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Växjö biblioteks medieplan gäller för stadsbiblioteket, filialerna och minibiblioteket. Den innehåller
en användarpolicy, styrdokument samt riktlinjer för utbud, inköp och gallring av medier.
Medieplanen uppdateras kontinuerligt.
ANVÄNDARPOLICY
Växjö bibliotek ska vara en plats att räkna med för alla kommunens invånare. Som användare kan du
utan kostnad ta del av ett varierat utbud av medier för alla åldrar, på många olika språk och i olika
former. Du har möjlighet att påverka utbudet genom att lämna inköpsförslag och/eller beställa
fjärrlån från andra bibliotek.
STYRDOKUMENT
Växjö biblioteks medieplan tar hänsyn till följande styrdokument:
• Bibliotekslagen (SFS 2013:801)
• Unescos folkbiblioteksmanifest (1994)
• Växjö kommuns biblioteksplan 2007-2010 (med revidering 2012 och 2015)
• Växjö kommuns budget 2018
I Biblioteksplanens vision ska biblioteken spela en viktig roll som demokratiskt forum, kreativ lärmiljö
och kulturell mötesplats i såväl digital som fysisk form.
Växjö biblioteks verksamhet ska präglas av hög kvalitet, tillgänglighet, utveckling och
samverkan/dialog. Medieutbudet ska vara mångsidigt och aktuellt samt stödja demokrati, yttrandeoch informationsfrihet. Utbudet ska erbjuda något för alla i kommunen oavsett ålder, språklig eller
kulturell tillhörighet, könsidentitet, utbildningsnivå och/eller funktionsmöjligheter.
RIKTLINJER FÖR UTBUD, INKÖP, GALLRING OCH UPPFÖLJNING
Mediebudgeten är ett styrmedel för inköp och tar bland annat hänsyn till utlån, prioriterade
målgrupper, särskilda satsningar samt verksamhetens behov. Beslut om fördelning av
mediebudgeten tas av bibliotekschefen, efter beredning av inköpsansvariga.

Utbud

Bibliotekens utbud är en gemensam resurs och ska finnas för samtliga invånare i kommunen.
Ett aktuellt, varierat och kvalitativt utbud av medier utgör grunden för vår verksamhet.
Kvalitet är ett mångbottnat begrepp och innebär för biblioteket bland annat att ett aktivt
urval av medier görs och att användarens behov av kunskap och upplevelser tillgodoses.
Utbudet ska erbjuda en dynamisk blandning av äldre och nyare litteratur. Vi ska erbjuda
medier inom ett stort antal olika ämnesområden, som ett stöd för information, kunskap,
kompetensutveckling och nöjesläsning. Kurslitteratur som bedöms vara av allmänt intresse
och som stödjer det livslånga lärandet ska finnas.
Medieutbudet ska spegla olika åsiktsyttringar. Kontroversiella och smala åsikter ska också ges
utrymme så länge som de inte bryter mot gällande lagstiftning. Även omdebatterade medier kan
finnas för att bidra till den demokratiska diskussionen.
Biblioteket har en viktig uppgift i att möjliggöra digital delaktighet för användarna och ska därför följa
med teknikutvecklingen och kunna erbjuda nya medieformer. Bibliotekets digitala tjänster kan
variera beroende på teknikutveckling, budget, och användning. Till digitala tjänster räknas
specialdatabaser, e-böcker, e-ljudböcker med mera.
Ett brett urval av tidskrifter inom aktuell samhällsorientering, kunskap, kultur och inspiration på såväl
svenska som andra språk ska finnas tillgängliga i olika format.
Som framgår av Bibliotekslagen ska bibliotekets medieutbud vara tillgängligt för personer med olika
funktionsvariationer. För biblioteket innebär det att medier ska finnas i för målgruppen anpassade
format och följa teknikutvecklingen.
Särskilt prioriterade målgrupper för Växjö bibliotek är barn och unga, nya svenskar och de användare
som ser biblioteket som en självklar resurs i sin vardag.
Utbudet för barn och unga ska väcka glädje, lust och nyfikenhet kring läsandet på fritiden, samt
stimulera till barns språkutveckling. Nya svenskar ska ha tillgång till ett rikt utbud av kurslitteratur i
svenska språket samt litteratur på lättare svenska och på det egna språket. De användare som
regelbundet nyttjar biblioteket ska snabbt och enkelt kunna ta del av bibliotekets utbud. Det innebär
bland annat att aktuella och efterfrågade titlar ska köpas in i flera exemplar, att reservationsköer ska
kortas genom erbjudande om snabblån och att biblioteket ska vara lyhört för användarnas önskemål
och behov. Användarna ska finna medier för både igenkännande och utmaningar.
Biblioteket har ett särskilt ansvar för att spegla det egna länet, både dess historia och nutid, vilket
görs genom Kronobergssamlingen. Samlingen utgörs av medier för såväl hemlån som för läsning på
plats (gäller huvudsakligen Stadsbiblioteket).
Stiftsbiblioteket på Växjö stadsbibliotek består av en unik samling av litteratur från 1200-talet fram
till 1800-talet som skapats framförallt genom donationer och gåvor genom århundranden. Inte minst
handskriftssamlingen, som till stora delar har lokal anknytning, är av betydande historisk värde.
Materialet är inte till hemlån.

Inköp
Efterfrågade och köpbara titlar som inte finns i utbudet – inklusive fjärrlåneönskemål – ses som
inköpsförslag och ska tillgodoses så långt det är möjligt inom ramen för de styrdokument som
biblioteket verkar under. Fjärrlån används i första hand för material som inte längre går att köpa eller
är så speciellt att inköp inte kan motiveras. Vi fjärrlånar inte kurslitteratur till studenter vid
Linnéuniversitetet eller gymnasieelever i Växjö, dessa hänvisas till sina respektive bibliotek.
Vid donationer och gåvor förbehåller vi oss rätten att bestämma om de passar bibliotekets
verksamhet och ska införlivas i samlingarna.
Gallring
Biblioteket har inget bevarandeansvar, undantag är lokalhistoriskt material. Gallring är viktigt för att
beståndet ska motsvara användarnas efterfrågan nu och i framtiden. Målet är att gallra minst lika
mycket som köps in över tid. Skäl till gallring kan vara felaktig/inaktuell information,
slitna/smutsiga medier, brist på användning. Vid gallring och magasinering tas hänsyn till ämnenas
karaktär och varierande livslängd. Medier som används ofta ska vara lätt tillgängliga för användarna.
Uppföljning
Statistikunderlag tas fram regelbundet och innehåller uppgifter om utlån, utbud, inköp, gallring och
användning (cirkulationstal). Sifferunderlaget i kombination med omvärldsbevakning gör det möjligt
att utläsa tendenser och få en översikt av hur väl utbudet motsvarar användarnas önskemål och
behov. Resultatet fungerar som ett underlag för budgetfördelning, metodutveckling och framtida
satsningar.
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