
 

Mediepolicy Norrbotten museums Bibliotek 2019-2021 

Denna mediepolicy har antagits av ledningsgruppen samt chef Margaretha Lindh för 

Norrbottens museum 

 

Medieurval och fjärrlån är en del av tjänstepersonorganisationens arbetsuppgifter och 

föranleder aldrig nämndbeslut. Denna Mediepolicy ger Norrbotten museum befogenhet att 

göra urval, inköp, gallring och fjärrlån av all typ av media i linje med policyn.  

 

Norrbotten museums bibliotek ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom 

att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Vidare ska vi främja litteraturens 

ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell 

verksamhet i övrigt. Bibliotekets uppdrag är att bevara, vårda och tillgängliggöra litterärt 

material med ämnen som är relevanta för Norrbotten, till allmänheten. Biblioteket har ett 

bevarandeperspektiv för material producerat i Norrbotten eller av personer med 

norrbottnisk anknytning.  

 

Särskilt prioriterade grupper är personer med funktionsnedsättning, nationella minoriteter, 

personer med annat modersmål än svenska, barn och ungdomar. Detta betyder att 

Biblioteket särskilt ska främja dessa grupper genom att erbjuda aktiviteter, litteratur och 

läsupplevelser utifrån respektive gruppers olika behov och förutsättningar. 

Bibliotekets fokusområde är Norrbotten dvs de språk, näringar, kulturer och människor som 

levt och lever i regionen. Allmänheten är välkommen att lämna in inköpsförslag. Biblioteket 

ska i möjligaste mån tillhandahålla litteratur till personalen vid Norrbottens museum, utifrån 

behov i deras respektive tjänst.  

I möjlig mån ska material vara fritt tillgängligt för hemlån via besök på biblioteket, eller via 

fjärrlån från sitt lokala bibliotek. Biblioteket kan överväga att skanna in fritt material som 

alternativ till att skicka en bok, artiklar m.m.  

Unikt material som inte går att ersätta får endast läsas som referenslån i lokalen. Material 

som bedöms som referenslån men som klarar transport kan skickas via fjärrlån till 

beställande bibliotek, för låntagaren att ta del av under uppsyn, i deras respektive lokaler.  

Vårt utbud och våra tjänster ska präglas av allsidighet och kvalitet. Ett kvalitativt urval sker 

kontinuerligt i och med biblioteksmedarbetarnas samlade kompetens som bland annat 

grundar sig på en bred kännedom om utgivning och litteratur. Ansvar för innehållet i 

enskilda publikationer har ansvarig utgivare. 

Bibliotekets bestånd ska hållas levande och aktuellt genom ett ständigt pågående arbete 

med både det nya och det äldre materialet. Kontinuerliga inköp sker i kombination med ett 

aktivt beståndsarbete, som förmedling, exponering och slutligen gallring.  

 


