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Inledning
Medieplanen för Uddevallas bibliotek – huvudbibliotek och två närbibliotek- är framtagen för att vara
ett stöd i planeringen och det strategiska arbetet med medieinköp. Den uppdateras kontinuerligt.

Varför medieplan?


Tillgodose besökarnas önskemål och behov






Gemensam policy
Större tydlighet både för personal och användare.
Skapa budgetunderlag.
Effektivisera mediehanteringen.

Bibliotekens uppdrag och verksamhet
Biblioteken ska vara tillgängliga och relevanta för alla. De bidrar genom sin verksamhet,
samverkan med andra aktörer och sina lokaler till en levande miljö i centrum. Genom
bibliotekens utbud av medier och tjänster skapas ett rikt kultur-och fritidsliv.
För att motverka polarisering och främja demokrati arbetar biblioteken för fri åsiktsbildning
och yttrandefrihet genom att erbjuda verksamhet och medier som är anpassade efter de
behov av kunskap, information och upplevelser som människor har. Bibliotekens utbud av
media ska vara kvalitativt och tillgängligt, det läsfrämjande arbetet och
kunskapsförmedlingen ska bidra till folkbildning och det livslånga lärandet. Bibliotekens
läsfrämjande arbete syftar till att öka läsförståelsen, inspirera och skapa lust till berättelser
och läsande. Biblioteken stöder lärandet och är tätt ihopkopplat med kunskap i livets olika
skeenden och åldrar. Barn och unga är en prioriterad grupp både i bibliotekslag och lokala
styrdokument.
Biblioteken ska verka för ökad kännedom om hur informationsteknik kan användas för
kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet. Nya medieformat, digital
inkludering samt förmåga att bedöma och kritiskt granska information, vidgar bibliotekens
uppgifter. Teknik och digitala tjänster utvecklas i snabb takt och för att biblioteken ska kunna
hålla jämna steg med utvecklingen krävs investering i både ny teknik och kunskap.
Biblioteket är en lärande organisation där personalens kompetensutveckling är en
förutsättning för att kunna fortsätta vara en aktiv del i samhällsutvecklingen.
Biblioteket strävar ständigt att erbjuda aktuella medier utifrån jämställdhets -och
mångfaldsperspektivet.

Användaren i fokus
I enlighet med bibliotekslagen (SFS 2013:801) ska bibliotekens utbud präglas av allsidighet
och kvalitet. Stadsbiblioteket, Ljungskile bibliotek och Dalabergs bibliotek samt Bokbussen
betraktas som ett bibliotek med olika profiler utifrån kommundelarnas behov och
befolkningsstruktur. Inköp och urval sker med användaren i centrum, där smalt, brett och
efterfrågat samsas om resurserna. Möjligheten att låna och lämna tillbaka på valfritt
bibliotek är en självklarhet, som ska säkerställas av snabba och pålitliga transporter.
Samlingarna ska vårda och tillgängligöra kulturarvet och spegla trender och tendenser i
samhället, men också stödja lärande. Efterfrågan av titlar som inte finns i våra samlingar
betraktas som inköpsförslag och tillgodoses så långt folkbibliotekets uppdrag och ekonomi
tillåter. Fjärrlån sker i de fall inköp inte är möjligt eller aktuellt. Vad gäller kurslitteratur vilar
huvudansvaret på lärosätet.
Samlingarna ska hållas levande och aktuella genom ett fortlöpande arbete med det nya och
det äldre materialet. Kontinuerliga inköp sker samtidigt med aktivt gallringsarbete.
Ambitionen är att hålla bokbeståndets storlek konstant. Biblioteket har inget
bevarandeuppdrag men gallring ska ske med samma omsorg som inköp, inte på grund av
plötsliga ideologiska eller värdegrundsbaserade skäl.
Biblioteken i Uddevalla ska köpa in på efterfrågan samt köpa in extra exemplar av titlar med
lång kö oavsett format, men också förbehålla sig rätten att säga nej då underlag saknas eller
är direkt negativt.
Gåvor av medier tas inte emot.

Mångfald och jämlikhet
Biblioteket ska aktivt söka efter medier som främjar en ickestereotyp världsbild. Biblioteket
ska också arbeta för ett mediebestånd där kvinnor och män, pojkar och flickor oavsett
könsidentitet, könsuttryck, etnisk tillhörighet, religiös tillhörighet eller annan
trosuppfattning, sexuell identitet eller ålder, kan finna ett relevant utbud. Biblioteket ska ta
hänsyn till detta vid medieinköp, skyltning, programverksamhet och i den uppsökande
verksamheten.
Bokbuss, barn – ungdomsverksamhet
Biblioteken ska bidra till att läslusten för barn och unga ökar. Biblioteken har en omfattande
verksamhet för barn och ungdomar t.ex. sagostunder, barnteatrar, tävlingar, bokklubbar,
skapande verksamhet, läxhjälp och olika program. Biblioteken har ett aktivt samarbete med
bland annat BVC, förskola och skola för att främja läsandet och lusten till läsning.
Bokbussen kör turer till allmänhet, skolor och förskolor inom Uddevalla kommun, samt
arbetar med uppsökande verksamhet såsom besök vid badplatser på sommaren och olika
evenemang i kommunen. Från 2017 har biblioteken en ny bokbuss.

Dalabergs bibliotek
Dalabergs bibliotek ligger i norra Uddevalla. Stadsdelen har omkring 2500 innevånare och
närbiblioteket är beläget mitt i Dalabergs centrum. Andelen utlandsfödda är stor och
genererar cirka 30 olika språkgrupper. Biblioteket har därför en mångspråkig profil med
skönlitteratur, facklitteratur, barnböcker, lättläst, körkortsböcker, lexikon och grammatik på
olika språk såväl som på svenska. Programverksamheten för både barn och vuxna är en viktig
del i att göra biblioteket till en mötesplats.
Ljungskile bibliotek
Ljungskile är ett samhälle som ligger i södra delen av Uddevalla kommun. Här bor omkring
3600 invånare. Ljungskile är en växande ort med rikt förenings - och kulturliv. Många
turister och sommargäster besöker Ljungskile under sommarsäsongen vilket gör att
besökssiffrorna ökar. Från 2018 ligger biblioteket i helt nya lokaler, centralt beläget och
meröppet.
Stadsbiblioteket
Stadsbiblioteket ligger centralt och på nuvarande plats sedan slutet av femtiotalet och utgör
en fast punkt i stadsbornas medvetande. Uddevalla kommun har 55 000 invånare och
förväntas fortsätta växa. 2016 var cirka två tredjedelar av det totala mediebeståndet
placerat på Stadsbiblioteket, som har det övergripande ansvaret för samordning och inköp
av smalare medier. I övrigt svarar respektive enhet för sina inköp. Biblioteket är välbesökt
och flitigt använt vilket är viktigt för en levande stadskärna.

Ett medielandskap i förändring
I dag accelererar den tekniska utvecklingen och medielandskapet förändras. Läsvanor
förändras i snabb takt och för att möta användarnas efterfrågan krävs att biblioteket
tillhandahåller litteratur i olika format, både gamla och nya. Biblioteket uppmuntrar
användandet av e-resurser och verkar för att den digitala delaktigheten ökar.
Utbudet på internet gör information lättillgänglig och har ökat möjligheten för var och en att
söka, utforska och att fördjupa sig. Bibliotekets uppgift är att följa med i utvecklingen och
tillhandahålla databaser för informationssökning.

Styrdokument
Biblioteken har olika styrdokument att förhålla sig till.
Bibliotekslagen 2013:801
Biblioteksplan för Uddevalla kommun 2016 – 2020
Uddevalla – hjärtat i Bohuslän. Liv lust och läge ger livskvalitet. Uddevallas vision
Regional biblioteksplan 2016-2019
UNESCO:s och IFLA:s folk – och skolbiblioteksmanifest
FN:s barnkonvention

Mediegruppen Uddevalla stadsbibliotek
Januari 2018

