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Medieriktlinjer för folkbiblioteken i Luleå kommun
Bilaga: Medieriktlinjer
Biblioteken skall tillgodose medborgarnas krav på information, kunskap och
kultur. Biblioteken skall tillhandahålla ett allsidigt utbud av medier och
information med väl definierade kvalitetskrav – så står det i vår
verksamhetsidé.
För att uppnå detta har Luleå folkbibliotek tagit fram medieriktlinjer som
presenteras i följande dokument.
Det är steg 1 i den process som ska leda fram till en medieplan för
folkbiblioteken i Luleå.
Representanter från tvärgruppen inköp/katalog, bibliotekarien på bokbussen
samt områdescheferna har gemensamt arbetat fram det förslag till
medieriktlinjer som nu läggs fram till kulturnämnden för beslut. Gruppen har
under en utbildning i medieplanering lärt sig att ta fram statistikmaterial som
bland annat belyser hur bestånden är beskaffade, hur rörligheten är på olika
avdelningar, arbetat med sina respektive mediebestånd ute på biblioteken,
analyserat, diskuterat och ifrågasatt - för att närma sig de stora, svåra
frågorna kring hur man klokast bygger upp och planerar för folkbibliotekens
innehåll framåt med brukarna i centrum. I detta första steg har man också
gjort områdesbeskrivningar för att belysa i vilken miljö/upptagningsområde
respektive bibliotek verkar.
Varför medieriktlinjer?
Verksamhetens mål och brukarnas efterfrågan är basen
Medieriktlinjer ger oss möjlighet att arbeta mer strategiskt med mediefrågorna
Vägledning för bibliotekspersonalen
Bättre kontinuitet och kunskap om mediebeståndet
Kvalitetssäkring
Samordning mellan Stadsbibliotek och områdesbibliotek ger en genomtänkt
helhet
Effektivare resursanvändning – ekonomiskt såväl som innehållsmässigt
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Det är viktigt att vi reflekterar över vilka resultat vi uppnår och att vi
utvärderar och ändrar när det behövs.
Det känns bra att vi kommit så här långt – och samtidigt spännande att vi
aldrig blir helt klara. Detta ska vara en ständigt pågående process – levande
och aktuell.
Bibliotekschefens förslag: bilagt förslag till medieriktlinjer för folkbiblioteken i
Luleå kommun godkännes.
Arbetsutskottets förslag till beslut: enligt bibliotekschefens förslag.
_________
Kulturnämndens beslut: enligt arbetsutskottets förslag.
__________
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