En central medieförsörjningsplan presenterar hur Internationella bibliotekets
lånecentral (IBLC) genomför sitt uppdrag gällande kompletterande medieförsörjning av mångspråkiga medier. Denna plan har utarbetats i dialog med
Kungliga biblioteket, kommun- och läns-/regionbibliotek.
IBLC ska inom ramen för det statliga anslaget bygga upp ett allsidigt och
aktuellt mediebestånd av medier på andra språk än svenska med minoritetsspråken, de övriga nordiska språken, engelska, franska och tyska.

Medier ur IBLC:s bestånd ställs kostnadsfritt till samtliga folkbiblioteks
förfogande. Skolbibliotek och andra institutioner så väl som kriminalvårdsanstalter och anläggningsboenden omfattas inte primärt av IBLC:s mediekomplettering.

Följande medietyper omfattas dock inte av förmedlingen.
 AV-medier, inkl. filmer och CD-ROM *
 E-medier **
 Läromedel och kurslitteratur
 Periodika***
 Språkkurser
* En deposition av ospecificerade cd-skivor med världsmusik, max 20 titlar, går
dock att beställa. Befintliga ljudböcker lånas ut som enstaka lån.
** Länkar till gratis nedladdning av e-medier kommer att vara tillgängliga via
IB:s hemsida, www.interbib.se.
*** Artikelkopior kan beställas.

IBLC kompletterar inom ramen för fjärrlånesamarbetet, i en flexibel samverkan
med kommun- och länsbibliotek, forskningsbibliotek och specialbibliotek, de
nordiska invandrar-lånecentralerna samt, vid behov, andra utländska bibliotek.

Kompletteringen sker genom effektuering av
 Enstaka lån med specifikation
 Enstaka lån i form av ämnesbeställningar
 Depositioner (inom Sverige).

1. Medier på lättillgängliga språk
Vad gäller medier på arabiska, bosniska, kroatiska, persiska, polska,
ryska, serbiska, somaliska, spanska, thai och turkiska kompletterar
IBLC främst med enstaka titlar och ämnesbeställningar. Medier på dessa
språk är stora/etablerade och går att köpa i Sverige.
Gällande dessa språk inriktar IBLC både inköp och utlån på smalare
litteratur och inte på underhållnings- och populärlitteratur eller vardagshandböcker.
Vid behov av en deposition på något av språken ovan ombeds biblioteken
att närmare precisera på vilket sätt IBLC kan komplettera och beskriva
om behov finns att få hjälp att bygga upp eget bestånd.
2. Medier på bristspråk
Medier på språk som det råder brist på kompletteras med enstaka titlar.
Det som är aktuellt för närvarande är t.ex. barn- och ungdomsböcker på
dari och pashto. IBLC har svårt att komplettera p.g.a. att både utgivningen och inköpskanalerna är mycket begränsade medan efterfrågan
är väldigt stor. Titlar som finns på IBLC köps via svenska leverantörer
och är därför möjliga att köpas av varje bibliotek.
En aktuell lista över bristspråken publiceras på www.interbib.se.
3. Att tänka på vid depositionsbeställningar
Vi strävar efter en bra kvalité på depositioner. Det är därför viktigt att
beställningar av depositioner generellt är så detaljerade som möjligt.
Önskemål som inte kan tillgodoses hanteras som ett inköpsförslag.
Beställningar av depositioner görs enbart via www.interbib.se.

IBLC är ett stöd för läns- och regionbiblioteken i att främja samarbeten mellan
biblioteken inom regioner med syfte att utveckla medieförsörjning av
mångspråkiga medier.

IBLC har ett mycket välutvecklat samarbete med motsvarande ansvarsbibliotek i
Danmark, Finland och Norge. Låneansökningarna från svenska bibliotek ska

remitteras via IBLC. Lån inom Norden är i regel kostnadsfritt. När ett
vetenskapligt bibliotek inom Norden tar ut avgifter måste den faktiska kostnaden
betalas av det beställande biblioteket. För skadade/förkomna medier debiteras
det lånesökande biblioteket den faktiska kostnaden som det långivande
biblioteket kräver.

Fjärrlån från bibliotek utanför norden sker endast efter en uttrycklig begäran
från lånesökande bibliotek.
Avgiften är f.n. 200 kr för en bok och 75 kr för en artikelkopia. Mediet skickas
via IBLC och det lånesökande biblioteket debiteras i efterhand.
För skadade/förkomna medier debiteras det lånesökande biblioteket den faktiska
kostnaden som det långivande biblioteket kräver.

Begäran av omlån av medier som ingår i en deposition görs via www.interbib.se.
Samma blankett som beställningsblanketten används. Omlån är i regel möjligt
max två gånger. Undantagsfall är följande:
 Mediet i fråga är reserverat,
 Mediet i fråga tillhör ett bristspråk,
 2:a påminnelsen om en försening är utfärdad.
Observera också att när media som ingår i en deposition reserveras av annan
låntagare, kan IBLC kräva tillbaka mediet innan låneperioden har gått ut.

Låntagande bibliotek ansvarar för allt inlånat material från IBLC och ersätter
skadade/förkomna medier enligt nedan.
Vuxenmedia
300: Barnmedia
100: -

Innehållet i denna medieförsörjningsplan ses över och revideras när ett behov
uppstår samt i samband med att IB:s uppdrag från KB uppdateras, i dialog med
KB, läns-/regionbibliotek samt primärkommunala bibliotek.
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