
Mediapolicy för Umeå universitetsbibliotek  
 
Umeå universitetsbiblioteks (UmUBs) informationsresurser utgör en infrastruktur till stöd för 

forskning och högre utbildning. Förvärv, fjärrlån och tillgängliggörande av informationsresurser 
‒ böcker, tidskrifter, databaser, kartor, arkiv, handskrifter m.m. i både fysisk och digital form ‒ 

sker till stöd för forskning och grundutbildning inom universitetets vetenskapsområden. 

UmUB:s primära målgrupper är studenter och anställda vid Umeå universitet samt anställda vid 
Norrlands universitetssjukhus.  

 

Allmänna riktlinjer 
Mediapolicyn syftar till att säkerställa att bibliotekets informationsresurser på ett flexibelt och 
långsiktigt sätt stödjer pågående forskning och utbildning. Den ska även syfta till samordning av 

hanteringen av mediaresurserna på UmUB på ett effektivt sätt. Mediapolicyn gäller för UmUB:s 

alla bibliotek: Universitetsbiblioteket (UB), Medicinska biblioteket (MB) och UB Konstnärligt 

campus (KC).  

Oavsett resurstyp, form och förvärvssätt ska förvärven innehållsmässigt präglas av en saklig 

bedömning med avseende på relevans, representativitet och mångfald.  UmUB strävar efter att 
alla informationsresurser ska vara synliga och enkelt tillgängliga. En central ingång är 

bibliotekets söktjänster i vilken merparten av informationsresurserna kan hittas.  

Biblioteket eftersträvar också att göra vetenskapliga publikationer författade av forskare, lärare 
och andra anställda vid Umeå universitet väl synliga och enkelt tillgängliga. 

UmUB prioriterar förvärv av digitalt material framför fysiskt, när så är möjligt, liksom eget förvärv 
framför fjärrlån. 
 

Informationsresurser och förvärvssätt 
UmUB arbetar för en god informationsförsörjning med relevant och efterfrågad litteratur på 
flera språk och i olika format. Den resursmässigt största delen av förvärvet utgörs av 

ämnesövergripande förlagsavtal för elektroniska medier. Dessa tecknas i första hand via 

nationella konsortieupphandlingar, men även via lokala upphandlingar. 

Vid förvärv och fjärrlån sker en bedömning utifrån de primära målgruppernas behov och 

bibliotekets resurser. Förslag på förvärv från våra primära användare har hög prioritet. 

Informationsresurser som normalt inte ingår i UmUB:s bestånd kan, för bibliotekets primära 
målgrupper, beställas som fjärrlån. Om möjligt görs inköp i stället för fjärrlån. För arkiv och 

handskrifter gäller speciella regler.  

 
UmUB tillhandahåller all obligatorisk kurslitteratur på grundnivå och avancerad nivå vid Umeå 
universitet som är inlagd i universitetets kursplanedatabas, i form av ett tryckt 
referensexemplar för läsning i biblioteket och minst ett övrigt exemplar, i tryckt eller elektronisk 
form. 
 

UmUB är ett av sju bibliotek som erhåller allt tryckt material som ges ut för allmän spridning i 
Sverige. Dessa så kallade pliktleveranser omfattar såväl böcker som tidskrifter och småtryck. För 
pliktleveranser gör biblioteket en bedömning av materialet med universitetets och 
universitetssjukhusets behov i åtanke.  



 

Gåvor tas emot i de fall materialet bedöms som relevant enligt samma principer som gäller för 

förvärv i övrigt. Hänsyn tas också till de resurser som krävs för att tillgängliggöra och 

tillhandahålla materialet. UmUB förbehåller sig rätten att fritt disponera över material som 

erhållits som gåva. 

För handskrifter och arkiv förvärvar UmUB samlingar med anknytning till norra Sverige eller av 
särskilt intresse för forskning och utbildning vid Umeå universitet.  

 

Tillgängliggörande av bibliotekets informationsresurser 
UmUB har stora samlingar av olika typer av informationsresurser och strävar efter god synlighet 
och tillgänglighet till bibliotekets alla informationsresurser. 

Vi strävar efter att: 

- alla informationsresurser i möjligaste mån ska vara synliga i bibliotekets söktjänster 
samt relevanta nationella och internationella söktjänster 

- de elektroniska informationsresurserna ska vara tillgängliga oberoende av tid och plats 
för studenter och anställda vid UmU, samt för allmänhetens nyttjande i bibliotekets 
lokaler (walk-in-use). 

- alla fysiska samlingar som inte kräver speciellt skydd ska vara öppna samlingar i 

respektive bibliotek 

- digitalisera de egna tryckta informationsresurserna där så är möjligt 

UmUB stödjer öppen vetenskap och öppen tillgång, och verkar för att villkor om öppen tillgång 
inkluderas i nya avtal. Förutsatt att villkoren följer nationella och internationella 
rekommendationer gällande öppen vetenskap. Biblioteket arbetar aktivt med att göra UmU-
forskares publikationer fritt tillgängliga genom parallellpublicering (s.k. grön open access). 
 
Biblioteket ska kontinuerligt utvärdera informationsresursernas användning och göra 

nödvändiga revideringar av denna mediapolicy. 

Mediapolicyn är fastställd av Överbibliotekarien 2019-03-06. 
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