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Overordnet mål.
Samlingen ved Haugesund folkebibliotek skal til enhver tid være oppdatert og
aktuell. Vi skal ha en grunnstamme av skjønnlitterære klassikere og anerkjente
faglitterære bøker. Samtidig skal aktuelle, populære og etterspurte titler kjøpes
inn etter behov.
Bøker som er aktuelle i forbindelse med forfatterbesøk og andre
arrangementer skal vi ha minst ett eksemplar av, så sant det er mulig.
Biblioteket skal ha en bred samling av tidsskrifter innenfor samfunnsaktuelle
emner, kultur og inspirasjon.
Haugesund folkebibliotek har ekstra fokus på lokal litteratur. Vi har
en omfattende og innholdsrik lokalsamling.
Målet med lokalhistorisk/historisk samling er å kunne tilby en så komplett
samling over lokalhistorisk materiale for utvalgte områder som mulig, samt ha
en god generell samling i alle 900-gruppene.
Bøker for barn og unge er et annet fokusområde. Målet er at vi til enhver tid
skal ha en oppdatert og aktuell boksamling for denne gruppen. Kvalitet,
alderstilpassing, aktualitet og etterspørsel er viktige innkjøpskriterier.
Når det gjelder andre medier skal filmsamlingen, notesamlingen og
vinylsamlingen vedlikeholdes og oppdateres.
Gaming er et satsningsområde i Haugesund kommune, derfor vil spill for barn
og ungdom, til forskjellige konsoller, være prioritert ved Haugesund
folkebibliotek. Gamingrommet vil være en viktig arena for formidling og bruk av
spill, uavhengig av brukerens økonomiske og sosiale situasjon. Det vil bidra til
at alle har lik tilgang til kompetansen som gaming bygger.
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Vedlikehold av samlingen.
For vedlikehold av samlingen er arbeidet med kassering like viktig som arbeidet
med innkjøp/bokvalg.
Vi kasserer gjennom hele året. Bøker til kassering sjekkes mot Depotbiblioteket
i Masse-endring i m2.
Hvis Depotbiblioteket er interessert i bøkene sender vi dem ditt. Vi magasinerer
kun hvis vi finner det strengt nødvendig.

Kassering
Vi bruker forskjellige kriterier for kassering.
• Kasserer etter liste “Eksemplarer ikke utlånt siden”, her brukes ofte 5 år
som grense. Grunnstammen og lokalsamlingen er unntatt
• MUSTIE kommer fra Crew-kassering og står for seks negative faktorer
som ødelegger nytteverdien og gjør eksemplaret til en kandidat for
kassering:
M = Misleading. Misvisende. Her inngår også faktafeil
U = Ugly. Utslitte og stygge bøker som ikke lenger kan repareres
S = Superseded. Avløst eller erstattet av ny utgave
T = Trivial. Triviell litteratur som ikke lenger er populær
I = Irrelevant. Ikke lenger relevant for brukerne
E = Elsewhere. Materialet er enkelt å få tak i andre steder f.eks. gjennom
fjernlån eller i elektronisk form
Omløpstallet skal brukes i arbeidet med kassering og samlingsutvikling.
Omløpstallet er utlånet delt på bestanden. Vi følger retningslinjene utarbeidet
av Jannicke Røgler og Tord Høivik.
Vårt anbefalte nivå er markert med gult.
Anbefalte omløpstall for hele boksamlingen etter kommunestørrelse og
ambisjonsnivå:
Innbyggere
Storbyer
Over 20 tusen
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Minimum
1,0
0,8

Tilfredsstillende
1,5
1,3

Utmerket
2,0
1,8

10-20 tusen

0,6

1,1

1,6

Anbefalt omløpstall for de fire medietypene:
Innbyggere
Storbyer
Over 20 tusen
10-20 tusen

Barn skjønn
Min-Til-Utm
1,5 - 2,0 - 2,5
1,3 - 1,8 - 2,3
1,2 - 1,7 - 2,2

Voksen skjønn
Min-Til-Utm
1,0 - 1,5 - 2,0
0,9 - 1,4 - 1,9
0,8 - 1,3 - 1,8

Barn fag
Min-Til-Utm
0,8 - 1,3 - 1,8
0,7 - 1,2 - 1,7
0,7 - 1,2 - 1,7

Voksen fag
Min-Til-Utm
0,6 - 1,1 - 1,6
0,4 - 0,9 - 1,4
0,4 - 0,9 - 1,4

Omløpstallet for de siste årenes drift ved Haugesund folkebibliotek er i beste
fall unøyaktig, i verste fall misvisende. Dette fordi vi hele 2018 og frem til
september 2019 hadde redusert drift pga oppussing. 2020 – 2021 var preget av
korona-pandemien og derfor flere perioder med stengt bibliotek. Men tallene
viser at før vi reduserte driften i 2018 så var omløpstallet på vei oppover, og vi
nærmet oss et tilfredsstillende nivå.
År

Omløpstall (hele samlingen +
fengselet og Billedgalleriet)
0,67
0,51
0,33
1,07
0,94

2020
2019
2018
2017
2016

Omløpstall (kun medier til
utlån. Ikke hbf og hbb)
0,76
0,56
0,35
1,08
1,05

Omløpstallet for de fire medietypene gir et mer detaljer bilde av samlingen:
År
2020
2019
2018
2017
2016

Barn skjønn
2,31
2,41
1,78
2,94
3,00

Voksen skjønn
1,02
0,49
0,14
1,74
1,66

Barn fag
1,15
1,15
0,75
1,36
1,39

Voksen fag
0,27
0,27
0,13
0,53
0,51

Omløpstallet for barn skjønn er Utmerket, for barn fag nærmer det seg
Tilfredsstillende.
Omløpstallet for voksen skjønn er på Minimum, for voksen fag er det langt
under Minimum.
Målet for de neste 3 årene er å komme opp til et utmerket nivå, med et
omløpstall på 1,8.
For å oppnå dette målet, vil vi de neste årene ha større fokus på faglitteraturen.
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Magasinering
På grunn av et godt utviklet og velfungerende fjernlånssamarbeid i Norge har
behovet for eget magasin minket. Det vi magasinerer i dag er etterspurte bøker
av eldre dato. Disse kan være for slitt til at vi vil ha dem på åpen hylle.

Innkjøp
Bokvalg på voksenavdelingen
Vi har en ventelistegaranti som sier: maks 5 reserveringer pr eksemplar. Denne
gjelder, men vi følger den ikke slavisk. Noen ganger må man bruke skjønn.
Skjønnlitteratur:
• Innbundne bøker foretrekkes når dette finnes
• Populære titler kjøpes inn i to (2) eksemplar + 1 eksemplar til hurtiglån
• Smale titler kjøpes det bare ett (1) eksemplar av
• Kulturfond-bøker kjøpes vanligvis ikke inn. Unntak gjøres for å oppfylle
ventelistegarantien
• Kulturfond-bøker kjøpes også inn når de er aktuelle i forbindelse med
arrangementer
• Å tenke «etterspørsel» er et godt utgangpunkt
• Vi kjøper inn pocket-bøker til «Pocket-hylla». Her er en lett blanding
av populære titler og klassikere
• Lesesirkel-sett: inneholder 10 eksemplar av aktuelle bøker. Vi bruker
titler vi har mange eksemplarer av og supplerer med innkjøp
av pocketutgaver, fagansvarlig vurderer hva som er aktuelt
• Fantasy / Sci-fi, tegneserier: Her kjøper vi norsk når det finnes. Ellers
kjøper vi inn serier og enkelt titler på engelsk
• Romaner på engelsk:
o Etterspørsel
o Bestselgere
o BS-listene (Biblioteksentralen sine abonnementslister)
o Easy-readers
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•

•

Romaner på andre språk:
o Satser på lettlest
o Etterspørsel
Lydbøker:
o Vi kjøper inn lydbøker i fysisk format så lenge vi får tak i det. Kan ta
slutt i løpet av 2020/21

Faglitteratur:
• Bøker på norsk som er av allmenn interesse prioriteres
• Bøker på høgskolenivå kjøpes normalt ikke inn, men generelle
innføringsbøker vurderes. Der det er «hull» i samlingen vurderes
høgskolebøker
• Innenfor «Jus» kjøper vi enkle og praktiske innføringsbøker, samt
kommentarutgaver.
• Kulturfond-bøker kjøpes inn når ventetiden blir for lang på populære
titler. Vi vil unngå ventetid på flere måneder.
• Når det gjelder ventelistegarantien vurderes fagbøkene individuelt.
• Vi kjøper helst reisehåndbøker uten vedlegg
• Faglitteratur på engelsk kjøpes bare unntaksvis. Selvhjelpsbøker kjøpes
ikke på engelsk. Fagansvarlig vurderer ellers hva som er aktuelt på hvert
fagområde.
Musikk
• Faglitteratur
o Faglitteratur og biografier på norsk prioriteres. Men det gis ut lite
på norsk, så engelske titler blir kjøpt for at samlingen skal være
aktuell og oppdatert.
o Kulturfond-bøker kjøpes ikke inn hvis en kan unngå det.
• Noter
o Lærebøker for de enkelte musikkinstrumentene prioriteres.
o Norske utgaver kjøpes der dette finnes.
o Innkjøpsønsker fra lånerne tas hensyn til ved innkjøp av noter.
o Samlingen skal være brei og inneholde litt for «alle».
o Norske visebøker kjøpes inn.
o Partitur blir ikke kjøpt.
• Innspilt musikk
o CD som format er på vei ut. Innkjøp avsluttes i 2021.
o LP’er kjøpes etter 3 kriterier:
1. Nytt og aktuelt
2. Klassikere som bør finnes i en bra samling
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3. Lokale utøvere. Av disse kjøpes 1 eks til
musikkavdelingen og 1 eks til Haugesundssamlingen
Film
Det blir kjøpt film både på DVD og blu-ray
•
Vi kjøper inn populære og etterspurte nye filmer
• Av nye norske filmer kjøper vi det som er tilgjengelig
• Fjernsynsserier kjøpes til fengselet. Pga stort svinn kjøpes de ikke inn til
hovedavdelingen
• Til fengselet kjøpes helst film på blu-ray
•

Unge voksne
• Det kommer mye for unge voksne på norsk fra kulturfond. Med mindre
boken er veldig aktuell for øyeblikket og vi må vente lenge på å motta
kulturfond, kjøper vi ikke andre eksemplarer av kulturfondtitler.
• Kriterier for innkjøp av bøker utenom kulturfond:
o Dagsaktuelle titler. (Eldre titler som igjen blir aktuelle pga.
adaptasjon f.eks. gjelder også her)
o Populære tema og bøker som virker spennende eller gøy.
o Tema som ansees som viktige (f.eks. vold i hjemmet, krig, klima).
o Innkjøpsønsker fra målgruppen kjøpes alltid inn.
o Lettlest nynorsk prioriteres.
• Engelske titler:
o Samme kriterier, men mindre i omfang. Prioriter dagsaktuelt og
lettlest.
• Serier:
o Vi bør ha et ekstra eksemplar av bok 1 i en serie for at flere skal
kunne starte en ny serie. Har vi 2 av hver bok i en serie, bør vi ha 3 av
bok 1 osv.
o Mister vi en bok i en serie som gjør at serien ikke lenger er
komplett, kjøper vi boken som mangler igjen etter en vurdering
hvorvidt hele serien bør kasseres (følg CREW).
o Oversatte serier: prioriter innkjøp av serier på norsk foran å kjøpe
engelsk utgave av samme serie. Er serien veldig populær og engelsk
utgave etterspurt kan vi ha begge.
•
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Manga:

Prioriter populære eller anbefalte serier som er nye og ikke har
mange volum enda ved innkjøp av en ny serie. Outland kommer
gjerne med anbefalinger.
o Bok 1 og 2 i serie bør ha ekstra eksemplar for at flere kan starte ny
serie.
o Serien skal alltid være komplett, så lenge serien har utlån.
o Vi kjøper alltid inn nyeste bok i seriene vi allerede har, så lenge
serien har utlån.
o Hold en noenlunde balanse mellom serier rettet mot jenter og
gutter. Vi kan ha flere serier som typisk er rettet mot gutter, da jenter
ofte leser begge deler.
o Manga på engelsk kjøpes inn av voksenavdelingen. Oversatt til
norsk kjøpes inn av BUA.
Lydbøker: vi kjøper ikke inn nye lydbøker i fysisk format.
o

•

Aviser og tidsskrifter
• Vi satser på å ha lokale aviser i papir utgave.
• Noen få etterspurte regionale aviser.
• Prøver å ha et bredt tilbud av tidsskrifter som dekker de fleste temaer.
Kjøper ikke inn tidsskrifter som finnes på Pressreader.
• Vi satser på Pressreader som et godt tilbud til de som vil lese aviser og
tidsskrifter.
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Bokvalg på Historisk avdeling
Samlingsutvikling innen historisk avdeling vil ha to ulike, klart definerte mål. På
den ene siden vil de lukkende samlingene fokusere på fullstendighet og
bevaringshensyn vil komme først. På den andre siden vil de åpne delene av
samlingen ha fokus på aktualitet og etterspørsel.
Litteratur
• Samlingskoden his brukes for å skille den fra den resterende
fagsamlingen i biblioteket, ettersom de oppstilles på ulik plass
• I tilfeller der verket regnes som av mindre interesse for lokalsamlingen
skal det kjøpes inn 1 eks til his samlingen.
• I tilfeller der gaver gis til biblioteket og verket regnes å ha lokalhistorisk
verdi skal det legges i lukkede samlinger om det ikke kan erstattes, og i his
samlingen om dublett kan skaffes.
• Hovedfokus for his samlingen når det gjelder innkjøp er følgende emner;
•
Slektshistorie
•
Skipsfart
•
Sjøfart
•
Generell stedbunden lokalhistorie, da spesielt for Rogaland
•
Genealogi
•
Generell norsk historie
•
Krigslitteratur
Arkiv
Samlingen inneholder ellers et stort slektshistorisk kildemateriale som bør
tilgjengelig gjøres gjennom digitalisering. Materialets innhold tilsier at det er
av offentlig verdi og interesse, og et mål fremover bør være en strategi for
bevaring og digitalisering av disse samlingene.
I 2018 ble det gjort en avtale med Sentralarkivet i kommunen om mottak og
behandling av private arkiv etter rederier fra Haugesund. Disse arkivene har
tidligere stått på ulike plasser i kommunale bygg, og er nå samlet i en ny fag- og
forskningsavdeling i kjelleren på biblioteket. Denne avdelingen kan ses i
sammenheng med den øvrige lokalhistoriske avdeling og er en viktig utvidelse
av tjenestetilbudet til byens-, men også landets befolkning. Ved å ta imot disse
samlingene sørger biblioteket for bevaring av en viktig del av vår lokalhistorie.
Samlingen skal ikke kasseres. Evnt flytting/omstrukturering av materialet skal
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avtales med Sentralarkivet i kommunen. Materialet må behandles ut i fra
skriftlig avtale med arkivet.
Disse arkivene vil være et særlig satsningsområde i årene fremover når det
gjelder tilgjengeliggjøring og bevaring.

Bokvalg på barn- og ungdomsavdelingen
Skjønnlitteratur:
Småbarn/billedbøker:
• Me kjøper berre innbundne og/eller kartonerte bøker.
• Me prøver så langt råd er å unngå bøker med luker, klaffar, lause deler
og lyd.
• Populære småbarnsseriar (Karsten og Petra, Kaptein Sabeltann etc) kjem
stort sett aldri på kulturfond. Desse kjøper me i 3 eksemplar og utvider opp
til 5-6 eksemplar ved behov. Det er stor utskifting i samlinga pga høg slitasje,
så same tittel kan bli kjøpt svært mange gonger!
• Andre småbarnstitlar kjøper me berre 1 eksemplar i starten og vurderer
supplering ved behov.
• Nesten alle norske billedbøker frå større forlag kjem på kulturfond i 2
eksemplar, men det kan ta lang tid frå utgjeving til leveranse. Me venter i
utgangspunktet på k-fond-leveransen, men gjer unntak ved spesielle emner,
svært populære titlar eller gjenteken etterspurdnad frå lånarar.
• Me skal ha maks 3 eksemplar av billedbøker av plassomsyn.
Lettlest:
• Me kjøper berre innbundne bøker.
• Me held oss til bøker frå etablerte forlag som er
eksplisitt marknadsført som lettlesbøker. Dei store forlaga har eigne lettlesseriar som er kvalitetssikra.
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Det er uforutsigbart kva som kjem på k-fond, dei færraste vert
innkjøpt. Difor kjøper me i utgangspunktet 3 eksemplar av kvar tittel, og
risikerer å bli sittande med 5 av nokon få av dei.
• Bøkene har høg slitasje, men me prioriterer nyinnkjøp før supplering då
«reglane» for lettlesbøker (typografi/oppsett) stadig er i endring, og det er
best å halda samlinga så oppdatert som mogeleg. Supplering skjer gjerne
ved salg/kampanjar.
• Me kjøper like mange eksemplar av lettleste faktabøker som av
skjønnlitteratur. Bøkene er plassert på same vegg.
•

Barnebøker/høgtlesing:
• Innbundne bøker er å foretrekka
• Nesten alle norske barneboktitlar kjem på kulturfond i 2 eksemplar.
Same opplegg gjeld som på billedbøker.
• Populære seriar utanom k-fond kjøper me inn i 3 eksemplar. Her kan
det vurderast å kjøpa hefta utgåver til supplering. I heilt spesielle tilfelle
kan me kjøpa opp til 5-6 eksemplar.
• Oversatte titlar og norske titlar som ikkje er på k-fond vert vurdert
ut frå litterær kvalitet og relevans for målgruppe og evt kjøpt inn i 1
eksemplar i starten. Supplering blir vurdert etter behov.
Ungdomsbøker (10-15 år):
• Innbundne bøker er å foretrekka, men her
kan me velga hefta utgåver både når det er einaste utgåve og
når me skal supplera eller fornya eksemplar. Avgjerda tar me ut frå forventa
slitasje og popularitet.
• Ungdomsbøker er meir uforutsigbare på kva som kjem på k-fond,
og ein del kjem som «attpåklattar» ved årsskiftet når det er pengar att hos
Kulturrådet. Derfor må bøkene vurderast nøyare på gjennomsyn, og ein må
av og til «ta risken» på å enda med 3 eksemplar fordi det brått kjem k-fond
likevel.
• Vurderingskriteria for ungdomslitteratur er aktualitet, relevans for
målgruppa og at lesenivået verkar å vera i tråd med aldersgruppa. Sjølve
oppsettet av teksten kan også spela inn – me unngår bøker med
mikroskopisk skrift.
• Ungdomsbøker vert halde på 1 eksemplar (2 dersom k-fond) så sant
boka/serien ikkje er svært populær. Populære seriar kan ha mellom 2 og 5
eks i omløp, men dette gjeld eit lite fåtal av titlane.
Seriar (10-15 år):
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Omfattande seriar som Kattekrigerne, Marg og Bein og Kepler69 vert
kjøpt inn i 2 eksemplar. Me prøver å halda bestanden konstant og erstatter
tapte og slitne bøker jamnleg. Her
kan ein gjerne velga hefta utgåver (ein del finst berre som hefta).
• Seriar som ikkje lenger har bra utlån kan bli kasserte og innkjøp
stoppa sjølv om serien fortsatt kjem ut med nye utgåver.
•

Eventyr, rim/regler, dikt:
• Me satser primært på eventyrsamlingar for høgtlesing og billedbøker
med troll/norske eventyr. Kjøper i utgangspunktet 1 eksemplar og vurderer
supplering ved behov.
• Rim/regle-bøker kjem sjeldan på k-fond. Desse kjøper me 1 eksemplar av
så sant boka har god litterær og fysisk kvalitet.
• Me kjøper ikkje inn lyrikk. Det kjem nokre titlar på k-fond kvart år. Dei
har så og sei ingen etterspurdnad.
Andre språk:
• Me prøver å kjøpa eit tiltalande utval engelske bøker, med vekt på
lettleste bøker og velkjende seriar/titlar. Det meste her er hefta av
prisomsyn. Desse bøkene kjem ikkje på gjennomsyn, men vert kjøpt inn i
puljer når me meiner det er behov for nye.
• År om anna deltek me i DFB sitt felleskjøp og supplerer samlingane på
andre språk. Dei me prioriterer er arabisk, polsk, tigrinja og litauisk. Det er
då DFB som velger ut titlane.
• Øvrige språk består av gåver og depot.
Tegneseriar/manga:
• Me abonnerer på samlebøkene med Donald Duck
• Me kjøper inn det som kjem ut av manga på norsk (pt to seriar)
• Me kjøper nokre tegneseriar på engelsk – td. Star Wars og Spider-Man.
Kriteriet er at det er populærkultur som barn/ungdom har eit forhold til, at
heftene er overkomelege å lesa sjølv om språket er engelsk og at dei har
jamt utlån. Dersom utlånet stagnerer stopper innkjøpet.
• Ellers får me nokre tegneseriebøker på k-fond og supplerer av og til
ved etterspurdnad.
• Tegneserieromanar vert plassert på hhv barne- og ungdomsbokhyllene,
då dei har langt større utlån der. Dei teller difor som seriar under desse,
med dei kriteria som då gjeld.
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Faglitteratur:
Fagbøker:
• Me kjøper i utgangspunktet berre inn bøker som har barn/unge som
målgruppe. Unnataket er at me prøver å ha oppdatert norsk flora,
fauna, fiskebok, fuglebok + atlas, samt oversiktsverk om hest, hund og katt.
• Me kjøper berre bøker på norsk.
• Bøkene vert kjøpt inn i 1 eksemplar. I spesielle tilfelle (populære emne)
supplerer me opp til maks 3 eksemplar.
• Det er umogeleg å vita kva som kjem på k-fond. Det dreier seg om svært
få titlar årleg. Bøker som er norske og ikkje virker åpenbart
aktuelle/er etterspurde venter me til slutten av året med å vurdera for
innkjøp.
• Me prøver å ha det som finst av b/u-bøker på norsk om
universet, dinosaurar, norske dyr, kjæledyr, fotball, andre verdskrigen
og vikingar. Her supplerer me inn når noko vert tapt/utslitt og
sjekker utvalet jamnleg.
• Øvrige kriterier er at emnet er interessant for målgruppa, språket og
oppsettet er tilgjengeleg for unge lesarar, boka held god fysisk kvalitet og
det faglege nivået kan verifiserast.
• Det faglege innhaldet skal vera nøytralt vitskapleg så langt råd er. Me
kjøper ikkje bøker med religiøs forkynning, bøker som bidreg til kroppspress
eller bøker med angrep på særskilde menneskegrupper.
Ressurssamlinga:
• Ressurssamlinga består av bøker som barn og vaksne kan bruka til å
snakka saman om viktige emne som kjensler, vennskap, nye søsken, døden,
sjukdom, skilsmisse og vald. Bøker som havner i ressurssamlinga kjem dit
etter nøye vurdering av innhaldet og av om boka opner for samtale.
• Både bøker som primært vender seg til barn og bøker som primært
vender seg til vaksne kan vurderast inn i samlinga, så lenge målet
er samspel.
• Både skjønnlitteratur og faglitteratur kan plasserast i samlinga, men alle
bøkene får tildelt fagnummer etter emnet dei tek opp.
• Me kjøper berre bøker på norsk.
• Både innbundne og hefta bøker kan brukast her.
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Faglitteraturen i ressurssamlinga skal vera nøye verifisert og
koma frå seriøse kjelder. Det er viktig å halda samlinga oppdatert med tanke
på ny forsking/aktualitet.
•

Hobby:
• Hobbysamlinga er inndelt i fire kategoriar: Lage, Fest, Leke og Mat
• Me kjøper berre bøker på norsk.
• Innbundne bøker er å foretrekka, men hefta kan brukast når det er
det einaste som finst.
• Lage: Bøker som gjev gode idear og klare instruksar til å laga noko sjølv.
Målgruppa skal vera barn/yngre ungdom og prosjekta
skal vera overkomelege.
• Fest: Bøker om utkledning, masker, ansiktsmaling og festtips. Målgruppa
skal vera barn eller vaksne som skal hjelpa barn. Også hårstyling og
neglepynting havner her. Me kjøper ikkje bøker om annan sminke.
• Leke: Bøker som gjev idear til aktivitetar inne og ute. Målgruppa
skal vera barn og aktivitetane skal vera overkomelege og trygge.
• Mat: Kokebøker med barn/unge som
målgruppe. Instruksjonane skal vera lette å forstå og helst
med rikeleg illustrasjon.
Andre medier
Lydbøker:
• Innkjøp av fysiske lydbøker er stoppa.
• Me forholder oss til utvalget av e-lydbøker i Allbok.
• Lånarar med spesielle behov (lesevansker, nedsatt syn etc.) kan
bli lånarar hos NLB og få full tilgang til ei brei lydboksamling der.
Musikk/notar:
• Me kjøper ikkje lenger inn musikk eller notar i fysisk format til
barneavdelingen, men forholder oss til musikkavdelingens tilbud.
Konsollspill:
• Me kjøper inn spill til Nintendo Switch, Playstation 4 og Xbox One.
• Valget av konsoll me kjøper inn til blir jamnleg tatt opp til vurdering. Me
held oss til dei konsollane som er aktivt etterspurte og som fortsatt er i salg
på marknaden.
• Me kjøper ikkje inn spill over 12 års aldersgrense. Dette er til stor sorg for
enkelte lånarar. Etter vår vurdering bør spill med 16 års aldersgrense og
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over evt kjøpast inn av Unge voksne/voksenavdeling og plasserast der. Det
blir då eit budsjettspørsmål for VA.
• Me kjøper i utgangspunktet berre eitt eksemplar av kvart spill. Svært
populære titlar som Minecraft har me kjøpt inn ekstra eksemplar av når det
er salg.
• Spill som kjem med ny utgåve årleg (FIFA, Just Dance m.fl.)
kjøper me ikkje årets utgave før den kjem på salg, så me ligg stort sett ett år
bak. Desse spilla er ekstremt dyre.
• Tap av brikker er eit problem med Switch-spill, der me ikkje kan ha alarm
på sjølve brikka. Ein del tap kan ikkje sporast til lånar (spillet står plutselig
tomt på hylla). Me har ikkje praksis på å erstatta tapte spill umiddelbart,
men sjekker når det er salg på spill om noko me har tapt er å få tak i.
• Skade på plater er problemet med PS4 og Xbox. Samme praksis ang.
erstatning som med Switch-spill
Brettspill:
Me har ikkje så langt kjøpt inn brettspill for utlån, men vurderer å
skaffa nokon brettspill for bruk i biblioteket. Problemet med dette for
barneavdelingens del er at me opplever ekstremt høg ødeleggelsesfaktor på
leiker til utlån og har lite håp for at brettspillene skal få særlig bedre liv. Derfor
er dette fortsatt på vurderingsstadiet.
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