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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. 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

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:  
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Innbyggere Minimum Tilfredsstillende Utmerket 

Storbyer 1,0 1,5 2,0 

Over 20 tusen 0,8 1,3 1,8 

10-20 tusen 0,6 1,1 1,6 

 
 
 
Anbefalt omløpstall for de fire medietypene: 

Innbyggere Barn skjønn 
Min-Til-Utm 

Voksen skjønn 
Min-Til-Utm 

Barn fag         

Min-Til-Utm 

Voksen fag    
Min-Til-Utm 

Storbyer 1,5 - 2,0 - 2,5 1,0 - 1,5 - 2,0 0,8 - 1,3 - 1,8 0,6 - 1,1 - 1,6 

Over 20 tusen 1,3 - 1,8 - 2,3 0,9 - 1,4 - 1,9 0,7 - 1,2 - 1,7 0,4 - 0,9 - 1,4 

10-20 tusen 1,2 - 1,7 - 2,2 0,8 - 1,3 - 1,8 0,7 - 1,2 - 1,7 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) 

Omløpstall (kun medier til 

utlån. Ikke hbf og hbb) 

2021 (1.1-16.11) 0,75 0,89 

2020 0,67 0,76 

2019 0,51 0,56 

2018 0,33 0,35 

2017 1,07 1,08 

2016 0,94 1,05 

 

 
Omløpstallet for de fire medietypene gir et mer detaljer bilde av samlingen: 

År Barn skjønn Voksen skjønn Barn fag Voksen fag 

2021 (1.1-16.11) 2,56 1,10 1,32 0,28 

2020 2,31 1,02 1,15 0,27 

2019 2,41 0,49 1,15 0,27 

2018 1,78 0,14 0,75 0,13 

2017 2,94 1,74 1,36 0,53 

2016 3,00 1,66 1,39 0,51 

 
Omløpstallet for barn skjønn er Utmerket, for barn fag nærmer det seg 
Tilfredsstillende.   
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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 fag-
litteraturen.  

 

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.  

 

 


