
Välkommen till
Sveriges depåbibliotek och lånecentral!



Dagens upplägg:

• Sveriges depåbibliotek och lånecentral
• Kompletterande medieförsörjning
• De nationella fjärrlånerekommendationerna
• Varför fjärrlån?



Vilka är vi?

• Historia och bakgrund
• Olika samlingar Umdp –Um
• Statlig – kommunal



Våra uppdrag:

• Svara för ett långsiktigt bevarande och tillgängliggörande av den äldre litteraturen
• Spetstjänster inom områden för kompletterande medieförsörjning
• Konsultativt stöd och kompetensutveckling inom kompletterande medieförsörjning



Lånecentralen:

• Fjärrlån – inköp
• Artikelbeställningar
• Utlandslån
• Referenshjälp
• Konferenser, studiebesök



Ni brukar kunna lösa alla möjliga och omöjliga problem, men den här gången har jag verkligen en svår nöt åt er. Få 
se om ni kan knäcka den.

Det gäller en dikt som jag vill citera i en bok som jag skriver just nu. (Se länk nedan för min verksamhet som 
författare och översättare.) En gång i tiden hade jag den uppsatt på kylskåpet, men nu kan jag inte hitta den 
någonstans.

Detta är mina ledtrådar:
* Den har varit publicerad på DN:s kultursida. Troligtvis sent 80- eller tidigt 90-tal.
* Den är skriven av en kvinnlig poet. (Men jag minns förstås inte namnet, då hade ju saken varit enkel.)
* Det verkar sannolikt att dikten också har kommit i bokform. Mitt minne är att det var en sida i DN av typen "Fem 
nya dikter av NN", så det är ingen amatörpoesi vi talar om.
* Det är en kort dikt, typ tio rader.
* Temat är Orfeus och Eurydike. Närmare bestämt ögonblicket då Orfeus vänder sig om och tittar på Eurydike, och 
därmed förlorar henne. Dikten menar att det hade varit omänskligt om han inte hade gjort det, och att Eurydike 
nog ändå var glad över att han ville se på henne. En formulering i dikten är: "Skulle hon annars under jordiska 
kvällar ..." (med den ungefärliga fortsättningen: ha undrat om han verkligen älskade henne?)
* Slutraden lyder: "Vänd dig om, Orfeus! Vänd dig om!"

Jag har googlat efter bästa förmåga, jag har frågat författarkollegor och människor med god överblick över svensk 
poesi, men inget napp. Ni är verkligen mitt sista hopp!
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Varför?

• Demokrati: alla har rätt till information och fri åsiktsbildning
• Bibliotekslagen
• Fjärrlånerekommendationer
• Hirschfeldt



Bibliotekslag (2013:801)

Ändamål
2 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till 
kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. 

Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, 
utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla.

Samverkan
14 § I syfte att ge alla tillgång till landets samlade biblioteksresurser ska bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det 
allmänna biblioteksväsendet samverka.

15 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska avgiftsfritt ställa litteratur ur de egna samlingarna till varandras 
förfogande.

Skyldigheten att avgiftsfritt ställa litteratur till förfogande gäller inte för folk- eller skolbibliotek.

16 § Bestämmelsen i 2 kap. 1 § kommunallagen (2017:725) om anknytning till kommunens område eller dess medlemmar 
hindrar inte att folk- eller skolbibliotek avgiftsfritt ställer litteratur till förfogande för ett bibliotek i det allmänna 
biblioteksväsendet som är beläget utanför kommungränsen.
Lag (2017:768).



Rekommendationer – Kungliga biblioteket – Sveriges nationalbibliotek – kb.se

https://www.kb.se/samverkan-och-utveckling/libris/fjarrlan-i-libris/rekommendationer.html






Till sist!

Depåbibliotekets samling finns i Libris

Umeå stadsbiblioteks böcker hittar man i minabibliotek.se

Vår webbplats: www.sverigesdepabibliotekochlanecentral.se

Mejl: lc@umea.se

http://www.sverigesdepabibliotekochlanecentral.se/
mailto:lc@umea.se

