Mediepolicy Danderyds bibliotek

Mediepolicyn för Biblioteken i Danderyd utgör övergripande riktlinjer för inköp/förvärv och gallring
av bibliotekens mediebestånd.
Bibliotekets utbud av medier ska bygga på den värdegrund och de prioriteringar som uttrycks i
Danderyds kommuns biblioteksplan. Mediepolicyn revideras i samband med att ny biblioteksplan
antas.

Allmänna riktlinjer för mediebeståndsarbete

Medieutbudet ska präglas av allsidighet och kvalitet. Det ska vara relevant för alla som bor eller
verkar i Danderyds kommun och det ska vara neutralt vad gäller moraliska, politiska och religiösa
frågor.
Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt bibliotekets prioriterade grupper: Barn och unga, personer
med funktionsvariation samt äldre. Särskild uppmärksamhet ska också ägnas åt de nationella
minoriteterna samt personer som har annat modersmål än svenska.
Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller
könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell
läggning eller ålder. Dessa principer är vägledande vid allt mediebeståndsarbete men kan samtidigt
vägas mot historisk kontext eller allmänintresse.
Utöver medier på svenska och de så kallade skolspråken ska biblioteket erbjuda ett fast bestånd av
medier på de nationella minoritetsspråken samt de mest efterfrågade utländska språken i
kommunen. Medier på mindre efterfrågade utländska språk kan biblioteket ta in i form av tillfälliga
depositioner från Internationella biblioteket.

Skönlitteratur

Biblioteket ska erbjuda ett varierat bestånd av såväl äldre som samtida skönlitteratur. Detta innebär
att det ska finnas omtalade nya böcker likväl som det som inte är lika omedelbart efterfrågat eller
omtalat. Vid köbildning kan biblioteket köpa in fler exemplar av aktuell titel. Biblioteket har även ett
ansvar att i möjligaste mån tillhandahålla klassiker och äldre skönlitteratur som inte finns tillgängliga i
handeln.
Bibliotekets krav på kvalitet innebär inte att någon viss genre, litteraturform eller liknande får
missgynnas eller diskrimineras. Varje titel ska bedömas på sina egna premisser.
Gällande till svenska översatt litteratur, strävar biblioteket efter bredd bland originalspråk och
ursprungligt geografiskt område. I de fall där kvaliteten för övrigt bedöms vara likvärdig, innebär
detta att bok från underrepresenterat språk/område bedöms som mer angelägen än bok från
överrepresenterat språk/område vid inköp eller gallring.

Facklitteratur

Facklitteraturen ska bestå såväl av grundläggande litteratur som mer avancerade verk. Innehållet ska
präglas av saklighet, aktualitet och kvalitet. Inaktuell eller daterad faktalitteratur ska inte förekomma
i bibliotekets samlingar, utan gallras kontinuerligt.
Kurslitteratur köps främst för studerande på SFI. Kurslitteratur för gymnasiet, Komvux och högskolan
kan köpas in om den bedöms ha allmänintresse. Läromedel för grundskolan köps inte.
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Barn- och ungdomslitteratur

Biblioteket har ett särskilt ansvar att främja läsande för barn och unga. Mediebeståndet för denna
grupp ska vara sammansatt så att det väcker läslust och nyfikenhet och ger inspiration.

E-medier och övriga medieformat

Danderyds kommun lägger stor vikt vid sitt e-mediebestånd och i princip gäller samma kriterier för
allsidighet och kvalitet som för det fysiska beståndet. Inköpsmodellen för e-medier medför dock att
det inte finns samma möjligheter att detaljstyra beståndet genom inköp av enskilda titlar. Det aktiva
urvalet av titlar sker genom val av förlag och prisgräns per titel. Av ekonomiska skäl finns begränsning
för hur många titlar en låntagare kan ladda ner per vecka. Aktuell information om detta finns på
bibliotekets hemsida.
Nya former av medier och berättande utvecklas ständigt. Biblioteket bejakar denna utveckling och
utvärderar kontinuerligt möjligheten att erbjuda nya typer av medier och distributionsformer.

Anpassade medier

Biblioteket har ett speciellt ansvar för läsare med olika typer av läshinder. Det är viktigt att människor
får den information och litteratur de behöver, på ett sätt de kan ta till dig. Biblioteket ska därför
tillhandahålla och förmedla anpassade medier som talböcker, bok och cd, böcker med stor stil och
lättlästa böcker, etc.

Lokala samlingar

Biblioteken i Danderyds kommun har alla lokala samlingar med lokalhistoriskt material. Medierna i
de lokala samlingarna gallras i princip ej. Vid införskaffande av medier till de lokala samlingarna är
biblioteket friare än till medieanskaffning till övriga samlingar.

Inköpsförslag och fjärrlån

Som regel köper biblioteket in föreslagna medier. Vid eventuellt avslag görs bedömning av flera
personer och låntagaren för besked om detta via mail. Fjärrlån görs om önskad bok inte är möjlig för
biblioteket att köpa eller om allmänintresset bedöms som så litet att inköp inte kan motiveras. För
såväl inköpsförslag som fjärrlån gäller samma principer som vid inköp i övrigt, vilket exempelvis
medför att kurslitteratur inte fjärrlånas in.

Donationer

Vid donation av medier gäller samma urvalskriterier som vid inköp. Biblioteken i Danderyd
förbehåller sig alltid rätten att inte motta donation eller att inte låta mottagen donation införlivas i
samlingarna.

Gallring och bevarande

Biblioteken eftersträvar ett aktivt mediebestånd som är i balans med efterfrågan, bevarandekrav och
lokalutrymme. Medier som används regelbundet ska finnas i bibliotekets öppna samlingar. Vid
gallring och magasinering tas hänsyn till ämnenas karaktär och varierande livslängd, liksom huruvida
titeln finns representerad på något annat av kommunens bibliotek. Gallringskriterier som biblioteket
bör ta hänsyn till är om boken är sliten, trasig eller smutsig, om boken innehåller faktafel, har blivit
inaktuell samt om det finns nya material i ämnet.
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