Mediepolicy för Rättviks bibliotek
Syftet med mediepolicyn är att fastställa bibliotekets riktlinjer för inköp, bevarande och
gallring av bibliotekets medier. Med medier avses böcker, tidningar, tidskrifter, databaser,
filmer oavsett format. Mediepolicyn gäller för huvudbiblioteket i Rättvik samt närbiblioteken
i Ore och Boda.
Utdrag ur Rättviks kommuns biblioteksplan 2016–2022:
-

Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla. (Bibliotekslagen § 2)
Biblioteket ska verka för kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. (Bibliotekslagen §
2)
Biblioteket ska särskilt främja läsning och tillgång till litteratur. (Bibliotekslagen § 7)

Riktlinjer för inköp av medier:
1. Biblioteket ska tillhandahålla ett brett urval av litteratur i olika fysisk form och ge
kommunens invånare möjlighet att påverka bibliotekets utbud. (Rättvik kommuns
biblioteksplan 2016–2022)
2. Innehåll i medier ska inte strida mot svensk lagstiftning eller mot FN:s deklaration om
mänskliga rättigheter. Mediabeståndet ska vara tillförlitligt, mångsidigt och aktuellt.
Historisk kontext och litterärt värde kan motivera undantag.
3. Huvudbiblioteket och närbiblioteken ses som en enhet vars samlingar kompletterar
varandra. Hänsyn tas till placering av material av lokal betydelse.
4. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt mediabehovet hos de prioriterade grupper som
pekas ut i bibliotekslagen: barn och unga, personer med funktionsnedsättning,
personer med annat modersmål än svenska.
5. Inköpen ska följa med i det samtida utbudet och utvecklingen inom litteratur och
medier. Biblioteket ska bevaka och erbjuda aktuella och omtalade titlar.
6. Biblioteket ska följa med i den digitala utvecklingen och erbjuda icke-fysiska medier i
olika format. Detta gäller exempelvis e-böcker, elektroniskt tillgängliga dagstidningar
och tidskrifter, strömmade ljudböcker och film.

Medier för barn och unga
Mediabeståndet ska vara anpassat för barn och ungas läsning och erbjuda bredd avseende
läsnivå, teman och genrer. Bibliotekets medier ska locka till läsning och lärande. En särskild
avdelning för Lättlästa böcker ska finnas tillgänglig och underhållas.

Anpassade medier
Mediabeståndet ska vara anpassat för personer med funktions- och läsnedsättning i form av
storstilsböcker, talböcker och övriga digitala hjälpmedel.

Medier på andra språk
En del av mediabeståndet ska vara anpassat för personer med annat modersmål än svenska.
Både skönlitteratur och facklitteratur på flera språk ska tillhandahållas. Som komplement till
vårt eget flerspråkiga mediabestånd finns möjlighet att rekvirera litteratur via deposition
från Internationella biblioteket i Stockholm.

Facklitteratur för vuxna
Bibliotekets bestånd av facklitteratur ska präglas av saklighet och relevans samt tillgodose
ett brett allmänintresse. Innehåll som snabbt föråldras (till exempel geografi, historia,
teknik) ska ägnas särskild observans. Kurslitteratur och läroböcker köps in i viss omfattning
med en huvudsaklig orientering mot litteratur med stor efterfrågan och allmänintresse.
Gamla upplagor ska ersättas av nya.

Skönlitteratur för vuxna
Biblioteket ska erbjuda såväl samtida som äldre skönlitteratur. Efterfrågade och populära
titlar ska finnas, liksom smalare litteratur i flera genrer. Om fler än fyra låntagare står på kö
för en bok bör ett ytterligare exemplar köpas in.

Fjärrlån
Biblioteket vänder sig i första hand till andra bibliotek i regionen, men även i hela landet. På
grund av arbetstid och kostnader gäller max 4 antal utlånade fjärrlån per låntagare. Varje
fjärrlån betraktas som ett inköpsförslag, i synnerhet om det är en ny bok; den har lånats
tidigare; om boken kan anses vara av allmänt intresse.

Dalasamlingen
Biblioteket ska tillhandahålla information och litteratur med lokal anknytning.

Ny gemensam bibliotekskatalog
Det kommande samgåendet i en gemensam bibliotekskatalog i projektet Dalabiblioteken
kommer att utöka exponeringen och tillgängligheten av det samlade mediabeståndet.

Gallring
Avyttring av mediabeståndet sker efter samma kriterier som förvärv tillsammans med
statistikunderlag från utlåning.

Gåvor
Biblioteket tar endast i undantagsfall emot bokgåvor.

Magasinering
Placering av material som anses värdefullt att bevara och/eller ha en fortsatt men minskad
efterfrågan.
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