Mediaurvalsprinciper Tyresö bibliotek
Alla kommuninvånare ska ha tillgång till biblioteksverksamhet och erbjudas ett
mångsidigt utbud av medier. Medieutbudet ska bidra till besökarnas bildning
och kulturella utveckling. Barn och ungas behov ska särskilt uppmärksammas.
Bibliotekslagen och biblioteksplanen är bibliotekets styrdokument tillsammans
med aktuell kommunplan, nämndplan och enhetsplan.
Regelbunden dialog kring inköp förs utifrån mediaurvalsprinciperna.
Mediaurvalsprinciperna ses över regelbundet och revideras vid behov.

Biblioteket ska










Verka för att urval och inköp präglas av en stor bredd.
Ta hänsyn till aktualitet och efterfrågan vid inköp.
Tillhandahålla olika typer av media och vara öppna för nya tekniker för
informationsförmedling.
Förhålla sig sakligt, allsidigt och undersökande i politiska, religiösa och
kontroversiella frågor.
Vara aktsam mot inköp av media som spekulerar i våld och fördomar
eller strider mot de mänskliga rättigheterna.
Värna yttrandefriheten.
Ta hänsyn till låntagargrupper med särskilda behov i enlighet med vad
bibliotekslagen föreskriver.
Underhålla mediabeståndet genom kontinuerlig gallring.
Ta emot inköpsförslag och låta besökarnas behov vara utgångspunkten
för mediaurvalet.

Facklitteratur
Beståndet av facklitteratur ska täcka olika fackområden och bestå av såväl
grundläggande som mer avancerade verk samt vara av allmänt intresse.
Vägledande vid urvalet ska vara innehållets saklighet och strävan att allsidigt
belysa även kontroversiella frågor. Biblioteken ska vara en kompletterande
resurs för utbildning på alla nivåer i kommunen.

Skönlitteratur
Beståndet av skönlitteratur bör innehålla ett rikt varierat och aktuellt urval av
såväl litteraturens klassiker som modern skönlitteratur. Beträffande klassiker
bör berättigad hänsyn tas till de värderingar som rådde vid verkets tillkomst.
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Barn- och ungdomslitteratur
I biblioteket ska det finnas ett rikt, varierat och aktuellt utbud av medier som
speglar barns och ungdomars värld. Biblioteket ska vara ledande vad gäller
upplevelseläsning och fritt kunskapssökande samt stimulera till nyfikenhet och
läslust. Barn- och ungdomslitteraturen har stor betydelse för språkutvecklingen
och det är därför viktigt att välja olika sorters media. Barn och ungdomars
delaktighet och egna behov ska vara utgångspunkten för mediaurvalet.
Beträffande klassiker bör berättigad hänsyn tas till de värderingar som rådde
vid verkets tillkomst.

Tidningar och tidskrifter
Inom bibliotekssystemet ska ett urval av den svenska rikspressen och relevant
internationell dagspress finnas representerad. Även tidskrifter av olika sorter
för barn och ungdomar ska finnas. Geografisk och politisk spridning bör
eftersträvas. Tidskriftsbeståndet kompletterar bokbeståndet genom sin större
aktualitet och bör representera olika fackområden. Biblioteket tar inte emot
gratisprenumerationer från olika intresseorganisationer. Önskemål om
prenumeration lämnas som inköpsförslag och behandlas i samband med
förnyelse av årsprenumerationer.

Litteratur på andra språk än svenska
Biblioteket bevakar medieutbudet på andra språk än svenska. Beståndet
avspeglar besökarnas olika språk. Böcker kan lånas in från Internationella
biblioteket.

Fjärrlån
Böcker som saknas på biblioteken i Tyresö kan beställas från andra bibliotek
mot avgift. Är boken utgiven under de senaste åren ses det som ett
inköpsförslag.
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