Övergripande mediepolicy för Tjörns kommunbibliotek
Mediepolicy
Tjörns kommunbibliotek har som ansvar att erbjuda ett både fysiskt och virtuellt
mediebestånd för att främja läsning, information, upplysning och utbildning. Innehållet bidrar
till inspiration, rekreation och upplevelser.
Mediebeståndet speglar både det lokala och det globala samhället för att skapa förståelse för
den globala världens inverkan på det lokala samhället och dess plats i en global värld. Det
lokala samhällets roll och värden som är viktigt att förklara och försvara”.
Beståndet speglar pågående samhällsdebatt och verkar för läslust samt utgår från en
demokratisk grund.
Biblioteket erbjuder ett brett utbud av media i olika format. Medieutbudet inspirerar till
utveckling av ett vidgat textbegrepp som ska vara lika självklart som traditionell litteratur.
Med media avses böcker, tidningar, tidskrifter i tryckt och digital form, databaser samt AVmedia som CD-skivor och Mp3-skivor.
Mediebevakningen ska vara aktiv. Kunskap och inspiration kännetecknar medieurvalet som
ständigt förnyas genom en kontinuerlig översyn. Vägledande begrepp vid urvalet ska vara
kvalitet, saklighet, mångfald, jämställdhet och tillgänglighet.
Huvudbiblioteket och övriga biblioteksenheter ska ses som en enhet med ett samlat och
användbart mediebestånd.
Basen för verksamheten är ett välutrustat huvudbibliotek som ska vara ett komplement till alla
biblioteksenheter samt till olika kommunala institutioner.
Samarbetet mellan kommunerna i Bibliotek i Väst, genom lån av varandras medier och
riktade inköp, är ett komplement till det egna mediebeståndet. En gemensam webbplattform
för kommunernas mediebestånd ger allmänheten ett betydligt större utbud att söka i och
använda sig av.
Arbetsgrupper inom olika yrkesområden träffas regelbundet för kunskapsöverföring.
Gemensamma fortbildningsdagar utvecklar bibliotekssamarbetet.
Skolbibliotekens medieplan ska huvudsakligen följa och ingå som en naturlig del i
kommunbibliotekets övergripande mediepolicy. Skolbibliotekens medieplan är utformad för
att tillvarata elevernas och pedagogernas behov av media. Utbudet bidrar till att stimulera
elevernas läsintresse och kunskapsinhämtning.
 Biblioteket ska sträva efter att ha ett neutralt förhållningssätt vid bedömning av etiska,
politiska och religiösa frågor.
 Biblioteket ska avstå från att köpa in media som avsiktligt förvränger fakta eller
propagerar för diskriminering eller förföljelse samt media som spekulerar i våld och
fördomar eller strider mot de mänskliga rättigheterna.
 Mediebeståndet ska präglas av de språk och kulturer som finns på Tjörn.



Bibliotekets mediebestånd ska stödja möjligheter till både självstudier och
utbildningar för studerande på alla nivåer.

 Bibliotekets mediebestånd ska stödja möjligheterna för blivande och etablerade
företagare att få tillgång till relevanta informationskällor i tryckt och digital form.


Biblioteket ska ägna särskild uppmärksamhet åt att skapa goda läsvanor genom att
främja barn och ungas språkutveckling och stimulera dem till läsning från tidig ålder.

 Barn och unga är en prioriterad målgrupp i biblioteksplanen och i ”Handlingsplan för
en samordnad och stärkt barn- och ungdomskultur i Tjörns kommun”. Bibliotekets
mediepolicy ska kopplas till en utveckling av lässtimulerade åtgärder som har ett
vidgat textbegrepp och som sker i samverkan med andra kulturella aktörer.


Bibliotekets mediepolicy ska även kopplas till kommunens barn- och ungdomsplan
”Tjörn lyssnar på barn och unga” för att bättre tillgodose barn och ungas läsintresse.

 För personer med funktionsnedsättningar, äldre och personer med annat modersmål än
svenska och nationella minoriteter ska det finnas ett behovsrelaterat mediebestånd.
 Biblioteket ska verka för att främja användningen av informationsteknik för
kunskapsinhämtning och lärande, i enlighet med den nya bibliotekslagen 5 §, som
träder i kraft 2013-07-01.

Medier
Skönlitteratur
Det skönlitterära beståndet består av såväl äldre som nyare litteratur, fördelat på ett stort antal
genrer, och är av både inhemskt och utländskt ursprung. Det är betydelsefullt med stor
geografisk spridning som kännetecknar mediernas ursprung.
Facklitteratur
Det facklitterära beståndet präglas av material av varierande svårhetsgrad och täcker så många
ämnesområden som möjligt. Beståndet är sakligt och aktuellt, belyser den rådande
samhällsdebatten samt bidrar till att hålla opinionsbildningen levande.
Databaser
Biblioteket erbjuder relevanta databaser som speglar omvärlden och aktuella ämnesområden.
Biblioteket tillhandahåller relevanta databaser för släktforskning.
Skolbiblioteken erbjuder databaser som vänder sig speciellt till elever och pedagoger.
Nättjänster
Biblioteket erbjuder fri tillgång till Internet och vägledning i informationssökning.
Kunderna informeras om bibliotekets egen hemsida, liksom om andra funktionella
webbplatser och databaser.
Talböcker
Personer med funktionsnedsättningar ska ha tillgång till ett rikt utbud av talböcker, som
Dasiy-skivor och/eller som minneskort. De ska få möjlighet till egen nedladdning direkt från

MTM:s hemsida (myndigheten för tillgängliga media) samt erbjudas möjlighet att låna
tekniska hjälpmedel för att kunna lyssna på talböckerna.
E- medier
Biblioteket strävar efter att tillgodose ett utbud av e-böcker och att följa den nationella
debatten och utvecklingen av e-boksutlåningen. Läsplattor ska finnas för utlån.
Övriga medier
För ljudböcker, Mp3-böcker, musikinspelningar, Bok & Daisy och DVD - filmer gäller
samma urvalsprinciper beträffande kvalitetskrav som för tryckt material
Kostnaden för att hyra DVD - filmer följer gemensamma riktlinjer för avgifter som finns
inom bibliotekssamarbetet Bibliotek i Väst.
Kurslitteratur
Kurslitteratur köps in utifrån relevanta och allmängiltiga behov. Är efterfrågan stor och det
inte finns möjligheter till fjärrlån ska inköp övervägas.
Lokalsamling
Medier vars innehåll till största delen behandlar Tjörn och till stora delar Bohuslän ska ägnas
särskild uppmärksamhet. Det är viktigt med en aktiv bevakning av utgivningen av medier
med lokalt intresse och av lokal litteratur som rör Tjörns bebyggelse och natur.
Kvalitetskraven vid inköp av lokalt material bör inte vara lika höga som vid övriga
medieinköp.
Medier på andra språk
Förutom medier på skolspråken strävar biblioteket efter, på förfrågan, att tillhandahålla
litteratur på andra språk. Omvärldsbevakning krävs för att få kännedom om vilka
språkgrupper som finns i kommunen.
Företagsinformation
Det finns relevanta medier för företagare inom företagsekonomi, marknadsföring och
handböcker om att starta eget.
Tidningar och tidskrifter
Bibliotekets urval av dagstidningar representerar en relevant spridning av lokala och några av
de största dagstidningarna.
Ett rikhaltigt och brett urval av tidskrifter ska bereda läsarna möjlighet att skaffa sig
information inom ett stort antal ämnesområden. Utbudet präglas av tidskrifter som handlar om
kusten, havet och fisket.
Både dagstidningar och tidskrifter ska vara kvalitetsmässigt relevanta och neutrala till sitt
innehåll.

Inköp, fjärrlån och gåvor
Inköpsförslag
Kunderna lämnar inköpsförslag, via hemsidan eller direkt i biblioteket. Inköpsförslagen
hanteras med samma kvalitetskrav som övriga inköp och åtgärdas inom rimlig tid. Vid
eventuella avslag görs en bedömning av flera personer och kunden får besked via mejl eller
telefon.
Fjärrlån
Fjärrlån av medier ska i första hand lånas in från de sex samarbetskommunerna i Bibliotek i
Väst, Ale, Kungälv, Orust, Stenungsund, Tjörn och Öckerö, därefter Göteborg och Borås.
Fjärrlån från övriga landet sker om litteraturen inte finns i närområdet.

Distributionsstödda böcker från Statens Kulturråd
Relevanta titlar införlivas i bibliotekets bestånd och fördelas på enheterna utifrån dess
användbarhet. Övriga media kan användas till gåvor vid olika aktiviteter.

Gåvor
Gåvor hanteras med samma principer som vid inköp. Biblioteket förbehåller sig rätten att
bedöma om böckerna och tidskrifterna ska införlivas i mediebeståndet.

