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Inköpspolicy för Värmdö bibliotek
Värmdö biblioteks värdegrund sammanfattas med orden engagemang, tillgänglighet och öppenhet. Bibliotekets inköpspolicy ska säkra ett medieutbud
som lever upp till värdegrunden. Värmdö biblioteks utbud av medier ska
präglas av allsidighet och kvalitet. Allmänheten ska ha möjlighet att lämna
förslag och synpunkter på bibliotekens utbud.
Enligt bibliotekslagen ska kommunen särskilt uppmärksamma personer med
funktionsnedsättningar, nationella minoriteter och personer med annat
modersmål än svenska. Detta innebär att biblioteken ska erbjuda litteratur
på de nationella minoritetsspråken, andra språk än svenska och lättläst
svenska. För personer med funktionsnedsättningar ska biblioteken erbjuda
litteratur och teknisk hjälp. Enligt bibliotekslagen ska folkbiblioteken särskilt
ägna uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja deras
språkutveckling och stimulera till läsning.
Värmdö bibliotek erbjuder litteratur på de nationella minoritetsspråk och
andra språk än svenska som efterfrågas. Därtill erbjuder biblioteket
anpassade medier, såsom lättlästa böcker, böcker med stor stil och
talböcker. Värmdö bibliotek tillhandahåller även e-böcker som kan laddas
ned från hemsidan.
Värmdö bibliotek köper inte in medier som strider mot FN:s deklaration om
mänskliga rättigheter eller lagens sju diskrimineringsgrunder: kön,
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller
annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.
Bibliotekspersonalen kan avslå inköpsförslag som inte motsvarar dessa krav,
t.ex. litteratur med rasistiskt eller sexuellt diskriminerande innehåll.
Värmdö bibliotek är en HBTQ-certifierad verksamhet med ett normkreativt
arbetssätt. Som en del av bibliotekets inköpspolicy säkerställs att
bibliotekets samlingar innehåller litteratur med genusperspektiv och
litteratur som inte utgår från den heterosexuella normen och normer kring
könsidentitet.
Bibliotekspersonalen har en hög kompetens och köper in ett urval av den
litteratur som ges ut. Biblioteksbesökare kan lämna inköpsförslag. Om
boken inte köps in kan fjärrlån erbjudas som ett alternativ. Kurslitteratur på
högskolenivå köps endast in om den har ett allmänt intresse. För vidare
information, se vår fjärrlånepolicy.
Det är viktigt att bibliotekets samlingar är aktuella. Media som gallras säljs
till allmänheten. Biblioteken har ett särskilt intresse för litteratur om
Värmdö. Biblioteken tar endast i enstaka fall emot gåvor.
Mediabudgetens uppdelning ses över inför varje nytt budgetår och kan
revideras vid behov.
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