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Mediepolicyn vänder sig i första hand till Nynäshamns invånare men utgör även övergripande
riktlinjer för inköp och mediehantering vid Nynäshamns kommuns folkbibliotek. Revidering
sker vartannat år.
Definitioner
I dokumentet används begreppen nedan med följande betydelser:

Användare = besökare på biblioteket och på bibliotekets webbplats
Medier = böcker, tidningar, tidskrifter, databaser, musik, film m.m. oavsett format
Samlingar = bibliotekens hela utbud av fysiska och digitala medier
Bibliotekens uppdrag och verksamhet
Biblioteken i Nynäshamns kommun ska vara arenor för det demokratiska samhället. På
biblioteken kan alla röra sig fritt utan krav på ärende, medlemskap eller inkomst.
Nynäshamns bibliotek ska vara tillgängliga och angelägna för alla, oavsett ålder, utbildning,
funktionsnedsättning, kulturell, språklig eller social bakgrund.
Att främja intresse för litteratur och läsning, tillhandahålla information och stöd för kunskap,
samt att verka för digital delaktighet är viktiga uppdrag för biblioteken.
Nynäshamns bibliotek står för åsikts- och yttrandefrihet och är neutrala i partipolitiska,
ideologiska och religiösa frågor. Verksamheten utgår från Bibliotekslagen och FN:s
konventioner om mänskliga rättigheter samt Barnkonventionen. Ytterst styrande är svensk
lagstiftning. Vi lutar oss även mot kommunens framtagna värdegrund.
Nynäshamns biblioteks uppdrag och verksamhet definieras ytterligare i Biblioteksplanen.
Bestånd för alla
Nynäshamns bibliotek eftersträvar ett relevant bestånd för alla men betonar vikten av
tillgång till medier för prioriterade grupper, så som: barn och unga, användare med annat
modersmål än svenska, användare med funktionsnedsättning samt användare inom de
nationella minoritetsspråken.





Utbudet på Biblioteken i Nynäshamns kommun ska präglas av kvalitet,
efterfrågan och allsidighet.
Nynäshamns bibliotek eftersträvar att tillgodose användarnas önskemål,
exempelvis genom inköpsförslag och genom att tillhandahålla flera exemplar av
titlar med stor efterfrågan.
Samlingarna ska både tillgängliggöra kulturarvet och spegla samtiden.












De olika biblioteken och filialerna profilerar sig utifrån användarnas behov och
befolkningsstruktur.
Möjligheten att låna och lämna tillbaka medier på alla bibliotek gör samlingarna
till en gemensam resurs för Nynäshamns kommuns invånare.
Efterfrågan av titlar som inte finns inom Nynäshamns biblioteks samlingar,
inklusive fjärrlåneförfrågningar, ses som inköpsförslag. Fjärrlån sker mot avgift i
de fall inköp ej anses rimligt.
Biblioteken kan ta emot gåvor men förbinder sig inte att tillgängliggöra dessa.
Inköp sker så långt det är möjligt från de leverantörer som Nynäshamns
kommun har upphandlat avtal med.
Samlingarna ska hållas levande och aktuella genom ett aktivt professionellt
beståndsarbete som innefattar inköp, förmedling, exponering och gallring.
Urvalet av e-böcker sker regionalt genom samarbete inom Södertörn.
Nynäshamns bibliotek har inget bevarandeuppdrag. Gallring sker således
regelbundet utifrån skick, övrigt bestånd, aktualitet och efterfrågan.
Magasinering görs i första hand av inaktiva och äldre medier med ansett
bestående värde samt medier med lokal anknytning.

