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Ärende
Personalen vid Danderyds bibliotek har som stöd för arbetet med medier
arbetat fram ett förslag till mediepolicy för biblioteken i Danderyds
kommun till vägledning för inköp/ förvärv och gallring av bibliotekens
mediebestånd. Bibliotekens utbud av medier skall bygga på den värdegrund
och de prioriteringar som uttrycks i Danderyds kommuns biblioteksplan.
Med medier avses: Böcker, tidningar, tidskrifter, databaser, musik, film och
spel, både i fysisk och i digital form.
Biblioteken i Danderyds kommun består av biblioteken i Enebyberg,
Djursholm, Mörby och Stocksund, webbplats samt biblioteket på sociala
medier.
De dokument som styr biblioteken i Danderyds kommun är:
Bibliotekslagen (2013:801)
Biblioteksplan för Danderyds kommun av Kultur- och fritidsnämnden
kommunfullmäktige 4 juni 2013
Danderyds kommuns budget och mål.
Utöver dessa finns flera internationella dokument som påverkar
verksamheten på ett mer indirekt sätt. Ett exempel på sådan är Unescos
folkbiblioteksmanifest,
Bibliotekslagen säger i § 2 att biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet
ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till
kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Biblioteken i det allmänna
biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning och intresset för
bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i
övrigt. Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla.
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I § 4 i bibliotekslagen står att biblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet
åt personer med funktionsnedsättning samt åt de nationella minoriteterna
och personer som har annat modersmål än svenska. Folkbibliotekens utbud
ska präglas av allsidighet och kvalitet, och särskild uppmärksamhet ska
ägnas åt barn och ungdomar. Allmänheten ska på folkbiblioteket avgiftsfritt
få låna eller få tillgång till litteratur oavsett publiceringsform.

Bildnings- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut
Bildnings och omsorgsförvaltningen föreslår Kultur- och fritidsnämnden att
anta Mediepolicy för Danderyds bibliotek

Johan Harryson
Bildningsdirektör

Expedieras
Biblioteken i Danderyd

Kerstin Hassner
Kultur – och bibliotekschef
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