Medieplan för vuxenavdelning på Norsjö bibliotek 2016-2017
Nuläget i kommunen och på biblioteket
Norsjö kommun har 4177 invånare. Befolkningen består av 48 % kvinnor och 52 % män.
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(Statistik SCB 2016-01-31)
Biblioteket är granne med skolan och ligger relativt centralt i samhället, vilket gör det är lätt
för kommunmedborgarna att ta sig dit. I samma lokal som biblioteket låg tidigare gymnasiet.
Från och med höstterminen 2015 kommer lokalerna istället att inrymma SFI,
språkintroduktion, grundvux och yrkesvux, totalt ca 90 elever. Mitt emot biblioteket ligger
Norsjöskolan där eleverna går från förskoleklass till årskurs 9. Den byskola som finns kvar är
i Bastuträsk och där finns även vår enda biblioteksfilial. Det är ett skolbibliotek som har sin
lokal på skolområdet. Korpen har hand om tjänsten som filialföreståndare. Skolan i Bastuträsk
använder ibland huvudbiblioteket som skolbibliotek då de i samband med simundervisning
besöker biblioteket.


I V8-bibliotekens gemensamma dokument Regler & Rutiner regleras lånen mellan
biblioteken, liksom undantagen. Utgångspunkten är att lånetider på media är
gemensamma inom V8-biblioteken, men om särskilda skäl föreligger kan dessa
tillfälligt ändras.



Biblioteket utgår från paragraferna i bibliotekslagen: ”Biblioteken i det allmänna
biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att
bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning” och ”Folkbibliotekens utbud av
medier och tjänster ska präglas av allsidighet och kvalitet.”



Varje år görs en revidering av den externa och interna medieplanen.



För övergripande mål och värdegrund, se vår biblioteksplan.

Allmänna riktlinjer för mediebeståndet
Biblioteken i Västerbottens inland ingår sedan några år tillbaka i ett samarbete, V8biblioteken. Biblioteken ska tillhandhålla likvärdig service och tillgänglighet genom ett ökat
samarbete mellan biblioteken och genom samarbete med regionala projekt. Norsjö bibliotek
medieplan utgår därför från dokumentet ”Mediestrategi för biblioteken inomV8”.
Kvalitet, allsidighet och principer för inköp och gåvor












Inköpen ska svara mot behov och önskemål från en bred allmänhet men också
innehålla det något smalare.
När det gäller klassiker får viss hänsyn tas till värderingar som rådde i samhället när
verket skrevs.
Fackböckerna ska vara tillförlitliga och aktuella.
Biblioteket skall ta avstånd från sådan litteratur som spekulerar i våld, fördomar och
som propagerar för rasdiskriminering, förföljelse av oliktänkande och annat som
strider mot mänskliga rättigheter.
Biblioteket ska vara neutralt i politiska och religiösa frågor.
Biblioteket kan ta emot gåvor men förbinder sig inte att tillgängliggöra dessa.
Varje fjärrlånsförslag ska tas i beaktande som ett inköpsförslag. Kurslitteratur på
högskolenivå köps endast in om den har ett allmänt intresse.
Nya böcker av allmänt intresse köps in istället för att lånas in från annat bibliotek.
All utgivning av hembygdsböcker som kommer till bibliotekets kännedom och handlar
om kommunen köps in. På denna avdelning finns också böcker av författare med
anknytning till Västerbotten samt andra medier än böcker som har anknytning till
kommunen.

Prioriterade grupper och särskilda insatser
Vår utgångspunkt är bibliotekslagen. De prioriterade grupperna är personer med
funktionsnedsättning, annat modersmål än svenska samt nationella minoriteter. Barn och
ungdomar ska särskilt uppmärksammas och barnperspektivet ska vara utgångspunkten för vårt
arbete.






Biblioteket tillhandahåller talböcker (DAISY-skivor), DAISY-spelare och
storstilsböcker.
Biblioteket erbjuder litteratur och tidskrifter på lättläst svenska och lättläst kombinerat
med mp3-skiva.
Biblioteket informerar om och erbjuder tjänsten egen nedladdning från MTM.
Biblioteket erbjuder ”boken kommer”, uppsökande biblioteksverksamhet i hemmen,
för alla som har svårt att själva ta sig till bibliotekslokalen.
Biblioteket har ett bestånd av litteratur på utländska språk och på de svenska
minoritetsspråken. För att erbjuda litteratur på alla språk tar vi hem böcker från
Länsbiblioteket eller Internationella biblioteket. Medier på språk som går lätt att köpa i
Sverige kan biblioteken endast låna in enstaka titlar från Internationella biblioteket.
Dessa språk är arabiska, bosniska, kroatiska, persiska, polska, ryska, serbiska,
somaliska, spanska, thai och turkiska. Lån görs också mellan V8-biblioteken.

Övriga medier som tillhandahålls







Tryckta böcker. Både skönlitteratur och facklitteratur
CD-böcker och mp3-böcker
Tidningar och tidskrifter
E-böcker och e-ljudböcker
Musik-cd för barn
DVD-filmer



Databaser

Principer för fjärrlån, inkl. artikelkopior
Vi hjälper vuxenstuderande att få tillgång till kurslitteratur och vid behov också handledning i
informationssökning. Vid behov gör vi fjärrlån från hela Sverige. Kurslitteratur kan beställas
från Umeå universitetsbibliotek, men inte från övriga universitets- och högskolebibliotek. För
artikelkopior tas betalt enligt det utlånande bibliotekets taxa.
Övergripande principer för gallring





Gallring övervägs för medier som inte varit utlånade på 3 år.
Medier som är trasiga och smutsiga gallras och ett nytt exemplar köps in vid behov.
Äldre upplagar av facklitteratur gallras och en ny upplaga köps in vid behov.
Vissa gallrade medier säljs eller skänks bort om de är i bra skick.
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