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Riktlinjer för gemensamt medieanslag
Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg (BiBK) avsätter en summa till
kommunbiblioteken att själva göra kompletterande medieinköp för. Konton finns hos
Btj och Adlibris, varifrån biblioteken gör inköpen. Vid behov kan även andra
leverantörer användas. För 2018 är anslaget 140 000 kr. Om anslaget inte bedöms
utnyttjas fullt ut vid avstämningstillfällen kan del av anslaget komma att användas till
andra aktiviteter relaterade till medier.
Det gemensamma anslaget kan inte användas av Karlskrona och Växjö. De har avtal
med BiBK att vara värdbibliotek och får på så sätt egna anslag för kompletterande
inköp.
Förutsättningar
Det regionala anslaget ersätter inte det kommunala anslaget. Det förutsätts att varje
bibliotek för eget anslag köper medier utifrån kommuninvånarnas behov och
efterfrågan och har ett eget basbestånd. Det gemensamma anslaget ska ses som en
kompletterande resurs. Det är viktigt att låntagaren inte får vänta orimligt lång tid
vid förfrågan på medier som biblioteket inte äger.
Inköp
Det gemensamma anslaget kan användas för inköp av medier som annars skulle
lånats in från annat bibliotek. Medierna behöver inte märkas fysiskt eller registreras
på särskilt sätt i katalogen.
Prioriterade medier är
• mångspråksmedia inklusive minoritetsspråken
• medier i alla format för barn och ungdom
• medier för barn och vuxna med funktionsnedsättning
• kurslitteratur
Även om en titel finns på ett annat bibliotek inom transportorganisationen men är
utlånat går det bra att köpa in för det egna biblioteket.
Skönlitterära långserier och talböcker kan inte köpas in för det gemensamma
anslaget.
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Utlån
Biblioteken ska vara generösa med utlån. Dokumentet ”Riktlinjer och rutiner för
sydostlån mellan Blekinge, Kalmar och Kronobergs län”
(http://80.78.212.10/lansbibl/z-ny/03_pdf/fjarrlan_riktlinj_sydost.pdf) gäller alltjämt.
Gallring
Biblioteken disponerar medierna efter eget gottfinnande. Varje bibliotek avgör själv
vad de vill göra med gallrade medier inköpta för det gemensamma anslaget.
Uppföljning
Vid varje halvårsskifte gör BiBK en uppföljning och avstämning om anslagets
användning utifrån inkomna fakturor.
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