SIIKALATVAN KIRJASTOJEN AINEISTON VALINTAPERIAATTEET
Kokoelmapolitiikka
Yleisten kirjastojen kirjasto- ja tietopalveluiden tarkoituksena on edistää väestön yhtäläisiä
mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen, jatkuvaan tietojen,
taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen sekä elinikäiseen oppimiseen.
Asiakkaiden käytössä tulee olla…uusiutuva kirjastoaineisto ja välineistö. (Kirjastolaki nro
904/1998)
Aineiston valinta ja hankinta
Kirjastotoimenjohtaja vastaa Pulkkilan, kirjastonjohtaja Rantsilan ja kirjastosihteeri Kestilän
ja Piippolan aineistokokoelmasta.
Hankintaperiaatteet

•

Aineiston hankinnassa pyritään olemaan tasapuolisia ja ottamaan huomioon

•
•
•
•

asiakkaiden erilaiset näkemykset ja väestön ikärakenne sekä ammatillinen ja
koulutuksellinen jakauma.
Kirjastoaineiston monipuolisuus ja laatu pyritään turvaamaan riittävän suurella
nimekemäärällä.
Hankinnassa otetaan huomioon aineiston kysyntä, mutta hankittavat kappaleet
päätetään jatkuvan kysynnän mukaan, ei hetkellisten kysyntähuippujen mukaan.
Kirjasto tukee opiskelua ja hankkii kurssikirjoja, joilla on kysyntää ja sisältönsä
puolesta yleistä mielenkiintoa.
Hankittavissa videoissa/dvd-elokuvissa/cd-rompuissa on oltava valmiina neuvoteltuna
tekijäoikeudet lainaustoimintaan.

Aineistotyypit
Kirjastoon hankintaan kirjoja, lehtiä, karttoja, nuotteja, musiikki-, kielikurssi-, kirjallisuus- ja
muita äänitteitä, sekä elektronisia julkaisuja.
• Kaunokirjallisuus
kaunokirjallisuutta hankitaan mahdollisimman laaja-alaisesti ottaen huomioon
asiakkaiden lukutottumukset. Vieraskielistä kaunokirjallisuutta hankitaan myös,
mutta suppeammin.
• Tietokirjallisuus
tietokirjoja hankitaan laaja-alaisesti ja monipuolisesti sillä tavoitteella, että
kokoelma vastaisi mahdollisimman kattavasti kirjaston asiakkaiden
tiedontarpeisiin.
• Lasten- ja nuortenkirjallisuus
lasten- ja nuortenkirjat ovat yksi kirjaston pääpainopistealueista. Lasten ja
nuorten lukuharrastusta tuetaan ylläpitämällä monipuolista ja korkeatasoista
kirjakokoelmaa.
• Lehdet
sanomalehdistä tilataan keskeisiä valtakunnallisia päälehtiä ja oman alueen
paikallislehtiä. Aikakauslehtien vallinnassa huomioidaan väestön harrastukset,
tiedon tarve sekä virkistyskäyttö.
• Kotiseutukokoelma
kokoelmaan hankitaan mahdollisimman kattavasti siikalatvalaisten
kirjoittajien

•

ja Siikalatvaa käsittelevää aineistoa.

Elokuvat, musiikki

elokuvia ja musiikkitallenteita hankitaan valikoiden, musiikin osalta
pyritään
ylläpitämään suppeissa raameissa mahdollisimman monipuolisista
kokoelmaa.

• Nuottikokoelma
kokoelmaan hankitaan laulukirjoja, soitonoppaita eri soittimille sekä
nuottiaineistoa taide-, pop- ja viihdemusiikin harrastajille
• CD-Rom
formaatissa hankitaan pedagogisesti hyödyllistä aineistoa
Lahjat
Kirjasto ottaa vastaan lahjoituksia sillä ehdolla, että aineisto on kirjaston omaisuutta
lahjoituksen jälkeen ja kirjasto voi päättää otetaanko se kokoelmiin vai ei. Kirjasto päättää
lahjoitusaineiston sijoituspaikasta.
Poistot
Kirjaston kokoelman tulee olla uudistuva. Kun hankitaan uutta aineistoa, poistetaan vanhaa.
Poistoperusteita ovat
- kuluminen tai likaantuminen
- sisällön vanheneminen
- vähäinen käyttö
- katoaminen

-

aineisto on jäänyt palauttamatta

- muut harkinnanvaraiset perusteet
Osa aineistosta tulee myyntiin asiakkaille. Poistettuja äänikirjoja ja kuvatallenteita ei myydä.
Aineiston poisto rekisteristä ei keskeytä perimistapahtumaa eikä poista korvaus- ja
viivästymismaksuvelvollisuutta.
Varastointi
Kokoelmapolitiikan pääpaino on aktiivisen lainattavissa olevan aineiston kehittämisessä,
jolloin varasto pidetään melko suppeana. Tarvittaessa vanhempaa aineistoa, se hankitaan
kaukolainaksi Kirikirjastoista, maakuntakirjastoista tai muista kirjastoista.
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