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At sikre at materialeudbuddet ved Randers Bibliotek er i overensstemmelse med
brugernes ønsker, bibliotekets vision samt lokale og nationale politikker og love.

Politik:
Vi køber et bredt udbud af materialer, der har
kvalitet for borgerne i Randers Kommune.
Bibliotekets udbud af materialer skal både
dække lokal efterspørgsel så meget som
muligt, og ses som et udstillingsvindue for det
samlede nationale bibliotekstilbud.
Alle medietyper er ligeværdige.
Vi sikrer kvaliteten ved at tage udgangspunkt
i, hvad der er kvalitet for borgerne. Vi køber
det bedste af alle genrer uanset medietype,
fag- eller oplevelsesområde.

Ved indkøb tages der hensyn til bibliotekets
mange forskellige målgrupper. Indkøbet skal
aldersmæssigt, etnisk og uddannelsesmæssigt
afspejle kommunens befolkning.
Materialer, der støtter læring, har høj
prioritet. Undervisningsmaterialer indkøbes,
hvis de er egnede til selvstudium.
Udgivelser af lokal interesse har høj prioritet.
Vi holder løbende øje med, at antallet af
eksemplarer og titler modsvarer brugernes
efterspørgsel.

Vi sikrer alsidigheden ved at give borgerne det
de efterspørger og forventer, men også ved at
præsentere dem for det smalle, skæve og
uforudsigelige, der kræver særlig formidling.

Alle i personalet har ansvar for at indsende
forslag til suppleringer og nyindkøb, når de
bliver opmærksomme på materialer, der bør
købes.

Vi sikrer aktualiteten ved at indkøbe så
borgerne undgår unødig ventetid. Vi
overvåger medierne, og køber hurtigt det, der
eksponeres stærkt, og vi er særligt
opmærksomme på lokale behov.

Vi vælger de medietyper, der er mest egnede i
forhold til efterspørgsel, formidling og
økonomi, både når vi taler om fysiske og om
digitale medier.

Årligt i forbindelse med budgetlægning
vurderer ledelsen forholdet mellem
medietyper.
Vi er særligt opmærksomme på nye digitale
tilbud, og er åbne overfor at afprøve dem.

Vi bruger de mest rationelle indkøbsmetoder
og støtter indkøbet bl.a. på anmeldelser.
Politikken understøttes af
materialevalgsprofiler, som indeholder en
grundigere beskrivelse af indkøbet. Profilerne
revideres hvert andet år.
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