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Medievalgskriterier ved Aalborg Bibliotekerne  
 
Rammen for Aalborg Bibliotekernes medievalg er ”Lov om Biblioteksvirksomhed” (Lov nr. 340 af 17. maj 2000). I Kapitel 1, § 2 fremgår det, efter hvilke 
kriterier medierne skal udvælges:  
§ 2. Folkebibliotekernes formål opfyldes gennem kvalitet, alsidighed og aktualitet ved udvælgelse af det materiale, der stilles til rådighed.  
Ved udvælgelsen må alene disse kriterier, ikke de i materialet indeholdte religiøse, moralske eller politiske synspunkter, være afgørende.  
Aalborg Bibliotekernes fortolkning af medievalgskriterierne ”kvalitet, alsidighed og aktualitet” fremgår i det følgende samt hvordan kriterierne udmøntes i 
praksis. Aalborg Bibliotekerne indkøber såvel digitale som fysiske medier. Det er vigtigt at præsentere og formidle på alle platforme, hvor den enkelte 
bruger kan erhverve viden, læring og oplevelse. 
 
Kvalitet  
Der kan ikke gives et entydigt svar på, hvad kvalitet er. Den kvalitet bøger, film, musik, computerspil, online-publikationer mv. anses at have afhænger 
af en subjektiv vurdering af det enkelte værk, i hvilken kontekst værket indgår – og om vurderingen f.eks. foretages af fagfolk, anmeldere, bibliotekarer 
eller privatpersoner.  
Hver især vil have sine objektive eller subjektive kriterier som udgangspunkt for en kvalitetsvurdering af værkets indhold og form. Det kan være faglige 
og formidlingsmæssige kriterier, litterære og sproglige kriterier, tekniske kriterier eller helt enkelt den personlige og subjektive kvalitetsoplevelse.  
Når Aalborg Bibliotekerne udvælger medier, foretages en afvejning af de forskellige kvalitets-hensyn. Formålet er, at få den faglige kvalitetsvurdering af 
medierne til at spille sammen med brugernes oplevelser af kvalitet. Heri indgår bl.a. en vurdering af medierne i forhold til den genre de tilhører samt den 
medietype indholdet er lagret på.  
En vurdering på genrens præmisser - f.eks. triviallitteratur, fantasy, tegneserier - betyder i praksis, at den pågældende titel måles i forhold til andre 
værker i genren. I tilknytning til kvalitetsvurderingen spiller brugernes aktuelle præferencer og efterspørgsel på konkrete titler, genrer, emner og 
medietyper en afgørende rolle i Aalborg Bibliotekernes medievalg.  
Som det fremgår, opererer Aalborg Bibliotekerne med et fleksibelt kvalitetsbegreb, der i væsentlig grad tager hensyn til, hvad brugerne efterspørger og 
oplever som kvalitet.  
Aalborg Bibliotekerne forholder sig dynamisk til kvalitetsbegrebet, da opfattelsen af kvalitetskriterier og kvalitets -oplevelser ændrer sig løbende  i takt 
med tendenser i samfundsudviklingen.  
 
Alsidighed  
Alsidighed skal ses i forhold til Aalborg Bibliotekernes medietilbud som helhed – både det fysiske og det digitale.  
Foruden medier i fysisk form lægger Aalborg Bibliotekerne stor vægt på, at give brugerne adgang til digitale resurser f.eks. adgang til databaser, 
elektroniske publikationer i fuldtekst, online-udgaver af aviser og tidsskrifter samt digital adgang til bog, musik- og filmtjenester. 
Alsidighed i Aalborg Bibliotekernes medietilbud på det indholdsmæssige plan betyder:  

• At alle videns - og emneområder så vidt muligt er dækket enten i fysisk eller i digital form  

• At der er adgang til viden om samfundets mangfoldighedskultur, dvs. forskellige værdisystemer og kulturbilleder  

• At alle synsvinkler og holdninger til politiske, religiøse og samfundsfaglige emner er repræsenteret i samlingen  

• At faglige emner er præsenteret på forskellige niveauer fra det populærvidenskabelige til det mere forskningsprægede niveau  

• At der er adgang til det helt aktuelle samt hovedværker og klassikere inden for de enkelte emneområder  

• At dansksprogede udgivelser suppleres med udenlandske udgivelser  

• At der er bred dækning inden for skønlitteraturen fra det aktuelle og populære til det smalle og eksperimenterende  

• At der inden for musik og film er adgang til det brede tilbud med appel til mange samt de mere sjældne musikindspilninger og kulturfilm  
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Aktualitet  
Aalborg Bibliotekerne har fokus på aktualitet i medievalget – både i udvælgelsen af fysiske medier og i udvælgelsen af digitale resurser.  
Medietilbuddet skal afspejle brugernes behov for den nyeste viden og kulturoplevelse.  
I praksis betyder det: 

• At medierne indkøbes og stilles til rådighed for brugerne så tæt på udgivelsestidspunktet som muligt  

• At titler, der er efterspørgsel på, før de er udgivet, så vidt muligt er tilgængelige på biblioteket på udgivelsesdagen  

• At biblioteket indkøber medier eller formidler adgang til resurser på Nettet, der giver indsigt og viden om tidens trends og debatspørgsmål samt 
aktuelle kulturelle og politiske strømninger i både ind og udland.  

• At der følges med i udgivelserne på det udenlandske marked og et udvalg af de titler, der specielt er fokus på og har relevans anskaffes til 
Aalborg Bibliotekernes brugere  

• At medieudviklingen følges nøje med henblik på løbende at give brugerne nye medietilbud på forskellige platforme. 

Aktualitetskriteriet betyder også, at mediesamlingen skal fremstå som en aktuel og velredigeret samling, dvs. slidte, forældede og ubenyttede materialer 
kasseres eller magasineres løbende. Alternativt udskiftes en fysisk udgave med et digitalt tilbud, hvor det har relevans. 
 
Kvalitets-, alsidigheds- og aktualitetskriterierne supplerer hinanden. Der kan forekomme tilfælde, hvor Aalborg Bibliotekerne vægter hensynet til 
aktualitets- eller alsidighedskriteriet højere end kvalitetskriteriet. 
 
 
Centralbiblioteksfunktion  
Aalborg Bibliotekerne er centralbibliotek for folkebibliotekerne i den nordjyske region. 
Centralbibliotekerne løser for statslige tilskudsmidler en række tværkommunale opgaver for folkebibliotekerne. Det drejer sig om indkøb og viderelån af 
materialer, som den enkelte kommune ikke selv indkøber, om rådgivning af bibliotekerne og kompetenceudvikling af bibliotekspersonalet. 
Aalborg Bibliotekerne har overbygningsforpligtelse inden for alle medier. Aktiviteterne omfatter udvælgelse, anskaffelse, katalogisering, indeksering, 
klargøring og vedligeholdelse. Ved budgetårets start fastsættes hvor stor en andel af centralbibliotekstilskuddet, der skal anvendes til 
materialeoverbygningen. 
 
Af overbygningsmaterialer anskaffer Aalborg Bibliotekerne bl.a.:  

• Videregående og specialiseret litteratur inden for dansk faglitteratur 

• Udenlandsk litteratur som supplement til dansk faglitteratur 

• Smalle udgivelser inden for skønlitteratur, der ikke har det store læserpotentiale, men som er vigtig i en kulturel sammenhæng 

• Ny udenlandsk skønlitteratur 

• Litteratur på indvandrersprog. Nye sprog tilgodeses i forhold til nye indvandrergrupper 

• Licenser til digitale ressourcer. 
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