Nauðsynlegt er fyrir öll bókasöfn að setja fram stefnu um aðföng, þ.e. innkaup, viðhald og grisjun safnkosts.
Stefnuna skal endurskoða árlega með tilliti til breytinga á fjármagni til innkaupa og þjónustu og gestum hverju sinni.

•
•
•
•
•
•
•
•

Upplýsir um eðli og umfang safnkosts.
Upplýsir um forgangsröðun við uppbyggingu safnkosts.
Er stuðningur og viðmið við innkaup á safnkosti.
Kemur af stað skuldbindingu um að ná markmiði safnkosts.
Minnkar áhrif þess að einn standi fyrir öllu vali og persónulegri hlutdrægni.
Stuðlar að samræmi í vali til lengri tíma litið.
Er stuðningur við mat á og grisjun safnkosts.
Hjálpar til við rökstuðning á fjárhagsáætlunum.

Við stefnumótun um aðföng þarf fyrst og fremst að taka mið af hlutverki Bókasafns Kópavogs og þörfum og óskum
lánþega safnsins.

Stefna safnsins í innkaupum á almennt við barnaefni, unglinga- og ungmennaefni og fullorðinsefni nema annað sé tekið
fram.

•
•
•

A.m.k. eitt eintak af öllum skáldsögum og fræðiritum sem gefnar eru út af viðurkenndum bókaforlögum.
A.m.k. eitt eintak af ævisögum.
Eitt til tvö eintök af æviþáttum.
Nýjar bækur: Allt að 20 eintök af skáldsögum á íslensku (fer eftir vinsældum og eftirspurn).

•
•
•
•
•
•

Eitt eintak af vinsælum skáldsögum á ensku, valdar af gagnavalsteymi safnsins.
Teiknimyndasögur á ensku frá Nexus, valdar af sérfræðingum Nexus og starfsfólki safnsins.
Sérpöntun á skáldsögum á ensku, völdum af gagnavalsteymi safnsins.
Erlendar fræðibækur eru keyptar eftir þörfum og ræður eftirspurn eftir þeim mestu um.
Skáldsögur á ensku sem kenndar eru í framhaldsskólum.
Erlendar kennslubækur af bókalistum framhalds- og háskóla eru ekki keyptar inn nema þær hafi ótvírætt notagildi
fyrir almenning.

•
•

Tvö til fjögur eintök af öllum skáldsögum og ævisögum á íslensku.
Eitt eintak af fræðiritum á íslensku.

•
•
•

Eitt eintak af kvikmyndum sem gefnar eru út á Íslandi.
Eitt eintak af sjónvarpsþáttum sem gefnir eru út á Íslandi.
Tvö eintök af öllum barnamyndum með íslensku tali.

•
•

Eitt eintak af íslenskum fræðslumyndum, völdum af gagnavalsteymi safnsins.
Erlent kvikmyndaefni og þáttaseríur, valið af gagnavalsteymi safnsins.

•
•
•
•
•

Eitt eintak af flestum íslenskum tímaritum. Fleiri eintök eru keypt af t.d. prjónablöðum og öðru vinsælu efni.
Tvö eintök af íslenskum dagblöðum.
Eitt eintak af sérvöldum afþreyingar- og fagtímaritum á ensku og skandinavísku, t.d. handavinnu-, tónlistar-,
ljósmynda-, íþrótta-, tölvu-, tækni-, unglinga- og lífstílstímarit. Valin af gagnavalsteymi safnsins.
Eitt eintak af öllum íslenskum barna- og unglingatímaritum.
Tvö eintök af Andrési Önd og Myndasögusyrpunni.

•

Eitt til tvö eintök af vinsælum borðspilum sem henta börnum og fjölskyldum, völdum af starfsfólki safnsins.

•
•
•
•

A.m.k. eitt eintak af öllum skáldsögum sem gefnar eru út af viðurkenndum forlögum.
Valin fræðirit eru keypt inn og ræður eftirspurn eftir þeim mestu um.
Eitt til tvö eintök af ævisögum.
Eitt eintak af æviþáttum.
Nýjar bækur: Allt að fjögur eintök af skáldsögum á íslensku eftir þekkta vinsæla höfunda og eitt til tvö eintök eftir
nýja höfunda (eftir vinsældum og eftirspurn). Með undantekningum getur eintakafjöldinn orðið allt að sex.

•

Eitt eintak af vinsælum skáldsögum á ensku, valdar af gagnavalsteymi safnsins.

•
•

Eitt eintak af vinsælum skáldsögum og ævisögum á íslensku.
Eitt eintak af sérvöldum fræðiritum á íslensku, valin af gagnavalsteymi safnsins.

•
•
•
•

Eitt eintak af öllu efni sem gefið er út á Íslandi.
Íslenskir sjónvarpsþættir, valdir af gagnavalsteymi safnsins.
Eitt eintak af úrvali barnamynda með íslensku tali.
Erlent kvikmyndaefni og þáttaseríur, valið af gagnavalsteymi safnsins.

•
•
•
•

Eitt eintak af flestum íslenskum afþreyingar- og lífstílstímaritum, valin af gagnavalsteymi safnsins.
Eitt eintak af íslenskum dagblöðum.
Eitt eintak af sérvöldum fagtímaritum á íslensku, valin af gagnavalsteymi safnsins.
Eitt eintak af sérvöldum afþreyingar- og fagtímaritum á ensku og skandinavísku, t.d. handavinnu-, tónlistar-,
ljósmynda-, íþrótta-, tölvu-, tækni-, unglinga- og lífstílstímarit. Valin af gagnavalsteymi safnsins.
Eitt eintak af Andrés önd og Myndasögusyrpunni.

•

Vinsæl borðspil með áhersla á spil sem henta börnum og fjölskyldum, valin af starfsfólki safnsins.

Gagnavalsteymi safnsins kemur ábendingum um val á raf- og hljóðbókum til fulltrúa Bókasafns Kópavogs sem kemur
tillögum áfram til innkaupanefndar Rafbókasafnsins.

Safnkostur er grisjaður reglulega. Meginreglan er að grisja gögn eftir fjölda útlána þeirra. Keyrðir eru út „núll-listar“ úr
Gegni tvisvar sinnum á ári (gögn sem hafa aldrei farið í útlán) og hafðir til hliðsjónar við grisjun. Gögn sem eru grisjuð eru
afskráð og ýmist seld, gefin eða hent úr safnkosti safnsins eftir ástandi þeirra.
Einhver hluti safngagna er settur í geymslu eftir keyrslu núll-lista. Tvær geymslur eru fyrir safngögn aðalsafns en engin
geymsla á Lindasafni. Gögn sem sett eru í geymslu eru þau sem engin eða mjög lítil eftirspurn er eftir, þau ófáanleg en
hafa ótvírætt gildi fyrir safnkostinn.

•
•
•

Illa farin, rifin eða tætt gögn.
Sóðaleg og skítug gögn.
Illalyktandi gögn.

•
•

Gögn með litla eftirspurn.
Gögn sem eru grisjuð þegar fækka á eintökum af ákveðnum titlum í hillu.

•

Skáldsögur, ævisögur og æviþætti þarf að skoða með tilliti til útlána. Þegar bækur í þessum flokkum lánast lítið út
má fækka eintökum af hverjum titli í hillu. Ef ein bók er eftir og lánast ekki lengur út þarf að skoða hvort ástæða
þyki til að setja hana í geymslu, annars afskrá og setja í sölu eða henda.
Fræðirit sem ekki hafa lánast út má grisja, afskrá og henda eða setja í sölu nema ástæða þyki að setja í geymslu.

•

•
•

Skáldsögur sem hafa ekki lánast út í ákveðinn tíma má grisja og afskrá. Í því tilliti er unnið eftir núll-listum sem
sóttir eru í Gegni.
Fræðirit sem ekki hafa lánast út má afskrá og henda eða setja í sölu nema ástæða þyki að setja í geymslu.

•

Grisja og afskrá þær sem eru skemmdar og/eða illar farnar.

•

Grisja og afskrá þá sem ekki hafa lánast út í tvö ár og þá sem eru skemmdir og/eða illa farnir.

•
•
•
•

Tímarit eru geymd á meðan hillupláss leyfir. Grisjað er eftir þörfum oft í tengslum við bókamarkaði safnsins.
Skemmd og/eða illa farin eintök afskráð. Afskráð eintök eru ýmist seld eða þeim hent.
Fagtímarit eru geymd á meðan hillupláss leyfir.
Árbækur og ársrit eru geymd fimm ár aftur í tímann.

Bókasafnið tekur við gjöfum frá einstaklingum, fyrirtækjum og stofnunum allt árið um kring, nema starfsmenn hafi fengið
tilkynningu um annað. Safnið áskilur sér þann rétt að grisja úr gjöfum og taka eingöngu inn í safnið samkvæmt
aðfangastefnu þess.
Eingöngu er tekið við heilum og velútlítandi bókum. Þær gjafir sem ekki eru teknar inn í safnið eru seldar á bókamarkaði
eða þeim hent.
Bókasafnið áskilur sér einnig þann rétt að ákveða staðsetningu, útlán og grisjun á þeim bókagjöfum sem teknar eru inn í
safnið.

