
Satakirjastojen kirjastoaineiston valinnan, varastoinnin ja poiston periaatteet

Lähtökohdat
Satakirjastot on Satakunnan kuntien kirjastojen yhteistietokanta. Satakirjastoihin kuuluvat Eura,
Eurajoki, Harjavalta, Honkajoki, Huittinen, Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, Kokemäki, Köyliö,
Lavia, Luvia, Merikarvia, Nakkila, Pomarkku, Pori, Rauma, Siikainen, Säkylä ja Ulvila.

Satakirjastojen kokoelmat ovat kaikkien Satakirjastojen asiakkaiden käytettävissä riippumatta
siitä, missä kirjastossa he asioivat. Valinta- ja poistoperiaatteet ovat Satakirjastojen yhteiset.

Kirjojen ja muun aineiston valinta Satakirjastojen kokoelmiin perustuu tavoitteisiin, jotka on
kirjastolaissa määritelty yleisille kirjastoille:

”Yleisten kirjastojen kirjasto- ja tietopalvelujen tavoitteena on edistää väestön
yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen,
jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen,
kansainvälistymiseen sekä elinikäiseen oppimiseen. Kirjastotoiminnassa tavoitteena
on edistää myös virtuaalisten ja vuorovaikutteisten verkkopalvelujen ja niiden
sivistyksellisten sisältöjen kehittymistä. ”

Kirjastojen kokoelmat antavat asiakkaille mahdollisuuden hahmottaa maailmaa erilaisista
näkökulmista, rakentaa omaa identiteettiään, saada tietoa, kokea elämyksiä, viihtyä ja yllättyä.

Satakirjastot suhtautuvat avoimesti asiakkaiden hankintatoiveisiin, mutta arvioivat itse, onko
tarkoituksenmukaista hankkia kulloinkin toivottua aineistoa omaan kokoelmaan vai tilata se
asiakkaan käyttöön muualta.

Satakirjastot voivat ottaa vastaan lahjoituksia, mikäli aineisto täyttää sisältönsä ja kuntonsa
puolesta kirjastoaineistolle asetettavat vaatimukset. Lahjoitettu aineisto siirtyy kirjaston
omaisuudeksi ja vastaanottava kirjasto päättää sen jatkokäsittelystä.

Porin kaupunginkirjasto - Satakunnan maakuntakirjasto ylläpitää Satakunta-kokoelmaa, jossa on
Satakuntaa, sen asukkaita, yrityksiä ja yhteisöjä käsittelevää kirjastoaineistoa sekä
satakuntalaisten tuottamaa tai Satakuntaa koskevaa taiteellista aineistoa. Muut Satakirjastot
ylläpitävät omaa kuntaansa koskevaa kotiseutukokoelmaa.

Valinta
Kirjasto edistää aineistovalinnoillaan yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa, kansalaisten vaikutus- ja
toimintamahdollisuuksien turvaamista ja lisäämistä sekä väestön elin- ja työolojen parantamista.

Satakirjastoihin hankitaan kirjoja, lehtiä, karttoja, nuotteja, äänitteitä, kuvatallenteita,
mikrofilmejä ja elektronisia aineistoja. Saatavilla olevista uusista tallennemuodoista valitaan
parhaiten kirjastokäyttöön sopivat. Kirjastot hankkivat vain sellaisia aineistoja, joiden
tekijänoikeudet sallivat lainaamisen tai käytön kirjastossa.

Kirjastoaineiston valinnassa kiinnitetään huomiota sisällön merkittävyyteen, ajankohtaisuuteen ja
taiteelliseen arvoon. Kirjastot seuraavat toimintaympäristössä, yhteiskunnassa ja
julkaisutoiminnassa tapahtuvia muutoksia. Satakirjastojen henkilökunta valitsee kokoelmaansa
sellaisen aineiston, jonka katsoo parhaiten palvelevan kuntien ja alueen asukkaiden koulutukseen,
opiskeluun sekä vapaa-aikaan liittyviä tiedon- ja virkistystarpeita.



Kirjastoaineiston valinnassa pyritään tasapuolisuuteen ottamalla huomioon erilaiset näkökannat,
mielipiteet sekä erityisryhmien tarpeet. Aineistovalinnassa huomioidaan myös kansainvälisyys ja
monikulttuurisuus.

Valinnassa pyritään välttämään aineistoa, joka sisältää vihamielisiä asenteita muita ihmisiä,
kansoja, rotuja ja uskontoja kohtaan. Lapsille ja nuorille tarkoitetun aineiston valinnassa
noudatetaan erityistä huolellisuutta ja lainsäädännön määräyksiä.

Aineiston varastointi
Satakirjastoissa aineisto varastoidaan asiakkaiden lainattavaksi ja käytettäväksi. Harvoin tai
satunnaisesti käytettävää aineistoa ei säilytetä osastojen hyllyssä, vaan se siirretään varastoon tai
poistetaan. Pääsääntö on, että kaikkea varastossa olevaa aineistoa lainataan.

Varastointipäätöksissä otetaan huomioon kaikki Satakirjastot. Varastoinnin päävastuu on Porin ja
Rauman kaupunginkirjastoilla. Mikäli aineistolla ei ole maakunnallista käyttöä, se lähetetään
varastoitavaksi Varastokirjastoon.

Aineiston poisto
Kirjastolain mukaan asiakkaiden käytettävissä tulee olla uusiutuva kirjastoaineisto. Satakirjastojen
kokoelmat pidetään ajantasaisena jatkuvalla kokoelmatyöllä, johon olennaisena osana kuuluu
aineiston poistaminen.

Huonokuntoista, tiedoiltaan vanhentunutta ja vähän kysyttyä aineistoa poistetaan kokoelmasta
harkinnan mukaan. Satakirjastoista poistettua aineistoa käsitellään tarkoituksenmukaisimmalla
tavalla, esim. lähettämällä valtakunnalliseen Varastokirjastoon tai myymällä poistomyynneissä.
Aineistoa ei poisteta myytäväksi asiakkaan pyynnöstä. Myytävästä aineistosta ei laadita luetteloita
eikä siihen oteta varauksia.


