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Vispārīgi

� Galvenais naudas devējs – pašvaldības; palielinās no 
pašvaldības piešķirto līdzekļu apjoms;

� LR KM finansētā un LNB administrētā programma 
“Publisko bibliotēku kapacitātes stiprināšana grāmatu un “Publisko bibliotēku kapacitātes stiprināšana grāmatu un 
citu izdevumu iegādē nacionālās identitātes un 
sabiedrības saliedētības  veicināšanai”;

� Lasīšanas veicināšanas programma “Bērnu žūrija”;

� Dāvinājumi.



Krājuma kvalitāte - I

� Tiek uzsvērts veidot kvalitatīvu krājumu...

� Liela uzmanība tiek veltīta krājuma kvalitātei un 
komplektēšanas prioritāšu noteikšanai; Katram gadam 
sava prioritāte, piem. – novadpētniecības krājuma 
papildināšana; populārzinātniskā literatūra;papildināšana; populārzinātniskā literatūra;

� Prioritāte krājuma kvalitāte nevis kvantitāte;

� Kā atzīst paši bibliotekāri – krājumi ir samērā novecojuši;

� Iespēju robežās tiek iepirktas klausāmgrāmatas;

� Palielinās oriģinālliteratūras grāmatu skaits bibliotēkās;

� Krājumi kļuvuši mūsdienīgāki;
� Uzsvars uz saturisko daudzveidību krājumā;



Krājuma kvalitāte - II

� Kvalitatīvs periodisko izdevumu klāsts;

� Bibliotēkas lasītāju grupām daudzveidīgs un atbilstošs 
bibliotēkas krājums;

� Daudz strādāts ar lasītāju pieprasījumiem, veiktas 
lasītāju aptaujas;lasītāju aptaujas;

� Ar krājuma komplektēšanas politikas veidošanu 
nodarbojās katra bibliotēka sava budžeta ietvaros un ar 
tiem resursiem ko piešķir pašvaldība;

� Krājuma attīstības politikas veidošana bibliotēkā šajos 
ekonomiskajos apstākļos ir ļoti atbildīgs darbs;

� Daudz domāts par kataloga ierakstu kvalitāti;

� Krājuma inventarizācijas process.



Akreditācija

� Sakārtot krājumu akreditācijas noteikumu prasībām;

� Gatavojoties atkārtotai akreditācijai bibliotēkas nopietni 
strādā pie krājuma veidošanas koncepcijas, kas palīdz 
krājumu veidot;  

� Tika izstrādāta bibliotēkas krājuma veidošanas stratēģija � Tika izstrādāta bibliotēkas krājuma veidošanas stratēģija 
un apstiprināja domē;

� Daudz strādāts pie krājuma veidošanas koncepcijas 
izstrādes, īpaši gatavojoties bibliotēkas akreditācijai



Secinājumi - I

� Situācijas vērtējums: analizējot rādītājus var secināt, ka 
darbs ar krājumu ir veikts kvalitatīvi un to jāturpina pēc 
iepriekšējas stratēģijas;

� Ierobežotie līdzekļi piespiež bibliotekārus vairāk 
sadarboties krājuma komplektēšanas jautājumos; sadarboties krājuma komplektēšanas jautājumos; 
pagastu bibliotēkas iegādājas daiļliteratūru, 
nepieciešamo nozaru literatūru saņemot no CB;

� Komplektēšanas koordinācija: filiāles veic iespieddarbu 
pārdali= izdevumi tiek pāradresēti; jābūt sadarbībai ar 
filiālbibliotēkām;



Secinājumi - II

� Darbs ar krājumu ir nepārtraukts;

� Regulārs pārskats par nozaru literatūras krājumu, konkrētu 
izdevumu izmantojamību un atbilstību mūsdienu prasībām;

� Kvalificēta speciālista viedoklis par attiecību literatūras nozari;

� Jāizvērtē krājuma saturiskā un vizuālā kvalitāte, lietotāju � Jāizvērtē krājuma saturiskā un vizuālā kvalitāte, lietotāju 
pieprasījums un jāizvērtē tālākas rīcības soļi, lai realizētu 
galvenos komplektēšanas pamatprincipus: iepirkuma 
plānveidīgumu, dokumentu daudzveidību, lietderību;

� Regulāri jāveic izmaiņas un uzlabojumi;

� Esam jauna posma sākumā, vispirms jāizvērtē sasniegtais un 
jādomā par nākamās krājuma komplektēšanas stratēģijas 
izstrādi; 



� Lietojam terminu bibliotēkas krājums nevis bibliotēkas 
fonds;

� Mans secinājums – cilvēks – bibliotekārs;

� Krājums ir kvalitatīvs, ja to labi pārzina 
bibliotekārs, to ir izpētījis un apguvis. Ja 
bibliotekārs labi pārzina savu krājumu, viņš to arī 
mēŗķtiecīgāk veido un lasītāji to aktīvāk izmanto.



Krājuma apgrozība

� Krājuma apgrozība 

0.12; 0.34; 0.4; 0.5; 0.8; 1.29; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 2.12; 
2.15; 2.2; 2.29; 2.4.

� Lielie krājuma apgrozības rādītāji liecina, ka krājuma � Lielie krājuma apgrozības rādītāji liecina, ka krājuma 
komplektēšanas un organizācijas politika ir orientēta uz 
krājuma attīstību, par prioritāti uzskatot tā kvalitāti, nevis 
kvantitāti. 



Daži salīdzinoši skaitļi

� Līdzekļi krājuma komplektēšanai:

- uz vienu lasītāju:

1.20; 1.37; 1.65; 2.48; 2.5; 3; 3.13; 3.14; 3.16; 3.49; 
4.78; 4.91 Ls

� - uz vienu iedzīvotāju:

0.22; 0.25; 0.41; 0.42; 0.45; 0.48; 0.57; 0.59; 
0.90.Ls



Kā pētīt savas bibliotēkas 
krājumu?

� Statistiskās metodes;

� Bibliogrāfiskās metodes;

� Ekspertmetodes;

� Conspectus metode;

Secinājumi.� Secinājumi.

� 5 bibliotēkzinātnes likumi (Ranganatans):

1) grāmatas ir domātas lasīšanai;

2) katram lasītājam – savu grāmatu;

3) katrai grāmatai – savu lasītāju;

4) lasītāju laiks ir jātaupa;

5) bibliotēka ir augošs organisms.



Jaunieguvumi

• Pašvaldību publiskās bibliotēkas - 801 (2012. gads)  



Izslēgtie dokumenti



Dokumentu skaits bibliotēku 
krājumos 



Dokumentu skaits uz vienu 
lasītāju



Izsniegto dokumentu skaits uz 1 
bibliotekāro darbinieku



Krājuma apgrozība valstī



Paldies par uzmanību!

ilze.klavina@lnb.lv


