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Krājuma kvalitāte_I

☺ Prioritāte komplektēšanā – krājuma kvalitātes 
uzlabošana

☺Kopējais finansējums palielinās

☺ Krājuma saturiskās kvalitātes pilnveidošana

☺ Atbrīvoties no novecojušiem izdevumiem, censties 
dažādot, modernizēt bibliotēkas krājuma dokumentu 
veidus   (audiovizuālos materiālus – filmas, 
klausāmgrāmatas u.c. audiovizuālos dokumentus)

☺ Finansētājs, dāvinātāji, projekti_Paldies!



Krājuma kvalitāte - II

☺ Atkātota akreditācija – tiek pārskatīti iepriekšējās 
akreditācijas komisijas ieteikumi bibliotēku krājumu 
kvalitātes uzlabošanai

☺ Krājuma komplektēšanas politika ļauj daudz veiksmīgāk  
sakārtot bibliotēku darbu krājumu komplektēšanas jomā

☺ Tiek veiktas krājuma analīzes

☺ Tiek veikta BIS ALISE ievadīto datu salīdzināšana ar 
inventāra grāmatām un rekataloģizācijas gaitā pieļauto 
kļūdu labošana



Krājuma kvalitāte - III

☺ KAN darbinieki regulāri sniedz individuālās konsultācijas 
pagastu un skolu bibliotekāriem par krājumu 
komplektēšanas, uzskaites un rekataloģizācijas jautājumiem

☺ Kā dāvinājums preses izdevumu abonements

☺ Rotējošā krājuma pilnveidošana

☺ Bibliotekāres novērojušas, ka ar katru gadu palielinās 
grāmatu mīkstajā iesējumā kvalitāte, tās vāki tik ātri 
nenoplīst kā iespieddarbiem cietajā iesējumā; sanāk arī 
ieekonomēt, jo grāmatām cietajos vākos ir augstākas cenas



Krājuma kvalitāte - IV

☺Rūpīga veikta inventarizācijas aktu analīze, veikti 
secinājumi par krājuma saglabāšanu, datu atbilstību 
(likvidētas kļūdas eksemplāru ierakstiem), izvērtēti 
trūkstošo grāmatu iemesli 

☺ Veikta bojāto svītrkodu atjaunošana, norakstītas 
krājuma pārbaudē neatrastās grāmatas, līdz ar to 
sakārtoti bibliotēku krājumi.



Krājuma popularizēšana_I

 Lai pievērstu lasītāju uzmanību maz pieprasītajai 
literatūrai bibliotēkas parāda īstas izdomas pērles

 Maz pieprasītas ir kādreiz tik populārās sērijas 
„Apvārsnis”, „Stāsti par vēsturi”, „Stāsti par dabu”, 
„Piedzīvojumi. Fantastika. Ceļojumi”, „Ievērojamu cilvēku 
dzīve” u.c. - iekārtota atsevišķa vieta plauktam dodot 
nosaukumu „Veco dārgumu lāde”

 Kultūras periodikas izdevumi tiek izlikti lasītājiem   
pieejamā vietā



Krājuma popularizēšana_II

 Lai popularizētu bibliotēku krājumu saturu, izveidota 
prezentācija - apskats – „Bibliotēkas vecākās grāmatas 
līdz 1930.gadam”

 Ar retāk izmantotu grāmatu pārvietošanu no 
abonementa uz krātuvi nesteigties, jo tā grāmata, kas 
nav lasītāju acu priekšā, ir mirusi grāmata (ja vien tā 
laimīgi nav iekļuvusi kādā ieteicamās literatūras 
sarakstā)

 Respektējot lietotāju vēlmes, krājums tiek kārtots pēc 
tematiskā principa



Secinājumi - I

 Mainīgajā vidē bibliotekāri ir kļuvuši par dažāda formāta 
datu un informācijas objektu pārvaldītājiem

 Bibliotēkas darbiniekiem nav jābrauc uz Rīgu, lai 
piekomplektētu grāmatas, tiek veikts pasūtījums ar 
piegādi uz bibliotēku. Izmanto izbraukuma tirdzniecību

 Mazinājusies vietējo iedzīvotāju aktivitāte grāmatu 
dāvināšanā



Secinājumi - II

 Bibliotēkās joprojām aktuāli preses izdevumi; ļoti liels 
pieprasījums bibliotēkās ir preses izdevumiem

 Preses izdevumu izsniegums ir līdzvērtīgs grāmatu 
izsniegumam vai pat pārsniedz to

 Periodiskajiem izdevumiem ir liels pieprasījums un tie 
tiek izmantoti studijām, darbam, atpūtai un izklaidei



Secinājumi - III

 Atsevišķu nozaru literatūras krājums ir maz pieprasīts, 
apgrozījums ļoti zems

 Ļoti slikti tiek izmantots krājums valodniecībā, 
literatūrzinātnē, ģeogrāfijā un reliģijā

 Vislabākie krājuma apgrozības rādītāji ir periodikai, 
bērnu literatūrai, bērnu un jauniešu periodikai un 
daiļliteratūrai

 Cieņā klausāmgrāmatas



Secinājumi - IV

 Novada budžetam bija „ieslēgts” taupības režīms

 Ziņas par krājumiem kopkatalogam pievieno arī skolu 
bibliotēkas

 Vīriešu auditorija lasa!!! Kriminālromāni, piedzīvojumi, 
politiska un vēsturiska satura literatūra



Secinājumi - IV

 Nepietiekami bibliotēkas izmanto datu bāzes

 Papīra grāmatas lasītāju un bibliotēkas apmeklētāju 
skaits dramatiski sarūk

 Kvalitatīvs krājums ir pamats apmeklētāju bibliotekārai 
apkalpošanai 



Krājuma apgrozība

 Krājuma apgrozība 
0,67; 0,8; 0,96; 1,01; 1,08; 1,14; 1,18; 1,28; 1,36; 
1,43; 1,53; 1,7; 2,1; 2,2; 2,36; 2,6; 2,7

 Seriālizdevumu krājuma apgrozība 
1,28; 1,9; 2,36; 2,45; 2,7; 3,2 ;3,3 



Daži salīdzinoši skaitļi

 Līdzekļi krājuma komplektēšanai:
- uz vienu lasītāju (Euro):
- Kopējais krājums: 2,04; 2,28; 2,40; 2,69; 3,03; 3,62; 3,7;

3,90; 5,43; 5,45; 7,66
- Grāmatu iegādei: 0,68; 1,60; 2,69; 5,65; 6,12 
- Periodikas iegādei: 0,69; 1,30; 1,46; 2,00; 2,59; 2,92 

- uz vienu iedzīvotāju (Euro):
- Kopējais krājums: :0,36; 0,50; 0,64; 0,82; 0,96; 1,20; 1,57;    

2,28, 3,35
- Grāmatu iegādei: 0,43; 0,55; 0,74; 2,22; 2,29 



Inovācijas

 digitālais bibliotekārais asistents:
• iegādāts, apgūts, bibliotekārajā darbā izmantots
• izmanto  lai konstatētu vai visām grāmatām uzlikts 

drošības kods
• vai visām grāmatām ir ievadīta informācija tagā 

(retranslatorā),
• vai plauktā nav grāmatas bez tagiem
• iespējams pārbaudīt pareizu grāmatu kārtību plauktā
• veikta krājuma inventarizācija



Jaunieguvumi



Izslēgtie dokumenti



Dokumentu skaits bibliotēku 
krājumos



2005

• Inventarizācija
• Digitalizācijas procesa aktivizēšana
• Vairāk darba jāiegulda reklamējot bibliotēku lietotājus 

par audiovizuālo un elektronisko dokumentu krājumu, 
kas varētu palielināt izsniegumu

• Tuvākā gada uzdevums ir izpētīt krājuma kustību, 
izmantojot BIS ALISE jauno iespēju atlasīt maz 
izmantotos izdevumus

• Tiks strādāts pie krājuma attīstības politikas  detalizēta 
novērtējuma novada bibliotēkās

• Jāsāk gatavoties 2016.gada akreditācijai



Lai izdodas!

ilze.klavina@lnb.lv

mailto:ilze.klavina@lnb.lv
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