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Bibliotēku snieguma rādītāji



LAUVU

Igaunijas 
Nacionālajā muzejā Tartu

"Es esmu tik 
priecīgs, 

tik priecīgs, ka 
jāiet 

palēkdamies!" 

Lasītājs pēc bibliotēkas apmeklējuma



• ”Bibliotēka no grāmatu krātuves ir pārveidojusies par 
informācijas piekļuves vietu, tāpēc ir jāveic pasākumi, kas 
popularizē bibliotēkas krājumu» (Lazdulejas bibliotēka)



• “ Esmu sapratusi, ka lasīšanu veicina vienkārša saruna par to, 
cik grāmata ir aizraujoša. Sarunājoties ar jauniešiem, it kā starp 
citu var ieminēties, ka nakts pagāja negulēta Ievas Melgalves 
,,Mirušie nepiedod’’ dēļ, un nākamajā mirklī jau kāds vēlas to 
pārbaudīt. Mazā bibliotēkā nav iespējami lieli pasākumi, bet ir 
iespējams ieinteresēt ar savu pieredzi un atklātu sarunu”.  
(Skujetnieku bibliotēka)



Krājuma popularizēšana
• Plauktu izstādes

• Izstāžu cikli

• Literārās stundas

• Tematiskās izstādes

• Jauno grāmatu dienas

• Jauno grāmatu saraksti

• Piedāvāts jauno grāmatu apskats – prezentācija

• Jauno grāmatu attēli







• Informācija par abonētajiem preses izdevumiem

• Informācija par rakstniekiem- jubilāriem

• Mape - Jauno grāmatu saraksti ar anotācijām

• Individuāla informācija lietotājiem 

• «Stop kadru video darbnīca» 
https://www.youtube.com/watch?v=9Wf4lpXZiNQ&list=PLj9gJJE
fklTHt2GHmjedtjIFo6VYbf4bY&index=3

• Repozitārija Aktīvā krājuma popularizēšanas dienas

https://www.youtube.com/watch?v=9Wf4lpXZiNQ&list=PLj9gJJEfklTHt2GHmjedtjIFo6VYbf4bY&index=3


Izaicinājums 2017 – populārzinātniska grāmata



• Netradicionālas literatūras izstādes - “Šomēnes lasām zaļās 
grāmatas”

• “Aklais randiņš ar grāmatu”

• Tāfele “Lasītāj, kuru grāmatu tu iesaki izlasīt citiem? “, kur 
lasītāji raksta savus ieteikumus (Cēsis)

• Bibliopasts



Krāsas bibliotēkā



Grāmatu plaukta noformējums 

• ,, Latviešu tautasdziesmu un zīmju spēks“

• “ Pagātnes domātāju darbi bibliotēkā “

• Rakstnieces Dainas Avotiņas grāmatu plaukts ,, Viņa raksta par 
cilvēkiem nemaināmā cilvēcības krāsā “

• Skaidrītes Kaldupes grāmatu plaukts ,, Rīta rasa rokrakstā “

• ;,,Vai kāds vēl nav lasījis Džeka Londona grāmatu Baltais ilknis?”



• Magnētiskā Jaunumu siena

• Reizi nedēļā tiek piedāvāts ieskats 

bibliotēkas jaunāko grāmatu kolekcijā

• Siena ir melnā krāsā, un tas piešķir

telpai arī zināmu vizuālo efektu

• Plakātu un informatīvo materiālu

eksponēšanai



• Ideja, kā rakstnieku jubilejas izstādes pārvērst par ceļojumu 
laivā… 

• Literatūras izstāde Zigmundam Skujiņam -90 Staiceles 
pilsētas bibliotēkā 

• Laiva atrodas abonementā 

Salacas upes krastā, 

abās pusēs ir grāmatu plaukti



• Jaunāko grāmatu vai tematiskie literatūras apskati

• Uzlīme novadnieku grāmatās

• ,,Nepelnīti aizmirsto grāmatu’’ izstāde

• „Obligātā literatūra mūsdienīgam cilvēkam”

• Pasākumu cikls “Uzmanības lokā – autors”





Radošs fotokonkurss “Aiz grāmatas vāka” 







Datubāzes

• Bibliotēkā izvietota informācija par datubāzu lietošanas iespējām 
• Sagatavoti un izlikti izdales materiāli par pieejamajām datubāzēm 
• Individuālās konsultācijas 
• Informācija bibliotēkas mājas lapā 
• Datu bāzu popularizēšana vietējos laikrakstos
• Informatīvs buklets (grāmatzīmes veidā) par datu bāzu 

sniegtajām iespējām
• Informatīvas stundas
• Datubāzes popularizēšanas pasākums - “Virtuālā pastaiga pa 

pagājuša gadsimta avīzēm, žurnāliem” 



• Bibliotēkas krājuma sakārtošana

• Krājuma satura izvērtēšana

• Krājuma komplektēšanas politikas pilnveidošana

• Tilžas pagasta bibliotēkas vadītāja analizējot savu krājumu, 
atzīmē “grāmatu skaits krājumā ar katru gadu mazliet 
samazinās. Tas skaidrojams ar to, ka, pārejot uz elektronisko 
apkalpošanu, tika rūpīgi atlasītas grāmatas rekataloģizācijai, 
plauktos iegūlušās vecās grāmatas tiek norakstītas.” 



• Grūti sabalansēt nepieciešamību veidot kvalitatīvu krājumu 
(jaunākā vērtīgā nozaru literatūra, intelektuālā un godalgotā 
daiļliteratūra, klasikas atkārtoti izdevumi, dzeja) un ņemt vērā 
lielākās daļas lasītāju pieprasījumus pēc cita rakstura lasāmvielas 
(bestselleri, neapgrūtinoša satura literatūra, literatūra izklaidei) 



Krājuma apgrozības rādītājs

• Grāmatu krājuma apgrozība 0,21; 0,37; 0,46; 0,6;  0,62, 0,71, 
0,76, 0,8, 0,83; 0,94; 0,97; 1;  1,04; 1,67

• Periodisko izdevumu apgrozība 2,22; 2,4; 2,7; 2,81; 2,9; 3,00; 
3,57; 4,46; 5,37; 5,88; 6,1; 8; 8,3  



• Bibliotēkas darba kvalitātes rādītāji

• Statistiskā uzskaite: vadlīnijas Latvijas bibliotēkām (2009) 
(PDF)

• http://dom.lndb.lv/data/obj/file/162674.pdf

http://dom.lndb.lv/data/obj/file/162674.pdf
http://dom.lndb.lv/data/obj/file/162674.pdf


Kuldīgas galvenā 
bibliotēka



«Dārgākie lasītāji» Saldus novadā



•Sistemātiski veikt klientu apmierinātības un 
vajadzību pētījumus



Lasītājs cienījamos gados bibliotēku darbiniecēm veltījis 
šādas rindas:

Ar jūsu palīdzību man šis gads bija 
ļoti veiksmīgs. “Nu ir laiki tiešām 
jauki, viss nu iet kā pasakā!” Ļoti 
apmierināts ar visu!"“

Gada


