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Akreditācijas kvalitatīvie rādītāji

• Krājuma kvalitāte būtiski uzlabota

• Pastiprināta uzmanība tiek pievērsta 
bērnu un pusaudžu lasīšanas veicināšanai

• Būtiski uzlabojusies bibliotēku 
darbinieku informācijpratība

• Bibliotēkas veic darba rādītāju analīzi

• Uzlabojusies sadarbība ar citām 
institūcijām

• Bibliotēkas vairāk uzmanības velta 
publicitātei
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Komisija akreditācijas procesā 

izvērtē: 

• Krājuma attīstības/komplektēšanas 

koncepcija

• Ziņas par bibliotēku: Bibliotēkas krājuma, 

informācijas resursu organizācija un attīstība

• Jaunākie ieraksti reģiona elektroniskajā 

kopkatalogā

• RGB vērtējums par bibliotēkas darbu

• Intervija ar bibliotēkas vadītāju
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Informācijas resursi 

•Bibliotēkas krājums 

•Tiešsaistes pilntekstu datu bāzes

•Pašu veidotās datu bāzes

•Brīvpieejas e-resursi

•Novadpētniecības materiāli

•SBA kārtā saņemtie dokumenti
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Krājuma attīstības (komplektēšanas) 

koncepcija

• Koncepcija kā bibliotēkas darba rīks un vēstījums 
lietotājiem

• Koncepcija sasaistīta ar bibliotēkas stratēģiju 
/vidējā termiņa attīstības plānu/

• Vietējas nozīmes pašvaldību bibliotēkas 
koncepcija sasaistīta ar RGB koncepciju

• Krājuma attīstības pamatprincipi (kvalitāte, 
aktualitāte, visu lietotāju grupu intereses, valodu 
princips)

• Lēmumu pieņem vadītājs, iedzīvotāji iesaka

• Krājuma komplektēšanas veidi, avoti, dāvinājumu 
pieņemšana, norakstīšana

• Finansiālās iespējas; e-resursu izmantošana
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Bibliotēkas krājums

• Nodrošina dažādu mērķgrupu vajadzības 
un intereses

 ja īpaši izceļ kādu grupu, piemēram, 
seniorus, tad izklāstīt, kāds īpašais 
piedāvājums tiek plānots senioriem

 reti tiek ņemtas vērā ekonomiski aktīvās 
mērķgrupas (vietējo uzņēmēju, zemnieku) 
vajadzības

 autorizācijas datu izsniegšana un 
pakalpojuma popularizēšana (līdztekus e-
katalogā iepazīstas plašāk arī ar krājumu)
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Bibliotēkas krājums

• Daiļliteratūras žanru aptvērums ir 
vispusīgs

 izmantot LNB, RGB sagatavoto informāciju

 zinošu speciālistu ieteikumi

 augstvērtīgi izdevumi arī svešvalodās

• Krājums bērniem/pusaudžiem tiek 
komplektēts pietiekamā apjomā visām 
vecuma grupām

 analizēt izsniegumu skolēnu brīvdienās

 iespējas iesaistīties VKKF lasīšanas 
veicināšanas projektos
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Bibliotēkas krājums

•Uzziņu literatūras krājums ir aktuāls, tiek 

pastāvīgi papildināts

 datu bāzu popularizēšana (Letonika)

•Nozaru literatūras krājums

tiek nodrošināts, arī aktīvi izmantojot SBA

ritošās kopas kā iespēja

•Periodisko izdevumu klāsts ir daudzveidīgs

 vērtēt izsniegumu, lai novērtētu atbilstību 

iedzīvotāju interesēm
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E-resursu popularizēšana 

• LNDB

• abonētās pilntekstu datu bāzes

• pašu veidotās datu bāzes

• e-žurnāli

• brīvpieejas resursi
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