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APSTIPRINUViļakas novada Žīgurubibliotēkas vadītāja_____________A.Plačinda2011.g. 9.martā, Žīguros
Viļakas novada Žīguru bibliotēkas krājuma komplektēšanas un organizācijas

koncepcija

Krājuma komplektēšanas mērķi:
 Nodrošināt ar nepieciešamajiem iespieddarbiem un informācijas nesējiem

ikvienu bibliotēkas lietotāju un interesentu;
 Sekmēt un veicināt informācijas pieejamību, veidojot aktīvu un atjauninātu

bibliotēkas krājumu;
 Bibliotēkas krājuma ērta tieša un attālināta pieeja visiem interesentiem.

Krājuma komplektēšanas uzdevumi:
 Veidojot krājumu, bibliotēka nodrošina Viļakas novada un Žīguru pagasta

iedzīvotājiem:
 Pirmo saskarsmi ar grāmatu;
 Piekļuvi informācijai gan drukātā, gan elektroniskā formātā;
 Atbalstu formālajai un mūžizglītībai;
 Iespēju atpūsties

 Kārtēja komplektēšana - veidot universālu un aktuālu, dažādam lietotāju
vecumam un izglītības līmenim atbilstošu, dažādu nozaru un valodu
dokumentu krājumu;

 Piekomplektēšana;
 Rekomplektēšana (literatūras norakstīšana);
 Dokumentu uzskaite.

Krājuma komplektēšanas virzieni:
Atbilstoši bibliotēkas funkcijām komplektēt:
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 Uzziņu izdevumus informācijas sniegšanai - enciklopēdijas, vārdnīcas,
rokasgrāmatas, ceļveži, gadagrāmatas u.c.;

 Literatūru pašizglītošanai - psiholoģijas, astroloģijas izdevumi, izdevumi par
medicīnu, kartogrāfiskie izdevumi par pagastu, rajonu, valsti, kultūrvēsturiski
un novadpētnieciski darbi, attēlizdevumi par novadu, pagastu utt.;

 Izklaides literatūru (saturīgai brīvā laika pavadīšanai) - daiļliteratūra (īpašu
vērību veltot oriģinālliteratūrai), bērnu literatūra, mākslas, sporta, mājturības,
dārzkopības u. c. šāda veidā izdevumi.

Galvenās lietotāju grupas:
 Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem;
 Studenti;
 Interneta lietotāji;
 Pensionāri;
 Bezdarbnieki;
 Strādājošie.

Krājumā nekomplektē:
 Pornogrāfisku, rasistisku, naidu kurinošu literatūru;
 Īslaicīgas nozīmes literatūru (bukleti, reklāmas, aicinājumi, partiju

programmas u.tml.);
 Pamatskolas un vidusskolas mācību grāmatas (izņemot pamatskolas obligātas

literatūras grāmatu klāstu);
 Mūzikas ierakstus;
 Nošu izdevumus;
 Kartogrāfiskos izdevumus (izņemot novadpētniecību);
 Attēlizdevumus (izņemot novadpētniecību);
 Rokrakstus (izņemot novadpētniecību);
 Mikroformas;
 Materiālus Braila rakstā.
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Viļakas novada Žīguru bibliotēkas krājums ir universāls. Minimālajā līmenī tiek
komplektēta visu nozaru literatūra. Padziļināti komplektē tādas nozares kā:

 Rokdarbu māksla
 Okultās zināšanas
 Psiholoģija
 Medicīna
 Vēsture

Bibliotēka veido speciālu krājumu – novadpētniecības dokumentu krājumu, kurā
tiek vākti materiāli par Žīguru pagastu, Annas Āzes Meža muzeju un mežiem, Žīguru
ciematu un Žīguru pagasta iedzīvotājiem neatkarīgi no izdevuma veida un izdošanas
vietas.
Literatūras atlases kritēriji:

 Atbilstība Viļakas novada Žīguru bibliotēkas pamatprofilam;
 Atbilstība lietotāju vajadzībām un interesēm;
 Izdevuma kvalitāte;
 Publikācijas forma un stils;
 Valodas aspekts;
 Cena.

Daiļliteratūras komplektēšanas kritēriji:
 Lasītāju pieprasījums;
 Kritikas vērtējums;
 Iesējums;
 Cena .

Valodu aptvērums:
Pamatā resursi tiek komplektēti latviešu un krievu valodā. Krājumā ir arī iespieddarbi
angļu, vācu un citas svešvalodās.
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Krājuma komplektēšanas avoti:
 Pirkumi;
 Abonēšana;
 Individuālie dāvinājumi;
 Krājuma apmaiņa no citām bibliotēku fondiem;
 Dalība VKKF mērķprogrammās – „Bērnu/Jauniešu/Vecāku žūrija”.

Finansējuma avoti:
 Viļakas novada pašvaldības finansējums;
 Dalība projektos.

Literatūru iepērk:
 Balvu pilsētas grāmatnīcās;
 Izbraukuma tirdzniecības piedāvājumi;
 Neizmanto telemārketingu.

Dāvinājumu pieņemšanas kritēriji:
 Aktualitāte – paaugstināta pieprasījuma literatūra;
 Valoda – pamatā latviešu valodā, detektīvliteratūra arī krievu valodā;
 Izdevuma nolietojuma pakāpe – nelietotas vai mazlietotas;
 Bibliotēkai ir tiesības saņemtos dāvinājumus dāvināt tālāk citām bibliotēkām

vai piedāvāt lietotājiem
Krājuma rekomplektēšanas (norakstīšanas) iemesli:

 Nolietoti izdevumi;
 Novecojuši pēc satura;
 Liekie dubleti;
 Profilam neatbilstoši izdevumi;
 Izdevumi bojāti dažādu iemeslu dēļ;
 Nozaudēti izdevumi;
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 Dokumenti nav atgūstami lietotāju vainas dēļ.
Abonēto presi bibliotēka glabā:

 Avīzes – 2 gadi;
 Nozaru žurnālus – pēc vajadzības;
 Populāra rakstura žurnālus – 5 gadi.


