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Ciblas novada Pušmucovas pagasta bibliotēkas
krājuma attīstības koncepcija 2020. - 2025. gadam
Bibliotēkas krājuma komplektēšanas mērķis Padarīt informācijas resursus pieejamus un noderīgus pagasta iedzīvotājiem, kā arī
ikvienam interesentam, neatkarīgi no dzimuma, vecuma, fiziskā vai sabiedriskā stāvokļa,
reliģiskās un nacionālās piederības. Rosināt interesi par literatūru, lasīšanu, kā arī saglabāt
kultūras mantojumu nākamajām paaudzēm. Uzturēt mūsdienu prasībām atbilstošu
bibliotēkas krājumu, ņemot vērā lietotāju mainīgās vajadzības.
Ciblas pagasta Pušmucovas pagasta bibliotēkai ir piešķirts vietējās nozīmes
bibliotēkas statuss. Bibliotēkas krājums tiek veidot, attīstīts un papildināts atbilstoši
bibliotēkas statusam, lai apmierinātu iedzīvotāju garīgās, radošas, izglītības, profesionālās
un brīvā laika pavadīšanas vajadzības un intereses. Bibliotēka uzkrāj un sistematizē
universāla rakstura iespieddarbus nozaru literatūru pamatlīmenī - daiļliteratūru,
psiholoģijas, lauksaimniecības un mājsaimniecības literatūra, kā arī izklaides informāciju.
Bibliotēkas krājuma komplektēšanas galvenais mērķis - maksimāli palielināt
bibliotēkas vērtību, nodrošinot jaunu un esošo lasītāju un lietotāju piesaisti.
Situācijas raksturojums
Pušmucovas pagasta bibliotēka atrodas pagasta centrā, vienā ēkā ar pagasta
pārvaldi, medpunktu, tautas namu. Pagastā ir pamatskola, kur mācās 46 skolēni. Pagasta
ir deklarēts 551 iedzīvotājs. Pārsvarā iedzīvotāji nodarbojas ar lauksaimniecību, jaunākie
pagasta iedzīvotāji izbraukuši uz mācībām un darba meklējumos gan visā Latvijā, gan arī
ārzemēs. Bibliotēka nodrošina pieeju daudzveidīgai informācijai, ar saviem resursiem
papildina ciemata iedzīvotājiem pieejamo bibliotekāro pakalpojumu klāstu.
Bibliotēkas lietotāju grupas:
• strādājošie, uzņēmēji - 35%
• pensionāri - 15%
• bezdarbnieki - 30%
• studenti, skolēni un bērni - 20%
Krājuma attīstības un komplektēšanas pamatuzdevumi:
• nodrošināt visiem pagasta iedzīvotājiem brīvu, neierobežotu piekļuvi kvalitatīvai
informācijai drukātā un elektroniskā formātā,
• saglabāt, pilnveidot un daudzveidot bibliotēkas krājumu, lai būtu kvalitatīva tēmu,
materiālu un formātu dažādība,
• saglabāt un popularizēt kultūras mantojumu,
• iesaistīt un ieinteresēt bērnus un jauniešus, veicinot lasīšanas iemaņu attīstību.
• aktīvi iekļauties elektroniskajā kopkatalogā,
• pieņemt dāvinājumus no uzņēmumiem un privātpersonām.

Krājuma komplektēšanas veidi
• kārtējā
Kārtējā komplektēšana notiek reizi ceturksnī ar jauniznākušajiem iespieddarbiem un
citiem dokumentiem.
• piekomplektēšana
Biežāk tiek piekomplektēts bērnu un jauniešu literatūras krājums.
• rekomplektēšana
Krājuma rekomplektēšana notiek katru gadu.

Pēc dokumentu veidiem bibliotēka komplektē:
• daiļliteratūru (jaunākā latviešu oriģinālliteratūra, cittautu daiļliteratūra, izdevumi
bērniem un jauniešiem u.c.)
• uzziņu resursus (vārdnīcas, enciklopēdijas, terminoloģijas un valodu vārdnīcas,
ceļveži, novadpētnieciska rakstura darbi u.c.),
• populārzinātniskos izdevumus - literatūra par dabu, sabiedrību un kultūru,
• audiovizuālos dokumentus (skaņu ieraksti, mākslas filmas u.c.)
Bibliotēka nekomplektē:
• literatūru par vardarbību, pornogrāfiju, melno maģiju, rasistisku un naidu kurinošu
literatūru,
• īslaicīgas nozīmes literatūru ( bukletus, reklāmas u.c.)
• kartogrāfiskos izdevumus, attēlizdevumus, rokrakstus (izņemot novadpētniecību),
• mācību grāmatas,

Krājuma komplektēšanas avoti
• pirkumi - novada pašvaldības finansējums (grāmatas tiek iepirktas Ludzas pilsētas
grāmatu veikalos „SIA Sākums” un „Zvaigzne ABC, kā aiī intemetveikalā
Lgramata.lv).
• dāvinājumi no izdevniecībām, organizācijām, iestādēm, privātpersonām
Dāvinājumus bibliotēka saņem no Latgales Kultūras centra izdevniecības, VKKF, LNB,
Latvijas bibliotēku atbalsta biedrības, privātpersonām.
• atvietošana,
Nozaudēto izdevumu atvietošana - bibliotēkas lietotāji.
• abonēšana
Preses izdevumi tiek abonēti Latvijas Pasta abonēšanas sistēmā.
Dāvinājumu politika
Katrs dāvinājums tiek atsevišķi izvērtēts:
• aktualitāte - paaugstināts pieprasījums,
• izdošanas gads (ne vecāks par 5 gadiem)
• tēmas aktualitāte
• valoda - latviešu, krievu, svešvaloda (ja tās ir vārdnīcas)
• izdevuma nolietojuma pakāpe - nelietotas vai mazlietotas
Bibliotēka ir tiesīga saņemtos dāvinājumus atstāt sev, dāvināt citām bibliotēkām vai
piedāvāt lietotājiem.

Krājuma komplektēšanā tiek ievērotas šadas proporcijas:

2/3% - gramatas,
1/3% - prese,
Krājuma rekomplektēšanas iemesli:
• nolietoti iespieddarbi,
• novecojuši pēc satura,
• liekie dublēti,
• iespieddarbi nav atgūstami lietotāju vainas dēļ,
• nozaudēti,
• bibliotēkas krājuma profilam neatbilstoši,
• nodoti citām bibliotēkām.
Abonētos preses izdevumus glabā:
• avīzes 2 gadi, novada avīze „Ciblas Novada Ziņas” un avīze Ciblas, Ludzas,
Kārsavas un Zilupes novadam „Ludzas Zeme” tiek uzglabātas patstāvīgi.
• žurnāli 3 gadi.
• nozaru žurnālus - pēc vajadzības.
Valodu aptvērums:
• pamatā resursi tiek komplektēti latviešu valodā,
• literatūra svešvalodās, pamatā krievu valodā pieprasījumu.

ņemot vērā lasītāju

Bibliotēkas krājumā nozīmīga vieta ir daiļliteratūrai, kas sastāda 65% krājuma, tā
nodrošinot gan izglītības, gan izklaides funkcijas.
Ļoti svarīga un vajadzīga iedzīvotājiem ir uzziņu literatūra: enciklopēdijas,
sabiedriskās zinātnes, lauksaimniecība, medicīna, māksla,vēsture u.c., kas sastāda 20%
Pirmskolas vecuma bērnu, jaunāko klašu un jauniešu grāmatas 15%, kas veicina
bērnos lasītprasmi un sniedz papildus zināšanas mācību procesā
Pieaugot pieprasījumam pēc e-resursiem, tiek izmantotas abonētās datubāzes
„Letonika”, Lursoft” Laikrakstu bibliotēka”.
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