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Neretas novada centrālā bibliotēka ir Neretas pagasta un novada kultūras,
izglītības un informācijas iestāde. Bibliotēka nodrošina brīvu piekļuvi gan
drukātiem, gan elektroniskiem informācijas avotiem, cenšoties aptvert iesējami
plašu interesentu loku.

Krājuma komplektēšanas uzdevumi:
Komplektējot krājumu, bibliotēka nodrošina Neretas novada iedzīvotājiem:
-

Piekļuvi informācijai gan drukātā, gan elektroniskā formā,
Pirmo saskarsmi ar grāmatu,
Piekļuvi valsts un pašvaldības dokumentiem,
Atbalstu formālai un mūžizglītībai,
Saturīgu brīvā laika pavadīšanu.

Galvenās lietotāju grupas:
- pensionāri
- bērni līdz 18 gadiem
- interneta lietotāji
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Krājuma veidošanas vispārīgie principi
Komplektējot krājumu, uzmanība tiek vērsta uz to, lai informācijas resursi
atspoguļo dažādus viedokļus, krājums atbilst vietējās sabiedrības interesēm un
vajadzībām. Izvēloties dokumentus, nav pieļaujama politiska, konfesionāla,
komerciāla vai kāda cita ietekmēšana. Informācijas resursiem jānodrošina pieeja
dažādos formātos.
Neretas novada centrālās bibliotēkas krājums ir universāls. Līdzekļu iespēju
robežās komplektē visu nozaru literatūru. Padziļināti komplektē sekojošas
nozares
Psiholoģija,
- Sociālās zinātnes,
- Medicīna,
Vēsture,
- Lauksaimniecība.
Krājuma komplektēšanā prioritātes ir :
- latviešu oriģinālliteratūra,
- uzziņu literatūra,
- bērnu grāmatas
Krājumā nekomplektē:
- Naidu kurinošu, rasistisku, pornogrāfisku literatūru,
- Īslaicīgas nozīmes literatūru (bukletus, reklāmas, partiju programmas
u.tml.),
- Kartogrāfiskos izdevumus,
- Pamatskolas un vidusskolas mācību līdzekļus,
Komplektēšanas kritēriji
Pamatā krājums tiek komplektēts latviešu valodā. Komplektējot daiļliteratūru,
vērā tiek ņemts kritikas vērtējums, lasītāju pieprasījums.
Literatūru iepērk vienā eksemplārā, vismaz reizi divos mēnešos.
Krājuma komplektēšanas avoti ir:
- pirkumi
- abonēšana
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- dāvinājumi
Literatūru iepērk pie komersantiem I/U “Virja”, L-grāmata, izbraukuma
tirdzniecības vietās (grāmatu galdi), grāmatu tirdziņi.
Krājuma finansēšanas avoti ir:
- Neretas pagasta pārvaldes budžeta finansējums,
Literatūras iegādei piešķirtie līdzekļi tiek sadalīti sekojoši: 90% no visiem
līdzekļiem –pieaugušo literatūras iegādei, 10%-bērnu grāmatām, spēlēm.
Dāvinājumu politika
- Kā dāvinājumu pieņem literatūru, kas izdota pēdējo 5 gadu laikā, ja tāda
nav krājumā. Paaugstināta pieprasījuma daiļliteratūra var būt arī vecāka.
- Pieņemti tiek izdevumi latviešu valodā, detektīvliteratūra arī krievu
valodā.
- Pieņem nelietotus vai mazlietotus izdevumus.
- Bibliotēka ir tiesīga saņemtos dāvinājumus dāvināt tālāk citām
bibliotēkām vai piedāvāt lietotājiem.
Krājuma rekomplektēšanas iemesli un kārtība
No krājuma izņem:
-

Nolietotus, bojātus un pēc satura novecojušus izdevumus,
Liekos dubletus,
Profilam neatbilstošus izdevumus,
Nozaudētus izdevumus,
Lietotāju vainas dēļ neatgūstamus izdevumus.

Krājuma rekomplektēšana veicama atbilstoši MK noteikumiem.
Abonēto presi bibliotēka glabā:
- Avīzes – pēc vajadzības
- Nozaru žurnālus – pēc vajadzības
- Populāra rakstura žurnālus – 3 gadi.
Neretas novada centrālās bibliotēkas vadītāja:
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