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Maļinovas pagasta bibliotēkas galvenā misija:
Mēs esam atvērti ikvienam un piedāvājam brīvu piekļuvi informācijai gan
elektroniskā, gan tradicionālā formā, tādējādi nodrošinot iespēju katram sevi izglītot un
pilnveidot visa mūža garumā.
Mūsu rīcībā esošais grāmatu, elektronisko un periodisko izdevumu krājums nodrošina
lieliskas atpūtas iespējas visiem vecumiem un dažādām gaumēm!
Mēs strādājam lai saglabātu interesi par grāmatu, veicinot lasīšanu bērnu un jauniešu
vidū un nodrošinām pieeju vietējās nozīmes kultūras mantojumam.
Mēs Jūs uzklausām un palīdzam atrast noderīgāko informāciju, kas atbildētu uz Jūsu
jautājumiem – Kur? Kas? Kad? Ko? Kāpēc?
Krājuma komplektēšanas uzdevumi:
Veidojot krājumu, bibliotēka nodrošina Maļinovas pagasta iedzīvotājiem:
• Pirmo saskarsmi ar grāmatu;
• Piekļuvi informācijai gan drukātā, gan elektroniskā formātā;
• Piekļuvi valsts un pašvaldības dokumentiem;
• Atbalstu formālajai un mūžizglītībai;
• Iespēju atpūsties;
Galvenās lietotāju grupas:
• Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem;
• Seniori;
• Bezdarbnieki;
Krājuma veidošanas vispārīgie principi:
• Informācijas resursiem jāatspoguļo dažādi viedokļi;
• Izvēloties dokumentus nav pieļaujama politiska, konfesionāla, komerciāla vai cita
ietekmēšana;
• Bibliotēkas krājumam jāatbilst vietējās sabiedrības interesēm un vajadzībām;
• Informācijas resursiem jānodrošina pieeja dažādos formātos

Krājumā nekomplektē:
• Pornogrāfisku, rasistisku, naidu kurinošu literatūru;
• Īslaicīgs nozīmes literatūru (bukleti, reklāmas, aicinājumi, partiju programmas u.tml.);
• Pamatskolas un vidusskolas mācību grāmatas;
• Mūzikas ierakstus;
• Nošu izdevumus;
• Kartogrāfiskos izdevumus (izņemot novadpētniecību);
• Attēlizdevumus (izņemot novadpētniecību);
• Rokrakstus (izņemot novadpētniecību);
Maļinovas pagasta bibliotēkas krājums ir universāls. Minimālajā līmenī tiek komplektēta
visu nozaru literatūra.

Kolekcija:
Bibliotēkā veido speciālu krājumu – novadpētniecības dokumentu fondu, kurā tiek vākti
materiāli par Maļinovas pagastu un Daugavpils novadu tā ļaudīm, neatkarīgi no izdevuma
veida un izdošanas vietas.
• Grāmatas;
• Seni izdevumi;
• Fotogrāfijas;
• Preses arhīvs par novadu un novadniekiem
Prioritātes krājuma komplektēšanā:
• Literatūra bērniem;
• Uzziņu resursi (vārdnīcas, enciklopēdijas, ceļveži);
• Latviešu daiļliteratūra;
Literatūras atlases kritēriji:
• Atbilstība lietotāju vajadzībām un interesēm;
• Izdevuma kvalitāte;
• Publikācijas forma un stils;
• Iesējums;
• Oriģināla ( tulkotai uzziņu literatūrai) publicēšanas gads;
• Valodas aspekts;
• Cena
Komplektēšanas avoti:
• Pirkumi
• Abonēšana
• Bezatlīdzībā saņemtie
• Dalība KKF mērķprogrammās – „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”
Finansēšanas avoti:
• Maļinovas pagasta pārvaldes budžeta asignējumi’;
• Daugavpils novada dome budžeta asignējumi;
• Dalība projektos

Dāvinājumu pieņemšanas kritērij:
Bibliotēkā katrs dāvinājums tiek izvērtēts:
• Aktualitāte;
• Izdevuma nolietojuma pakāpe – nelietots vai mazlietots;
• Valoda – latviešu, prioritāra krievu;
• Izdošanas laiks – ne vecāki par 5 gadiem;
• Netiek pieņemti saturiski novecojuši, nolietoti, krājumā esoši dokumenti;
• Atsevišķos gadījumos var pieņemt dāvinājumu, ja tam ir kultūrvēsturiska nozīme;
• Seriālizdevumus pieņem pilnu komplektu par gadu;
• Bibliotēkai ir tiesības saņemtos dāvinājumus dāvināt tālāk citām bibliotēkām vai
piedāvāt lietotājiem.
Valodu aptvērums:
Pamatā resursi tiek komplektēti latviešu un krievu valodā. Nozaru literatūra latviešu
valodā, krievu un minimālajā apmērā arī svešvalodās.
Krājuma norakstīšanas iemesli:
• Nolietoti izdevumi;
• Liekie dubleti;
• Novecojuši pēc satura;
• Nozaudēti izdevumi;
• Dokumenti nav atgūstami lietotāju vainas dēļ;
Abonēto presi bibliotēkā glabā:
• Novada un reģionālos laikrakstus – 4 gadus;
• Populāra rakstura žurnālus – 2 gadus;
• Nozaru žurnālus - pēc vajadzības
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