A SÁSDI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
VÁROSI KÖNYVTÁRÁNAK ÉS MŰVELŐDÉSI KÖZPONTJÁNAK
GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA
A gyűjtőkör főbb elvei és területei
A könyvtár mindenkori gyűjtőkörét alapfunkciói és jellege, az ellátandó terület társadalmi
(gazdasági, politikai, kulturális, közigazgatási) sajátosságai, a működési területén (város,
városkörnyék) lévő más könyvtárak gyűjtőköre és állománya, valamint saját adottságai:
szolgáltatóképessége, működésének és fejlesztésének lehetőségei határozzák meg.
A városi könyvtár gyűjtőkörének meghatározásában és állományának gyarapításában mindenkor
figyelembe veszi az országos könyvtári rendszer ellátási-információs feladataiból, illetve fejlesztési
elveiből és irányából adódó feladatokat.
A fentieknek megfelelően
mint

általános

gyűjtőkörű

és

középszintű

szolgáltatásokat

nyújtó

nyilvános

közművelődési könyvtár gyűjti mindazokat a dokumentumokat, amelyek alkalmasak
Sásd város területén a lakosság különböző rétegeinek minden olyan könyvtári
igényének kielégítésére, amelyek a tájékoztatás, a szervezett tanulás, az önművelés, a
korszerű termelési ismeretek, valamint a különböző foglalkozási ágak elsajátításához
megkívánt általános műveltségi, valamint alapszintű szakismeretek körén belül
jelentkezhetnek.
mint a városkörnyék központja gyűjt i mindazt az irodalmat, amely az alacsonyabb
szintű egységek gyűjtési szintjét meghaladja.
mint városi könyvtár teljes körűen gyűjti a helyismereti-helytörténeti dokumentumokat
a városról és városkörnyék településeiről.
a gyűjtemény alakításában hangsúlyos szerepet kapnak azon területek, melyek
jellemzőek, hagyományosak a városban, (pl. néprajz, pedagógia stb.)
1. Dokumentumok gyarapítása
A dokumentumok gyarapítása a gyűjtőköri szabályzat, a társadalmi igények, a pénzügyi
lehetőségek figyelembevételével történik.
A gyarapítás magában foglalja az új megjelenésű kiadványok folyamatos beszerzését,
valamint teljes körű gyűjtés esetén (helyismereti és könyvtári szakirodalom) retrospektív
gyűjtését.
Az állomány gyarapításához minden lehetséges módot (vétel, ajándék, csere) igénybe kell
venni.
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2. Az állomány nyilvántartása
A könyvtár dokumentumait az erre vonatkozó szabályok szerint tartja nyilván. A
nyilvántartásokat okmányként kell kezelni. Az állományról egyedi és csoportos nyilvántartások
készülnek. 2004.10.25 óta Szikla 21 IKR segítségével számítógépes a nyilvántartás és feltárás.
3. Az állomány ellenőrzése
A könyvtár állományának nagysága szerint - vonatkozó szabályok értelmében - időszaki és
folyamatos ellenőrzést köteles végezni.
Az állományellenőrzést az éves munkatervben kell tervezni, végrehajtására részletes
ütemtervet, befejezése után a hiány okait is feltáró jegyzőkönyvet kell készíteni.
Az idevonatkozó jogszabályok szerint - meghatározott esetekben - soron kívüli ellenőrzést kell
tartani. Az állományból való törlést a fenntartó engedélyezi.
A KÖNYVTÁR FUNKCIÓRENDSZERE
A könyvtár közgyűjteményi és szolgáltató feladata és tevékenysége az intézményegységet
meghatározó tevékenység, mely csak a gyűjteményben fellelhető okmány használatával
valósulhat meg.
A könyvtár funkcióját meghatározó tényezők:
1. A könyvtár jellege
A Sásdi ÁMK Városi Könyvtár és Művelődési Központ közművelődési könyvtár, mely
nyilvános és általános gyűjtőkörű. Alapfunkciója, hogy a környezetében működő más
könyvtárakkal összehangolva biztosítsa Sásd és vonzáskörzete dokumentum-ellátását. Gyűjtőköre
válogatással kiterjed a magyar könyv és egyéb dokumentum kiadásra.
2. A könyvtár típusa
A könyvtár városi könyvtár, középszintű könyvellátó és tájékoztatóhely. Ellátja Sásd területén mint városi könyvtár - a lakóterületi könyvtári feladatokat, és megbízás alapján a vonzáskörzete
területén jelentkező regionális könyvtári igényeket szolgáltatói tevékenységként könyvtárközi
kölcsönzés útján.
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3. A helyi sajátosságokból és követelményekből eredő tevékenység
3.1

Sásd és vonzáskörzete földrajzi helyzete és kulturális ellátottsága

Sásd Baranya északi részén, igen kedvező földrajzi fekvésű területen fekszik. A baranyai Hegyhát
dombos vidéke teszi a tájat hangulatossá. Mindennapi életének meghatározó tényezője, hogy
négy várost (Dombóvár, Komló, Pécs és Kaposvár) összekötő utak itt keresztezik egymást. A
település 1979-ig járási székhelyként működött, s bár néhány közigazgatási intézményt
(bíróság, földhivatal) áthelyeztek Komlóra, más területeken a nagyközségnek mégis sikerült
megőriznie központi helyzetét. 1990-ig a nagyközség könyvtára területi ellátó- központként
működött, melyhez 52 község könyvtára tartozott. Ezek között volt olyan, amelynek
módszertani segítséget nyújtott, de nagy többségüket könyvvel is ellátta. Az általános iskola
máig megőrizte körzeti jellegét, azaz a környező települések gyermekei itt végzik általános
iskolai tanulmányaikat.
Sásd 1995-ben városi rangra emelkedett, melyet köszönhet a mezővárosi múltnak, de nem
kevés jelentőséggel bír e döntésben az a központi szerepre való törekvés, amely az akkori
nagyközség életében mutatkozott. Kuncze Gábor avató beszédében el is mondta „Sásdnak akkor
sikerülhet igazi várossá fejlődni, ha a központi fekvéséből adódó térségi központ szerepét sikerül
betölteni".
A vonzáskörzet jellegzetesen aprófalvas településű. A községek túlnyomó többsége 500
lélekszám alatti. Lakóinak elenyésző hányada cigányság, ennél jelentősebb 30 %-a németajkú. A
területi gazdasági élet súlypontja a mezőgazdaság. A természeti és földrajzi feltételek igen
kedvező lehetőséget teremtenek ennek az ágazatnak a fejlődésben.
3.2

Oktatás, művelődés, művészetek

Sásdon
általános iskola
zeneiskola
középfokú intézmény (vendéglátóipari középiskola) működik
A város jelentősebb kulturális együttesei
fúvószenekar
vegyes kar
Deutsch-klub
Őszidő Klub
A Honismereti szakkör 1962-ben kezdte el gyűjteni elődeink tárgyait, a ma már komoly
gyűjtemény a Sásdi Történeti Tékában tekinthető meg.
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3.3

A város könyvtári helyzete

A városban lévő üzemi, intézményi könyvgyűjtemények figyelmen kívül hagyhatók. A gyűjtés
szempontjából csak az általános iskola könyvtára jöhet számításba.
GYŰJTŐKÖRI INDOKLÁS
Szükségesnek tartjuk megindokolni mit, miért gyűjtünk, hogy rávilágíthassunk a szintek, arányok
és példányszámok összefüggéseire.
Társadalmi igények szempontjából megemlítendők azok az igények, melyeket akár a termeléssel, a
közigazgatási tevékenységgel, kereskedelemmel, pedagógiai tevékenységgel, valamint Sásd és
vonzásterületén jelentkező nagyobb foglalkozási csoport munkájával kapcsolatban számba
vehetünk.
Az ipar és a kereskedelem tekintetében a szolgáltatási igények határozzák meg a beszerzendő
dokumentumok milyenségét.
Mezőgazdasági szakkönyvek közül gyűjtjük az alsó és középszintű műveket.
A közgazdaság, jogtudomány szakkönyvei közül elsősorban a gyakorlati szempontból fontos,
átlagos olvasói ismereteket kielégítő műveket gyűjtjük.
A közigazgatási munkákhoz szükséges, önkormányzati tevékenység ellátását segítő irodalmat a
fontossági szempontok figyelembevételével gyűjtjük.
Válogatva gyűjtjük a pedagógiai gyakorlatban szükséges szakkönyveket, különféle módszer
kiadványokat, oktatatási segédleteket.
Gyűjtjük az alapfokú és középfokú oktatáshoz szükséges segédkönyv jellegű dokumentumokat
különös figyelemmel és összehangolva az iskolai könyvtárakkal a kötelező és ajánlott
olvasmányokat.
Az önképzést segítő szervezett formákat (tanfolyamokat, stb.) az igényeknek és elvárásoknak
megfelelően látjuk el irodalommal.
A szépirodalmi művek közül a magasabb esztétikai igényű alkotásokat gyűjtjük, de olvasói igények
szerint beszerezzük az irodalmilag kevésbé értékes műveket is.
Dokumentum fajták
1. Formai szempont:
könyv, hírlap és folyóirat, hangos könyv, CD, DVD
2. Tartalmi és funkcionális szempont:
kézikönyvek: 1 példányban rendelhetők
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3. Ismeretterjesztő művek:
1

példányban válogatással

4. Szakirodalom:
1 példányban, válogatással gyűjtendő.
Zömmel az 1945 utáni kiadványokat gyűjtjük. A századfordulótól 1945-ig terjedő időszak
könyvterméséből válogatva beszerezzük a - egyéb gyűjtőköri szempontok szerint - magyar nyelvű
szépirodalmi

műveket,

bibliográfiákat,

művészettörténetet,

társadalomtudományi

és

természettudományi szakirodalmat. Ismeretterjesztő irodalmat ebből az időből nem gyűjtünk.
A helyismereti gyűjteményünk számára minden időbeli megszorítás nélkül gyűjtjük a
dokumentumokat.
Nyelvi keretek
Könyvtárunk túlnyomórészt általános nyelvészeti és a magyar nyelvvel foglalkozó könyveket és
magyar nyelvű szépirodalmat gyűjt. Az olvasói igényeknek megfelelve a nyelvtanulási szándékok
kielégítésére beszerezzük az európai nyelvek alapvető tankönyveit, szótárait (angol, francia, olasz,
spanyol). A német nyelvtanuláshoz a Csorba Győző Könyvtár német báziskönyvtárából igényelünk
tartós letétet, de a pénzügyi kereteket figyelembe véve angol nyelvű könyveket is beszerzünk,
különösen a pályázati lehetőségeket használjuk ki.
Állományapasztás
A selejtezésnek elrongálódásból vagy elvesztésből eredő módjával itt nem foglalkozunk. Ezzel
kapcsolatban a gyűjtőkört érintő feladat, hogy az említettek miatt kikerülő dokumentumokat – ha
szükséges - megfelelően pótolni kell.
Az apasztás az állomány szépirodalmi részét csak kivételes esetben érinti.
Szak- és szépirodalmi művek
A természettudomány és műszaki könyvek tartalma egy idő után elavul. Gyakran már 510 év után alig tartalmaznak használható információt. Sietteti a kivonást, ha a műből egy újabb,
átdolgozott vagy bővített kiadás jelenik meg. Amennyiben a tudományágnak nincs korszerűbb
szakkönyve, akkor a kivonást mellőzni kell.
RÉSZLETES GYŰJTÉSI UTASÍTÁS
0 A TUDOMÁNY ÁLTALÁBAN
A kultúra és a tudomány legáltalánosabb alapjaival foglalkozó műveket beszerezzük. A
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kibernetika, információelmélet, szervezés alapjait rendszerező műveket válogatva. Az egyetemes
és magyar művelődéstörténet összefoglaló műveit teljességgel.
Az írás, a könyv és dokumentáció magyar nyelvű irodalmát különös figyelemmel gyűjtjük.
01 Bibliográfiák
A magyarul megjelenők közül gyűjtendők a Magyar Nemzeti Bibliográfia és az országos jellegű
ajánlóbibliográfiák.
02 Könyvtártan, könyvtárak
A közművelődési könyvtárra vonatkozó magyar nyelvű irodalmat a teljességre törekedve
vásároljuk. A megyei könyvtár módszertani kiadványai vásároljuk. Beszerzendők továbbá a
könyv és az olvasás népszerűsítésére vonatkozó munkák.
03 Általános lexikonok, enciklopédiák
A magyar nyelvű általános lexikonok és a legfontosabb szaklexikonok, valamint a lexikon
jellegű kézikönyvek gyűjtendők.
1 FILOZÓFIA, BÖLCSELET
A filozófia, a pszichológia, logika, etika, esztétika magyar nyelvű irodalma átfogó igénnyel,
gondosan gyűjtendő. Válogatva gyűjtjük az ezoterika területén megjelenő kiadványokat.
2 VALLÁS
Gyűjtendő a keresztény és nem keresztény vallásokkal foglakozó feltáró munkák, melyek az
általános műveltséghez elengedhetetlenek. Részletesebben gyűjtjük a magyarországi egyházakkal
kapcsolatos történelmi és elemző kiadványokat.
3 TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK
30 Szociológia
Gyűjtjük az országos jellegű összegző munkákat, az országos jelentőségű részmonográfiákat,
valamint a tájegység szempontjából fontos műveket. Különös figyelmet fordítunk a nemzeti és
etnikai

kisebbségek,

valamint

hátrányos

helyzetű

társadalmi

csoportokkal

foglalkozó

szakirodalom beszerzésére.
31 Statisztika
A Magyarországon megjelent összefoglaló jellegű, általános tájékoztatást nyújtó kiadványok
válogatva. A megyei statisztikai kiadványok tartalmi teljességgel
32 Politika. Államtan
A legfontosabb államelméleti, politikai irodalom művei, fontosabb monográfiák,
adattárak, különös tekintettel az Európa Unio történetéről, működéséről szóló irodalomra.
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33 Gazdaság, Közgazdaságtudomány
Gyűjtendő a gazdasági élet, a pénz, tőzsde, nemzetközi pénzügyek alapművei.
34. Jog. Jogtudomány
A gyakorlati szempontból fontos keresett művek szükségesek (pl. munkajog, nyugdíj szabályok
gyűjteménye).

A polgári és magánjogból családjogra vonatkozó (házasság, örökösödés,

társadalombiztosítás), valamint a mindennapi élet jogi problémáira vonatkozó művek.
Gyűjtendő a Magyar Közlöny, Művelődési Közlöny. A nemzetközi jogból, az államjogból,
a büntetőjogból csak a legátfogóbb munkák beszerzése kívánatos, az új törvények és
rendeletek 2006. január 1-től a minisztériumok honlapján online elérhetők.
35 Államigazgatás, Közigazgatás
Csak az átfogó jellegű művek gyűjtendők, továbbá az államigazgatás, a megyei és helyi
közigazgatás fontos dokumentumai. Főleg az olyan összefoglaló ismeretterjesztő műveket
vásároljuk,

amelyek

alkalmasak

a

lakosság

tájékoztatására

az

állami

szervek

és

önkormányzatok tevékenységével kapcsolatban.
37 Nevelés. Oktatás
Gyűjtendők a neveléstörténeti, neveléselméleti, neveléstudományi művek, a nem pedagógusok
érdeklődésére is igényt tartó művek, szülők számára készült tanácsadók, alternatív pedagógiákkal
foglakozó művek, speciális nevelési igényű (diszlexia, autista, fogyatékos, roma stb.) gyerekekkel
foglalkozó ismeretterjesztő művek, pályaválasztást tárgyaló művek.
Új társadalmi igény mutatkozik a felnőttoktatás és az élethosszig tartó tanulás módszertana iránt,
és ezért ezeket a kiadványokat is beszerezzük.
39 Néprajz
Beszerzendő minden alapvető jellegű, a magyarság néprajzával, életmódjával, népművészetével
foglalkozó kiadvány, határon túli magyarság néprajza, cigányok néprajza.
Különös figyelemmel gyűjtendők a terület néprajzi kérdéseivel foglalkozó, a helyismeret
szempontjából fontos művek.
A társadalmi érintkezés témaköréből a korszerű illemtanok, protokoll szabályokat tartalmazó
kiadványok, néhány történeti témájú munkák beszerzése kívánatos.
5 TERMÉSZETTUDOMÁNYOK
A természettudomány minden ágában (matematika, fizika, kémia, biológia) beszerzendők a
korszerű ismereteket nyújtó átfogó, az adott tudományágat összefoglaló kézikönyvek, adattárak,
iskolai segédanyagok egy példányban valamint a népszerűsítő munkák.
6 ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK
Beszerzendők az alkalmazott tudományokról szóló népszerű általános összefoglaló művek, a
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találmányokról, felfedezésekről szóló népszerű munkák.
61 Orvostudomány
Elsősorban a lakosság egészségügyi kultúráját segítő, felvilágosító kiadványok szükségesek.
Olyan összefoglaló jellegű könyvek, amelyek az emberi szervezet jobb megismerését szolgálják,
valamint az általános tájékozódásra alkalmas kézikönyvek. Egészségmegőrzéssel, alternatív
gyógymódokkal kapcsolatos könyvek válogatva. Szakmonográfiákat általában nem gyűjtünk.
62 Technika, Műszaki tudományok
Gyűjtendők a népszerű összegző munkák, kézikönyvek. Általában a politechnikai
művelődés szempontjából fontos művek, különös tekintettel az elektrotechnikára. A különféle
szakterületek irodalmából elsősorban összefoglaló művek gyűjtendők.
63 Mezőgazdaság
Összefoglaló kézikönyvek, a vidék termelésével, mezőgazdaságával kapcsolatba hozható
monográfiák, népszerű kiadványok lehetőleg teljességgel gyűjtendők, különös tekintettel a
biogazdálkodással, szőlészettel, borászattal foglalkozó irodalomra.
64 Háztartás
Gyűjtendők a magyarul megjelenő szakácskönyvek válogatva, a reform táplálkozással, az
élelmiszerek tartósításával, továbbá a lakberendezéssel, ruházattal, kézimunkával foglalkozó
könyvek.
65 Ipar. Kereskedelem. Üzemszervezés és vezetés. Marketing
Az üzemszervezés, vezetés elméletével és gyakorlatával általános, összefoglaló művek beszerzése
kívánatos, különös tekintettel a marketing, a menedzsment, és a reklám vonatkozásában.
Beszerezzük a könyvnyomtatás, könyvkiadás, könyvkereskedelem csoportjába tartozó népszerű
leíró, történeti jellegű műveket. A közlekedéssel foglalkozó összefoglaló művek, a közúti
közlekedés szabályai, az ezzel kapcsolatos rendeletek gyűjtendők.
66 Vegyipar
Csak a népszerű összegző művek, kézikönyvek gyűjtendők.
67-68 Könnyűipar. Informatika
A könnyűipar szakcsoportjából csak az átfogó jellegű általános művekre van szükség.
A könyvkötés irodalmából gyűjtendők az összefoglaló gyakorlati munkák. Az újabb magyar
barkáskönyveket igyekszünk megvenni, számolva a széleskörű igényekkel.
69 Építőipar. Építőanyagok.
Az alapvető fontosságú művek és kézikönyvek mellett nagy gondot fordítunk a sajátházépítés és a
hétvégi házak építésénél, lakásfelújításnál használható könyvek gyűjtésére.
7 MŰVÉSZET
Gyűjtjük a művészet általános kérdéseivel foglalkozó összefoglaló műveket, a nagy művészek
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munkásságáról készült feldolgozásokat, művészettörténeti összefoglalásokat.
Válogatással gyűjtjük a művészetelmélet magyar nyelvű irodalmát, a művészet esztétika
megközelítéséhez hozzásegítő munkákat.
72 Építészet
A történeti és monografikus munkákon túl kiemelten kezeljük a saját házépítés esztétikájára
vonatkozó szakirodalmat.
73-76 Szobrászat. Rajzművészet. Iparművészet. Festészet. Grafikai művek.
Ezen ágazatokból a magyar művészet nagy alakjainak bemutató fontosabb munkák mellett
gyűjtendők a külföldi vonatkozásokból a legfontosabbak. Gyűjtendők még az egyes korokra és
művészeti irányzatokra vonatkozó összefoglaló munkák.
77 Fényképészet
Rendszeresen gyűjtendők az általános ismereteket nyújtó esztétikai, technikai vonatkozású
művek, a korszerű digitális technika alapművei.
78 Zene. Zenetörténet.
Gyűjtjük a magyar nyelvű zeneelméleti és zenetörténeti irodalmat bő válogatásban. A
színházi zene, a vokális és hangszeres zene kérdéseinek fontosabb irodalmát.
79 Szórakozás. Film. Színház. Játék. Sport.
A filmművészet körében beszerzendők az összefoglaló történeti munkák, valamint népszerű
filmesztétikái művek.
A színház szakcsoportjából általános érdeklődésre számottartó művek szükségesek válogatással.
A társas szórakozások köréből elsősorban a táncra vonatkozó irodalmat kell beszerezni. A művészi
vagy néptáncra vonatkozó általános érdekű műveket válogatva vásároljuk.
A sportkönyvek köréből egy-egy sportág általános összefoglalását nyújtó művek beszerzése
kívánatos. Beszerzendők

még

a magyar

nyelven megjelent

sporttörténeti

lexikonok,

olimpiatörténtek. Az egyes sportágak játékszabályait az igényeknek megfelelően gyűjtjük. A
vadászat és horgászat népszerűbb munkái gyűjtendők.
8 NYELVEK. IRODALOM
80 Nyelvtudomány
Lehetőség szerint teljességgel gyűjtendők a nyelvtudomány magyar kézikönyvei, az
általános értelmező, etimológiai szótárak stb. nyelvek történetével, nyelvtanával foglalkozó
művek körét az igényeknek megfelelően. A nyelvjárások, nyelvemlékek szövegkiadásaiból csak a
legfontosabbak. Beszerzendők a helyesírásra, nyelvhelyességre vonatkozó munkák, a szomszéd
népek és világnyelvek szótárai, gyakorlati nyelvtanai az érdeklődésnek megfelelően.
81 Irodalomtudomány
Gyűjtendők az irodalmat, az olvasását népszerűsítő irodalomtörténetek, írói életrajzok, irodalmi
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lexikonok. Különös figyelmet kell fordítani a közérdekű esztétikai munkákra, valamint az
irodalmi műfajokat ismertető könyvekre. Feltétlen kívánatosak a magyar irodalomról és a
világirodalomról szóló összefoglaló munkák. Szükség van az irodalmunk fő alakjait bemutató
életrajzokra, monográfiákra, ugyanígy a külföldi írókról szóló művekre is (klasszikusokra
teljességgel). Különösen fontos az oktatást segítő műelemzésekkel foglalkozó kiadványok
beszerzése.
82-89 Szépirodalom
1. Regények, elbeszélések
A magyar és külföldi klasszikus alkotások egy példányban és teljességgel gyűjtendők, új magyar
irodalomból és a modern külföldi regényirodalomból válogatással gyűjtjük a könyveket. A
középiskolai kötelező olvasmányokra kiemelt gondot fordítunk. Az elbeszélésköteteket egy
példányban válogatással szerezzük be. A fantasztikus és bűnügyi regényeket valamint a
sikerkönyveket egy példányban vásároljuk meg.
2. Versek
A magyar és külföldi klasszikus költők válogatott vagy összes műveit teljességgel
beszerezzük, egyes köteteiket válogatással. Élő magyar és külföldi költők közül a népszerűbbek
műveit vásároljuk. Beszerzendők a versantológiák és gyűjtemények.
3. Színművek
Beszerezzük a drámairodalom magyar és külföldi klasszikusainak egyes színdarabjait, vagy
összegyűjtött kiadásait. Élő drámaírók műveit válogatással.
9 FÖLDRAJZ. ÉLETRAJZOK. TÖRTÉNELEM.
908 Honismeret
Ebből a témakörből válogatással beszerzendők az egész országra vonatkozó általános művek, a
helyi és a vonzáskörzetre vonatkozó anyagot teljességgel gyűjtjük.
91 Földrajz. Útleírások
Feltétlen szükség van az egyes földrészek leíró földrajzára, földrajzi atlaszára, valamint a
világatlaszra.
Teljességgel gyűjtjük a Magyarországra vonatkozó anyagot, kivéve a speciális részletkérdésekkel
foglalkozókat. Külföldre vonatkoztatva elsősorban a korszerű útikalauzokat gyűjtjük.
92 Életrajzok
A magyar vonatkozású életrajzok általában beszerzendők, a külföldiek válogatással.
93-99 Történelem
A magyar történelem témaköréből szükséges minden alapvető fontosságú monografikus mű. A
világtörténelemből az átfogó összegzések mellett gyűjtendők a jelentősebb eseményeket
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feldolgozó részletmunkák is.
MEGJEGYZÉSEK
1. A fenti szabályzat csak a felnőttrészlegben folyó gyűjtésre vonatkozik. A gyermekrészleg
gyűjtési elveit külön tervezetbe kell foglalni.
2. Ez a gyűjtőköri szabályzat általános jellegű, nem ad pontos meghatározást a különféle
szakcsoportok gyűjtési mélysége tekintetében.

Vásárláskor feltétlenül szükség van

állománygyarapító önálló ítéletalkotására, figyelembe véve az olvasói igényeket, a gyakori
könyvtárközi kéréseket, a meglévő példányok állapotát.
A GYERMEKRÉSZLEG GYŰJTŐKÖRE
A gyermekkönyvtárban a gyermekolvasó korhatár 14 év (általános iskolai tanulók). A 14
éven felüli fiatalok a felnőtt részleg tagjaivá válnak.

A gyűjtőköri irányelveket ennek

figyelembevételével határozzuk meg. Beszerzünk minden olyan magyar nyelvű kiadványt,
amely az életkori sajátosságoknak megfelel és a hazai könyvforgalomban kapható. A teljes
gyűjtemény gyarapításánál a művek kiválasztásánál figyelembe vesszük az iskolai oktató-nevelő
munka igényeit és az iskolai könyvtár gyűjteményét.
1. KÉZIKÖNYVEK
Gyűjteni kell az általános és szaklexikonokat, gyermekenciklopédiákat, szótárakat, növény- és
állathatározókat, a nyelvhelyességi és az általános művészeti ismereteket nyújtó
összefoglaló történeti műveket. Elsősorban olyan műveket kell itt elhelyezni, amelyek az
általános iskolai tanulók könyvtári olvasásához és iskolai munkájához segítséget adnak.
Különös figyelmet kell szentelni a beszerzésnél gazdagon illusztrált kézikönyvekre, képes
albumokra.
2. ISMERETTERJESZTŐ MŰVEK
Közülük a tudomány és a technika, valamint a művészetek minden ágából megfelelő
példányszámban kell beszerezni a gyermekeknek írt műveket, továbbá azokat a felnőtteknek
készült műveket, amelyek nem haladhatják meg a legképzettebb gyermekek értelmi fokát.
A beszerzésnél figyelembe veendő nagyobb témacsoportok:
-

helyesírási, nyelvi szakkönyvek, nyelvtanulást segítő könyvek,

-

természettudományos művek

-

egészségügyi könyvek
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-

technikai könyvek

-

esztétikai nevelést szolgáló művek

-

sport- és játékkönyvek

-

az írói életrajzok, népszerű irodalomelméleti és irodalomtörténeti művek

-

népszerű történelmi művek, nagy emberekről vagy eseményekről

-

földrajzi könyvek, útleírások, útikönyvek, térképek.

3. SZÉPIRODALOM
A. Képeskönyvek
Teljességgel gyűjtjük a mondókákat, tréfás verseket tartalmazó képeskönyveket. Nem gyűjtjük a
leporellókat, valamint a szöveg nélküli, vagy kevés szövegű képeskönyveket, a kivágható,
kifesthető képeskönyveket.
B. Meséskönyvek
Beszerezzük a magyar és a világirodalom népmesekincsét, valamint a nagy meseírók
klasszikus és híres alkotásait, a kortárs szerzők színvonalas alkotásait.
C. Regények, elbeszélések
Gyűjtjük a magyar és külföldi gyermekirodalom klasszikus alkotásait. A gyermekolvasmányokká
vált klasszikus felnőtt regényeket, valamint a gyermekek mindennapi életét ábrázoló könyveket, a
mai magyar és külföldi szerzők gyermekélményeiről szóló műveket.
Az érdeklődésnek megfelelően és nevelő hatásukra tekintettel kell gyarapítani a megjelenő új
magyar és külföldi regényeket, elbeszélésköteteket. Be kell szerezni a példaképül szolgálható
személyek életéről és munkásságáról szóló szépirodalmi műveket, a 10-14 évesek kalandvágyát
kielégítő színvonalas műveket.
Teljességre törekvően kell gyűjteni a hazai és más nemzetek mondavilágát bemutató népszerű
műveket, a gyermekek ismereteit meg nem haladó történelmi regényeket. Figyelemmel
gyarapítjuk az olyan átvezető olvasmányokat, amelyek a 14 éves gyermekek számára
megkönnyítik a felnőtt irodalom élvezetét. A kortárs írók slágerkönyveit (fantasy, fantasztikus)
válogatva, figyelembe véve az országos és regionális olvasóversenyek pályázatok kiírásait.
D. Versek
A teljesség igényével kell gyűjteni a gyermekverseket, a klasszikus magyar költők verseit,
antológiákat.
E. Színművek
Bő választékot tartunk gyermekszíndarabokból, jelenetekből, bábjátékos könyvekből és
műsorfüzetekből, alkalmakhoz, ünnepekhez kapcsolódókat, válogatva a drámairodalom magyar és
külföldi klasszikusainak alkotásait.
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