
Gyűjtőköri szabályzat 
 

I. Általános jellemzés 

 

 

A könyvtár kettős funkciót lát el, lakóhelyi közművelődésit, tehát a település teljes lakossága 

számára területi jelleggel nyilvánosan működik. ….- ezer kötetes könyvállománya 80 m2 

alapterületen van elhelyezve, mely kellő átláthatóságot biztosít az olvasók számára. 

Gyűjteményét és szolgáltatásai rendszerét a feladatkör, maradéktalan teljesítésének a célja 

jellemzi, ennek érdekében: 

 

- Egyrészt: a művelődéshez, tanuláshoz, egyéni önképzéshez és 

továbbképzéshez, politikai, közéleti és szakmai tájékozódáshoz, az igényes 

szórakozáshoz, a kulturált szabadidős tevékenységhez nyújt megfelelő 

irodalmat; 

- Másrészt: színhelye és eszköztára a könyvvel (dokumentumokkal) végezhető 

önálló ismeretszerzésének, a tanulói aktivitásra épülő oktató- 

nevelőmunkának. 

 

 

II. A könyvtár gyűjtőköre 

 

1. Általános elvek: 

 

A településen ez az egy könyvtár működik, így a teljes lakosság igényét ki kell elégíteni. 

Az alapfokú közművelődési könyvtári funkciókat és feladatokat figyelembe véve a könyvtár 

gyűjtőkörébe tartozik a nemzeti könyvtermés teljes törzsanyagából feltétlen szükségesnek 

tartott irodalom. 

 

  

A település sajátosságai alapján 

 

 A lakosság tekintélyes része, háztájiban vagy magán telken is gazdálkodik. Kistermelői 

munkájához szakkönyvigénnyel keresheti fel a könyvtárat. (kertbarát) 

 

2. A gyűjtött dokumentumféleségek:  

- könyvek 

- kiadványok 

- szaklapok  

 

3. A könyvgyűjtemény 

 

3.1. Szakirodalmi és ismeretterjesztő művek 

 

3.1.1. A kistermelők közérdeklődésére számot tartó alap-és középszintű 

mezőgazdasági művek l példányban 

 

 



3.1.2. Általános és szakirányú kézikönyvek, lexikonok, enciklopédiák, az 

egyes szakterültek legújabb eredményeit összefoglaló, illetve a tudományág 

bevezető művei (kivéve az egyetemi jegyzeteket) figyelembe véve az iskolai 

oktatás igényeit, is kellő az oktatás által megkívánt példányban: legalább 1-1 

sorozat a központi könyvtár kézikönyvtárában. 

 

3.1.3. Az egyes szakterületek szótárai, példatárak, határozók, a gyermekek 

számára készült enciklopédiák, lexikonok, valamennyi szakterület alap – és 

középszintű ismeretterjesztő szakirodalma. 

A tudományok és a művészetek nagy alakjairól szóló életrajzsorozatok, képes 

ismeretterjesztő célú monográfiák, képes összefoglalók, mint az iskolai 

oktatásban  

Munkaeszközként is használt művek: egy, de legalább egy fél osztály 

létszámának megfelelő példányszámban. 

 

3.2. Szépirodalom 
 

3.2.1. A felnőtt lakosság számára (a községi könyvtáraknak törzsanyagként 

jelölt) minden nagyobb érdeklődésre is számító prózai kötetből 1 példány. 

Az egyéb műfajokban megjelent írásokból 1 példány. 

 

3.2.2. Az általános és a középfokú oktatás tankönyveiben törzsanyagként 

szereplő magyar és világirodalmi –klasszikus szerzők gyűjteményes munkái 

(kivéve a kritikai kiadásokat) 1-1 példányban 

 

3.2.3. A szabadidős kulturált eltöltéséhez szükséges értékes, szórakoztató 

gyermek és felnőttirodalom 1-2 kölcsönző példány. 

 

3.2.4. A tantervben megjelölt általános iskolai házi olvasmányok, valamint az 

ajánlott irodalom egy osztály létszámának megfelelő példányszámban. 

 

3.2.5. Az általános iskolai magyar nyelv és irodalom tanításában részletesen 

tárgyalt szépirodalmi művek kellő, az oktatás által megkívánt példányban. 

 

3.2.6. Képes-, mesés-, és verseskönyvek az óvodáskorúaknak és az alsó 

tagozatosok számára. 
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