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Gyűjtőköri szabályzat 
 

Az Ipolyi Arnold Könyvtár általános gyűjtőkörű nyilvános könyvtár. A gyűjtőkörét emellett meghatározzák 

a város gazdasági. kulturális sajátosságai. Az intézmény dokumentumállományával ki kell tudni szolgálnia a 

könyvtárhasználók alapvető és rendkívül változatos olvasási igényeit. A gyűjtőkört meghaladó igényeket, 

kéréseket könyvtárközi kölcsönzéssel biztosítjuk. 

 

A szerzeményezést meghatározza. hogy a könyvtár változásokhoz igazodó intézmény /változó társadalom-

változó igények; technikai, tudományos, oktatási stb. változások/ érzékeli mindezeket, s nemcsak követi, 

bizonyos esetekben meg is előzi ezeket szerzeményezéseivel. 

 

 

Gyűjtőkör vázlatosan 

 

Gyüjti a nemzeti kiadásból a Könyvtárellátó Új Könyvek című kiadványa, valamint a webes könyáruházak, 

könyvesboltok, magán könyvterjesztők, antikváriumok kínálatából referált hazai irodalom tartalmi egészét, 

válogatva, eredeti nyelven. 

 

Beszerzése évi 2000-3000 címet, 2500-3000 dokumentumot jelent. 

 

1.1. A magyar nyelvű kézi- és segédkönyvek válogatva, világnyelvek (főként angol, német) legfontosabb 

anyaga nagyon válogatva. Közművelődési könyvtárügy irodalma teljességre törekedve, a 

szakkönyvtári anyagból a szakkönyvtárak gyűjteményéhez ill. a tájékoztatáshoz szükséges anyag 

(gyűjtőköri indexek lelőhely-jegyzékek, stb.) Európai Unió tagállamainak történelmét, 

államigazgatását. alapvető irodalmát válogatva. 

 

1.2 A tudományos és szakirodalom gyűjtésénél az alapvető müvek beszerzésén túl kiemelt figyelmet 

fordítunk az alább felsorolt témák irodalmára. 

 

- filozófiai szintézisek 

- a pszichológia és az érzékekkel kapcsolatos tudományágak és határterületeik 

- társadalomtudományi művek általában 

- közgazdasági összefoglaló művek, vállalkozást segítő marketing, management és egyéb 

gyakorlati hasznú irodalom, jogi tájékoztatás anyaga 

- pedagógiai irodalomból az általános közoktatás-politika, humanista etika. alternativ módszerek 

valamint az alaptanterv megvalósításához kapcsolódó irodalom 

A helyi intézmények programjához kapcsolódó művek. 

A felnőtt megyei és helyi átképzéshez, szakképzéshez kapcsolódó anyag.  

- természettudomány témakörében temészetvédelem, környezetvédelem, alap természet-

tudományok (matematika, csillagászat, fizika, kémia, geológia, biológia, növény- és 

állattan), 

- az alkalmazott tudományok témaköréből válogatva 

- az orvostudomány általános kézikönyvei és az ismeretterjesztést szolgáló művek 

- müszaki tudományok a technikai újdonságokat bemutató művek számítástechnikai müvek, a helyi 

sajátosságok által meghatározott iparágakban foglalkoztatottak által felhasználható irodalom 

- a mezőgazdasági szakirodalomból a kistermelők, farmergazdálkodás gazdálkodásához 

kapcsolódó kiemelten, hobbi kertészet, gazdálkodás válogatva. 

- művészeti művek válogatva 

- történelemtudomány, irodalomtudomány témakörében új szempontú részfeldolgozások. 

szintézisek alapvető fontossággal 
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- nyelvkönyvek, idegen nyelvű könyvek az igényhez mérten, gondos válogatással 

- a könyvtárhasználók nagy érdeklődésére tekintettel kiemelten gyűjtjük a háztartási, 

kisállattenyésztéssel, hobbitevékenységgel kapcsolatos irodalmat. Az Európai Unióhoz 

kapcsolódó irodalmat válogatva. 

 

1.3. A szépirodalomból a világirodalom klasszikusait, a mai külföldi irodalmi életet reprezentáló alkotásokat 

válogatva. A Magyarországon eddig ki nem adott vagy külföldön élő magyar szerzők műveit 

válogatva. 

 

A magyar klasszikus irodalom fő alkotásait teljességre törekedve, a kortárs irodalmat válogatva. A 

szórakoztató irodalmat válogatva. 

 

l.4. A városunkra vonatkozó helytörténeti dokumentumokat teljességre törekedve (könyv, folyóirat, 

szakdolgozat, mikrofilm, stb.) 

 

Ipolyi Arnoldnak, könyvtárunk névadójának munkásságát teljességre törekedve, eredetiben, reprint 

kiadásban vagy másolatban, és a róla szóló dokumentumokat. 

 

1.5. Az általános gyűjtőköri követelményeknek megfelelően 

- hangtároló dokumentumokat (lemez, CD, hangoskönyv, ifjúsági irodalom, neves előadóművészek 

irodalmi összeállításai, stb. ) 

- klasszikus zene és kortárs zene válogatva 

- a nyelvtanítást és nyelvtanulást segítő hang- és képanyag 

- DVD-n ismeretterjesztő filmek, irodalmi adaptációk, klasszikus magyar és külföldi filmalkotások, 

mesék válogatva 

- ebook dokumentumok igény szerint 

 

1.6. A számítógépekhez könytári szoftverek a tájékoztatást segítő adatbázisok, nyelvtanulást segítő 

programok. 

 

1.7. A helyi társadalomí szükségleteknek megfelelően magyar nyelvű folyóiratok, napilapok válogatva. 

 

A fenti szerint a gyűjtött dokumentumtipusok: 

Könyv, térkép, kézirat, folyóirat, hírlap, CD-, DVD-, valamint Blu-ray-lemez, mikrofilm, 

hangoskönyv, ebook 

 

Gyűjtőköri szempontok: 

 

1./ Arányosság: 

- felnőtt-gyermekirodalom 

- szépirodalom-ismeretterjesztő (vagy tény-) irodalom 

 

2./ Mélység: az éves dokumentum kiadásból válogathat. Beszerzi mind a szépirodalom, mind a 

szakirodalom alapvető alkotásait, a közép- és felső szintűeknél válogatva 

 

3./ Időhatár: elsősorban új kiadású anyagot, esetenként korábbi kiadásúakat is, az 1945 előttit is. 

 

4./ Nyelvi: A magyar nyelvűek mellett nagyon válogatva a fontosabb világnyelveken megjelent 

dokumentumokat 
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5./ Példányszám: 

Felnőttek számára 

Ismeretterjesztő: 1-2 példány 

Szépirodalom: 1-2 példány 

 

Gyermekek számára: 

Ismeretterjesztő: 1-2 példány 

Szépirodalom: 1-2 példány 

 

Állományapasztás 

 

A könyvtári gyüjteményt alakító munka szerves része. A gyarapítás és az apasztás egysége állandó és 

rendszeres feladata a könyvtáraknak. 

 

1./ elhasználódott, elkopott dokumentumok 

2./ fölöslegessé vált könyvek 

3./ ideológiailag vagy szakmailag elavult művek 

4./ az olvasók által elveszett, megtérített dokumentumok 

5./ állományellenőrzéskor hiányként jelentkező dokumentumok (állományellenőrzésre vonatkozó 

jogszabályok szerint) 

6./ a be nem kötött periódikumok közül megőrzésre nem szánt évfolyamok a megjelenés után egy 

évvel kivonásra kerülnek az állományból törlési jegyzék nélkül. 

 

 

 

Törökszentmiklós, 2016. március 18. 

 

Medgyessy Klára 

intézményvezető 


