A CEGLÉDI
VÁROSI KÖNYVTÁR
GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA

2020

TARTALOMJEGYZÉK

1.

A KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRÉT MEGHATÁROZÓ ALAPELVEK .............................. 3

1.1.

A Könyvtár alaptevékenysége .................................................................................................. 3

1.2.

A szabályzat célja ...................................................................................................................... 3

1.3.

A Könyvtár feladatai, funkciója, környezete .......................................................................... 3

1.4.

A gyűjteményszervezési elveket meghatározó jogszabályok, szabályzatok, irányelv ......... 3

2.

A GYŰJTŐKÖR KIALAKÍTÁSA .......................................................................................... 4

3.

ÁLTALÁNOS GYŰJTÉSI SZEMPONTOK.......................................................................... 5

3.1.

Formai szempontok ................................................................................................................... 5

3.2.

Tartalmi szempontok ................................................................................................................ 6

3.3.

Földrajzi szempontok ................................................................................................................ 6

3.4.

Nyelvi szempontok ..................................................................................................................... 6

3.5.

Kronológiai szempontok ........................................................................................................... 6

3.6.

Példányszám............................................................................................................................... 6

4.

RÉSZLEGEK GYŰJTŐKÖRI LEÍRÁSA ............................................................................. 6

4.1.

KÖZPONTI KÖNYVTÁR .............................................................................................................. 6

4.2.

HELYISMERETI GYŰJTEMÉNY ................................................................................................. 10

4.3.

GYERMEKKÖNYVTÁR .............................................................................................................. 12

4.4.

IFJÚSÁGI KÖNYVTÁR ............................................................................................................... 13

5.

A GYARAPÍTÁS MÓDJAI, FORRÁSAI ............................................................................. 14

6.

AZ ÁLLOMÁNYAPASZTÁS SZEMPONTJAI .................................................................. 14

7.

ZÁRADÉK ............................................................................................................................... 15

2

1.

A KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRÉT MEGHATÁROZÓ ALAPELVEK

A Ceglédi Városi Könyvtár (a továbbiakban Könyvtár) Gyűjtőköri szabályzata meghatározza
az intézmény gyűjteményszervezésének alapvető elveit és céljait. Magában foglalja az
állomány gyarapítását és tervszerű apasztását, melyek együttesen formálják a Könyvtár
gyűjteményét.
A gyűjtemény az intézmény szolgáltatásainak alapja, így a beszerzendő dokumentumok
körének meghatározása csak a Könyvtár által ellátott feladatok, valamint az intézmény
vonzáskörzetének speciális tényezői alapján történhet.
1.1.A Könyvtár alaptevékenysége
A Könyvtár alaptevékenységét az Alapító okirat rögzíti, amely összhangban áll az 1997.
évi CXL. törvény előírásaival.
1.2.A szabályzat célja
A Gyűjtőköri szabályzat célja, hogy
- rögzítse a Könyvtár gyűjteményalakítási alapelveit a jogszabályok, valamint a
Könyvtár stratégiai célkitűzései, küldetésnyilatkozata és jövőképe függvényében;
- segítse a Könyvtár egységes állományépítési, állománygazdálkodási tevékenységét;
- biztosítsa, hogy a Könyvtár gyűjteményével eleget tudjon tenni városi szintű ellátási
kötelezettségének;
- segítse a Könyvtár részvételét a hazai könyvtári együttműködési rendszerekben.
1.3.A Könyvtár feladatai, funkciója, környezete
Könyvtárunk önkormányzati fenntartású, általános gyűjtőkörű, nyilvános közkönyvtár.
Feladata a város és a lakókörzetében élők általános könyvtári ellátása, állománya
megoszlik a Szabadság téri Központi Könyvtár és a Gubody utcai Gyermekkönyvtár
között.
A Könyvtár jellegén és típusán túlmenően a település mindenkori demográfiai,
gazdasági és kulturális jellemzői egyaránt meghatározzák a gyűjtemény összetételét.
Mivel ezek a jellemző jegyek állandó változásban vannak, a változás tendenciáit a
gyűjteménynek is követnie kell.
Cegléd Dél-Pest megye regionális központja, a Könyvtár így mind tematikailag, mind
információszerzés területén gyűjti a kistérségről megjelenő dokumentumokat.
1.4.A gyűjteményszervezési elveket meghatározó jogszabályok, szabályzatok, irányelv
Jogszabályok:
 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről;
 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és
a közművelődésről;
 60/1998. (III.27.) Korm. rendelet a sajtótermékek kötelespéldányainak szolgáltatásáról
és hasznosításáról;
 3/1975. (VIII.17) KM-PM együttes rendelet a könyvtári állomány ellenőrzéséről
(leltározásáról) és az állományból történő törlésről szóló szabályzat kiadásáról;
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22/2005. (VII.18) NKÖM rendelet a muzeális könyvtári dokumentumok kezelésével és
nyilvántartásával kapcsolatos szabályokról;
1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról.

Belső szabályzatok:
 Alapító okirat;
 Szervezeti és Működési Szabályzat;
 Állományalakítási szabályzat.
Irányelv:
 A közkönyvtári szolgálat : az IFLA és az UNESCO fejlesztési irányelvei.

2.

A GYŰJTŐKÖR KIALAKÍTÁSA

Gyűjteményünk alakításakor – az Alapító okiratban és a Küldetésnyilatkozatunkban
meghatározott alapelvekkel összhangban – a meglévő adottságokra támaszkodva törekszünk az
állomány objektív szempontok szerinti fejlesztésére és fenntartására.
Figyelembe vesszük a Könyvtár használóinak olvasási és információhoz való hozzájutási
igényeit, törekszünk arra, hogy kielégítő választ adjunk a hozzánk fordulók kérdéseire. A
közkönyvtári funkció megőrzését biztosítani kell a dokumentumok tartalmának mélységében
is.
A gyűjtőkör kialakításában a Könyvtár az alábbi szempontokat veszi figyelembe:
 gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre
bocsátja;
 gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja;
 a város és a környező települések demográfiai jellemzőit (lakosság száma, korosztály
szerinti megoszlása) figyelembe véve igyekszik minden korosztály és képzettségi szint
igényeinek megfelelően beszerezni az általános tájékozódáshoz, az ismeretek
megszerzéséhez, a tanulmányokhoz, valamint a szabadidő hasznos eltöltéséhez
szükséges hazai és külföldi dokumentumokat;
 közhasznú információs szolgáltatást nyújt;
 biztosítja a kulturális és tudományos értékek megőrzését és közvetítését
(összeegyeztetve a felhasználók igényeivel) szolgáló dokumentumok elérhetőségét;
 helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt;
 biztosítja az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetőségét;
 részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében.
A gyűjtőkör meghatározásánál figyelembe veszi továbbá:
 a felhasználók igényeit, foglalkozási, képzettségi és anyanyelvi összetételét, érdeklődési
körét;
 a meglévő dokumentumállományt;
 a társadalom egészét érintő aktualitásokat;
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3.

a rendelkezésre álló anyagi forrásokat;
a helyi adottságokat, elhelyezési körülményeket;
a társintézményekkel való együttműködéseket.

ÁLTALÁNOS GYŰJTÉSI SZEMPONTOK

Az intézmény általános gyűjtőkörű könyvtár, amely gyűjteményével illetve a magyar könyvtári
rendszer szolgáltatásainak közvetítésével biztosítja a város és környéke lakosságának könyvtári
ellátását. Ennek megvalósításához az állomány alakításakor a következő szempontokat veszi
figyelembe:
 a település igényeihez, a lakosság és a használók összetételéhez igazodó, korszerű,
tervszerűen és folyamatosan végzett gyűjteménymenedzsment megvalósítása;
 az esélyegyenlőség elvének és az információhoz való korlátlan hozzáférés
biztosításának érvényesülése;
 a rendelkezésre álló források leghatékonyabb kihasználása.
Gyűjteményét ennek megfelelően szervezi, tervszerű gyarapításával és apasztásával törekszik
az állomány arányos alakítására.

3.1. Formai szempontok
A papíralapú, hagyományos dokumentumok beszerzése mellett egyéb információhordozókat is
állományba veszünk. A dokumentumtípusok megfelelő arányát a Könyvtár elsődleges
funkciója, valamint a használói igények figyelembe vételével tudjuk biztosítani. Ez alapján a
gyűjteménybe kerülnek:
Szöveges dokumentumok:
 könyvek;
 időszaki kiadványok, sorozatok;
 egyéb szöveges dokumentumok.
Kép-, hang- és egyéb dokumentumok:
 hangdokumentumok;
 állóképek;
 audiovizuális dokumentumok;
 térképek, atlaszok;
 kották;
 online elérhetőségű dokumentumok;
 egyéb dokumentumok.
Az alábbi dokumentumtípusok megtalálhatók a gyűjteményben, de gyűjtésük már lezárult:
 hangkazetták;
 videókazetták;
 CD-ROM-ok;
 bakelit-lemezek;
 mikroformátumú dokumentumok.
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3.2. Tartalmi szempontok
A közkönyvtárak esetében fontos, hogy minden tudományterületre vonatkozóan alapszinten
legyen egy stabil, állandóan frissülő gyűjtemény. A szépirodalmi művek esetében törekedni
kell a klasszikus és kortárs, valamint a szórakoztató irodalom megfelelő arányú beszerzésére.
Az ifjúsági szép- és ismeretterjesztő irodalmat a gyermekek és fiatalkorúak tanulmányainak
megfelelően, illetve olvasási szokásaikat figyelembe véve gyarapítjuk. A helyismereti
gyűjteményt kiemelten kezeljük, teljeskörűen gyűjtjük a Ceglédre vonatkozó irodalmat.
3.3. Földrajzi szempontok
A Magyarországon, illetve erős válogatással a határon túl megjelenő dokumentumokat vesszük
állományba. A Cegléden megjelent kiadványokat teljeskörűen gyűjtjük.

3.4. Nyelvi szempontok
A gyűjtemény meghatározó nyelve a magyar. Idegen nyelvű irodalmat (nyelvkönyvek,
szépirodalmi művek) elsősorban a nyelvtanulás segítéséhez szerzünk be.
3.5. Kronológiai szempontok
A Könyvtár elsősorban a kurrens anyagokat gyűjti. A gyűjteményben tapasztalható
hiányosságokat retrospektív beszerzéssel pótolja abban az esetben, ha kurrensen nem
szerezhető be az adott dokumentum. A helyismereti jellegű dokumentumokat időhatár nélkül
gyűjti.
3.6. Példányszám
A beszerzendő példányszám megítélésénél a rendelkezésre álló forrásokat, a dokumentum
tartalmi értékét, az olvasók várható érdeklődését vesszük figyelembe. A dokumentumok
túlnyomó többsége egy példányban kerül beszerzésre. A kiemelten keresett művek esetében
indokolt a többpéldányos beszerzés. A helyismereti állomány esetében szükséges egy
biztonsági példány beszerzése is.

4.

RÉSZLEGEK GYŰJTŐKÖRI LEÍRÁSA

4.1. KÖZPONTI KÖNYVTÁR
A könyvtár gyűjtőköre
A gyűjtőkörbe csak könyvtári használatra alkalmas formában megjelent dokumentumok
tartoznak.
4.1.1. Formai szempontok
Papíralapú dokumentumok:
- könyvek;
- leporellók;
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- időszaki kiadványok.
Nem papíralapú dokumentumok:
- hanglemezek;
- CD-k;
- DVD-k;
- online elérhetőségű dokumentumok;
- e-könyvek.
4.1.2. Tartalmi szempontok
Kölcsönözhető állomány
Szépirodalom: a tartalmas kikapcsolódás, élményszerzés, szórakozás mellett a középiskolai és
felsőoktatási tanulást, ismeretszerzést is szolgálják.
A teljesség igénye nélkül gyűjtjük:
- a magyar és világirodalom klasszikusait.
Teljességre törekvően gyűjtjük:
- a kötelező olvasmányokat: elsősorban a helyi általános és középiskolák által kijelölt
műveket.
Válogatva gyűjtjük:
- a kortárs szerzők műveit;
- a megfelelő színvonalú szórakoztató irodalmat;
- az életmű-sorozatokat.
Erősen válogatva gyűjtjük:
- a kritikai kiadásokat;
- az antológiákat, évkönyveket, gyűjteményes munkákat;
- a faji, etnikai, politikai, vallási nézeteket tükröző műveket.
Ismeretterjesztő és szakirodalom: célja a tájékozódás, az „élethosszig tartó tanulás”, a korszerű
ismeretek, az információk megszerzésének segítése, a szabadidő eltöltéséhez,
kikapcsolódáshoz kapcsolódó irodalom (utazás, hobbi stb.) biztosítása. A nyilvános könyvtárak
általános gyűjtőkörének megfelelő mélységben gyűjti minden tudományterület irodalmát. A
tanulást segítő irodalom elsősorban a középiskolás és a felsőfokú képzésben résztvevők
igényeit szolgálja.
Kiemelten gyűjtjük:
- a pedagógiai, pszichológiai, irodalom- és történelemtudományi műveket.
Olvasótermi állomány
Az olvasóterem állománya az általános, közérdekű és az egyes tudomány- és ismeretágakhoz
kapcsolódó információkhoz való hozzáférést biztosítja.
Minden szakterületen erősen válogatva gyűjtjük az általános tájékoztatáshoz, tájékozódáshoz,
kutatáshoz, önálló munkához szükséges alapvető fontosságú:
- kézikönyveket;
- lexikonokat;
- enciklopédiákat;
- adattárakat;
- albumokat;
- évkönyveket;
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szótárakat;
jogszabálygyűjteményeket;
összefoglaló műveket.

Időszaki kiadványok
Teljeskörűen gyűjtjük és megőrizzük:
- a helyi megjelenésű lapokat.
Válogatva gyűjtjük:
- a napilapokat, hetilapokat, irodalmi, társadalomtudományi, természettudományi,
kulturális, történelmi folyóiratokat figyelembe véve a helyi igényeket;
- az életmód-, sport-, női magazinokat;
- az ismeretterjesztő hetilapokat, hobbi témájú magazinokat az olvasók igénye szerint.
Erősen válogatva gyűjtjük:
- a bulvársajtó kiadványait.
A válogatva és erősen válogatva gyűjtött folyóiratok megőrzése az Állományalakítási
szabályzatban foglaltak alapján történik.
Multimédiatár: a beszerzendő dokumentumok témáinál elsősorban a használói igényeket
vesszük figyelembe.
Hangzóanyagok:
válogatva gyűjtjük:
- a hangoskönyveket a vakok és gyengénlátók könyvtári ellátásának figyelembe
vételével.
erősen válogatva gyűjtjük:
- a komolyzenei felvételeket;
- a népzenei, jazz és könnyűzenei felvételeket;
- a megzenésített verseket, irodalmi felvételeket;
- az idegennyelv tanulást segítő hangdokumentumokat.
DVD-felvételek:
erősen válogatva gyűjtjük:
- a sikerfilmeket;
- a szórakoztató filmeket;
- a kötelező olvasmányok megfilmesített változatait;
- a filmklasszikusokat;
- az ismeretterjesztő kiadványokat.
Módszertani, gyűjteményszervezési segédkönyvtár
Válogatva gyűjtjük:
- a közkönyvtári, városi könyvtári munka minden területével kapcsolatos irodalmat;
- a minőségirányítással kapcsolatos kiadványokat;
- a magyar könyvtári rendszerrel kapcsolatos magyar nyelvű szakirodalmat;
- a különböző szintű könyvtárosképzések tankönyveit, példatárait;
- a magyar könyvtári szakmai egyesületek kiadványait, évkönyveit;
- a könyvtártudományi folyóiratokat;
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az állományalakító és feltáró munkához szükséges szakirodalmi könyveket;
a könyvtári szabványokat;
az ETO táblázatokat;
a magyar nyelvű bibliográfiákat;
a jogszabálygyűjteményeket.

4.1.3. Földrajzi szempontok
Válogatva gyűjtjük:
- a Magyarországon megjelent műveket.
Erősen válogatva gyűjtjük:
- a határon túl kiadott műveket.
4.1.4. Nyelvi szempontok
Válogatva gyűjtjük:
- a magyar nyelven megjelenő dokumentumokat.
Erősen válogatva gyűjtjük:
- a világnyelveken megjelenő szépirodalmi könyveket;
- a nyelvtanulást segítő könyveket, folyóiratokat;
- idegennyelvű folyóiratokat;
- a hangzóanyagokat;
- a DVD-ket.
4.1.5. Kronológiai szempontok
Jellemzően a kurrens dokumentumokat gyűjtjük.
Retrospektív beszerzéssel pótoljuk:
- a rongálódás miatt leselejtezett, de még keresett műveket;
- a gyűjteményben észlelt hiányosságokat.
4.1.6. Példányszám
A dokumentumok egy példányban történő beszerzése jellemző.
Többpéldányos beszerzése törekszünk:
- a kötelező olvasmányok;
- az ajánlott és kötelező irodalom;
- a sikerkönyvek (szépirodalom) esetében.
4.1.7. Különgyűjtemények
Kárpáti Aurél hagyatéka
A könyvtár gyűjteményében kiemelkedő helyet foglal el Kárpáti Aurél magánkönyvtárának az
örökösök által a könyvtárnak ajándékozott része.
Régi Könyvek Tára
Több mint ezer olyan könyvet őrzünk, melyek 1950 előtt jelentek meg. Köztük található 130
olyan dokumentum, amelyek még a Könyvtár legkorábbi időszakában – 1924 és 1945 között –
kerültek a Könyvtárba és máig megmaradtak. Szakkönyvek és szépirodalmi művek egyaránt
találhatók ebben az állományban.
Muzeális gyűjtemény
A Muzeális gyűjteményt a 22/2005. (VII. 18.) NKÖM rendelet alapján kezeljük és óvjuk, a 4.
§-a szerint biztosítjuk a használatát: “A muzeális dokumentumot a könyvtár eredetiben csak
helyben használatra bocsáthatja a könyvtárhasználók rendelkezésére.”
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4.2. HELYISMERETI GYŰJTEMÉNY
E gyűjtemény célja a helytörténeti kutatómunka támogatása, a múlt értékeinek megőrzése.
Ennek megfelelően teljességgel gyűjtünk minden olyan dokumentumot, amely Cegléd város és
környéke épített és természeti környezetére, gazdasági életére, társadalmi viszonyaira,
történetére, hagyományaira, népszokásaira és egyéb emlékeire vonatkozik.
A Könyvtár állományába kerülő országos terjesztésű hírlapok és folyóiratok helyismereti
vonatkozású cikkei, írásai (eredeti vagy fénymásolt példányban) sajtófigyelés eredményeként,
analitikus feltárás során kerülnek a gyűjteménybe, illetve az adatbázisba.
4.2.1. Formai szempontok
Papíralapú dokumentumok:
- könyvek: a Helyismereti gyűjtemény gerincét képezik a könyvek: bibliográfiák,
monográfiák, adattárak, évkönyvek, statisztikai kiadványok, iskolai értesítők,
szépirodalmi művek, forrásművek;
- időszaki kiadványok;
- kis- és aprónyomtatványok: a Könyvtár által készített és a városi intézmények által
kiadott meghívók, prospektusok, röplapok, idegenforgalmi információkat közlő
kiadványok, tájékoztató füzetek, programfüzetek, plakátok, kiállítási katalógusok,
gyászjelentések, saját kiadványok;
- térképek;
- kéziratok, gépiratok, szakdolgozatok, fénymásolatok, cikkek;
- képeslapok, fotók.
Nem papíralapú dokumentumok:
- hanglemezek;
- CD-k;
- DVD-k;
- számítógépes adathordozók;
- mikrofilmek;
- audiovizuális dokumentumok.
4.2.2. Tartalmi szempontok
A teljesség igényével gyűjtünk minden olyan dokumentumot, ami:
- Ceglédre vonatkozik;
- ceglédi születésű és itt alkotó szerzőtől származik;
- nem helyi születésű, de munkásságának jelentős részét itt végző személytől származik;
- helyi személyekről szól;
- a ceglédi könyvtárüggyel foglalkozik;
- az intézménnyel, a Könyvtár belső életével, programjaival kapcsolatos.
Válogatva gyűjtjük:
- nem helyi születésű, itt élő, de nem helyi témával foglalkozó szerző műveit. Csak azokat
a kiadványokat gyűjtjük, melyek akkor készültek vagy arra a korszakra vonatkoznak,
amikor az adott személy itt alkotott.
Válogatva és egyéni döntés alapján kerülnek beszerzésre azok a kiadványok, amelyek
létrejöttében a helyi szerző csupán közreműködött, szerkesztőként, illusztrátorként, fordítóként.

10

Helyi szerzőnek minősül:
- aki Cegléden született;
- nem helyi születésű, de itt élő helyi témával foglalkozó szerző;
- nem helyi születésű, nem itt élő, de helyi témával foglalkozó szerző;
- nem helyi születésű, itt élő, de nem helyi témával foglalkozó szerző.
Helyi személynek minősül:
- legalább gyermekkorát és/vagy felnőttkorát itt töltő személy;
- más megyében született, de munkásságának jelentős részét itt végző személy;
- publikálást nem végző, de más területen kimagasló teljesítményt nyújtó személyek:
művészek, sportolók, neves közéleti személyek, gazdasági szakemberek.
4.2.3. Földrajzi szempontok
Földrajzilag a mindenkori közigazgatási határok szabják meg a gyűjtés határait.
Teljességre törekvően gyűjtjük:
- a történelmi Ceglédre vonatkozó, Ceglédhez tartozó helyismereti anyagokat;
- a helyi tartalmú és kiadású folyóiratokat.
Válogatva gyűjtjük:
- a kistérségi településekről szóló, azokkal kapcsolatos monográfiákat, gyűjteményeket;
- minden Ceglédre, illetve Pest megyére vonatkozó térképet, amelyek a jelenlegi ill.
korábbi közigazgatási határok feltüntetésével készültek.
4.2.4. Nyelvi szempontok
Teljességre törekvően gyűjtjük:
- a magyar nyelvű dokumentumokat.
Erősen válogatva gyűjtjük:
- az idegen nyelven megjelent kiadványokat.
4.2.5. Kronológiai szempontok
A gyűjtésnek időbeli korlátai nincsenek: valamennyi korból származó dokumentum
beszerzésére törekszünk, ha az helyi jellegű. A Könyvtár nagy hangsúlyt fektet a retrospektív
állománygyarapításra, amennyiben beszerezhető az adott mű.
4.2.6. Példányszám
Legalább egy példány beszerzésére törekszünk, de további egy példányt indokolt elhelyezni a
gyűjteményben, ha az tartalmi szempontból fontos. Az elhasználódás veszélyének kitett
dokumentumokból további példányok beszerzése indokolt.
4.2.7. Archiválás
Megőrzés:
A helyismereti dokumentumokat tartósan megőrizzük.
Digitalizálás:
Az archiválás nemcsak a dokumentumok tartós megőrzését jelenti, hanem annak
digitalizálását is. A digitalizált dokumentumok az állomány részét képezik.
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4.3. GYERMEKKÖNYVTÁR
4.3.1. Formai szempontok
Papíralapú dokumentumok:
- könyvek;
- leporellók;
- folyóiratok;
- papírszínház.
Nem papíralapú dokumentumok:
- CD-k;
- DVD-k;
- diafilmek.
4.3.2. Tartalmi szempontok
Kiemelt figyelmet fordítunk a magyar és külföldi kortárs gyermekirodalomra.
Válogatva gyűjtjük:
- a gyermek- és ifjúsági szépirodalmat;
- a tudományos és ismeretterjesztő kiadványokat a gyerekek életkori sajátosságaink
figyelembe vételével;
- a gyermekkönyvtári munka bármilyen vonatkozását tárgyaló, segítő szakirodalmi,
módszertani kiadványokat;
- a képregényeket.
Erősen válogatva gyűjtjük:
- a tudományos és ismeretterjesztő irodalmat minden tudományágra kiterjedően, az
életkori sajátosságok figyelembe vételével;
- a Szülők könyvespolcára a csecsemő- és kisgyermekkorral foglalkozó pszichológiai,
pedagógiai könyveket;
- a gyermekek olvasásra nevelésével kapcsolatos olvasáslélektani és olvasáspedagógiai
szakirodalmat;
- a tudományos és ismeretterjesztő kiadványokat a gyűjteményt használó szülők
igényeinek figyelembe vételével;
- a 14 éven aluli korosztály számára megjelenő magyar és idegen nyelvű,
ismeretterjesztő, irodalmi, művészeti és hobbi jellegű folyóiratokat;
- igényesebb képes magazinokat;
- az alapfokú oktatást segítő szaklapokat;
- a gyermekneveléssel kapcsolatos szaklapokat.
4.3.3. Földrajzi szempontok
Válogatva gyűjtjük:
- a Magyarországon megjelent műveket.
Erősen válogatva gyűjtjük:
- a határon túl kiadott műveket.
4.3.4. Nyelvi szempontok
Elsődlegesen a magyar nyelvű gyermek- és ifjúsági irodalmat gyűjtjük.
Erősen válogatva gyűjtjük:
- a világnyelveken megjelenő gyermekirodalmat a használói igényekhez igazítva.
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4.3.5. Kronológiai szempontok
Az újonnan megjelenő kiadványokat szerezzük be.
4.3.6. Példányszám
- a könyveknél a várható érdeklődés figyelembe vételével törekedni kell a többpéldányos
beszerzésre;
- az olvasásnépszerűsítő játékban résztvevő könyveket több példányban szerezzük be;
- egyéb dokumentumok esetében a beszerzendő példányszám 1 db.

4.4. IFJÚSÁGI KÖNYVTÁR
Az Ifjúsági Könyvtár a fiatalok (14-18 évesek) tanulás, olvasás, közösségépítő
tevékenységének helyszíne.
4.4.1. Formai szempontok
Papíralapú dokumentumok:
- könyvek;
- folyóiratok;
- mangák;
- képregények.
Nem papíralapú dokumentumok:
- CD-k;
- DVD-k;
- e-könyvek.
4.4.2. Tartalmi szempontok
Válogatva gyűjtjük:
- az ifjúsági szépirodalmat;
- az igényes szórakoztató irodalmat.
Erősen válogatva gyűjtjük:
- a tudományos és ismeretterjesztő irodalmat minden tudományágra kiterjedően;
- az érettségire felkészítő és nyelvtanulást segítő irodalmat.
4.4.3. Földrajzi szempontok
Elsősorban a Magyarországon megjelent műveket vásároljuk.
Erősen válogatva gyűjtjük:
- a határon túl kiadott műveket.
4.4.4. Nyelvi szempontok
Elsődlegesen a magyar nyelvű ifjúsági irodalmat gyűjtjük.
Erősen válogatva gyűjtjük:
- az idegen nyelveken megjelenő ifjúsági irodalmat a használói igényekhez igazítva.
4.4.5. Kronológiai szempontok
Kizárólag az újonnan megjelenő műveket szerezzük be.
4.4.6. Példányszám
- a beszerzendő példányszám könyvek és folyóiratok esetében 1 db;
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-

5.

a kötelező olvasmányok, olvasásnépszerűsítő játékban részt vevő könyveket több
példányban szerezzük be.

A GYARAPÍTÁS MÓDJAI, FORRÁSAI

Vásárlás: a gyarapítás leggyakoribb módja a fenntartó által jóváhagyott dokumentumvásárlási
keret.
Pályázat: a könyvtárak által igényelhető támogatások, valamint a rendelkezésre álló pályázati
lehetőségek bővíthetik a beszerzés módjait.
Ajándék: a Könyvtár meghatározott példányszámban elfogad ajándékként felajánlott
dokumentumokat, tiszteletpéldányokat, amelyeket alapos átválogatás után – a gyűjtőkörbe
illeszkedő tartalmú művek esetén – fogadunk el.
Egyéb: saját előállítással készített dokumentumok vagy digitalizált művek.
A beszerzés forrásai: a beszerzéshez ismerni kell a dokumentumpiacot. A körültekintő
vásárláshoz ajánlók, kritikák, rövid ismertetők vehetők igénybe:
 KELLO ÚK;
 internetes könyvesboltok újdonságai, ajánlatai;
 könyvajánlók;
 helyi könyvesbolt;
 kiadók katalógusai;
 olvasói javaslatok;
 könyvtárosok javaslatai.

6.

AZ ÁLLOMÁNYAPASZTÁS SZEMPONTJAI

Az állomány alakításának az apasztás is szerves része. A gyűjtemény átláthatóságának,
forgathatóságának érdekében szükséges a feleslegessé vált, elhasználódott, elavult példányok
törlése. Az állományapasztás évente történik a 3/1975. (VIII. 17.) KM-PM számú együttes
rendelete alapján, amelynek menetét előzetesen selejtezési tervben határozzuk meg. Az éves,
tervszerű selejtezés során az állományban meglévő, de már rendeltetésszerű használatra nem
alkalmas, valamint az állományból hiányzó dokumentumok kerülnek kivonásra.
Az állományban meglévő dokumentumok törlésének okai:
 fizikailag elhasználódott;
 tartalmilag elavult;
 az olvasói igény megszűnt;
 a használói igényekhez képest több példányszámban van meg az állományban;
 újabb kiadása jelent meg az adott műnek.
Az állományból hiányzó dokumentumok törlésének okai:
- olvasó által pénzben megtérített dokumentum;
- behajthatatlan követelés;
- elháríthatatlan esemény;
- bűncselekmény;
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