
VÁROSI KÖNYVTÁR TÉT

Gyűjtőköri szabályzat

Könyvtárunk  általános  gyűjtőkörű  „C”  típusú  nyilvános  közművelődési 
könyvtár,  alapfunkciójából  adódóan  a  város,  illetve  vonzáskörzetének 
lakosságát  hivatott  irodalommal,  szakirodalmi  információval  ellátni  és 
tájékoztatni saját állományából.

A könyvtár vállalásai:
• Mindenki számára biztosítja a könyvtárhasználat jogát.
• Rendelkezik  kizárólagosan  könyvtári  szolgálatra  alkalmas 

helyiségekkel.
• Rendszeres időpontokban tart nyitva.
• Helyben  nyújtott  alapszolgáltatásai  ingyenesek.  (olvasás,  helyben 

használat, információnyújtás).
• Statisztikai adatokat szolgáltat illetékes szerveknek.
• Gyűjteményét  folyamatosan  fejleszti,  megőrzi,  gondozza  és 

rendelkezésre bocsátja.
• Biztosítja  más  könyvtárak  állományának  és  szolgáltatásainak 

elérését.
• Tájékoztat  a  könyvtár  és  a  nyilvános  könyvtári  rendszer 

szolgáltatásairól.
• Segít  az  oktatási  munkában,  termelésben,  kutatásokban, 

tájékozódásokban, a szabadidő hasznos eltöltésében stb.

Mint  „C”  típusú  könyvtár  igyekszik  megfelelni  gyűjtési  körében  a 
fentiekben  felsoroltaknak,  valamint  igyekszik  beszerezni  a  nemzeti 
könyvtermésből  a  színvonalasabb  szépirodalom  és  az  ismeretközlő 
szakirodalom reprezentáns műveit, fő és mellékgyűjtőkörben egyaránt. A 
gyűjtemény  a  magyar  nyelven  megjelent  kézikönyvek  és  általános 
segédkönyvek  „alapkészletével”  rendelkezik,  melyet  –  a  pénzügyi 
lehetőségek  függvényében  –  igyekszik  kiegészíteni  (enciklopédiák, 
lexikonok, szótárak stb.)
A könyvtár beiratkozott olvasói nyilvántartása szerint korosztályonként az 
óvodásoktól  a  nyugdíjasokig  minden  réteg  képviseli  magát.  A  gyűjtés 
elvileg  minden  ismeretágra  kiterjed,  tartalmi  korlátai  nincsenek,  de 
területenként,  ill.  információhordozónként különböző a gyűjtés mértéke, 
mélysége. Ez az olvasótábor heterogén voltából következik. A gyarapítás 
több  forrásból  történik:  kívánságlista,  desideráta  alapján  vagy  saját 
nyilvántartásból,  illetve  külső  forrásokból  (kiadói  ajánlásokból, 
bibliográfiákból,  egyéb  gyarapítási  tanácsadókból,  könyvesboltokból  és 
ajándékokból,  repertóriumokból  stb.).  a gyűjtőköri  utasítás a gyakorlati 
állománygyarapítást kívánja segíteni. Az állomány gyarapítása az alábbi 
ETO  szerinti  felosztás  alapján,  valamint  egyéb  szempontok 
figyelembevételével történik.



Általános művek: 0
A tudomány és a kultúra alapjai, bibliográfiák, könyvtárak, könyvtártan, 
enciklopédiák, általános lexikonok, sajtóügy.

Filozófiai, pszichológia: 1
Filozófia  történet,  filozófiai  rendszerek,  pszichológia,  logika,  erkölcstan, 
ismeretelmélet.

Vallás, teológia: 2
Biblia, vallástudomány és mitológia alapművei.

Társadalomtudományok: 3
Szociológia,  szociográfia.  Statisztikák:  Magyarországra,  a  megyére 
vonatkozó statisztikák.
A  közgazdaság-tudomány,  demográfia,  politológia,  államigazgatás, 
népjólét,  biztosításügy,  hadtudomány,  néprajz  összefoglaló  művei, 
népművelés a szabadidő felhasználása.

Matematika és természettudományok: 5
Matematika,  fizika,  csillagászat,  kémia,  biológia,  földtudományok, 
őslénytan, növénytan, állattan alap – és középszintű művei.

Alkalmazott tudományok: 6
Találmányok,  felfedezések,  orvostudomány,  mérnöki  tudományok. 
Háztartás, vegyipar, könnyűipar, építőipar alapművei.

Művészet, szórakozás, sport: 7
Összefoglaló művek, albumok, lexikonok, bibliográfiák, az egyes stílusok 
művei. Építészet, szobrászat festészet, iparművészet, fényképezés, zene, 
grafikatörténeti  művek,  művészetek.  Színházművészet,  film, 
szórakoztatás.
Sport: évkönyvek, szabálykönyvek, összefoglaló művek.



Nyelv és irodalom: 8
A nyelv  általános  kérdései,  szókincs.  Filológia,  nyelvkönyvek,  szótárak. 
Irodalomtudomány:  világirodalom  története,  irodalmi  történeti  művek, 
irodalmi  esztétika.  A  magyar  irodalom  története.  A  magyar 
prózairodalmat,  klasszikusokat  és  a  kötelező  irodalmat  gyűjtjük,  a 
versesköteteket erősen válogatva szerezzük be.

Földrajz. Történelem. Életrajz: 9
Régészet  összefoglaló  művei.  Földrajzi  összefoglalók,  térképek 
(Magyarország és Európa országai). Útleírások minden szinten. Életrajzi 
összefoglaló művek, monográfiák. Történelem és segédtudományai.

…………………………………………
Katona Szabolcs
könyvtárvezető


