
GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT 
 
 

 A könyvtár állományszervezési stratégiáját alapvetően három tényező 
befolyásolja: 

 1) a könyvtár gyűjteményének meglévő adottságai 
 2) a könyvtár információ-szolgáltatásával kapcsolatos igények 

3) a könyvtárnak az országos és nemzetközi könyvtári információs rendszerekben 
betöltött szerepe, szolgáltatási kötelezettsége.  

 
A dokumentumállomány gyarapodásának lehetséges forrásai: 

a) vétel 
b) kötelespéldány 
c) ajándék 
d) csere. 

 
 

A kötelespéldány és ajándék esetében természetesen nem érvényesülhetnek teljes 
mértékben a gyűjtőkörben meghatározott alapelvek.  
  

Négy, egymástól elkülönülő igényszintnek megfelelően kell végezni a 
dokumentum-beszerzést. Az igényszintek sorszáma egyúttal fontossági sorrendet is 
tükröz, amelyet elsősorban a hagyományos könyv és könyv jellegű dokumentumok, 
valamint az időszaki kiadványok szerzeményezésénél fontos érvényesíteni (a nem 
hagyományos dokumentumok esetében más szempontok  is szerepet játszanak). 
  
1. A könyvtár általános gyűjtőköréből fakadóan törekedni kell a tudományterületek 

kézikönyveinek és bibliográfiáinak legalább egy példányban történő beszerzésére, 
illetve az adott tudomány legfontosabb folyóiratainak előfizetésére. Számolni kell 
az elmúlt évtizedek alatt megjelent marxista–leninista ideológiájú művek helyébe 
lépő korszerű, ideológiailag semleges monográfiák, összefoglaló művek 
megjelenésével, amelyekből minden esetben több példányt kell beszereznünk, 
hogy eleget tudjunk tenni az Országos Dokumentumellátó Rendszer 
követelményeinek. 

 Az első kategóriába tartoznak a helytörténeti, helyismereti irodalom 
dokumentumai, ahol a szokásos 2 darabos példányszámot minden egyes esetben 
mérlegelni kell. Abban az esetben, ha az adott dokumentumnak a kézikönyvtárban 
is helye van, a helyismereti két példányt egyre kell csökkenteni. 

 
 
2. Ez a kategória a besorolás szerint az iskolai és szakmai képzés, továbbképzés és 

átképzés dokumentumszükségletének beszerzését jelenti. Igen szerteágazó és 
összetett része ez a könyvtermésnek, ugyanakkor könyvtárunk használóinak nagy 
többsége ezt az irodalmat keresi, kölcsönzi. A szóban forgó irodalom megléte 
könyvtárunkban döntő fontosságú. Gazdasági fellendülés elképzelhetetlen képzett 
és művelt szakember gárda nélkül. 
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 Ugyancsak az ilyen típusú irodalom gyűjtését igényli a városban működő 
kulturális és oktatási intézményekkel megkötött együttműködési szerződések 
betartása is, hiszen a szóban forgó szerződések sarkalatos pontja a használók 
igényeinek kölcsönös kielégítése. Az ODR követelmények erre a kategóriára is 
vonatkoznak. 

 
3. A különböző – főleg az alkalmazott tudományok területén jelentkező – hobbi és 

„csináld magad” típusú könyvek és folyóiratok gyűjtése. Az állampolgárok 
gazdasági helyzetének fokozódó romlása miatt ennek az irodalomnak a szerepe 
megváltozott, felértékelődött. A pusztán szórakoztató időtöltésként űzött hobbik 
átalakultak jövedelem-kiegészítő foglalkozássá vagy a takarékosságot szolgáló 
tevékenységgé. Szükségszerű tehát az említett sokféle tárgykört érintő 
irodalomnak a tudatos gyűjtése. 

 
4. Az olvasmányos, szórakoztató és esztétikailag még elfogadható szintű, nem 

ízlésromboló szépirodalom, valamint a magazin jellegű hetilapok gyűjtése a 
klasszikusok további fokozott beszerzése mellett. Törekednünk kell a nyelvoktatás 
támogatása végett a fenti irodalom angol, francia és német nyelvű beszerzésére is. 

 
 
 Hangzóanyagok: nem vásárolunk LP-lemezeket, idejük lejárt, a meglévő 
állományt pedig a használat következtében fokozatosan ki kell vonni a 
gyűjteményünkből. Ugyanakkor növelni kell a CD-lemezek gyűjtésének mértékét. 
Hangkazettákat elsősorban „hangoskönyvek” esetében vásárolunk, hiszen ezzel egy 
igen jelentős réteghez (gyengénlátók, olvasással nehezen megbirkózók stb.) tudunk 
eljuttatni szórakozást, ismeretszerzést. 
 
 Videokazetták: a magyar és a világ filmművészetét reprezentáló klasszikusok 
mellett be kell szereznünk a közönségfilmek  videováltozatát is. A videokazetták 
árának emelkedése miatt különös gonddal kell válogatnunk, hogy minél szélesebb 
választékkal szolgálhassuk kölcsönzőink igényeit. Könyvtárunk non-profit volta, 
valamint a gyűjtemény jellege folytán a kazettakölcsönzés alapszolgáltatás. 
 
 Számítógéppel olvasható dokumentumok: gyűjtésüket megtervezett stratégia sze-
rint végezzük, összevetve az azonos tartalmú kézikönyvekkel; feltétel a gépi háttér 
fejlesztése oly módon, hogy a használók élni tudjanak az új információhordozók által 
nyújtott minden lehetőséggel. 
 
 
Dátum:………………………………………………… 
 
 
 
                                                                            …………………………………. 
                                                                                              igazgató 
  
 
 


