
Gyűjtőköri szabályzat 
 
 
1. Jelen szabályzat a nyilvános könyvtári ellátásról szóló, 1997. évi CXL. törvény alapján 
készült. A törvény a nyilvános könyvtár alapfeladatai közé sorolja: 
 
      55. § (1) A nyilvános könyvtár alapfeladatai: 

 b) gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre 
 bocsátja, 
 65. § ( (2) A települési könyvtár az 55. § (1) bekezdésében foglaltakon túl 

 a) gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja, 
 b) közhasznú információs szolgáltatást nyújt, 
 c) helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt, 
 d) szabadpolcos állományrésszel rendelkezik. 

 
E feladatok megvalósítása a gyűjtőköri szabályzat figyelembevételével történik. 
 
2. A könyvtár állománya vétel, csere és ajándék útján gyarapodik. 
    A hazai dokumentumok számbavételének elsődleges forrásai: 

- Magyar Nemzeti Bibliográfia és mellékletei, 
- Új könyvek, a Könyvtárellátó Kht. állománygyarapítási tanácsadója, 
- Kiadói katalógusok, 
- Internetes könyvterjesztő rendszerek adatbázisai. 

 
3. A Zákányszéki Művelődési Ház Községi Könyvtára általános gyűjtőkörű közművelődési 
könyvtár. A gyűjtőköri határokat, a gyűjtés mélységét az általános társadalmi igény, a 
település jellege, kulturális szintje és intézményi ellátottsága szabja meg. 
 
Zákányszéki község földrajzi fekvése meghatározza az itt élő emberek tevékenységét, 
megélhetését. A lakosság főleg gyümölcs- és zöldségtermesztéssel, állattenyésztéssel 
foglalkozik. A lakosságnak közel kétharmada a tanyavilágban él, ill. kétlaki életmódot folytat 
(nyáron a tanyán, télen a falusi házban él). 
A könyvtárnak a település és a lakosság jellemzőit figyelembe véve kell a gyűjtőköröket 
meghatározni. 
 
Gyűjtjük: 
 

ñ A nemzeti könyvtermésből az Új könyvek állománygyarapítási tanácsadó által referált 
teljes törzsanyagot és az iskolai könyvtárak számára jelölt irodalmat. 

 
ñ A magyar irodalom és a világirodalom klasszikusait, a kortárs szépirodalmat, a 

tanulók felkészülését segítő ajánlott és kötelező olvasmányokat, valamint az 
ismeretterjesztő és tudományos szakirodalmat viszonylagos teljességgel. 

 
ñ Az általános lexikonokat, a filozófia és a pszichológia, a vallás, a 

társadalomtudomány, a természettudomány, az alkalmazott tudományok, a művészet 
és a sport, a nyelv- és irodalomtudomány, a földrajz és a történelem témaköreiben a 
tudomány alapvető kérdéseivel foglalkozó magyar nyelvű kézikönyveket és 
segédkönyveket, amelyek az általános tájékoztatást szolgálják. 



 
ñ Az oktatás és nevelés szükségleteinek megfelelően a pszichológia, a pedagógia és a 

határtudományaik témakörében bővebb szakirodalma. 
 

ñ Figyelembe véve a település mezőgazdasági jellegét, folyamatosan bővítjük a 
mezőgazdasági szakirodalmat, különös tekintettel a gyümölcs- és zöldségtermesztéssel 
(alma, őszibarack, paprika, paradicsom, burgonya), valamint az állattenyésztéssel 
foglalkozó munkákra. 

 
ñ Az olvasók kor szerinti összetételére való tekintettel (könyvtárunk olvasótáborának 

több mint fele általános iskolai tanuló) külön állományrészként fejlesztjük a gyermek- 
és ifjúsági irodalmat. 

 
ñ Biztosítjuk a folyóiratok helyben olvasásának lehetőségét, valamint a régebbi 

példányok ingyenes kölcsönzését. 
 

ñ A zenei részlegben gyűjtjük a zenei CD lemezeket, a zenetörténet nagy korszakait, a 
kortárs zenét, a mesefelvételeket és a népzenei felvételeket reprezentáló hangzó 
dokumentumokat. 

 
ñ A CD-ROM-ok közül azokat gyűjtjük, amelyek tartalmukkal illeszkednek a könyvtár 

gyűjtőkörébe. 
 

ñ A helyi igényeknek megfelelően alakítjuk a folyóiratok előfizetését. 
 

ñ Gyűjtjük a helyi vonatkozású újságcikkeket, valamint a megőrzésre szánt Kis Újságot. 
 

ñ Figyelembe vesszük, hogy a településről egyre többen tanulnak felsőoktatási 
intézményekben, ezért gyűjteményünk kialakításával követjük a felmerülő igényeket. 

 
ñ A közösségben élő hagyományok, a működő művészeti csoportok szintén nem 

hagyhatók figyelmen kívül a gyűjtőkör kialakításakor. 
 

ñ Prézens gyűjteményünkbe az igényesebb, tartalmával a korszerű elvárásoknak, 
keresési lehetőségeknek megfelelő kézikönyveket szerezzük be. 

 
 
4. Formailag a gyűjtőkör kiterjed valamennyi dokumentumtípusra. 

- A könyvtár gyűjtőköre kiterjed a magyar könyvkiadás minden ágára. 
- A folyóiratok közül a helyi igényeknek megfelelő válogatást kínálunk. 
- A zenei részlegben gyűjtjük a zenei CD lemezeket, valamint a nyelvi és zenei 

hangkazettákat. 
- A számítógépes CD-ROM-ok a gyors tájékoztatást és szemléltetést biztosítják. 

 
 
5. A nyelvi szempontok figyelembevételével elsősorban a magyar nyelvű szépirodalmat és 
szakirodalmat gyűjtjük, mely megfelel a helyi igényeknek. Olvasói kérésre a könyvtárközi 
kölcsönzés segítségével beszerezzük a keresett idegen nyelvű könyveket is. 
 



6. A dokumentumokat általában egy példányban gyűjtjük, kivéve a nagyobb népszerűségre 
számot tartó könyveket, a kötelező olvasmányokat, nyelvi szótárakat, melyeket 1-5 
példányban szerzünk be. 
 
7. A helyismereti gyűjteményben teljes körűen gyűjtünk valamennyi dokumentumtípust, 
amely bármilyen vonatkozásban Zákányszékkel foglalkozik. 
 
8. Ezen kívül gyűjtjük a településsel szoros kapcsolatban levő (pl. munkásságával ide 
kötődő) személyek szellemi alkotásait. 
Az újságcikkeket időrendben, a forrás feltüntetésével lefűzve őrizzük. A Kis Újság minden 
példányát a kezdeti számtól megőrizzük. 
 
 
 
 


