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Gyűjtőköri SzabáIyzat
A könyvtár típusa, nagysága, feladatköre, munkaszervezete
A Csóngey i}én., {útuieti. Központ Könyvtára nyilvántls közkönyvtár, A város lakótelePén
netyezxJdik e}, A lakótelep könyvtári ellátásáért fele}ős. Feladatait felnőtt részleg, helYtÖrténeti
gyrii temény, gyereksarok, va}amint fiókkónyvtár

& köuyvtá r átlpmánya.

fel adata.

működtetésével Iátja el.

;nűködsse

@ktitutkönyv,rnultimédiásCD-kmelletthangoskönyv-állományés
tartalmas (kb.: 1.00Ü darab).

DVD-filmtár található (kb.: 2.5ü0 darab}, Videókazetta állományrrnk
A könwtárban - otvasói igényeket figyelembe véve * évente 35-féle napi-, heti- és havilaP érkezik.

Az

intézménynyilvános közkönyvtárként általárros gyűjtőkörű könyvtár, telePÜlósrészi ellátási
feladattal: gyűjteményével ill, a magyar könyvtári retrclszer szolgáltatásainak kÓzvetítésével a
városrész lakosságának könyvtári ellátását biztosítja.

Kiemelt feladatként gyűjti, őrzi, feldoigozza és rendelkezésre bocsátja a városra vonatkozó
szakirodalmat.

A

köny_vtár gyújtőköre

A gyűj;öúórú lsak ktinyvtári

használatra alkalmas formában megielent dokumentumok tartoznak.

Egyeni használatra kiaáott művek (pl. munkafüzetek) n€m tartoznak a könyvtár gyűjtÖkörébe.
spiratro*sű, sérülékeny formában kiadott műveket csak akkor szerzünk be, ha a heiYtÖrténeti
killongyűjtemenybe kerülnek, §,gy adott mű többféle hordozón is beszerezhetŐ. Ha a gyűjtőkörbe
tartozó rlokumentumhoz melléklet is tartozik, akkor az is Lleseerzésre keriil.
1. F'ormai szempontok(dokumentumtípusok}

1.1. papíralapú doktrmentumok: könyv, időszaki kiadvány; térkép, leporello, fénykép,fénymásolat.

t,2- Nem papíralapú dokurnentumok: CD,

DVD

2. Nyelv

válogatva: rnagyar nyelven megjelenő dokumentumok
3. Megjelenési idő

válogawa: napjaink + előző tír év
4. Tanalmi szempontok

4.1. Szépiradalom
A szépir:odalmi művek a tartalmas kikapcsolódás- élményszerzés,szórakozás mellett a középiskolai
és felsőoktarási tanulást, isrneretszerzést is szolgá§ák. A gyujtőkörbe a magyar és a világirodalom
klasszikusai, rnórvadó mai alkotók művei, új stílusokat, formákat képviselő alkotások, bestsellerek.
lektűrók, népköltészeti alkotások tartüznak.
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Antoló giák, óvkönyve k, g5nijteményes mrrnkák

:

tekintettel a kisebb nemzetek, népcsoportok
irodalmára), nyelvterületekhez, stílusokhoz, alktrtói csopcrtokhoz, ircldalomtörténeti korszakclkhoz,
ünnepekhez, témákhoz, egy-egy időszakhoz kötődő míívek

az egyes nemzetekhez, népcsoportokhoz (különös

Életmíisorozatok: csak azokat a műveket, amelyek a gyiijtőkör részei, figyelembe véve az adott mű
már meglévő példányszámait
Kötelező olvasmányok: a helyi középiskolák által kijeliilt míívek
Kizárva: nyelvileg igénytelen, pornrrgráf, durván brutális, szaclista, erősen ,,kísérleti" jellegű, erősen
szélsőséges nézeteket tükröző mű
4.2. lsmeretterjesztő és szakirodalom
Az ismeretterjesztő és szakirodalom célja a tájékozódás, az ,.élethosszig tanó tanulás", a korszerlí

ismeretek, információk megszerzésérrek segítése,a szabadidő eltöltéséhez, kikapcsolódáshoz
kapcsolódó irodalom (utazás, hobbi stb.) biztosítása. A tanulást segitő irodaiom a középiskolás és a
felsőfokú képzésbenrésztvevők igényeit is szolgálja,
Kizárva: erősen hipotetikus művek, erősen szélsőséges nézeteket tükröző nrű
4.3. Sajtótermékek

Napilapok, hetilapok, folyóiratok, kiilönszánrok: a magyarországi, magyar nyelvű kínálatból a
korszerű ismeretszerzést biztosító, a kikapcsolódáshoz, hobbihoz, a város és a vonzáskörzet

életéhezköthető sajtótermékek.

Kizárva: nyelvileg igérrytelen, erősen szélsőséges nézetek tükröző propagandisztikus kiadvány
4.4. Mozgőképek, filmek

A

gyujtőkörbe tartozó filmek magyar szinkronnal ellátott (ennek hián_vában magyar fe|irattal
rendelkező) verzióit gyűj tj iik.

játékfilmek: az európai és a magyar filmvilág klasszikus és mai mérvadó alkotóinak válogatott
munkái, irodalmi filmadaptációk minden korosztály számára
animációs filmek: csak az értékesalkotások
dokumentumfilmek: csak az értékesalkotások
Európán kívüli kontinensek filmtermése: a kiemelten értékesalkotások, művészfilmek

színházi előadások: csak magyar színházak mérvadó előadásai
Kizárva: igérrytelen, kommersz, durván pornográf, ideológiailag problémás alkotások,

otón
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4.5, Kartográfiai kiadványok
Közigazgatási és domborzati térkép,atlasz: világatlasz, Magyarország, Budapest,
turistatérképek
tórténelmi atlasz, térkép:világtörténelem és Magyarország története
5. Példányszámok
Példányszámok kialakítása aktuálisan a már meglévő állomány, egy-egy mű kiadásai és a várható
kereslet függvényében történik,

Összkönyvtári szinten az alábbi keretszámok a mérvadóak egy kiadásból:
Szépirodalom 1
Kötelező irodalom ].-2
lsmeretterjesztő és szakirodalom
Helytörténeti irodalom 1-2
ldőszaki kiadványok 1
Nem nyomtatott, nem papír alapú kiadványok t
1"

6. Megőrzési kötelezettség

végleg: helytörténeti állomány,
7 .T ájékozódás és beszerzés forrásai
Beszerzés történhet vásárlással, ajándékozással.

Dokumentumrendeléskor

a

könyvtár elsődleges tájékozódási fonása

állománygyarapítását segítő kiadvány és egyéb terjesztői-kiadói reklámok,

a

könyvtárak

B, Állományapasztás

Kényszerű kiiktatás: dokumentum megrongálódása, elvesztése, hiány
Tervszerii állományapaszlás :
- tartalmi elavulás mian
- ugyanazon mű újabb, korszerűbb kiadása jelenik meg
- használati igény teljes hiánya
- duplumok nagy száma
- gffitőköri módosulás

Könyvtári egységek - kölcsönözhető
1. Felnőttkönyvtár

állomán.v

szépirodalom
válogarva: a magyar nyelven megjelenő művek
ismeretterjesztő és szakirodalom
válogawa: tudománytörténet, könyvtártudomány, médiaismeret, -történet, filozófia, pszichológia,
vallástudomány, -történet, szociológia, szociográfia, belpolitika, külpolitika, pedagógia, nevelés,
közművelődés néprajz, folklór, számítástechnika, természettudományok, mentálhigiéné, egészséges
3
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életmód, gyógyítás, művészettörténet, irodalomelmélet, mag,yar irodalomtörténet, Útikönyvek,
honismeret, életrajz, magyar történelenr

erősen válogatva: közgazclaság, jog, műszaki tudományok, háztartás, mezőgazdaság, szervezés,
marketing, nyelvtudomány, nyelvkönyvek, szótárak, egye§ nemzetek irodalmárrak története, eByes
országok történelme, térképek
fokozottan erősen válogatva: egye§ nemzetek irodalomtörténetéről, történelméről, honsimeretéről
szóló szakirodalom vi lágnyelveken, ezoteri ka
időszaki kiadványok: válogatva
mozgóképek, filmek: válogawa

kizárva: aprónyomtatvány, kézirat, szabvány, szakdolgozat
3. Fiókkönyvtár:

Az

adott városrész gyermek és felnőn korosztálya számára biztosítja a közkönlwtári ellátást a
látogarók sajátos igényeihez igazodva és figyelembe véve a Csengey Dénes Kulturális Központtran
lévő könyvtár állományát, szolgáltatásait.
3. 1

Dunakömlődi

Fiókkönyvtár:

szépirodalom:
erősen válogatva: magyar nyelven megjelenő művek

szakirodalom:
erősen válogatva

DVD: erősen válogatva

kizárva: aprónyomtatvány, fénykép,fénymásolat, képregény,manga, kézirat, szabvány,
szakdolgozat, térkép,

Rövid határidővel kölcsönözhető

állományrészek

Olvasótermi állományok
olvasótermek állománya az általános, közérrlekű és az egves tudomány- és ismeretágakhoz
kapcsolódó alapinformációkhoz való hozzáférést biztosítia.
1.

Az

1,1 Felnőttkönywár

válogarva: általános, életrajzi ós szaklexikonok, enciklopédiák, tudományterületek bibliográfiái,
összefoglaló művei, monográfiák, adattárak, határozók, atlaszok, képzőművészeti albumok,
világnyelvek és a latin nyelv nagyszótárai, a magyar és a világnyelvek értelmező, etimológia,
lrelyesírási szótárai, repertóriumok magyar nyelven
erősen válogatva: általárros és irodalmi lexikonok, enciklopédiák, kulturális, irodalomtörténeti,
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történelmi, országismereti összefoglalók

nagyon erősen válogatva: magyar nyetvű szépirodalmi glójteményes munkák (szöveggyíjtemény,
ünnepek), jogszabálygyűjtemények: csak munkaügy
1.2. Dunakömnlődi

Fiókkönywár

nagyon erősen válogawa: magyar

nyelű általános, életrajzi és szaklexikonok,

enciklopédiák,

atlaszok, a magyar nyelv értelmező, helyesírási szótárai, magyar nyelvű szépirodalmi gyrijteményes
munkák (szöveggyűjtemény, ünnepek)
2. He|yismereti különgyűjtemény

Adon

településen működő közkönyvtár

felelős

a

településre vonatkozó információk
A helyismereti gytijtőmunka a város
és vonzáskörzetéhez tartozó települések törtérretÉhez köüető, a rryilvánosság számára
megjelentetett információk, ill. dokumentumok gytíjtéséreés a helyi alkotók műveire terjed ki.
Egyes esetekben nem publikus anyagok is a helytörténeti gyűjtemény részeit alkotják. Ha a
összegyűjtéséért, feltárásáért, megőrzéséértés szolgáltatásáért.

dokumentumnak csak egy része tartozik a gytíjtőkörbe, akkor az adott fejezet, tanulmány, rész stb.
kertil másolatban a különgyújteménybe.

Paks, 2014.

