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A 

Nyírség Könyvtár Alapítvány 

gyűjtőköri szabályzata  

2016 

 
A gyűjtőköri szabályzatban foglalt feladatok célja, hogy meghatározza azokat az elveket, 

amelyek alapján a gyűjtemény szervezése történik. A gyűjtemény az intézmény 

szolgáltatásainak alapja. Így a beszerzendő dokumentumok körének meghatározása csak a 

könyvtár által ellátott feladatok, valamint az intézmény székhelyének és vonzáskörzetének 

speciális tényezői alapján történhet.  

Az ellátandó feladatok meghatározása a könyvtár jellege és típusa szerint történik. A 

beszerzendő és megőrzendő dokumentumok körét ez alapvetően meghatározza.  

. A könyvtár jellegén és típusán túlmenően a település demográfiai, gazdasági és kulturális 

jellemzői egyaránt meghatározzák a gyűjtemény összetételét is. Ezek számbavétele képezi 

jelen szabályzat alapját.  

A könyvtár jellegét és feladatait az 1997. évi CXL. törvény a kulturális alapellátásról és a 

kulturális tárgyi örökség védelméről határozza meg. 55. §-ban leírja, hogy "A nyilvános 

könyvtár alapfeladatai: 

a)
 
a fenntartó által kiadott alapító okiratban és a szervezeti és működési szabályzatban 

meghatározott fő céljait küldetésnyilatkozatban közzé teszi, 

b) gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre 

bocsátja, 

c) tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és 

szolgáltatásairól, 

d) biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését, 

e) részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében, 

f) biztosítja az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetőségét, 

g) a könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás, az információs műveltség 

elsajátításában, az egész életen át tartó tanulás folyamatában, 

h) segíti az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, a tudományos kutatás és 

az adatbázisokból történő információkérés lehetőségét, 

i) kulturális, közösségi, közművelődési rendezvényeket és egyéb programokat szervez, 

j) tudás-, információ- és kultúraközvetítő tevékenységével hozzájárul az életminőség 

javításához, az ország versenyképességének növeléséhez, 

k) a szolgáltatásait a könyvtári minőségirányítás szempontjait figyelembe véve szervezi. 

A nyilvános könyvtár az általa üzemeltetett, kiskorúak által is használható, internet-

hozzáféréssel rendelkező számítógépek használatát a kiskorúak védelmét lehetővé tevő, 

könnyen telepíthető és használható, magyar nyelvű szoftverrel ellátva biztosítja a kiskorúak 

lelki, testi és értelmi fejlődésének védelme érdekében. 

 

Gyűjtőköre kiterjed a magyar könyvkiadásra, annak minden ágára, de a szakkönyvekből 

elsősorban azokat válogatja ki, amelyek a tájékoztatáshoz szükségesek.  

A fentiek alapján a Nyírség Könyvtár Alapítvány jellegéből eredő alapfunkcióját a 

következőkben határozzuk meg:  

Mint általános gyűjtőkörű, nyilvános könyvtárnak alapfeladata Nyíregyházán azon belül is 

a Jósavárosban és annak vonzáskörzetében élő lakosság egészét szolgáló lakóhelyi könyvtári 

ellátás biztosítása. Arra hivatott, hogy állományában lévő dokumentumaival Jósavárosban és 

a vonzáskörzetében jelentkező igényeket, függetlenül attól, hogy ezek az elvárások milyen 

társadalmi és műveltségi szintről indulnak, ha nem lépik túl a szervezett tanulás, az 
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önművelés, a szórakozás és a különböző foglalkozási ágak által felvetett általános igényeket, 

valamint a tájékozódás kereteit.  

 

1. A könyvtár típusa  

A típusba sorolás a könyvtárak nagyságrendjéből, a hálózatban elfoglalt helyéből és a 

szolgáltatások mélységéből következik.  

- A nemzeti könyvtermésből gyűjti az irodalom tartalmi egészét, válogatva a 

közművelődési könyvtárakban felmerülő igények alapján.  

- A magyar nyelven megjelent kézikönyvek és általános segédkönyvek gazdag készletével 

rendelkezik. 

- Érdemi teljességgel gyűjti a periodikumok közül a Kelet-Magyarországot. 

- Kiemelten és teljes körűen gyűjti a Nyíregyháza városra és vonzáskörzetére vonatkozó 

könyveket.  

- A 14 éven aluli fiatalok könyvtári ellátását gyermekrészlegével szolgálja. Számukra 

alkalmas gyűjteménnyel rendelkezik.  

A fentieket figyelembe véve az egyes művek példányszámának megállapításánál a szorító 

anyagi körülmények ellenére mindenkor figyelemmel kell lenni a tájékoztatás, a kölcsönzés, a 

gyermekrészleg igényeire. 

A könyvtár jellegéből és típusából következő gyűjtőköri határokat, ezen belül a gyűjtés 

mélységét, tagozódását az általános társadalmi igény, a település jellege, kulturális szintje és 

intézményi ellátottsága szabja meg.  

 

2. Könyvtári funkciók  
A könyvtár feladata, hogy közművelődési könyvtári szolgáltatásokkal, valamint a 

tudományos és szakkönyvtárak szolgáltatásainak közvetítésével elősegítse a lakosság 

általános és szakműveltségének gyarapodását, elősegítse a felnőttek és a gyerekek iskolán 

kívüli művelődési, továbbképzési, olvasási igényeinek kielégítését.  

 

3. Társadalmi igények  

 

4. Általános igények  

A terület jellegétől függetlenül a társadalmi igények általában az alábbi tevékenységekhez 

kapcsolódnak:  

 

Munka  
Ide soroljuk azokat az igényeket, amelyek a munkával, a termelés és közigazgatás 

irányításával, a vállalkozásokkal, a kereskedelemmel, a közalkalmazottak tevékenységével, 

vagyis a lakóhely területén fellehető nagyobb foglalkozási csoportok munkájával 

kapcsolatban felmerülhetnek. A beszerzendő dokumentumok szintjét a felhasználók várható 

igényei határozzák meg. Ezen igények kielégítéséhez könyvek, folyóiratok, és 

számítástechnikai dokumentumok szükségesek. Tanulás, szervezett oktatás 

Azok az igények tartoznak ide, amelyek a szervezett oktatással, tanulással kapcsolatban a 

tankönyveken túlmenően jelentkeznek az általános iskola, a középiskola és a felnőttoktatás, 

illetve a nem iskolarendszerű tanulás formáin. Az itt jelentkező igények részben 

szakkönyvekkel, hagyományos és nem hagyományos dokumentumok biztosításával 

elégíthetők ki.  

 

Önképzés - önművelés  

Ide soroljuk azokat az igényeket amelyek egyrészt a nem szervezett keretek között folyó 

önképzés (tanulás) terén, másrészt az eredeti szakmától eltérő ismeretek megismerése, a 
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művelt ember sokoldalú tájékozódása során felmerülnek. Az önművelés és önképzés széles 

köre és lehetőségei miatt elvileg egyetlen szakterület sem rekeszthető ki a gyűjtésből. A 

közművelődési könyvtáraknak készen kell állniuk a szakmai továbbképzésben, az 

átképzésben résztvevők, a szakkörök és a pályázatra készülők segítésére.  

 

Szórakozás, kikapcsolódás  
E feladat elsősorban a szépirodalmi állománycsoport alakítása szempontjából jelent 

tennivalókat. A beszerzésnél figyelembe kell venni a könyvek művészeti színvonalát, de a 

potenciális olvasói igényt is, amely nem csak az értékes irodalomra terjed ki.  

 

5. Speciális igények  
Az általános tájékoztatás igényén túl könyvtárunk gyűjti egy-egy hivatás, szakma vagy 

munkakör ellátásához szükséges irodalmat is.  

 

6. Részletes gyűjtési utasítás  

 

A gyűjtés mélysége  

A Nyírség Könyvtár Alapítvány gyűjtőköre a feladatainak megfelelően általános. Gyűjti a 

társadalomtudományi, a természettudományi, az alkalmazott tudományi és az egyes 

tudományágakra vonatkozó átfogó tudományos műveket, az ismeretterjesztő irodalmat, a 

szépirodalmi, az ifjúsági és gyermekkönyveket. Kiemelten gyűjti az irodalom, a művészetek 

és a helyismeret irodalmát.  

 

Válogatás, teljesség, kiemelés  
A Nyírség Könyvtár Alapítvány típusából és méretéből eredően nem törekedhet 

valamennyi területen teljességre. Általában válogatva gyűjtünk. Amennyiben a számunkra 

biztosított beszerzési keret lehetővé teszi, az alapszintű és a középszintű könyveket minden 

szakterületről beszerezzük, a felső szintű szakirodalmat azonban csak. Válogatva gyűjtünk 

alkalmazott tudományi műveket, valamint a magyar nyelvű szépirodalmat.  

 

Időhatárok 

 

Állománygyarapításunk elsősorban az újonnan megjelenő, korszerű ismereteket 

tartalmazó könyvekre terjed ki, esetenként azonban régebben kiadott könyveket is 

beszerzünk. Beszerzünk, vagy ajándékként elfogadunk minden ma is hasznosítható tartalmi 

értékkel rendelkező könyvet amennyiben anyagi helyzetünk lehetővé teszi, s iránta igény 

jelentkezik, a kiadási idejétől függetlenül.  

 

Nyelvi keretek  

Állományunk nagyrészt magyar nyelvű dokumentumokból áll. A nyelvtanulást szeretnénk 

segíteni, ezért a gyakrabban tanult nyelvekből folyamatosan kis gyűjteményeket alakítunk.  

 

Kiadványtípusok  

A Nyírség Könyvtár Alapítvány gyűjtőkörébe az alábbi dokumentumféleségek tartoznak: 

könyvek, napilapok, hanglemezek (mikrobarázdások és CD-k), kazetták, videokazetták, CD-

ROM-ok, számítógépes lemezek, térképek. 

 

Példányszám  

A várható igényeknek megfelelően egyes keresett könyvekből célszerű több példány 

beszerzése, erre az elmúlt években volt is lehetőségünk, de sajnos jelenleg a könyvtár anyagi 
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helyzete ezt nem teszi lehetővé. Egyedül a felsőoktatásban résztvevők által leginkább keresett, 

kötelező irodalomként használatos könyvekből tudunk nagy nehézségek árán többes 

példányokat vásárolni. Remélhetőleg a jövőben újra megvalósítható lesz, hogy 

gyermekkönyvekből, gyakran keresett ismeretterjesztő művekből és népszerű szépirodalmi 

alkotásokból is több példányt be tudunk szerezni.  

 

 

7.Különgyűjtemények. Elkülönített könyvtári egységek gyűjtőköri utasítása 

 

Olvasótermi kézikönyvtár  

A kézikönyvtár állományát az általános tájékoztatáshoz, illetve tájékozódáshoz, az 

irodalmi és egyéb tárgyú és a tájékoztatáshoz szükséges magyar nyelven megjelent 

kézikönyvekkel, különféle tájékoztatási segédletekkel gyarapítjuk. Ide kerülnek az értékesebb, 

gazdagon illusztrált kiadványok, itt helyezzük el a gyűjtőkörbe tartozó bibliográfiákat, az 

egyes tudományágak legfontosabb monográfiáit, kalauz jellegű szintéziseit, az általános és 

szaklexikonokat stb. A hagyományos könyvtári anyagokat kiegészítik a számítógépes 

adatbázisok, CD-ROM-ok, melyek a tájékoztatás és az egyéni ismeretszerzés nélkülözhetetlen 

eszközei.  

 

Segédkönyvtár  

Itt helyezzük el a könyvtári szakirodalmat, a könyvtártudomány és a közművelődés 

alapvető kézikönyveit, a módszertani kiadványokat. A feldolgozó munka segítésére itt 

találhatók az állománygyarapítás és feldolgozás kérdéseivel foglalkozó elméleti és gyakorlati 

útmutatást adó könyvek valamint a szabványok, ETO-táblázatok.  

 

A gyermekrészleg gyűjtőköre  

A gyermekrészleg feladata a 14 éven aluli olvasók kiszolgálása, ezen belül az önálló 

ismeretszerzés lehetőségének megteremtése, az iskolákkal való kapcsolat révén az iskolai 

oktató-nevelő munka segítése, valamint a gyermekolvasók felkészítése a felnőttrészleg 

használatára. Ezek figyelembe vételével kell kialakítani a gyermekkönyvtár állományát. 

A kézikönyvtár bizonyos fogalmak tisztázásához, az iskolai anyag bővítéséhez, a 

gyermekek szókincsének és íráskészségének fejlesztéséhez nyújt segítséget. Az ismeretek 

gyarapításának, a tények, adatok ellenőrzésének is fontos eszköze. Rendszeres használata 

felkészíti a gyermekeket arra, hogy később munkájukat tökéletesebben végezhessék a 

könyvek segítségével. Cél, hogy a könyv, s majd a közeli jövőben a számítógép is 

munkaeszközzé váljon.  

Mindezek figyelembe vételével beszerezzük a gyermekkönyvtár részére az általános 

lexikonokat és a számukra jól használható szaklexikonokat, egy-egy tudomány összefoglaló 

kézikönyveit, szótárakat, képzőművészeti albumokat, a szórakozás, a játék, a sport könyveit, 

összefoglaló földrajzi, életrajzi, történelmi munkákat, valamint az egyes népek történetét 

bemutató irodalmat. Beszerezzük a szépirodalmi antológiákat, versgyűjteményeket, egy-egy 

eseményhez kapcsolódó műsor-összeállításokat. A kézikönyvtár összeállításánál szem előtt 

tartjuk a használók életkori sajátosságait.  

Helyet kapnak a kézikönyvtárban azok a pedagógiai, módszertani kiadványok, a könyvtári 

munkára vonatkozó irodalom, a pedagógusok számára megjelenő útmutatók. 
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Helyismereti gyűjtőköri szabályzat 

A Helyismereti gyűjtemény teljes anyaga különleges értékkel bír, a 22/2005. (VII. 18.)  

NKÖM rendelet alapján muzeális értékű dokumentum. Minden dokumentumot, amely 

a gyűjteményben kerül elhelyezésre, tartósan meg kell őrizni, az állományból nem 

törölhető. 

 

8.  Állományapasztás  

Az állományapasztás az állomány alakításának éppen olyan fontos része, mint az 

állománygyarapítás. Állományapasztásra a következő esetekben kerül sor:  

- a rendszeres állománygondozás során tartalmilag avultnak nyilvánított könyvek 

kivonása;  

- felesleges duplungpéldányok esetén;  

- az évek óta nem kölcsönzött könyvek kivonása;  

- elvesztett, megrongálódott dokumentumok selejtezése.  

Az apasztást rendszeresen, évenként kell elvégezni, a selejtezési jegyzőkönyvek 

dokumentumtípusonként és az apasztás okainak megfelelően készülnek.  

 

 

Nyíregyháza, 2016. november 15. 

          ………………….. 

              Csabai László 


