
 
1.sz.melléklet 

 
Gyűjtőköri szabályzat 

Az 1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális 
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről,  
- 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról , 
- 2001. évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről, 
- 2007. évi XCVIII.. törvény a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001.évi 
XXXVII törvény módosítása, 
- az intézmény pedagógiai programja. 

• 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről és ennek módosítása- 
hatályba lépése 2012. szeptember 1. ill. 2013. szeptember 1. 

• 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények 
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról- hatályba 
lépése 2012. szeptember 1. 

• A tankönyvpiac rendjéről szóló– 2012 évi XXXVII. Törvény 

 
Gyűjtőkör: A dokumentumoknak különböző szempontból meghatározott köre. A 
szisztematikus, tervszerű és folyamatos gyűjtőmunka alapja az iskolai könyvtár 
gyűjtőköri szabályzata. A gyűjtőmunka más oldalról szelektív is, mely 
szempontjait a gyűjtőköri szabályzatban leírt fő- és mellék gyűjtőkör határozza 
meg.  

 

A könyvtár gyűjtőkörét meghatározó tényező: Kettős funkciójú könyvtár –
általános iskolai és városi fiókkönyvtár. 

 

Az iskolai könyvtár  állománybővítésének  fő szempontjai:  
Ahhoz, hogy intézményünk képes legyen akár már a közeljövő újabb kihívásainak, 
egyre szélesebb körű szükségleteinek, igényeinek is eleget tenni, szükség van a 
rendszeres, átgondolt, az igényekhez rugalmasan alkalmazkodó 
továbbfejlesztésre. 
A könyvtár gyűjteményének széleskörűen tartalmaznia kell azokat az 
információkat   és információhordozókat, amelyekre az iskola nevelő és oktató 
tevékenységéhez és az olvasók igényei szerint szükség van.  
 
1. Az iskolai könyvtár gyűjtőköri alapelvei 
 



1.1.  Általános alapelvek 
- Követendő alapelv, hogy a gyarapítás és apasztás folyamatosságával és 
helyes arányainak biztosításával érhető el a gyűjtemény kívánatos 
összetétele, informatív értéke, használhatósága. 
- Az iskolai könyvtár állományának értékorientáltnak kell lennie, nem 
csorbulhat a minőségelvűség. 
- Értékes szépirodalmat, a tudományos elvárásoknak megfelelő ismeretközlő 
irodalmat, forrásokat gyűjthet csak az iskolai könyvtár. 
- A gyűjtemény építése során nem korlátozza a különböző 
dokumentumtípusok beszerzését, amelyek a tananyag hatékonyabb 
elsajátításához hozzájárulhatnak. 
- Arányosan gyűjti a különböző tantárgyak tanulásához, tanításához 
nélkülözhetetlen dokumentumokat. 
- Alapvető szempont, hogy a könyvtár az adott tantárgy, ill. szaktárgy 
alapját képező tudományterület kiadványait enciklopédikus szinten gyűjtse. 
- A nyelvi határok vonatkozásában alapvetően a magyar nyelven megjelent 
források jellemzőek. Az idegen nyelvű dokumentumok szerepe főként az 
idegen nyelvek oktatásában jelentős.  

 
1.2.Fő gyűjtőkör 
Ide tartoznak a könyvtár elsődleges funkciójából adódó feladatok 
megvalósításához, az olvasók igényeihez és az oktatás színvonalának 
biztosításához szükséges dokumentumok:  
 
1.2.1. A fő gyűjtőkörbe tartoznak: 

- az általános és a szaktárgyak szaktudományainak összefoglaló segédkönyvei, 
kézikönyvei, segédletei, 

- a különböző tantárgyak és szaktárgyak tanulói munkáltatásához 
szükséges ismeretközlő és szépirodalmi források, 

- a tantervek által meghatározott tananyag elsajátításához nélkülözhetetlen 
ismeretközlő és szépirodalmi dokumentumok, 

- a házi és ajánlott irodalom, 
- a világ- és a magyar irodalom tananyag által meghatározott szerzői 

művei, 
- a pedagógia és pszichológia enciklopédikus jellegű munkái, 
- tanári segédkönyvek, kézikönyvek, 
- az iskolában használt tankönyvek, tartós tankönyvek, módszertani 

segédanyagok, 
- iskolatörténeti dokumentumok, az iskola kiadványai, az iskola tanárainak és 
nevelőinek szellemi termékei, 



- az iskolában folyó munkát szabályozó és támogató jogszabályok, 
tervezési és oktatási segédletek, kiadványok, 

- az iskola belső oktatási és szervezeti dokumentumai, 
- a könyvtári szakirodalom és segédletek. 

  
1.3.Mellék-gyűjtőkör :a másodlagos funkciójából fakadó szükségletek 
kielégítését szolgáló dokumentumok. 

 
1.3.2. A mellék-gyűjtőkörbe tartoznak: 

- a pedagógia határtudományainak összefoglaló munkái, 
- a tanítási órán kívüli foglalkozásokhoz kötődő ismerethordozók.  

 
 
 
 
2. Gyűjtőköri leírás 
 

Az iskolai könyvtár gyűjtőköre formai szempontból 
- Írásos nyomtatott dokumentumok: 
Könyv és könyvjellegű kiadványok /segédkönyv, tankönyv, tartós tankönyv/ 
Periodikumok  /hetilap, folyóirat/ 

- Audiovizuális ismerethordozók 
Hangzó dokumentumok /magnókazetta, CD-lemez/ 
Hangos-képes dokumentumok, videofelvétel 

- Számítógépprogramok, számítógéppel olvasható ismerethordozók /CD-ROM, 

multimédia CD/ 

- Egyéb dokumentumok /kéziratok, pedagógiai program, oktatócsomagok/ 
 
 

 
 
3. Az iskolai könyvtár állományrészei 
 – kézikönyvtár, 
 – kölcsönzési állomány: ismeretközlő irodalom,  
 - kölcsönzési állomány:felnőtt és ifjúsági  szépirodalom, 
 – pedagógiai gyűjtemény, 
 – könyvtári szakirodalom, 
 – iskolatörténeti gyűjtemény,  
 – időszaki kiadványok gyűjteménye, 



 – nem nyomtatott dokumentumok gyűjteménye, /audiovizuális és számítógéppel 
olvasható ismerethordozók/, 
  – tankönyvtár, 
  - kötelező olvasmányok 

 
 4.A gyűjtemény tartalmi összetétele 
 

Az iskolai könyvtár erősen válogatva gyűjt. Teljességgel egyetlen tantárgy, 
szaktudomány irodalmát sem gyűjti. 
Ugyanakkor törekszik, hogy megfelelő válogatással lefedje a tantervek által 
meghatározott tartalmakat. Az iskolában oktatott közismereti tárgyak 
forrásait középszinten gyűjti elsősorban.  

 
 4.1.Ismeretközlő irodalom /kézikönyvtár és kölcsönözhető állományrész/ 
 

A gyűjtés terjedelme A gyűjtés mélysége 

Kis-, közép és nagyméretű alap-, közép- és 
felsőszintű általános lexikonok és általános 
enciklopédiák 

teljességre törekvően 

A tudomány, a kultúra, a hazai és egyetemes 
művelődéstörténet alapszintű és 
középszintű elméleti és történeti 
összefoglalói 

teljességgel 

Életrajzi lexikonok, ki kicsodák teljességgel 
Egy nyelvű és többnyelvű szótárak, 
/értelmező szótárak, helyesírási szótár, 
idegen szavak szótára, etinológiai, 
nyelvtörténeti, szinonima szótár, tájszótár/ 
A tanított idegen nyelvek nagyszótára, 
kéziszótára, kisszótára 

 
teljességre törekvően 
 

A tantárgyakhoz kapcsolódó tudományok 
segédkönyvei /szaklexikonok, -
enciklopédiák, kronológia, határozók, 
fogalomgyűjtemények, középszintű 
szakirányú segédkönyvek 

teljességgel 
 
 

A tantárgyak szaktudományi elméleti és 
történeti középszintű összefoglalói  

teljesség igényével 
válogatva 

Munkáltató eszközként használatos válogatva 



középszintű művek  
 
A tantárgyakban való elmélyülést, a 
tananyag kiegészítését szolgáló középszintű 
ismeretterjesztő művek  

teljességgel 

Az iskolában oktatott nyelvek tanításához 
felhasználható idegen nyelvű segédletek 

válogatva 

Az iskolának helyet adó település 
helytörténet, - ismereti formái 

válogatva 

Az iskolatörténettel, az iskola életével 
foglalkozó dokumentumok 

teljességgel 

 
4.2. Szépirodalom 

A tantervi és értékelési követelmények által meghatározott antológiákat, 
házi olvasmányokat, szerzői életműveket teljességgel, a tanulók személyiség 
fejlődését, olvasóvá nevelését előmozdító értékes irodalmat pedig kellő 
válogatással kell gyűjteni az életkori sajátosságokat figyelembe véve. 
 

 
 

A gyűjtés terjedelme és szintjei  A gyűjtés mélysége 

Átfogó lírai, prózai és drámai antológiák a 
világ- és a magyar irodalom bemutatása-  
 

a teljesség igényével 

A tananyagban szereplő klasszikus és 
kortárs szerzők válogatott művei, 
gyűjteményes kötetei, a helyi tantervben 
meghatározott kötelező és ajánlott 
olvasmányok,  

teljességgel 

A nemzetek irodalmát reprezentáló 
klasszikus és modern antológiák 

válogatással 

esztétikai értéket képviselő, de a 
tananyagban nem szereplő klasszikus és 
kortárs alkotók művei 

erős válogatással 

Regényes életrajzok, történelmi regények 
különösen a tananyag mélyebb, élményszerű 
megismeréséhez 

erős válogatással 



átfogó lírai, prózai és drámai antológiák 
- ifjúsági és gyermekirodalom, elbeszélés és 
verseskötet 
 

erős válogatással 

 
4.3.Kiemelt gyűjtemények: 
 
4.3.1. Pedagógiai gyűjtemény 
- az alapvető pedagógiai és pszichológiai lexikonokat, enciklopédiákat, 
kézikönyveket 
- a pedagógiai programban meghatározott nevelési és oktatási célok 
megvalósításához szükséges szakirodalmat 
- a tehetséggondozás és felzárkóztatás módszertani irodalmát, segédkönyveket, 
segédleteket 
- általános  pedagógiai és módszertani folyóiratokat 
-  az intézményben  érvényben lévő pedagógiai  program, tantervek, tankönyvek,  
 
 
 
4.3.2.. Könyvtári szakirodalom /a könyvtáros-tanár segédkönyvtára/ 

- az iskolai könyvtárral kapcsolatos jogszabályok, irányelvek, módszertani 
kiadványok, 

- a könyvtár-szakmai munkához szükséges tájékoztató segédletek 
/általános-, pedagógiai-, tantárgyi bibliográfiák/ ajánló irodalomjegyzék. 

- az állománygondozáshoz szükséges alapjegyzékek, 
- könyvtár pedagógiával kapcsolatos módszertani anyagok, 
- könyvtártani összefoglalók, a könyvtári feldolgozó munkához szükséges 
szabványok, táblázatok, segédletek, szakmai kézikönyvek,  

 
4.3.3.,Kéziratok 
 gyűjteni kell:  
- az  iskola történetével foglalkozó dokumentumokat 
- az iskola pedagógiai dokumentációit 
4.3.4. Periodika 
- pedagógiai folyóiratok 
- módszertani folyóiratok 
- tanügyigazgatással kapcsolatos folyóiratok, 
4.3.5.Audiovizuális dokumentumok és számítógéppel olvasható ismerethordozók: 

A tantárgyi programoknak megfeleltetett nem nyomtatott dokumentumokból  
válogatva.  



A tananyag szemléltetését, többoldalú bemutatását, interaktív elsajátítását, 
a közhasznú, közérdekű tájékozódást segítő anyagok gyűjteménye. 
 
Főbb elemei: 
- a különböző tantárgyak tananyagának hatékonyabb elsajátításához, a 

tantervek által meghatározott videofilmek, CD-lemezek, multimédia CD-K, 
számítógépes programok, oktatócsomagok. 

 
 

4.3.6. Tankönyvtár 
A törvényi rendelkezések által az iskolai könyvtár feladatkörébe utalt ellátási 
feladat miatt a könyvekre vonatkozó szabályok érvényesek.  

( külön mellékletben) 

 


