
4. sz. melléklet  
A Kertvárosi Általános Iskola könyvtárának  
Katalógus-szerkesztési szabályzata 
 
A könyvtári állomány feltárása jelenti a dokumentumok formai(dokumentum 
leírás) és tartalmi (osztályozás) feltárását, s ezt egészíti ki a raktári jelzet 
megállapítása. 
Az adatokat rögzítő katalóguscédula és számítógépes adatfeldolgozás  
tartalmazza: 
- raktári jelzetet, 
- a bibliográfiai leírási és besorolási adatokat, 
- ETO szakjelzeteket, 
- tárgyszavakat. 
 
1. A dokumentum leírás szabályai 
A leírás célja, hogy rögzítse a könyvtári állomány dokumentumainak adatait 
(bibliográfiai leírás) és biztosítsa a visszakereshetőséget (besorolási adatok). 
A bibliográfiai leírás szabályait szabványok rögzítik dokumentumtípusonként. A 
leírásforrása mindenkor az adott dokumentum. A szabvány értelmében az iskolai 
könyvtár az egyszerűsített leírást alkalmazza, melynek elve az egyes adatok 
elhagyása. A leírt adatokra azonban ugyanazok a szabályok érvényesek. 
 
1.1. A könyvtárban alkalmazott egyszerűsített bibliográfiai leírás adatai: 
- főcím: párhuzamos cím: alcím: egyéb címadat 
- szerzőségi közlés 
- kiadás sorszáma, minősége 
- megjelenési hely: kiadó neve, megjelenés éve 
- oldalszám+mellékletek: illusztráció; méret 
- (sorozatcím,) 
A besorolási adatok biztosítják a katalógustételek visszakereshetőségét. A 
besorolási adatok megválasztását szabványok rögzítik. 
 
1.2.Az iskolai könyvtárban az alábbi besorolási adatokat rögzítjük: 
- a főtétel besorolási adata (személynév vagy testületnév vagy a mű címe), 
- cím szerinti melléktétel ( a mű címe, kivéve, ha semmitmondó vagy általános 
jelentésű szó) 
- közreműködői melléktétel (szerkesztő, összeállító, válogató, átdolgozó) 
- tárgyi melléktétel 
 
1.3. Osztályozás 
A könyvtári állomány tartalmi feltárásának eszköze az ETO és a tárgyszó. 



1.4. Raktári jelzetek 
A dokumentumok visszakereshetőségét raktári jelzetekkel biztosítjuk. A 
szépirodalmat 
Cutter-számokkal, a szakirodalmat ETO-szakrendi jelzetekkel látjuk el. 
 
2. A cédulakatalógus építésére vonatkozó szabályok : 
 
A beszerzett dokumentumokhoz a könyvtáros-tanárnak kell elkészíteni a 
megfelelő számú katalóguscédulát illetve a  fiókkönyvtárnak letétbe szállított 
dokumentumok  cédulákkal ellátva érkeznek, melyek a raktári katalógusba 
kerülnek elhelyezésre .  
2.1. Cédulaszükséglet  
A cédulaszükségletet a bibliográfiai leírás és a katalógusféleségek alapján 
állapítjuk meg 
   
Az egyes katalógusok cédulaszükséglete:  
- Raktári katalógus: Minden mű minden példányáról külön raktári lap kerül 
elhelyezésre.  
- Betűrendes keresztkatalógus: A katalógus nem teljes körű, csupán bemutató 
jellegű. Építését az időközben megkezdett elektronikus állományfeltárás miatt 
nem folytatjuk, ezért e katalógus számára nem szükséges cédulát készíteni. 
A katalógus építése a szabványokban rögzített szabályok szerint történik . 
 
A katalógusok folyamatos gondozást igényelnek. A legfontosabb teendők: 
- az észlelt hibák azonnali kijavítása, 
- törölt művek cédulájának kiemelése. 
 
3. Az iskolai könyvtár katalógusai  

3.1.A tételek belső elrendezése szerint: 
- a betűrendes leíró katalógus (szerző neve és cím alapján, bemutató jellegű) 
- raktári katalógus :a raktári katalógus a könyvtár helyrajzi nyilvántartása, 
tükrözi az állomány felállítási rendjét. Minden esetben a raktári lapon jelöljük a 
dokumentumokról elhelyezett katalóguscédulák helyét. 
 
3.2.Dokumentumtípusok szerint: 
- Könyv 
3.3.Formája szerint: 
- cédula, 
- számítógépes (Saját program) Iskolai könyvtárunkba az újonnan beszerzett 
dokumentumokat számítógépes feltárással vesszük nyilvántartásba.  
 



 

4.Katalógus szerkesztési szabályok  
 
4.1. A raktári katalógus szerkesztése  
A raktári katalógus a könyvtári könyvállomány helyrajzi nyilvántartása, tükrözi 
az állomány felállításának rendjét. Ennek megfelelően külön csoportot képeznek 
a kézikönyvtár, a szakirodalom, a legkisebbek olvasmányai, az ifjúsági irodalom, a 
szépirodalom, a házi olvasmányok raktári lapjai. Az egyes csoportokon belül a 
cédulák a raktári jelzet szerinti sorrendben követik egymást.  
4.2. A betűrendes keresztkatalógus szerkesztése  
Egy-egy mű minden kiadásáról került bele cédula. A több példányban beszerzett 
azonos kiadású művekről minden besorolási adatnál egy cédulát helyezünk el.  
4.3. Besorolási adatok a katalógusépítésnél:  
- a főtétel besorolási adata (személynév vagy testületi név, vagy ha a műnek 
nincs egyéni szerzője vagy sok szerzője van, akkor a mű címe)  
- cím szerinti melléktétel (a mű címe, kivéve ha semmitmondó vagy általános 
jelentésű szó, gyűjtemény esetében minden mű címe, többkötetes könyv esetén a 
közös cím és a megkülönböztető kötetcím; a sorozat címe)  
- tárgyszavak (azok a kifejezések, melyek röviden, tömören kifejezik a mű 
tartalmát)  
 
5. A katalógusok gondozása  
A katalógusok folyamatos gondozást igényelnek. A legfontosabb teendők:  
- A katalógusok építése közben észlelt hibákat azonnal ki kell javítani.  
- A törölt művek lapjait a katalógusokból haladéktalanul ki kell szedni.  
Az elektronikus katalógus építésére vonatkozó szabályok  
 
6.Az elektronikus katalógus : 
6.1 Az elektronikus katalógus szolgáltatásai  
Az elektronikus katalógus integrált könyvtári nyilvántartási rendszerként 
használható. Alkalmas az állomány nyilvántartására, feltárására formai és 
tartalmi oldalról egyaránt, , statisztikai adatok lekérdezésére, a könyvtári 
állomány ellenőrzésére.  
6.2. Az elektronikus katalógus szerkesztésének szabályai  
A katalógus saját fejlesztésű programmal készül.  
Az adatok feltöltése az erre a célra létrehozott űrlapon keresztül történik. Az 
űrlap segítségével minden dokumentumot egyszer kell felvenni az adatbázisba. 
Ezek az a következő adatokat tartalmazzák: 
 főcím : párhuzamos cím: alcím: egyéb címadat 
• szerzőségi közlés 



• kiadás sorszáma, minősége 
• megjelenési hely : kiadó neve, megjelenés éve 
• ( Sorozatcím, sorozatszám,) 
- a raktári jelzetet (esetleg egyedi leltári számot)  
- az osztályba sorolási (ETO) számot  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


