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A könyvtár működési szabályzata a közoktatásra vonatkozó szabályokat és a 
könyvtárakra vonatkozó előírásokat egyaránt figyelembe veszi. 

Ezek a következők:  
1997.évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről,  
1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról, 2003. évi LXV. Törvénymódosítása; 
11/1998. (VI. 8.) MKM rendelet, valamint ennek módosításáról szóló, 16/1998. (IV.8.) 
MKM rendelet; 
64/1999 (IV. 28.) Korm. rendelet a nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetéséről, 
6/2001. (I. 17.) Korm. rendelet a könyvtárhasználókat megillető egyes kedvezményekről, 
3/1975. (VIII. 17.) KM – PM számú együttes rendelet a könyvtári állomány rendezéséről 
és állományból való törléséről szóló szabályzat; 
2012. évi XXXVII. Törvény a tankönyvpiac rendjéről; 
11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről;  
valamint a költségvetési törvény. 

2011. évi 190. törvény a nemzeti köznevelésről 

20/2012.(VIII.31.) EMMI r. 167.§ (1) Az iskolai , kollégiumi könyvtár gyűjteményének 
fejlesztése. 
 
 
I. 
A könyvtárra vonatkozó azonosító adatok 
 
A könyvtár neve: Móricz Zsigmond Általános Iskola Kertvárosi Tagintézmény Könyvtára 
Címe: Nyíregyháza, Könyök u. 1/A. 
 
 
A Móricz Zsigmond Általános Iskola Kertvárosi Tagintézmény Könyvtára kettős funkciójú, 
közművelődési és iskolai könyvtár. Fenntartásáról a Nyíregyháza Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala az intézmény vezetője révén gondoskodik. 
 
1. Általános felügyeletét a  Klebersberg  Intézményfenntartó Központ Nyíregyháza  

Tankerülete , szaktanácsadását, módszertani segítését a Móricz Zsigmond Megyei és 
Városi Könyvtár látja el. 

 
2. Az iskola vezetője biztosítja a könyvtár működésének és továbbfejlesztésének feltételeit. 

Gondoskodik arról, hogy az iskola tantestülete a könyvtárral tevékenyen működjön együtt 
annak érdekében, hogy a tantervben megfogalmazott könyvtári- informatikai célkitűzések 
megvalósuljanak.  

 



 
 
 
 
II .Tárgyi és személyi feltételek: 
 
Az iskolai könyvtár 80 m2 területen helyezkedik el. 
Két jól elkülöníthető egységből áll. 
1. 50 m2 területen a szabadpolcos kölcsönző- és olvasóterem ,mely 25 fő befogadására 
alkalmas. A kölcsönzési részben a szakirodalom ETO rendben, a szépirodalom szerzői 
betűrendes elrendezésben található.  
Kiemelések: mesék, mondák, ajánlott és  kötelező olvasmányok,ifjúsági irodalom,versek. 
2.A helyben használható dokumentumok 20 .m2 területű,. 
Tartalmazza a kölcsönzésre nem adható kézikönyvtári állományt, a folyóiratokat és pedagógiai 
irodalmat. 
A könyvtárnak lehetősége van a számítógépes hálózatra való csatlakozásra , az Internet 
használatára .  
 
A könyvtári munkát egy főállású könyvtáros-tanár  illetve egy-egy informatikus –könyvtáros 
végzi. 
 
Feladatuk a könyvtári kölcsönzés biztosítása, a szakszerű állományalakításról és az állomány 
védelméről való gondoskodás. (Bővebben ld. a munkaköri leírásban.) 

. 
III. A könyvtár gazdálkodása 
 
Az iskolai könyvtár feladatainak ellátásához szükséges anyagi feltételeket az intézmény a 
költségvetésben biztosítja.  
A közművelődési funkciók ellátásához a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár nyújt 
segítséget (beszerzés). 
Az iskola gazdasági vezetője gondoskodik a napi működéshez szükséges technikai eszközökről, 
irodaszerekről és a szociális feltételekről. 
 
 
IV.A könyvtár feladatai 
 

Mint a könyvtári rendszer tagja, a mindenkor érvényes könyvtári jogszabályok, szabványok 
szerint működik. 

1. A könyvtár széleskörű lehetőséget kínál az önművelésre, az olvasásfejlesztésre, a 
csoportos és egyéni tanulás technikájának, módszereinek elsajátítására, a személyiség 
komplex és differenciált fejlesztésére. 

 



2. Lehetővé teszi használóinak, olvasóinak művelődését, tanulását, szórakozását, 
információhoz jutását a rendelkezésére álló eszközeivel. 

 
3. Fontos feladatának tekinti a könyvtár a gyerekek olvasóvá és könyvtárhasználóvá 

nevelését, amelyet könyvtárbemutató, könyv- és könyvtárhasználati órákkal, a kölcsönzés 
során történő tanácsadással, vetélkedőkkel és egyéb rendezvényekkel valósít meg. Fontos 
terület az oktató-nevelő, valamint a napközis munka támogatása. 

 
4. Tevékenységét összehangolja más oktatási és közművelődési intézményekkel, akikkel 

munkakapcsolatot tart fenn. 
5. Szakmai kapcsolat tart fenn  a város iskolai és közművelődési könyvtáraival, elsősorban a 

Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárral.  
 

6. Elősegíti az iskola szervezeti és működési szabályzatában és pedagógiai programjában 
rögzített célok helyi megvalósítását 

7. Biztosítja az iskola nevelői és tanulói részére az oktatáshoz és a tanuláshoz szükséges 
információkat, ismerethordozókat. 

8. Gyűjteményét folyamatosan fejleszti a helyi pedagógiai programoknak és a NAT 
előírásainak megfelelően, valamint az olvasók és potenciális felhasználók igényeit is 
figyelembe véve, valamint feltárja, megőrzi, gondozza, rendelkezésre bocsátja azt. 

9. Rendszeres, folyamatos tájékoztatást nyújt a könyvtár dokumentumairól és 
szolgáltatásairól 

10. Központi feladatot tölt be a tanulók önálló könyv-és könyvtárhasználatának 
felkészítésében. 

11. Részt vesz illetve közreműködik az intézmény-oktatási, nevelési, helyi tantervének 
megfelelő- könyvtári tevékenységben(- tanóra tartása a  könyvtárban, bevezetés a 
könyvtárhasználatba művelődési és egyéb iskolai programok szervezése, segítése, 
vetélkedők szervezése, könyvtári dokumentumok, segédeszközök biztosítása-)  

12. Biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak hozzáférhetőségét 
(tájékoztatás, információcserék, dokumentumok beszerzése segítségével). Könyvtári 
dokumentumokat kölcsönöz, beleértve a tartós tankönyveket is. 

13.  A fenntartó részére statisztikai adatokat szolgáltat. 
 

 A könyvtár szakmai feladatai 
1. Az iskola helyi tantervének figyelembevételével folyamatosan bővíti, korszerűsíti 

állományát az intézmény tanárai és tanulói javaslatainak és igényeinek megfelelően 
2. Állománygyarapítását a gyűjtőköri szabályzatában foglaltak alapján végzi. (beszerzés, 

ajándék, csere) 
3. A beszerzett, megőrzésre átvett dokumentumokat 8 napon belül bevételezi, leltárba 

veszi. 
4. Naprakészen vezeti a  leltárt . 
5. A tartalmilag elavult, a fizikailag megrongálódott dokumentumokat vagy az olvasók által 

elvesztett könyveket selejtezi, törli, kivonja az állományból és ezzel kapcsolatban 
nyilvántartást vezet. 

6. A könyvtárállomány leltározását a megfelelő időben és módon, 5 évente végzi 



7. A könyvek elhelyezését, tagolását azok tartalmának, jellegének és használatának 
figyelembe vételével végzi 

8. A könyvtári állományt a katalógusépítés szabályainak és szempontjainak megfelelően 
alakítja és tartja karban ( a raktári katalógus formája szerint: cédulakatalógus) 

9. Gondoskodik a könyvtári állomány megfelelő tárolásáról és a raktári rendről 
10. Rendszeres gyakorisággal ellenőrzi az állományt 

 
 
 
V.A könyvtár gyűjtőköre 
 
Az állomány alakítását, a gyűjtőkört alapvetően meghatározza a könyvtár kettős funkciója, 
mely szerint a városrész felé közművelődési feladatokat kell ellátnia a felnőtt és a gyermek 
olvasók részére, valamint általános iskolai könyvtárként tevékenykednie. Tehát felnőtt-, 
gyermek- és iskolai könyvtár egészséges ötvözetét kell kialakítani úgy, hogy egyik funkció se 
károsodjék. Az állománynak ezt a szemléletet kell tükröznie. A gyűjtőköri szabályzatot ld. 
külön mellékletben. 
 
VI.A könyvtári állomány elhelyezése 
 
A könyvtár hagyományos dokumentumai szabadpolcon találhatók.  
Elhelyezésük: 
 
• Felnőtt szépirodalom 
• Gyermek- és ifjúsági irodalom 
• Ismeretterjesztő és szakirodalom 
• Kézikönyvtár 
 
1. A szépirodalmi művek a Cutter-táblázat alapján betűrendben nyertek elhelyezést. A 

gyerekeknek szóló szépirodalmi könyvek külön polcokra kerültek az alábbi felosztás 
szerint: mesék, versek, regények. 

 
2. A szakirodalom elhelyezése a raktári jelzet szerint történik (ETO-táblázat). Az iskolai 

könyvtári feladatok közé tartozik a pedagógiai irodalom gyűjtése. A pedagógiai könyvek az 
állomány szerves részét képezik, ezek a szakkönyvek külön polcon kaptak helyet. 

  
3. A kézikönyvtári könyvek az olvasótermi részben találhatók. Besorolási rendjüket az ETO 

és a Cutter-táblázat határozza meg. 
 
A könyvtár jól megközelíthető helyen, az intézmény főbejáratához közel található. 
 
 
VII.A könyvtár szolgáltatásai 
 
A könyvtár legfőbb feladata, hogy a kölcsönzési időben lehetővé tegye a gyűjteménye 
használatát.  



 

A használatra jogosultak köre 
 
A könyvtár nyilvános könyvtár, tehát szolgáltatásait bárki igénybe veheti. Ebből következik, 
hogy a könyvtár használói az iskola tanulói, dolgozói, valamint a településrész lakói. Használata 
beiratkozáshoz kötött, melynek díja nincs. 
 

A használat módjai 
 
1. Helyben használat: Az olvasóteremben elhelyezett székek lehetővé teszik a leemelt 

könyvek kultúrált böngészését, lapozgatását. Az írásos munkát végző, jegyzetelő olvasók 
az olvasótermi illetve a kölcsönzői térben is találnak maguknak helyet. 

 
2. Kölcsönzés: A kölcsönzés tasakos nyilvántartás szerint folyik. A kölcsönzési idő három hét, 

amely egy alkalommal hosszabbítható. A gyerekek maximum 2 , a felnőttek 6 könyvet 
kölcsönözhetnek egyszerre.  
A  kikölcsönzött dokumentumokról – a kiadástól a visszavételig nyilvántartást kell vezetni. 

 
A kölcsönzött dokumentum amennyiben nincs rá újabb igénylés, 1 alkalommal 
meghosszabbítható. 
 

A vissza nem hozott könyveket felszólítással, térítési kötelezettség ( ez lehet pénzbeli 
térítés illetve egy a kikölcsönzött dokumentummal megegyező kifogástalan állapotú  mű 
)megvalósításával kell a könyvtár állományába visszajuttatni.  
Amennyiben a kereskedelemben már nem kapható dokumentum vész el vagy rongálódik meg,  
úgy  a  könyvtár  a  beszerzési ár  többszörösének megtérítését is követelheti  . 
A további kölcsönzésből kizárható az a tanuló, aki többszöri felszólítás ellenére  nem hozza 
vissza a könyveket illetve sorozatosan megrongálva szolgáltatja vissza  azokat. 
 
Csoportos használat: A könyvtár által szervezett programok (versenyek, vetélkedők, 
előadások) nyilvánosak, beiratkozás nélkül látogathatók. A könyvtárban délelőttönként 
lehetséges a könyvtárhasználati órák lebonyolítása. 

 
A könyvtár a használat felsorolt módjain kívül még az alábbi szolgáltatásokat nyújtja: 
 
1. Információszolgáltatás: A könyvtár tájékoztató szolgálata keretében 

információszolgáltatást nyújt a tanítás-tanulás folyamatában felmerült problémák 
megoldásához. Az információ szolgáltatás alapja: 

• A gyűjtemény dokumentumainak hozzáférése 
• A könyvtár adatbázisának hozzáférése 
• Más könyvtárak adatbázisának hozzáférése 
 



2. Témafigyelés, irodalomkutatás, ajánló bibliográfiák készítése: A felsorolt szolgáltatások 
segíthetik tanulói pályamunkák, értekezletek, szaktárgyi órák és programok előkészítését. 

 
3. Előjegyzés: A könyvtárosok a nyilvántartás segítségével tájékoztatást nyújtanak a 

kölcsönzés alatt álló dokumentumokról, azok lelőhelyéről, és igény esetén előjegyzést 
készítenek. 

 
4. Másolatszolgáltatás: A kézikönyvtár állománya nem kölcsönözhető, de kérés esetén – az 

idevonatkozó jogszabályok figyelembevételével – a könyvtárosok engedélyezhetik 
másolatok készítését az intézmény területén belül.  

 
A könyvtár olvasója a megrongált vagy elveszett dokumentumokat köteles pótolni vagy 
megtéríteni. A könyvtár a pillanatnyi vásárlási értéket és a beszerezhetőséget veszi 
figyelembe a térítés díjának megállapításánál. 
A vissza nem hozott könyveket felszólítással, térítési kötelezettség ( ez lehet pénzbeli 
térítés illetve egy a kikölcsönzött dokumentummal megegyező kifogástalan állapotú  művet 
)megvalósításával kell a könyvtár állományába visszajuttatni.  
Amennyiben a kereskedelemben már nem kapható dokumentum vész el vagy rongálódik meg,  
úgy  a  könyvtár  a  beszerzési ár  többszörösének megtérítését is követelheti  . 
A  további kölcsönzésből kizárható az a olvasó, aki többszöri felszólítás ellenére  nem hozza 
vissza a könyveket illetve sorozatosan megrongálva szolgáltatja vissza  azokat. 
 
 

A könyvtár házirendje 
 
A könyvtár házirendjét ld. külön mellékletben ill. a könyvtárban kifüggesztve.  
 

 
VII.A könyvtár munkarendje 
 
A könyvtár minden munkanap nyitva tart.  
 
A könyvtár nyitva tartása: 
 
Az iskolai könyvtár működése szorosan igazodik a tanév rendjéhez, ezért a tanítás ideje alatt, 
a tanítási napokon az olvasók rendelkezésére áll, az iskolai szünidőben pedig zárva tart.  
A kettős funkcióból adódóan azonban a tanítás nélküli napokon is nyitva van a  könyvtár. 
    
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
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 

 

A könyvtár gyűjtőkörét meghatározó tényező: 

 
Kettős funkciójú könyvtár –általános iskolai és városi fiókkönyvtár. 
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.  

- a fő-gyűjtőkörbe tartoznak a könyvtár elsődleges funkciójából adódó feladatok 
megvalósításához szükséges dokumentumok 

- a mellék-gyűjtőkörébe pedig a másodlagos funkciójából fakadó szükségletek 
kielégítését szolgáló dokumentumok. 

 
 
 A használók köre 
- az intézmény dolgozói  
- az intézmény tanulói, és volt tanulói 
- a lakótelepen élő felnőttek 
- illetve bárki, aki igényt tart könyvtári szolgáltatásainkra 

 

A gyűjtés szintje és mélysége:  

 



Elsősorban az iskola jellegének, tantárgyi struktúrájának megfelelő kézikönyveket szerezzük 
be, teljességgel egyetlen tantárgy, tudományterület irodalmát sem gyűjti a könyvtár. 
A szépirodalmi művek:a helyi tantervben szereplő írók, költők válogatott művei, lírai, 
prózai, drámai antológiák, szöveggyűjtemények, az iskola ünnepi rendezvényeihez 
szükséges összeállítások. 
A tananyagot kiegészítő szép- és ismeretközlő irodalmat válogatva kell gyűjteni.  
A példányszám megállapításánál figyelembe vesszük, hogy a tanításban munkaeszközként 
használt dokumentumok kellő mennyiségben (tanulócsoportnyi) álljanak rendelkezésre. 
 
 
 
 
 A könyvtár gyűjtőköre dokumentumtípusok szerint 
1. Írásos nyomtatott dokumentumok: könyv, periodika, kisnyomtatvány. 
2. Kéziratok 
3. Audiovizuális dokumentumok: hangkazetta, videofilm, CD, DVD. 

 

 

Az állománygyarapítás módja: 

 
- Vásárlás: a költségvetés adta lehetőségeknek megfelelően, továbbá a közművelődési részleg 

állományépítését a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár végzi. 
- Ajándék: formájában intézmények és magánszemélyek adományaiból gyarapítjuk az 

állományt. 
 

Könyvtári állományrészek: 

 
- Kézikönyvtári állomány 
- Pedagógiai gyűjtemény 
- Ismeretközlő irodalom (ifjúsági és felnőtt szakirodalom) 
- Szépirodalom (ifjúsági és felnőtt szépirodalom) 
- Kötelező olvasmányok 
- Tartós tankönyvek 
 

 

Fő gyűjtőkör:  

 
Ide tartoznak a könyvtár elsődleges funkciójából adódó feladatok megvalósításához, az 
olvasók igényeihez és az oktatás színvonalának biztosításához szükséges dokumentumok:  
- az oktatáshoz, az iskolai nevelőmunkához szükséges, illetve a könyvtári tájékoztató munkát 
segítő általános és szaklexikonok, enciklopédiák, szótárak, fogalomgyűjtemények, kézikönyvek, 
összefoglaló munkák, adattárak, atlaszok; 
 



Szépirodalom: 
-  teljesség igényével gyűjtendő 
- a helyi tantervben meghatározott kötelező és ajánlott olvasmányok, a tananyaghoz 
kapcsolódó antológiák, verseskötetek, népköltészeti alkotások, mesekönyvek és ifjúsági 
regények 
- a tantárgyi programban meghatározott klasszikus és kortárs szerzők válogatott művei 
- a nevelési program megvalósításához szükséges alkotások 
 
-  a teljesség igénye nélkül gyűjtendő 
 - átfogó lírai, prózai és drámai antológiák 
- ifjúsági és gyermekirodalom, elbeszélés és verseskötet 
 
- a kettős funkcióból adódóan a városi felnőtt lakosság számára is kínálunk a teljesség igénye 
nélkül szépirodalmi műveket, ( antológiákat, versesköteteket, népköltészeti alkotásokat, 
mesekönyveket,) valamint  bűnügyi, romantikus, és kalandregényeket. 
 
 
Szakirodalom:  
Szakterületek szerint erősen válogatva (a kettős funkcióból adódóan a városi felnőtt lakosság 
számára is) 
 
1.Ismeretközlő irodalom: 
 
- teljesség igényével gyűjtendő 
 
- alap és középszintű általános lexikonok és enciklopédiák, 
 - a tananyaghoz közvetlenül kapcsolódó szakirányú segédkönyvek 
- munkáltató eszközként használható alapszintű ismeretközlő irodalom 
- intézményben érvényben lévő pedagógiai  program, tantervek, tankönyvek,  
- iskola történetével foglalkozó dokumentumok 
 
-  teljesség igénye nélkül gyűjtendő 
- az iskolában tanított nyelvek oktatásához felhasználható segédletek 
- a tanult tantárgyban való elmélyülést szolgáló , tananyagon túlmutató   alapirodalom 
 
Szakterületek szerint: 
 
- A tudomány és kultúra legáltalánosabb alapjai, enciklopédiák, általános lexikonok 
 Bibliográfiák, könyvtártan(az iskolafokozatnak megfelelő tájékoztató munkához szükséges 
kézi – és segédkönyvek)  
- Filozófia, pszichológia, logika, erkölcstan. Általános művek, összefoglalók. 
- Vallás, teológia: Biblia, mitológia alapművei, keresztény vallás. Általános művek, 
összefoglalók. 
- Társadalomtudományok  



Pedagógiai szakirodalom; elméleti és módszertani dokumentumok: az alapvető pedagógiai és 
pszichológiai lexikonokat, enciklopédiákat, kézikönyveket, a pedagógiai programban 
meghatározott nevelési és oktatási célok megvalósításához szükséges szakirodalmat 
 Néprajz: összefoglaló jellegű művek lexikonok. Népművelés, szabadidő felhasználása. 
- Természettudományok: Általános természettudományi művek, matematika, csillagászat, 
fizika kémia, földtudományok, őslénytan, biológia, növénytan, állattan alapszintű művei. 
- Alkalmazott tudományok: technika számítástechnika, barkácsolás.  
- Művészet, szórakozás, sport: Alapszintű összefoglaló művek. 
- Nyelv és irodalom: A nyelv általános kérdései, a helyesírás általában. 
- Irodalomtudomány: világirodalom története, irodalomtörténeti művek. 
A magyar irodalom története. Magyar próza- és drámairodalom, a költészet klasszikusai és a 
kötelező olvasmányok. 
- Földrajz, életrajz, történelem: földrajztudományok alapszintű összefoglaló munkái kiemelten 
Európára és Magyarországra vonatkozóan. 
Történelemtudomány elmélete és segédtudományai összefoglaló alapszintű munkái, Európa és 
Magyarország története.. 
 
Kiemelt gyűjtemények:  
 
 1.Pedagógiai irodalom 
 
- 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 
- intézményben érvényben lévő pedagógiai  program, tantervek, tankönyvek,  
 
2. Könyvtári szakirodalom 
- az iskolafokozatnak megfelelő tájékoztató munkához szükséges kézi – és segédkönyvek 
- iskolai könyvtárakra vonatkozó alapjegyzékek 
 
3. Kéziratok 
 gyűjteni kell:   
- az  iskola történetével foglalkozó dokumentumok 
- az iskola pedagógiai dokumentációit 
4. Periodika 
- pedagógiai folyóiratok 
- módszertani folyóiratok 
- havi- heti- és napilapok 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
2.sz.melléklet 

 
A Kertvárosi Általános Iskolai Könyvtár  

használatának szabályai 
Nyitva tartás: 

A könyvtár nyitva tartását minden évben a könyvtáros és az intézmény vezetője együtt 
határozza meg.  

A nyitvatartási rendet jól látható helyre ki kell függeszteni.  

Beiratkozás: 

A könyvtár iskolai és közművelődési könyvtár, ennek értelmében minden érdeklődő számára 
nyitott. 

 A beiratkozás egy naptári évre érvényes. 

Beiratkozáskor az olvasó személyi igazolványával, vagy más, hitelt érdemlő okirattal igazolja 
személyazonosságát, egyúttal belépési nyilatkozatot ír alá, amelyben kötelezettséget vállal a 
könyvtárhasználat szabályainak betartására.  

Az iskola minden tanulója, dolgozója tagja a könyvtárnak. Külön beiratkozni nem kell. 

Kölcsönzés:  

 A könyvtár állományából - nyitvatartási időben - díjtalanul kölcsönözhet az iskola valamennyi 
tanulója, pedagógusa, dolgozója és a közművelődési könyvtár minden beiratkozott olvasója. 

 A könyvek kölcsönzési ideje három hét, melyet egyszer meg lehet hosszabbítani.  

A közművelődési könyvtár beiratkozott olvasóinál egy időben legfeljebb 6 db könyv , míg a 
tanulóknál legfeljebb 2 db könyv lehet. Hosszabbítás egy  alkalommal lehetséges személyesen 
vagy telefonon keresztül. 
- A könyvtárból könyvet csak a könyvtáros(ok) tudtával szabad kivinni. 

 

A könyvtár nyilvános kölcsönzési rendje: 



A könyvtár minden munkanap nyitva tart.  
 
Az iskolai könyvtár működése szorosan igazodik a tanév rendjéhez, ezért a tanítás ideje alatt, 
a tanítási napokon az olvasók rendelkezésére áll, az iskolai szünidőben pedig zárva tart.  
A kettős funkcióból adódóan azonban a tanítás nélküli napokon is nyitva van a könyvtár. 
    

 

 
Könyvtárhasználat  

Tanítási idő alatt a helyben használat, az oktatási munkához szükséges dokumentumok 
intézményen belüli kölcsönzése és tanulási célzatú használat 7.55-től, a tanítási órák 
kezdetétől a nyilvános kölcsönzés befejezéséig biztosított. 
 
Kivétel ez alól, mikor egyéb hivatalos tevékenység miatt (közalkalmazotti értekezlet, 
munkatársi értekezlet, továbbképzés, stb.) az intézményvezetés mást rendel el. 
 
Erről a felhasználókat lehetőleg minimum 24 órával a változás előtt az intézmény 
bejárati ajtaján, a kirakati tárlóban, a könyvtárajtón tájékoztatjuk. 

Csak helyben használhatók a kézikönyvek, a folyóiratok és az audiovizuális dokumentumok. 

(Pedagógusok egy-egy tanítási órára kikölcsönözhetik.)  

 A könyvtár olvasója a megrongált vagy elveszett dokumentumokat köteles pótolni vagy 
megtéríteni.  

A könyvtár az aktuális vásárlási értéket és a beszerezhetőséget veszi figyelembe a térítés 
díjának megállapításánál.  

A könyvtárban lehetőség van az állomány egyéni és csoportos használatára, tanórák és egyéb 
csoportos foglalkozások megtartására. 

 A könyvtárban tartandó órákra és csoportos foglalkozásokra előre meghatározott ütemterv 
szerint kerül sor, melyet a könyvtáros-tanár a nevelőkkel együttműködve állít össze. 

Az olvasók kötelesek a könyvtárhasználat során a könyvtárakban általában elvárható 
viselkedést tanúsítani.  

A többi olvasó művelődését, munkáját indokolatlanul zavaró, továbbá a szándékos károkozáson 
tetten ért személyt – minden lényeges körülmény megvizsgálása mellett – a könyvtár 



korlátozhatja használati jogait illetően, szükség szerint kártérítési igénnyel léphet fel 
vele szemben. 

 A könyvtári könyveket, dokumentumokat a könyvtárhasználók kötelesek védeni, valamint a 
könyvtári rendet, tisztaságot megtartani  

 Tanév végén a könyvtáros-tanár által kijelölt időpontra a kölcsönzött könyveket, 
tankönyveket vissza kell szolgáltatni. 

 
A könyvtár termeiben nyílt láng használata és a dohányzás szigorúan tilos! 
 
 
3, sz. melléklet 
 
A katalógus szerkesztésének szabályai 
A könyvtár katalógusai:  
I. Cédula katalógus  
1. Raktári katalógus  
2. Betűrendes keresztkatalógus (bemutató jellegű)  
II. Elektronikus katalógus  
 
A cédulakatalógus építésére vonatkozó szabályok : 
 
Cédulaszükséglet  
A beszerzett dokumentumokhoz a könyvtáros-tanárnak kell elkészíteni a megfelelő számú 
katalóguscédulát illetve a  fiókkönyvtárnak letétbe szállított dokumentumok  cédulákkal 
ellátva érkeznek, melye a raktári katalógusba kerülnek elhelyezésre . 
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.  
 
Katalógus szerkesztési szabályok  
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 és az állandó letétek raktári lapjai. Az egyes csoportokon belül a cédulák a 
raktári jelzet szerinti sorrendben követik egymást.  
A betűrendes keresztkatalógus szerkesztése  
Egy-egy mű minden kiadásáról került bele cédula. A több példányban beszerzett azonos 
kiadású művekről minden besorolási adatnál egy cédulát helyeztünk el.  
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)  
- tárgyi melléktétel (azon személyek, intézmények, földrajzi helyek neve, melyekről a mű szól)  
- tárgyszavak (azok a kifejezések, melyek röviden, tömören kifejezik a mű tartalmát)  
 
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  
 
Az elektronikus katalógus szolgáltatásai  
Az elektronikus katalógus integrált könyvtári nyilvántartási rendszerként használható. 
Alkalmas az állomány nyilvántartására, feltárására formai és tartalmi oldalról egyaránt, , 
statisztikai adatok (gyarapodás, törlés, állományegységek alakulása stb.) lekérdezésére, a 
könyvtári állomány ellenőrzésére.  
 
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. 
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