
Gyűjtőköri szabályzat 
 

 

Könyvtár célja:  
 Gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja  

 Közhasznú információszolgáltatást nyújt  

 Helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt.  
 

Gyűjtőköri alapelvek:  
 A könyvtár nyilvános városi könyvtári minőségben gyűjti az 1997. évi CXL. törvény által 

meghatározott alapfunkciók ellátásához szükséges dokumentumokat  

 Kiemelt feladat a helyismereti dokumentumok gyűjtése  

 Az állománygyarapítás és apasztás folyamatosságával és helyes arányinak biztosításával garantálja a 
gyűjtemény kívánatos összetételét, informatív értékét, használhatóságát.  

 A gyűjteményépítés során a hatékony információközvetítés érdekében a beszerezhető 
dokumentumtípusok változatosságára törekszik.  

 

A gyűjtőkör kiterjed:  
 Minden tudományágra, szép- és ifjúsági irodalomra  

 Magyar nyelvű kiadványokra, illetve a nyelvtanulást elősegítő szépirodalmi művekre  

 Újonnan megjelenő művekre  

 Magyarországon megjelenő kiadványokra  

 Feldolgozás jellege szerint tudományos- , ismeretterjesztő- és szépirodalomra  

 Dokumentumtípusok szerint: könyv, periodika, térkép, CD, DVD, hangos könyv  
 

Részletes gyűjtőköri leírás az Egyetemes Tizedes Osztályozás felépítése alapján:  
Válogatás, teljesség, kiemelés:  
A könyvtár gyűjtésében –típusától és méretéből eredően- nem törekedhet teljességre. Gyűjtésében szinte 
valamennyi területen válogatva, illetve erősen válogatva gyűjt, kivéve a helytörténeti dokumentumokat.  
 

Általános művek  
 Általános lexikonok  

 Általános művek ismeretterjesztő irodalma  

 Kiemelt figyelem a könyvtári szakirodalom gyűjtésére  
 

Filozófia. Pszichológia  
 Összefoglaló művek  

 Oktatási intézményekben továbbtanulók számára szükséges művek  
 

Vallás  
 Összefoglaló művek  

 A témát közérthetően feldolgozó művek  
 

Társadalomtudományok  
 A könyvtár gyűjti a bel- és külpolitikai összefoglaló műveket, és a témához kapcsolódó 

ismeretterjesztő kiadványokat, az objektív tájékoztatás érdekében valamennyi politikai irányzat 
reprezentánsait.  

 A szociológia és statisztika témakörből az országos összefoglalókon túl a térség életét közvetlenül 
érintő kiadványokat.  

 Jogszabálygyűjteményeket a jogtudomány területeiről.  

 Nevelés témakörhöz gyűjti a szaklexikonokat, az összefoglaló jellegű pedagógiai és didaktikai 
munkákat, illetve a témakörhöz kapcsolódó szakkönyveket.  

 

 

 



 


 Néprajzi témában megjelenő kézikönyveket, szakkönyveket, a szakkönyvek közül különös tekintettel 

vidékünk néprajzi életét érintő ismeretterjesztő műveket.  

 A fentiekben nem említett, de a társadalomtudomány témakörébe tartozó területek (mint 
államigazgatás, hadtudomány, kereskedelem) irodalmát alaptájékoztatás szintjén.  

 
Természettudományok  

 Természettudományok általános lexikonjai, összefoglaló művei és közérthető ismereterjesztő 
irodalma, feladatgyűjtemények, táblázatok  

 A könyvtár különös tekintettel gyűjti a környezet- és természetvédelem irodalmát (Körös-Maros 
Nemzeti Park)  

 

Alkalmazott tudományok  
 Gyűjti a szakterületek lexikonjait, szintéziseit, ismeretterjesztő irodalmat.  

 
Művészet. Sport  

 Gyűjti a művészeti lexikonokat, átfogó értelmező műveket, egyes művészek biográfiáit, 
képzőművészeti albumokat.  

 A sport témakörében az összefoglaló műveken túl gyűjti az egyes sportágak szabálykönyveit.  
 

Nyelvtudomány. Irodalomtudomány  
 A szakkönyveket, szótárakat és a nyelvtanuláshoz szükséges alapvető műveket világnyelvek 

viszonylatában.  
 Irodalmi lexikonok, irodalomtörténeti, irodalomesztétikai összefoglaló,  

 Egyes népek irodalmáról és jeles képviselőiről készült tanulmánykötetek, kiemelten a magyar 
irodalom képviselőire.  

 Szépirodalom: szépirodalmi művek közül a világ- és magyar irodalom klasszikusait és ma élő 
reprezentánsait.  

 

Földrajz. Történelem. Útleírás  
 Teljességre törekvően gyűjtjük a helytörténeti dokumentumokat, a Dévaványán született és a város 

életében jelentős szerepet játszó személyek életével, munkásságával kapcsolatos kiadványokat.  
 Válogatva gyűjtjük Békés megye helyismereti vonatkozású anyagát.  

 Válogatva gyűjtjük a világ országairól, Magyarországról és tájegységeiről készült monográfiákat, 
útikönyveket, térképeket, útleírásokat.  

 Életrajzi lexikonok, nevezetes személyiségekről szóló művek.  

 A történelemtudomány köréből válogatva gyűjtjük a világtörténet és Magyarország történetének 
összefoglalóit, az egyes korszakokról készült ismeretterjesztő műveket, kronológiákat.  

 

Szépirodalom  
Válogatva gyűjtjük a szépirodalmi műveket, melyek a tartalmas kikapcsolódás, élményszerzés, szórakozás 
mellett az általános, középiskolai és felsőoktatási tanulást, ismeretszerzést is szolgálják. A gyűjtőkörbe a 
magyar és a világirodalom klasszikusai, mérvadó mai alkotók művei, új stílusokat, formákat képviselő 
alkotások, bestsellerek, lektűrök, népköltészeti alkotások tartoznak.  
 

Külön elbírálás alá esik:  
 A gyermek- és ifjúsági irodalom: A magyar nyelven 14 éven aluli gyermekek számára megjelent 

ismeretterjesztő és szépirodalmat válogatva gyűjtjük.  

 Teljességre törekvően gyűjtjük az általános és középiskolák kötelező és ajánlott irodalmát.  
 
Időszaki kiadványok  
A könyvtárban beszerzésre kerülnek a politikai és általános tájékozódáshoz szükséges országos és megyei 

napilapok és hetilapok, illetve az ennél ritkábban megjelenő folyóiratok, gyermek és ifjúsági 

 

 



 

folyóiratok, természettudományos, képes- és divatlapok erős válogatással. Az összes példányból kötelezően 
megőrzendő a Dévaványai Hírlap.  
 

Hangzóanyagok  
A könyvtár gyűjti a kötelező olvasmányok adaptációit, erősen válogatva a klasszikus játékfilmeket, 
mesefilmeket, rajzfilmeket, hangoskönyveket.  

A korszerű állományalakítás elengedhetetlen feltétele a tervszerű állományapasztás, amely könyvtár 
rendeltetésszerű feladatainak ellátására alkalmatlanná vált dokumentumok kivonását jelenti.  
Tartalmi elavulás miatt akkor vonjuk ki a dokumentumot, ha világnézeti szempontból túlhaladottá vált, vagy 
a gyakorlatban a benne szereplő adatok elavulása miatt már nem használható, illetve újabb, bővített kiadása 
jelent meg.  
Fölös példányszám miatt akkor kerül sor apasztásra, ha a kérdéses mű iránt az olvasói igény megcsappan.  
A Gyűjtőköri Szabályzatban rögzített apasztási indokokon túl is végez a könyvtár törlést, az alábbi okok miatt:  

 Használat miatt elrongálódott  

 Olvasó által elveszített és megtérített tartozás  

 Elháríthatatlan esemény miatt megsemmisült  

 Állományellenőrzéskor felmerült, megengedett hiány.  

 


