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GYŰJTÓKÖRISZASÁLYZAT

A könyvtár típusa, nagysága, feladatköre, munkaszervezete

A Mándoki Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtára a település nyilvános közkönyvtára,

mely a helyi alapfokú oktatási intézmény iskolai könyvtáraként is funkcionál.

Elhelyezkedése is ennek megfelelő; a város központjában lévő iskolakomplexum 1. számú ,
leqmodernebb épületének 72 m2-es , földszinti helyiségében működik. Ugyanakkor az
utcáról ( Petőfi park felől) jól megközelíthető közvetlen bejárattal is rendelkezik.

A könyvtár helye a könyvtári rendszeren, hálózaton belül

Könyvtárunk a nyilvános könyvári ellátás rendszerének működő egysége, része a

közművelődési könyvtári hálózatnak. Hálózati központja a Móricz Zsigmond Megyei és Városi
Könyvtár. Együttműködésben áll a "Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Könyvtárak Egyesülés" -
sei a fenntartóval kötött megállapodás alapján.

A könyvtár környezete

A.gyűjtemény alakítását, az állománygyarapítást a könyvtár típusából, a könyvtári rendszeren

belül elfoglalt helyéből adódó követelményeken túl meghatározza a társadalmi és helyi

környezet, ahol tevékenységét kifejti.

Mándok egy közel 5000 lakosú , dinamikusan fejlődő, a polgárainak kisvárosi szintű

életminőséget és közszolgáltatásokat biztosító település, mely 2007-ben méltán nyerte el

a városi címet.

A könyvtár, mely 2012-ig az ÁMK keretein belül működött, egyike a város nagyobb kulturális
intézményének a Művelődési Házzal és a Közösségi Házzal egyetemben, melyekkel2013-től

alkot közös intézményi egységet.

Oktatási környezet: Általános iskola, középfokú oktatási intézmény és alapfokú
művészetoktatási iskola telephelyei működnek a városban, ám ezek egyike sem rendelkezik
önálló könyvtárra!. Azaz a település lakossága és az itt található oktatási intézmények tanulói
számára kizárólagosan a Mándoki Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár nyújt könyvtári

szolgáltatásokat. A könyvtár nyilvánosságának mértéke nem korlátozott.



Gyűjti, feldolgozza és a település lakóinak, az iskola tanulóinak ,illetve a város

vonzáskörzetében élőknek rendelkezésére bocsátja mindazokat a könyveket és egyéb

dokumentumokat, amelyek segítik:

az önművelést, önképzést;

a köz- és szakmai ügyekben való tájékozódást;

az információszerzést;

az alap-, válogatva a középé és felsőfokú tananyag kiegészítését, elmélyítését;

a szabadidő hasznos eltöltését.

Fenti feladatait a felnőtt- és gyermekrészleg, és az audiovizuális gyűjtemény működtetésével
látja el.

A gyűjtőkör kialakításánál figyelembe veendő tényezők

A gyűjtemény kialakításánál objektív tény a költségvetési keret, amely befolyásolja a

beszerzendő dokumentumok körét, típusát és darabszámát. A költségvetés tervezése és

testületi jóváhagyásakor törekedni kell az optimális anyagi fedezet biztosítására, hogy az

alábbi tényezőket maradéktalanul figyelembe vehessük:

a településen a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtára az egyetlen nyilvános

közköriyvtár;

Kettős funkciójából adódóan a beiratkozott 14 éven aluliak, és a pedagógusok

aránya igen magas,azaz az oktató-nevelő munka igényeit is kell szolgálnia;

a környező kistelepülések természetes központja a város, ezért az ott lakók is nagy

számban beiratkoznak;

az középiskolákban, egyetemeken, főiskolákon tanulók. de hazajárók igényeit is

figyelembe kell venni a kézikönyvek szerzeményezésénél;

a gazdasági struktúra folyamatos változása, a munkanélküliség mértéke miatt sokan

vesznek részt átképzésben, továbbképzésben;

a továbbtanulás miatt megnőtt a nyelvkönyvek, idegen nyelvű irodalom iránti igény;

a számítástechnika, informatika a gazdaság, de a non-profit szféra minden ágában

teret nyert, a számítógépes információhordozók a könyvtári munka alapjául is

szolgálnak; a könyvtári adatbázisok, CD-ROM-ok a tájékoztatás alapeszközei;

megnőtt az igény a nem hagyományos könyvtári dokumentumok,az elektronikus

információhordozók iránt.



A gyűjtőkör részletes leírása

A könyvtár, - annak érdekében, hogy saját állományából megfelelő szolgáltatásokat tudjon
nyújtani - szisztematikus gyűjtőmunkát végez.

Ám az állomány "kiegészíthető" más könyvtárak anyagából. (könyvtárközi kölcsönzés, ODR
szolgáltató könyvtár)

A könyvtár jellegéből és típusából adódóan általános gyűjtőkörű.

Alapelvek:

gyűjti az általános tájékoztatást szolgáló szakirodalmat (kézikönyvek, segédkönyvek,

általános lexikonokat, általános enciklopédiákat, általános szótárakat,( Ki kicsoda? -
jellegű életrajzi lexikonokat, adattárakat, név- és címtárakat, statisztikai kiadványokat,
jogszabály-gyűjteményeket )

az egyes szakterületek lexikonjait, a tudományág összefoglaló műveit;

az egyes szakterületek alap- és középszintű ismeretközlő irodai mát a könyvtár

típusának megfelelően;

képeskönyveket, mesés- és verseskönyveket, gyermek- és ifjúsági gyűjteményes
köteteket műfajonként, ifjúsági regényeket, történeteket, valamint a magyar és a
világirodalom klasszikusait és válogatva a modern irodalom alkotásait.

Beszerzi a városra vonatkozó helyismereti irodalmat,

az oktatásban felhasználható általános és szakirányú kézikönyveket, lexikonokat.

enciklopédiákat, szótára kat, bibliográfiákat

valamint a pedagógia és társtudományai köréből az alapvető műveket;

az iskolában oktatott tantárgyaknak megfelelő tudományok legújabb eredményeit

összefoglaló műveket;

azokat az értékes szépirodalmi műveket, amelyek a tantervi anyag tanításához

közvetlenül kapcsolódnak és amelyek a nevelő munkában felhasználhatók;

a tantervben megjelölt kötelező olvasmányokat, valamint az ajánlott irodalmat, a

magyar és a világirodalom klasszikusainak gyűjteményes munkáit.

továbbtanulással, pályaválasztással kapcsolatos dokumentumokat

olyan információhordozókat, amelyek lehetővé teszik a könyvtár-, dokumentum- és

információhasználat tanítását és tanulását;

gyűjti a megyei és helyi lapokat, erősen válogatva a fontosabb folyóiratokat,

hetilapokat.

válogatva gyűjti a zenei-, irodalmi-, nyelvi lemezeket, CD-ket; CD-ROM-okat.



Kizárásbk:

Nyelvi és időhatárok: a könyvtár csak 1975 után megjelent műveket gyűjt magyar

nyelven, kivételt képeznek ez alól a klasszikus szépirodalmi művek régebbi példányai.

hangzó anyagokból csak tematikus válogatás CD-ket pl. iskolai vagy városi

ünnepségekhez szükségeseket szerez be ; válogatva a könnyűzene klasszikusainak

műveit is. / a zeneletöltő csatornák

Kiemelések:
helylsmeref dokumentumokat maradéktalanul gyűjti, megőrzi a Mándoki Tükör című

~özéleti helyi újságot / ezek archiválandó, nem selejtezhető anyagok!

a város gazdasági jellegének megfelelő szakkönyveket, kézikönyveket magas szinten

is beszerzi

figyelemmel kíséri és válogatva beszerzi az középiskolai,egyetemi-főiskolai oktatáshoz

ajánlott kézikönyveket,

a DVD filmek( régebben videokazetták) gyűjtésénél az oktatásban használható kötelező

irodalom feldolgozásait, a filmtörténeti értékeket részesíti előnyben; szórakoztató- és

ismeretterjesztő filmeket, mesefeldolgozásokat válogatva gyűjt.

Példányszám:

A könyvtár a dokumentumokat alapvetően egy példányban gyűjti, kivételt képeznek ez alól a

iskolai kötelező szépirodalom alkotásai, ezekből 1- 15 példányig szerzünk be.

Nyelv:

Elsősorban magyar nyelvű kiadványokat gyűjljük , de a jelentős számú roma nemzetiségi

lakosságra, iII.etvetanulóifjúságra való tekintettel van egy kisebb gyűjtemény a cigány nyelvű

versekböl, mesékből.

Valamint az iskolában oktatott idegen nyelvek nyelvkönyveit, szótárait, egyéb formátumú

oktató dokumentumait(CD, CD-ROM) is beszerezzük.



RÉSZLETES GYŰJTÉSI UTASíTÁS

A gyűjtemény ETC szerinti tagozódása
1.Kölcsönző; állomány

a, 'Szakirodalom

o Tudomány és kultúra általában. Könyvtárügy

Könyvtárunk válogat a tudomány és a szellemi élettel általában foglalkozó, és a tudományos
munka szervezésével, továbbá az írás, a könyv és a könyvtárak történetével és a kultúra
fejlődésével foglalkozó könyvanyagból. Gyűjtünk a gyermekek részére készült antológiákat,
évkönyveket.

1 Filozófia, bölcselet

Válogatottan szerezzük be a főbb filozófiai irányzatokat képviselő legfontosabb filozófusok műveit.
Válogatunk a lélektan, a logika, az etika és az esztétika magyar nyelvű, alapszintű irodalmából.
Gyerekek számára a világnézetet alakító művek gyűjtésére törekszünk.

2 Vallás, teológia, mitológia

Válogatunk a vallástörténet és tudomány fontosabb szemléletű tudomány népszerűsítő műveiből,
valamint a mítoszokkal, mitológiákkal foglakozó irodalomból. Gyermekeknek a regéket, mondákat,
mítoszokat, legendákat, valamint a népszerű vallástörténeti műveket.

3 Társadalomtudományok

Válogatással gyűjtjük a szociológia irodalmát és szociográfiákat, továbbá az alapvető statisztikai
kiadványokat.

Beszerezzük a legfontosabb bel- és külpolitikai kiadványokat, az alapvető köz- és politikai-

gazdaságtani műveket és a népszerű jogi kiadványokat.
Válogatottan gyűjtjük a nevelés és az oktatás elméleti és gyakorlati kérdéseit tárgyaló műveket, a
közművelődés és a szabadidő felhasználás irodalmát, valamint a néprajztudomány alapszintű
irodalmát.

Gyűjtjük a gyermekek számára a néphagyományokat és a népi játékokat ismertető műveket.

5 Természetiudoményok

Beszerezzük a természettudományok alapvető történeti és elméleti jellegű műveit, az egyes
tudományágak fontosabb alapszintű munkáit, illetve a tudománynépszerűsítő műveket.
Gyerekeknek főként a természet- és környezetvédelemmel foglalkozó alapismereti műveket.
Teljességgel igyekszünk beszerezni a Mi Micsoda sorozat köteteit számukra.



6 Alkalmazott tudományok

Gyűjtjük az alkalmazott tudományok alapvető történeti és elméleti műveit: Az orvostudomány

köréből gyűjtjük a népszerű, felvilágosító jellegű egészségügyi kiadványokat, az egészségre

nevelésnek és a testápolásnak a könyveit.

Mezőgazdasági művek közül érdemi teljességgel gyűjtjük a háztáji gazdaságok munkáját segítő

irodalmat, zöldség- és gyümölcstermesztésről szóló irodalmat.

Megvásároljuk az élelmiszerekkel, táplálkozással és konyhával, lakással és alakberendezéssel,

továbbá a gyermekgondozással kapcsolatos alapszintű műveket.

Gyerekek részére gyűjtjük az olyan népszerű műveket, amelyek bemutatják a nagy

felfedezőket, tudósokat és találmányaikat. Továbbá akár gyermekek által saját kezűleg is

elkészíthető tárgyak barkácsolásával kapcsolatos műveket és a nekik szóló népszerű

egészségügyi felvilágosító kiadványokat.

Az informatika és számítástechnika irodalmának alapvető kiadványait.

Beszerezzük még a házikert gondozási, háztartási és főzési, kézimunkázási alapismereteket

nyújtó műveket.

7 Művészetek

Gyűjtjük a művészet általános elméletévei és a művészeti irányzatokkal, stílusokkal, műfajokkal

foglalkozó műveket.

Válogatunk a képzőművészet, a zene, a film és a színházművészet irodalmának beszerzésénél.

Alapszinten gyűjtjük a sportkönyveket,a társasjátékok és fejtörők könyveit. A sportkönyvek közül a

nagy sporteseményeket, kiemelkedő sportolókat megörökítő művek, a verseny- és játékszabályok

és játékos könyvek a szükségesebbek.

8 Nyelv és irodalom

Gyűjtjük a világnyelvek kis és közép szótárait.

Érdemi teljességgel igyekszünk beszerezni az alapszintű anyanyelvi és irodalmi tanulmányokat

segítő irodalmat. Gyűjtjük a helyesírási szabályzatokat és a magyar nyelvtanokat, valamint a

magyar irodalomtudomány és történet összefoglaló könyveit, a verstanokat, a monográfiákat,

műelemzéseket, a tanulmánygyűjteményeket.

Válogatva szerezzük be a világirodalom jelentős alkotóink életművét bemutató monográfiákat és

összefoglalő irodalomtörténeteket.

Különös figyelemmel vásároljuk az így élt sorozat ide illő köteteit, a gyermekírókról szóló

kiadványokat, az írók és költők gyermek és ifjúkoráról szóló műveket.



9 Földrajz, történelem

Válogatva gyűjtjük a földrajztudomány , ahonismeret témakörébe tartozó műveket.

Érdemi teljességgel gyűjtjük a helytörténet és a helyismeret témakörébe tartozó műveket.

Válogatunk az útleírásokból. az útikönyvekből, turistakalauzokból.

Vásárohuk a magyar és világtörténelmi tárgyú műveket, különös tekintettel a legújabb kori

történelmünkre.

Válogatással szerezzük be a régészet és az általános művelődéstörténet körébe tartozó
kiadványokat.

Érdemi teljességgel gyűjtjük a gyermekek számára a Képes illetve az Új képes történelem
sorozat köteteit.

. b, Szépirodalom

Magyar irodalom

Gyűjtjük a régi irodalom értékes alkotásait.

A mai magyar irodalomból válogatva gyűjtjük a megjelent műveket.

Igény szerint a lektűr irodalom igényesebb kiadványaiból is vásárolunk, ám ezeket különb
állományrészben különítjük el.

Gyermekek számára gyűjtjük a népmeséket, a magyar irodalom meseíróinak klasszikus és mai
alkotásait, valamint a meseregényeket, a történelmi, a kalandos és fantasztikus műveket.

Lehetőségeinkhez mérten vásároljuk a Vörös pöttyös könyvsorozat köteteit.

Az óvodáskorúak és az olvasást tanuló első osztályosok számára gyűjljük a képeskönyveket.
leporellókat.

Érdemi teljeséggel gyűjtjük a klasszikus magyar költők verses köteteit felnőttek és gyerekek
részére. A mai magyar költők műveiből válogatással gyűjtünk.

Világirodalom

Válogatással gyűjtjük a külföldi klasszikus írók magyar nyelven megjelent műveit. A mai
külföldi írók magyar nyelvű alkotásiból ugyancsak válogatással vásárolunk.

A gyermekeknek gyűjtjük az idegen népek meséit, a világirodalom meseíróinak klasszikus és
mai alkotásait, gyerekregényeket.



2. Kézikönyvtár

A kézi könyvtári anyag gyűjtőkőri leírásakor nem kővetjük mechanikusan az ETO rendjét, hanem a

hasonló témák és tárgykörök irodalmát összevonva tárgyaljuk.

A felnőtt olvasók kézikönyv gyűjtésével párhuzamosan gyűjteni kell a gyermek olvasók számára

szükséges referens könyveket is.

~/talános jellegű kézikönyvek

Itt gyűjtjük össze a legfontosabb általános enciklopédiákat és lexikonokat, címtárakat és

rövidítésgyűjteményeket és almanachokat. Teljességgel beszerezzük a Magyar nagylexikon

alap- és kiegészítő köteteit. ( Külön elhelyezett állományrész -Z )

Politikai, történelmi és földrajzi kézikönyvek

Valamennyi ide tartozó téma szaklexikonjait gyűjtjük. Itt kapnak helyet a filozófia, a vallástudomány

történeti munkái, mitológia kézikönyveí.

Váloqatva gyűj~ük a legfrissebb kül- és belpolitikai összefoglalókat, alapvető gazdaságtörténeti

szintéziseket, a legfontosabb oktatás és neveléselméleti és történeti kiadványokat.

Megvásároljuk a közművelődés alapvető dokumentumait.

Gyűjtjük a magyar és világtörténeti összefoglaló munkákat, az egyes nemzetek, népek és

országok történeteit.

A földrajztudomány tárgyköréből megvásároljuk Magyarország helységnévtárát, térképét és a

tudományos igényű földrajzi leírását, s ezen kívül az atlaszokat és albumokat.

Természettudományi és műszaki kézikönyveket

A természettudományok köréböl gyűjtjük a magyar nyelvű szaklexikonokat, kézikönyveket,növény-

és állathatározokat és atlaszokat, valamint az egészségügyi ABC jellegű kiadványokat.

Műszaki tudományok köréből beszerezzük a szaklexikonokat, adattárakat. Vásároljuk a

mezőgazdaság és a számítástechnika alapvető kézikönyveit, szótárait.

Művészeti, nyelvi és irodalmi kézikönyvek

Könyvtárunk gyűjti a képző- és zeneművészeti, a színházi és filmlexikonokat és a legfontosabb

összefoglaló történeti műveket, továbbá a művészeti albumokat, kalauzokat,a sport évkönyveket

és a fontos sporttörténeti összefoglalókat.



Beszerezzük a világnyelvek nagy és közép szótá rait. Válogatva a többi idegen nyelv kézi- és

zsebszótárait. Továbbá a magyar nyelvtörténeteket és nyelvtanokat,a történeti-etimológiai és

értelmező szótárakat , az idegen szavak és nevek szótárát, a helyesírási szabályzatokat és

szólás,mondás gyűjteményeket. Az irodalomtörténeteket és a legfontosabb monográfiákat ( 111
híres ... , 66 híres .... ,44 híres ... , stb. )

Itt helyezzük el a világirodalmi lexikont, a legfontosabb világirodalom történeteket és az egyes
irodalmi irányzatok összefoglaló kiadványait.

3.Segédkönyvtár

Ez az állományrész a könyvtárosok olyan mindennapi segédeszközeiből áll, amelyeket felhasznál

állományfejlesztő, feldolgozó és tájékoztató munkájához. Tartalmaznia kell minimum a könyvtári
munka kézikönyveit az ETO rövidített kiadását és kiegészítő füzeteit.

4: Helyismeret

Gyűjtjük Mándok város hely történetére vonatkozó irodalmat, leírásokat. Mándok vonatkozásában
megjelent újságcikkeket. Az Önkormányzat által kibocsájtott újság lapszámait.

5.Periodikák

A újságok és folyóiratok gyűjteményét az éves költségvetés és az olvasók igényeinek

fqggvényében alakítjuk. Egy megyei napilapot folyamatosan járatunk.

6. Audio-, audiovizuális és elektronikus dokumentumok

Könyvtárunk válogatva gyűjti a klasszikus zene és filmirodalmat. A jelentős szerzők,

előadóművészek, népzenei feldolgozások, könnyűzenei együttesek és előadók albumait erősen

válogatva gyűjtjük. Beszerezzük az pénzügyi lehetőségekhez mérten az iskolai tananyag hoz és az

ünnepi műsorokhoz kapcsolódó irodalmi és zenei feldolgozásokat, a legnépszerűbb rnese, ifjúsági

és szórakoztató filmeket.



AZ ÁLLOMÁNYGY ARAPír ss MÓDJA

Az állomány beszerzésének forrásai

A könyvtár gyűjteményét főként vásárlás formájában gyarapítja, de elfogadunk ajándékokat

és pályázunk külőnféle állományfejlesztési lehetőségre ld. Márai-program fordulói.

Az Önkormányzat által a könyvtár éves költségvetésében az állománygyarapításra fordítható

összeget próbálja nagyon körültekintően és gazdaságosan felhasználni.

Informálódunk a különböző könyvkereskedések,kiadók és internetes könyváruházak aktuális

akcióról s igyekszünk kihasználni azokat.

Vásárlás

Az elsődleges beszerzési forma a könyvtár számára a dokumentumok vétele. Forrásai és

lebonyolítási formája alapján megkülönböztetünk kurrens, azaz újonnan megjelenő és

retrospektív, vagyis régebben publikált dokumentum vásárlást.

Ajándék

Az ajándékozás útján törtértö gyarapítás nem rendszeres, de időnként jelentős gyarapodást

jelent könyvtárunk számára.

Alapelvként mindenkor azt kell szem előtt tartani, hogy ajándékként csak olyan dokumentum

fogadható el, amely a gyűjtőkörbe - mind téma, mind példányszám szempontjából beleillik.



AZ ÁLLOMÁNYGYARAPíTÁS MUNKAFOLYAMATAI

Érkeztetés, nyílvántartásba vétel

A gyarapítás munkamenetének befejező, egyben a rendezést és feltárást megelőző mozzanata a
nyilvántartásba vétel.
Az állomány-nyilvántartás a könyvtári vagyon okmány értékű bizonyiata, ezért valamennyi tartós
megőrzésre a gyűjteményébe bekerülő dokumentumot tartalmaznia kell.
A könyvtár az általa szerzeményezett dokumentumokról" egyedi és összesített állomány
nyilvántartást vezet.

Az egyedi nyilvántartás adatai: Leltári szám, nyilvántartásba vétel dátuma,a dokumentum

azonosító adatai: cím, szerző, kötetjelzés, megjelenési hely, megjelenési év, egység száma,

raktári jelzet, beszerzés módja és forrása, beszerzési ár vagy becsérték, az összesített

gyarapodási nyilvántartás sorszáma(i).
A csoportos leltárkönyv tételeit ugyanígy, az adatok évenkénti összesítésévei együtt kell
vezetni.

A leltárba vétel az érkezést követő 8 napon belül, a bélyegzés - közepén az egyedi leltárkönyv

számával- a könyvekben legalább a verzón, a 17. oldalon és az utolsó számozott oldalon

történik.

Állományapasztás

A tervszerű állományapasztás a könyvtár rendeltetésszerű feladatainak ellátására

alkalmatlanná vált dokumentumok kivonását jelenti.

Okai lehetnek:

tartalmi elvaulás
. fölös példány (használati igény hiánya)

Egyéb ok, a kényszerű kiiktatás:

használat közben megrongálódott

olvasónál maradt
elháríthatatlan esemény miatt megsemmisült

állományellenőrzéskor hiányzott



Törlési jegyzéket két példányban kell készíteni, ezt követöen a törölt dokumentumok tételes
kivezetése történik az egyedi (címleltárkönyv) nyilvántartásból. Az egyedi törlés után az összesített

adatokat be kell vezetni a csoportos leltárkönyv törlési részébe.

Az állomány-nyilvántartások rendezése után a törölt dokumentumok katalóguscéduláit is rendezni
kell, illetve az egyéb állomány feltáró eszközökben (Ld. elektronikus katalógus) meg kell történnie

az átvezetéseknek.



ÁLLOMÁNYFELTÁRÁS

Az állományfeltárás legfontosabb eszközei a katalógusok.

Cédulakatalógusok:

• raktári katalógus
Minden egyes dokumentumról külön raktári lap készül. A raktári lapok rendje megegyezik a

szabadpolcokon raktározott könyvek rendjével. A raktári katalógus naprakész, pontos
vezetése alkalmas az állományegyeztetésre. A raktári katalógus belső használatra készül.

• leíró ( betűrendes) katalógus: szerző és címek szerint

• tárgyszó katalógus

Elektronikus katalógus:

HUNTÉKA integrált könyvtári szoftver: katalógus modul



A könyvtári gyűjtemény tagozódása

Kölcsönzői állomány: a könyvtár legnagyobb állományrésze, ide tartoznak a
szépirodalmi művek, az ismeretterjesztő- és szakirodalom nagy része. Funkcióját
tekintve felnőtt- és gyermek anyagra tagolódik.
Kézikönyvtár: ide tartoznak a nem kölcsönőzhető lexikonok, kézikönyvek, adattárak,
jogszabálygyűjtemények, térképek, útikönyvek stb. Itt helyezzük el külön
gyűjteményként a helyismereti állományt, azaz a Mándokra (és válogatva a környékre)
vonatkozó műveket, helyi kiadványokat.
Segédkönyvtár: a könyvtá rosi használatra szánt szakirodalmat, jogszabályokat,
biblloqráfiákat, könyvészeteket, módszertani kiadványokat tartalmazza.
Audio-vizuális gyűjtemény: tartalmazza a zenei, prózai és nyelvi hanglemezeket, CD-ket,
CD-ROM-okat, elektronikus dokumentumokat,videokazettákat. Ezek rövid határidőre
kölcsönözhetők.
Periodika gyűjtemény: ide tartoznak a folyóiratok, heti és napilapok. 1 évig őrizni az
ismeretterjesztő lapok és a napilapok egy részét., majd selejtezni kell.

A gyűjtemény formai jellemzői

Könyvtárunk az alábbi dokumentumtípusokat gyűjti:

írásos nyomtatott dokumentumok

könyvek
periodikumok: napilap, hetilap, folyóirat
kották
térképek

Vizuális-,audio-, audiovizuális dokumentumok

fényképek,
hangkazetták,
videokazetták,

Elektronikus, digitális dokumentumok

CD-k
DVD-k
CD-ROM-ok


