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1.1 A

kdnyvtir tfPusa

A M6sz6ros Kdroly V6rosi Konyvtdr (a tovAbbiakban: k0nyvt6r) helyi 0nkorm6nyzati
fen ntart6sri nyilv6nos k0zk6nyvt6r.
Ennek megfeiel6en az 1997. 6vi CXL. tdrv6ny a kulturdlis javak vedelm6r6l 6s a
muzedlis int6zm€nyekr6l, a nyilv6nos k6nyvt6ri ell6tdsr6l6s a kdzmfivel6d6sr6l 54.
(1) es 55. S (1) bekezd6se alaPj6n:

a

a

S

mindenki 6ltal haszn6lhat6;
helyben ny0jtott alapszolgdltatdsai ingyenesek;
gyditemeny6t folyamatosan fej leszti, felt6ria, meg6rzi, gondozza 6s
rendelkez6sre bocs6tja ;
t6j6koztat a k6nyvt6r 6s a nyilvdnos k6nyvt6ri rendszer dokumentumair6l 6s
szolg6ltat6sai16l;
biztositja m6s kdnyvt6rak 6 lomd ny6nak 6s szolg6ltatisai nak el6r6s6t;
r6szt vesz a k6nyvt6rak k6z6tti dokumentum- 6s infoim6ci6cserEben
|

kultur6lis 6r6ks6ghez tartoz6 javak m0ltunk 6s jelenUnk megismerEs6nek
nemzeti 6s az egyetemes kulturdlis droks6g egesz6nek
p6tolhatatlan forr5sal

A

"

elv6laszthatatlan 6sszetev6i; szellemi birtokbav6telUk minden ember alapvet6 joga'
Az e fogalomkorbe tartoz6 6rt6kek k0ldnds v6delme, meg6rz6se 6s fenntartdsa,
vafamini a nyilvdnoss6g sz6m6ra t6rt6n6 sz6lesk6r0 6s egyenl6 hozzAt5rhet6v6
t6tele a mindenkori t6rsadalom k6telezetts6ge. Az informdci6s t6rsadalom 6s a
demokratikus jog6llam mfik6d6s6nek alapfelt6tele a kdnyvt6! rgndszer, amelyen
keresztuf az inioim6ci6k szabadon, b6rki sz6mdra hozzdfi5rhet6k. A kdnyvtSri ell6t6s
fenntart6sa 6s fejleszt6se az Sllampolg6rok 6s a t6rsadalom eg6sze szempontj6b6l
szUks6ges, a ki5nyvt6ri 6s informSci6s szolg6ltatAs 6llami fenntart6sa strat6giai
jelent6J6gu. A k6nyvt6ri rendszernek az 6llampolg6rok 6rdekeit kellszolg6lnia.

A k6nyvtAr Altal6nos gyfijt6k6rfi. Feladata Hajd0dorog vArosban felmerUl6 sz6p- 6s
szakirodalmi ig6nyek kiel6git6se. Gyfijt6kdre kiterjed az eg6sz magyar k6nyv- 6s
dokumentum kiad6sra, v{logato jelleggel.
Az alapfunkci6 sz6leskor0 meghat6rozftsa jelzi, hogy a Kdnyvt6rb6l nem rekeszthet6
ki sem a szakirodalom egyetlen terOlete, sem a sz6pirodalom egyetlen 6ramlata,
tipusa.

Agyiiit6kiirtmeghatAroz6telepiil6siadotts5gaink:
r6sz6n elhelyezked6 kdzel 10000 lakosti
sz6khely. Term6szeti adottsdgai miatt
telePUl6s'
nYok tov6bb 6l6se, 6s mint legf6bb
hiress6' A sz6kesegYh1z tornY6n a
a v6ros f616. Mfiv6szetileg leg6rt6kesebb

r6sze az ikonos*Azion, a k6p6llv6trY, a
aranyozott keret 6vezi. A v6roscentrum
6s a reformAtus templom, tovAbbi a v6
k0tja, a m6sikban a ll. vilS
hajd0v6ros cimere disziti
. A v6rosba lStogat6 turistak pihen6s6t
eml6ket allit a hajd0k, a
ahol a horg6szok
szolgSlja a strandfurd6, Ennek teruleten tal6lhat6 a hal6szt6,
emberek szSmAra k6t
h6dolhatnak honb1uinak, valamint egy teniszpSlya' Az itt lak6
egyr6szt a munka
t6nyez6 j6tszott tilinOig meghat6roi6 szerepet az 6letUkben:
gydtrelmes
rendithetelen ,="r"t"t6, misr6szt a vall6si hovatartoz6s. Mindez a
Az
feil6d6sl'
6vsz6zadokon 6t fokozatosan eggy6 forrt, szolgalva a gyarapodAs!6.s.a
itt otthonra tal6lt g;rog katolikul'lrajd 0k 6vsz6zados kuzdelm6nek kdvetkezm6nye,
hogy ma is Haid0dorog e vall6s sz6khelye'

egyetemes tinneP, amelYen
A v6ros r6mai katolikus 6s
rendelkezik.

a

helyi
Napjainkban n6gy 6voda mfikddik a v6rosban, h6rmat
A
onkorm6nyrat 6s egyet tifiaUaorogi GOrOg Katolikus EgyhAzmegYg tart fenn'
" liozos vdzet6s ala tartozik, melynek szekhelye a viros
hirom 6niorm6nyziti OvoOa
a. Az int6zm6nyben hat 6
Szil6rd megy6spiisp6k a
Rz egynazi
a helyi 6ltal6nos4s
KereJztes
'

6vodik:

k6zpontj6ban
O
Szi

ahol 6t csoportban foglalkoznak a gyermekekkel.

kdz6p

A|taEnos iskolAk

G6r6gKato|ikusGimnizium,szakkdz6pisko|a6sdi6kotthon

imeg a diAkokkal'

Av6rosunkgazdasSgSrbanmegindultpezsg6s,sz6moslehet6s6getkin6ljelenbeli6s
6s befektet6inknek'
i6uou"ri vSllilkoz6i nknak
A gy0it6kiir r6szletes lelrAsa
a gyuitemeny dokumentumainak
A gyfijt6k6ri leir6s az illlomanyfeileszt6s alapelveit,
formai 6s tartalmi szempont0 6sszet6tel6t tartalmaTza'

Agyujtem6nyfej|eszt6s6nekalape|vei,agy0jt6korbenmeghat6rozott,
6llom5nYi 6sszet6tel el6r6s6hez:

Alapelvek:
ofo|yamatos,tervszerfi6sarSnyos6|lom6nyfej|eszt6s,

oagyarapitSs6sapaszt6she|yesar6nyainakbiztosit6sa,

o
o
o

vAlogat6 gYfijt6s
min6s6gelv0s6g a v6logatAsban,
a valaszt6k b6vit6se

oku|s6forrdsokbevondsaazinformAci6sig6nyekkielfuit6s6hez.

Az 6llom6ny formai szempontf iisszetStele

o

irdsos nYomtatott dokumentumok

okonyvek(seg6dk6nyv,tankOnyv,tart6stankOnyvstb.),periodikumok
o audiovizu5lis ismerethordoz6k k6pes dokumentumok, hangz6
dokumentumok, hangos-k6pes dokumentumok
stb'
egy€b dokumentumok pl': oktat6csomagok

r

A gy0it6s teriedelme, szin$e 6s m6lys69e
a

vSlogatva .kell gy0iteni' !"q..tfgkedhetunk
A v6rosi k6nyvt6mak er6sen
m"ghJar;;a rozmtivet'odesi 6s attal6nos gvuit6kori

teljess6gre, gvuit6iioiunket

jellegUnk.

A vArosi kiinyvtSr illom6nyr6szei

o

K6zik6nYvt6ri 6llom6nY

gyfiiteni keil az artaranos mfivercid6s6hez,
A v6rosi k6nyvt6rnak minden tipusaban
seg6dmuvelts6gi teruletekhez szukseges alapdokumentumokat'

az egyes

k6nyveket,k6zik6nyveket,adatt6rakat,atlaszokatstb'

o

lsmeretk6zl6irodalom

Ebb6l fakad6an gyfijti a
Gyfijt6k6re jeileg6b6t 6s tipus6b6t ered6en alapszintu.
politikai, term6szettudomdnyi, irodalomtudomfny'

tfrsadalomtudom6nyi,
6tfog6 tudom6nyos
t6rt6nelemtudom6ny egy€b tudomSnyAgakra vonatkoz6
r6teg6t a kdz6p- 6s
m(veket, ismeretterjeszt6 irodalmat. A konyvt6r legaktivabb
tartiuk szem el6tt'
f6iskot6sok 6ltat6nos iskolAsok igEnyeinek kiel6git6s6t

o

Sz6pirodalom

szerzfii
A mfiveltsfuterulet 6ltal meghatdrozott antol6gi6kat, h6zi olvasmdnyokat,
6letmfiveket, n6pk6lt6szeti irodalmat, a kdnyvt{r haszn6l6k szem6lyis6g
fejl6des6t, olvas6v6 nevel6st el6mozdit6 6rt6kes irodalmat'

.

Kdnyvt6riszakirodalom

A k6nyvt6ros

seg6dkdnyvtAra: Gy0jteni

kell

a k6nyvt6r-szakmai munk6hoz

jogszab6lyokat, kdnyvt6rtani
szuks6ges t6i6koztat6 seg6dleteket, szabv6nyokat,
munk6kat 6s k6nyvt6rhaszn5latra nevel6s m6dszertani seg6dleteit, foly6iratokat,
nem nyomtatott anYagokat is.

o

PeriodikumokgYUjtem6nYe

kerfllnek az 6llomAnyba
Az olvas6i ig6nyek figyelembe v6tel6vel v{logatva

a

irodalmi lapok' k6nyvt6rri szaksaito
napilapok, ismeretterjeszt6, szakfolyoiratok,
stb.

olvashat6 programok'
Audiovizualis dokumentumok 6s sz6mitfueppel
nyomtatott dokumentumokb6l
ismeret- hord6zok 5llom6nyr6sze, a nem

o

v6tel6vel'
vAlogatva, olvas6i ig6nyeknek figyelembe

o

Gyfiitem6nYszervez6s

6llom6nytukr6zi a
A folyamatosan, tervszeruen 6s aranyosan alakitott

v6rosi

k6nyvt6r Allom6nYAt.

.

Munka:

a klzigazgatAs
fde soroljuk azokat az ig6nyeket, amelyek a termel6ssel'
6llnak kapcsolatban'
irdrnyit6saval a pedag6gusok igenyeivel stb.

.

Tanul6s:

oktat6shoz szuks6ges
Az iskolarendszeren beluli 6s iskolarendszeren kivuli
meghat6roz6sa n6lkul a
sz6p- 6s szakirodalmi muvek gyuit6se adathordoz6
sz6les sk6l6t figYelembe v6ve'

r

Onk6pz6s,6nm0vel6s:

szakm6t 6s ismeretet
Napjaink 6get6 probl6m6ia a munkan6lkiilis6g. Ez6rt rij
az embereknek, tanul{sukhoz, 6nk6pz6sUkhdz mindezt

kell

szerezni

figyelembe v6ve gYaraPitunk.

r

Sz6rakoz6s:

Kikapcsol6dashoz,

a szabadid6 hasznos elt6lt6s6hez

(vadSszat, horg6szat,

ez6rt k[l6n
lovagl6s, kert6szked6s, kis6llattartAs stb') nagy igeny mutatkozik'
figyelmet kell forditanunk a gyarapitAsra'

o

Eg6szs6gmeg6rz6s, alternativ gy6gym6dok:

6s ehhez
A kor ig6nyeinek megfelel6en figyelembe kell vennunk a v6ltoz6sokat
(v6logatva) gyarapitani'
igazodva kell ezen 6llom6nyr6szt nagy figyelemmel

.

Nyelvmtivel6s, idegen nyelvi oktat6s- 6s tanul6s:

figyelemmel kisefluk'
A magyar nyelv feil6d6se 6s v6ltozasainak kovetkezt6ben
megfelel6 gYaraPit6sAt'

jelentkezik a
Pc uni6hoz val6 csatlakoz6sunk ut6n egyre nagyobb ig6ny
sz6t6rak megfelel6
kul6nf6le nyelvek ir6nt. Az ehhez kapcsol6d6 nyelvkonyvek,
gyarapit6sa kiernelt helyen kel l, hogy szerepelienek gyarap it6su nkban'

A gyarapitis
A v6rosi kdnyvtar illomAnya v6tel, aj6nd6k 0$6n gyarapodik'

A beszerz5s forrSsai:

o

V6tel

A v6s6rl6s t6rt6nhet:

o

jegyz6ken megrendel6ssel 6s el6fizet6ssel kdnyvt6rellSt6t6l, kiad6kt6l,
foly6irat - terjeszt6kt6l)'

o

(kdnyvesboltokt6l'
a dokumentum megtekint6se alapj6n kbszpbnzes fizet6ssel
kiad6i uzletekt6l, antiky6riu mokt6l, mag6nszemelyekt6l)

r Ai6nd6k
o Azaj6nd6kozAs, mint gyarapit6si m6d fUggetlen a kdnyvtiri k6lts6gvet6st6l.
o A k6nyvt6r kaphat ajand6kot int6zm6nyekt6l, egyesiiletekt6l

6s

mag6nszem6lYekt6l.

o

A kiad6k 6ltal kuldott bemutat6 p6ld6nyok t6ritesi 6s rendel6si kotelezetts6g
n6lkUl megtarthat6k.

o

tisztAzni
Azaj6nd6kba kapott dokumentumok 6tv6tele el6tt az aiSnd6koz6val
kell a felt6teleket.

gyfijt5komek megfelelteteft dokumentumok kiv6logatasa csak az
gyujtem6nybe
aj6nd6koz6 (hagyat6kkezel6) enged6lyevel t0rt6nhet meg. A

. A

nem ill6 mfivek elcser6lhet6k, j utalm azAsra felhaszn6lhat6k'

o

M. aj6nd6koz5s sajdtos form6ja a bek6r6s. A kereskedelmi fogalomba nem
kerul6, ar n6lkuli dokumentumok (tanfolyami tankonyrek, prospektusok,
kidllit6si katal6gusok, 6vk0nyvek stb.) beszezdse t6rt6nhet igy'

Szezem6nYez6s

oAvArosik6nyvt6rakgyarapit6sigyakor|at6naklegfontosabbtajekozodSsi
seg6dletei:

o glaraPit6rsitan6csad6k,
. kiad6i katal6gusok, keresked6i t6jekoztat6k'
o foly6iratok, dokumentum ismertet6sei,
o ai6nl6 bibliogr6fidk
A dokumentumok illominYba v6tele

A dokumentumokat a
tu

leltSrba v6tellel egy id6ben

el kell l6tni a

k6nyvt6r

jelzettel
lajdonb6lyegz6j6vel, leltiri sz6mmal 6s raktSri

A

kflnyvtar mfikdd6$ szabfllyzatSban rdgzitenie

kell az

6llomdny-

tekintettel arra' hogy az
nyilvfntartdsrendszer6t 6s a tulajdon b6lyegz6s m6di6t'
is k6zli'
idevonatkoz6 rendelet 6s szabv6ny a megengedett m6dokat
szerint
A leltdri nyilv6ntartAs jellege szerint lehet id6leges 6s v6gleges' form6ia
egyedi vagy osszesitett.

V6gleges nYilvi ntart5s
sz6nt hat napon
Azokat a dokumentumokat, amelyeket a k6nyvt6rr tart6s meg6z6sre
dokumentumok egyedi
nyilv6ntartdsba kell venni. Ez

belUl vEgleges

a

nyilvSntartds6ba v6tel6t is jelenti'
A v6geleges nYilvintart5s form6i:

o
o
o

lelt6rk6nYv (cim/egYedi)'

kartot6k

sz6ffiit6g6Pes (folYamatos)

vezetni. A
A kgl6nb6z6 tipus6 dokumentumokr6l kul6n-kUl6n kell leltiri nyilv6ntartist
v6gleges nyilv6ntart6s bArmely form6ja p6nzUgyi okm6ny, nem selejtezhet6'

Gsoportos leltirk6nYv
csoportos lelt6rkonyvet kellvezetni'
Az egyedi nyilv6ntartSsu dokumentumokr6l

(drllomdnymerleg) r6szb6l all' A
Amety gyarapod6si, t6rl6si 6s 0sszesit6
ad a rendelet el6ir6s6nak megtart6sSra'
nyilv6ntartasnak ez a m6dia lehet6s6get
eg6sz6nek a darabszama 6s 6rt6ke
allom6ny
az
alapiSn
"lelt6r
a
szerint
mely
meg6llaPithat6" legYen'

hanem statisztikai kimutat6s' a tervszerfi
Ez a nyilv'ntart6rs nem p6nz'gyi okm6rny,
eszk6ze'
gyfijtem6n y szewez6 m u n ka n6 lkU l6zh etetlen

Az Allom5nYaPasztAs

egyrang0 feladat' s a kett6 egyutt
Az SllomSny apaszt asa az6llom6ny gyarapitSs6val
kepezi a gyfiitem6nyszervez6s folyamatAt'
min6l korultekint6bb 6s
Az illlomitnykivonas szakmai vesztes6ge annSl kisebb,
megfontoltabb az Sllom6ny gyarapitdsa'
Ae.

apasrtfus szUks6gess6ge 6s m6rt6ke fUgg:

o
o
o

a glaraPit6s min6s6g6t6l,
szerkezeti 6s ProfilvSltAs6t6l,

avul5si r6t5i6t6l'

oadokumentumokt6rolAsAtol,fizikaiv6delemt6l'

o

a k6lcsdnz6sifegYelemt6l.

Pc. AllomAnyb6l

a dokumentum az alAbbi okok miatt tdr6lhet6:

o tervszer0 Sllom6nYaPasztAs,
o term6szeteselhaszndl6d6s,
o hi6ny.
Tervszerii 6llominYaPasztis
kivonSs'
A gyrijtem6nyszervez6s fontos r6sze a tervszer0, folyamatos dokumentum

A t6rl6e folYamata

B6rmefy okb6l kerul sor

az

allomSnyapaszt6sra,

a

konyvtSros k6sziti

el6' 6s

konyvt6rigazgato hagYia i6v5'

a k6t munkafolyamat
Az 6llom6nyellen6z6s 6v6ben Ugyelni kell arra, hogy

a

-a

azonos id6ben'
kivon6s 6s az6llom6nyellen6z6s - ne t6rt6ni6k

A kivonis nYilvintartisai:
JegyzSki5nYv

az )gazgat6 alairas6val 6s
A dokumentumok kivezet6se a lelt5rkonwb6l mindenkor
jegyz6konyvnek
hitelesitett jegyz6k6nyv alapi5n tdrt6nik' A
k0nyvt6r b6lyegz6i6vel

tartalmaznia kell a kivezet6s ok6t:

o
o

rong6lt P6ld5nY,
k6vetel6s'
megt6ritett (p6nzzel vagy dokumentummal), 6s behaithatatlan

.6||om6nye||en6z6sihi6ny(megengedettvagynorm6nfelUli),e|hSrithatat|an
esem6nY'

Az

illominY ellen6rz6se

A k$nyvt6ri Allom6ny lelt6roz6sa

mennyisfui felv6telt ielent' melynek sor6n a

az egyedi nyilvantartassal'
gyfijtem6ny dokumentumait6telesen kell osszehasonlitani

K6lce6nz6si

nYi lv5 nta

rtAsok

A
A vSrosi k6nyvt6rban a tasakos 6s a sz6mit6g6pes nyilv5ntartSs haszn6latos'
k6lcs6nz6s bevezet6se
nyilvantartSsok a k6lcs6nz6s teny6t rogzitik. A sz5mit6g6pes
el6ttUnk 6l16 feladat.

A k6nyvtaros a k6lcs6nz6si nyilv6ntartds adatainak kezel6s6n6l tiszteletben kell
a
tartani az olvas6k szem6lyis6g jogait. A k6nyvt6r k6lcs6nz6si rendszeret
sze rvezeti

6s

m0

kod6si sza b5l yzat magAba fog lalja'

szerinti bontisban
lsmeretterieszt6 6s szakirodalom gyfiit6k6ri leir6ea ETO
O AltaUnos mfivek
A hazai 6s azegyetemes m0vel6d6st0rt6net, a
kult0ra tudomSnyok kisk6z6p 6s nagym€retfi
elm6leti 6s t6rt6neti Osszefoglal6i'
Ala p-6s k0z6pfokri k6nyvt6rtan i Osszefog lal6k,

k6nylrt6ri m6dszertani kiadv6nyok, az iskolai
k6nyvt6rakkal foglalkoz6 mfivek

A k6nyvt6rifeldolgoz6 munkdhoz - gyarapitAs,
nyilv6ntart6s, bibliogrAfi ai lelr6s, oszt6lyozis,
katal6gusszerkeszt6s - felhaszn6lhat6

szabvinyok, seg6dletek
Kis-, k6z6p-€s nagy m6ret0 Altal6nos lexikonok
6s encikloPediek

Filoz6fiai, pszichol6giai 6s etikai
kisencikloPedi6k

A pszichol6gia alapfogalmait, fejl6d6s6t'
problematikrij6t tArgyal6 enciklopediek'
szaksz6t6rak, a pszichol6gia egyes 6gaival
foglalkoz6 k6zikdnyvek kdzUl az Sltal6nos,
fejl6d6s - 6s nevel6slElektan. a
szociSlpszichol6gia s a csoportl6lektan
legalapvet6bb mfivei

A nevel6s 6s a tanul6s l6lektani k6rd6seivel
foglalkoz6 legalaPvet6bb mUvek

Teljess€gre t6rekedve

ffislexikonok,a
mitol6gi5val, a Bibliival, a vallAssal foglalkoz6

-vangatv-a,gorogkatolikusegyh6zra
vonatkoz6an teljessEgre tOrekedve

ismeretterieszt6 munk6k

3

TlrsadalomtudominY

A szociol6gia 6s a szociol6giai m6dszerek
k6zik0nYvei

A csaf6djogit6rv6ny 6s ahozz| kapcsol6do
csal5djogi rendelett6rak, csal6d-, gyermek- 6s

Teljessegre t6rekv6en

if 0s6gv6delem. gondozds

Teljessegre torekv6en

Oktatisi jogszab6lygyfijtem6nyek,
m0vel6d6sUgYi rendeletek

Megfelel6en v6logatva

A pedagogia szakirodalma /lexikonok,
k6zik6nyvek, monogr6fi6k m6dszertani
kiadv6nYok!
N6prajzi lexikonok

Teljess6gre t6rekedve

A t6rsadalmi 6rintkez6s szab5lyair6l sz6l6

Megfelel6en v6logatva

kiadv6nYok

5 Term6szettudominY

n nratematif.a afizika, a k6mia, a biol6gia,
geologia 6s a csillagiszat Osszefoglal6
k6zik6nyvei, lexikonok, enciklop€di6k,
monogr6fl6k, k6rnyezetv6delmi kiadv6nyok

6 Alkalmazott tudom6nYok

Az eg6szs6ges 6letm6ddal, a hi9i6n6vel, a
balesetv6delemmel kaPcsolatos

a

iilmeretterieszt6kiadv6nYok
Tal6lmAnyokr6l, feltal6lokr6l kiadott
ismerefterjeszt6 mfivek

ffi,

albumok, k6zikonYvek,

6sszefoglal6 munk6k. monogr6fi6k

ffietilexikonok,
k6zik6nYvek, Evk6nYvek

Tilaq6texok,sakk'rejtv6nYek

@nyvek,

szab6lYkonYvek,

riportk6nyvek, turisztika, term6szetjdrds
8 lrodalomtudominY, nYelv6szet

@ul

kapcsol6d6vagY

r6szterUletet bemutat6 szakiriny0
seg6dk6nYvek

Az iskoiaban tanitott idegen nyelvek
tanit6sAhoz felhaszndlhat6 idegen nyelvU
seg6dletek

9 F6ldrajz, t6rt6nelem
Ttark6pek, utikdnyvek, dsszefoglal6

V6logatva

tanulminyok a fOldraiz tudom6ny kdr6b6l
V6logatva

Egyetemes 6s magYar tdrt6nelem

ktizikdnyvek, monogr6fidk, Osszefoglal6
tanulm6nyok

gt
/tc,ra^i.n-c'\)qi )"!O
(}

,3

0"9"

M€szdros K6roly Vdrosi K0nyvt6r
4087 Hajd0dorog, B0sz0rmenyi Ut 7.
E-mail: hd. konwtar@gmail.com
Honlap: www. hdkonyvtar.
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