A SIKLÓSI TÉRSÉGI KÖNYVTÁR ÉS ISMERETKÖZPONT
GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA

A könyvtár gyűjtőkörét a város gazdasági és társadalmi szerkezetének, a felmerülő
társadalmi szükségletek és igények figyelembevételével, az intézmény területi
elhelyezkedéséből, a terület könyvtárai közötti helyéből, szerepéből és egymáshoz való
viszonyából adódó funkciók határozzák meg.
Könyvtárunknak ezek alapján a következő feladatokat kell ellátnia:
1. Alapfunkció:
Siklós város és a környező településeken élő lakosság általános művelődésre, önművelésre,
tanulásra és szórakozásra irányuló, valamint tudományos szintű tájékozódási igényeit kell
kielégíteni.
2. Kiegészítő funkciója:
Siklósra és könyvtári hálózatába tartozó községekre vonatkozóan teljes körűen gyűjti a
helyismereti-helytörténeti dokumentumokat.
3. Hálózati funkciója:
A megyei könyvtárral együttműködve a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszeren belül,
megállapodás alapján részt vesz a Siklós környéki települések könyvtári szolgáltató helyeinek
ellátásában, figyelembe véve a helyi viszonyokat, jellemző igényeket és az adott
településeken élők érdeklődési területeit.
Az állományfejlesztés általános alapelvei:
A Magyarországon megjelenő nyomdatermékek közül minden, az általános művelődést, a
gazdasági és a társadalmi élet fejlődését szolgáló kiadványt megvásárol, de feladatának
tartja a megye gazdasági és kulturális helyzetéből adódó speciális igényeket kielégítő
dokumentumok gyűjtését is, valamint az olyan kiadványokat, amelyeknek a tudományos
értékű információk közvetítésében és megőrzésében szerepük van. Alapvető gyarapítási
szempontnak tartja még valamennyi szakterület általános és szakbibliográfiákkal történő
kiegészítését az olvasótermi állományban.
Az elektronikus hordozókon megjelenő dokumentumokat, adatbázisokat egyedi elbírálás
után az igények figyelembevételével szerzi be.
A nemzeti könyvtermésből válogatással gyűjtjük az Új Könyvek által referált irodalmat.
Ezen kívül gyűjtjük még a város, valamint a hálózat helyismereti irodalmát.
Siklós és Villány vidéke történelmi borvidék, ezért szőlészeti-borászati szakterületen
kiterjedtebb és magasabb szintű gyűjtést folytatunk.

A KÖNYVTÁR FUNKCIÓRENDSZERE

A könyvtár közgyűjteményi és szolgáltató feladata és tevékenysége az intézmény
meghatározó funkciója, mely csak a gyűjteményében fellelhető dokumentumok
használatával valósulhat meg.
A könyvtár funkcióját meghatározó tényezők
1. A könyvtár jellege
A Siklósi Térségi Könyvtár és Ismeretközpont közművelődési könyvtár, mely nyilvános és
általános gyűjtőkörű. Alapfunkciója, hogy a területén működő más könyvtárakkal
koordinálva biztosítsa Siklós és vonzáskörzete dokumentum ellátását. Gyűjtőköre
válogatással kiterjed a magyar könyv és dokumentumkiadásra.
2. A könyvtár típusa
Könyvtárunk városi könyvtár, középszintű könyvellátó és tájékoztatóhely. Ellátja Siklós
területén – mint városi könyvtár – a lakóterületi könyvtári feladatokat, és együttműködési
megállapodás alapján a siklósi járáshoz tartozó településeken közreműködik a könyvtári
szolgáltatásban.
3. A helyi sajátosságokból és követelményekből eredő funkciók
a.) Siklós és vonzáskörzete földrajzi helyzete
Siklós Baranya megye déli részén, igen kedvező földrajzi fekvésű területen fekszik. Síkság és
hegyvidék váltakozása teszi a tájat hangulatossá. A várostól északra fekszik ill. húzódik a
Villányi hegység, keletre emelkedik a kúpalakú Szársomlyó. A híres siklósi vár az alig húsz
méteres magasságú dombra épült. A déli látóhatárt a Dráva folyó szegélyezi. Nyugatra a
vártól fél órányi gyaloglás után érjük el Harkányt, a gyógyfürdőjéről híres várost. Harkány az
un. Hegyföld része, és ide tartozik még Túrony, Bisse, Csarnóta, majd Gordisa, Matty,
Alsószentmárton. Kelet felé haladva találjuk Nagytótfalu, Kisharsány, Nagyharsány,
Egyházasharaszti, Kásád és Beremend községeket. Innen északra fekszik Villány és vidéke. A
város környékének nyugati részén, a Dráva mellett terül el a néprajzáról híres Ormánság.
Negyvennél több kisközség népesíti be. Siklós vonzáskörzete jellegzetesen aprófalvas
településű. A községek túlnyomó része 500 lélekszám alatti. A török hódoltság utáni
újranépesedés során sokác és német telepesek keveredtek a magyarsággal. Jelentős a
városkörnyék cigánylakóinak száma.
b.) Gazdaság
A város vonzáskörzetben fellelhető ipari üzemek: DDCM, Nagyharsányi Kőbánya.
Kiemelkedő jelentőségű a szőlőtermesztés. A minőségi termelés előmozdításában, a jó
borok értékesítésében segít a Siklós-Villányi Borút Egyesület, amely a térség gazdasági,
idegenforgalmi, foglalkoztatáspolitikai célú együttműködését is céljául tűzte ki. Egyre
nagyobb szerepet kap az idegenforgalom és vendéglátás.

c.) Oktatás, művelődés, művészetek
A városban két önkormányzati, két egyházi általános iskola, egy összevont középfokú
oktatási intézmény (gimnázium és szakképző), és zeneiskola, valamint alapfokú
művészetoktatási intézmény működik.
A város jelentősebb kulturális együttesei:
fúvószenekar, vegyeskórus, néptáncegyüttes, hegedűegyüttes
Rendszeres rendezvények:
Vince napi vesszőszentelés, Tenkesalja Böllérverseny, Csirkepaprikás Fesztivál, Siklós Art,
Siklósi Szalon
d.) A város könyvtári helyzete
A gyűjtés szempontjából az általános iskolák és a gimnázium könyvtárai jönnek számításba.
e.) Néhány egyéb tudnivaló
A városkörnyéken található az Ormánság, melynek népművészete igen jelentős. A természeti
kincsek közül kiemelkedő Harkány gyógyvize, a siklósi márvány és a nagyharsányi
mészkőhegy.
GYŰJTŐKÖRI INDOKLÁS
Szükségesnek tartjuk megindokolni mit, miért gyűjtünk, hogy rávilágíthassunk a szintek,
arányok és példányszámok összefüggéseire.
Társadalmi igények
Megemlítendők azok az igények, melyeket akár a termeléssel, a közigazgatási
tevékenységgel, kereskedelemmel, pedagógiai tevékenységgel, valamint Siklós és
vonzáskörzete területén jelentkező nagyobb foglalkozási csoport munkájával kapcsolatban
számba vehetünk. Az ipar és kereskedelem tekintetében a szolgáltatási igények határozzák
meg a beszerzendő dokumentumok milyenségét.
A mezőgazdasági szakkönyvek közül gyűjtjük az alsó és középszintű műveket, válogatással a
felsőszintű szakirodalom kézikönyveit. Teljességre törekedve gyűjtjük a szőlészettel és
borászattal foglalkozó könyveket.
A közgazdaság, jogtudomány szakkönyvei közül elsősorban a gyakorlati szempontból fontos,
átlagos olvasó ismereteket kielégítő műveket gyűjtjük.
A közigazgatási munkához szükséges, az önkormányzati tevékenység ellátását segítő
irodalmat a fontossági szempontok figyelembe vételével gyűjtjük.
Nem gyűjtjük a pedagógiai gyakorlatban szükséges szakkönyveket, a különféle metodikai
kiadványokat, oktatási segédleteket.
Gyűjtjük az alapfokú és középiskolai oktatáshoz szükséges dokumentumokat.
Az iskolai könyvtárakkal összehangolva gyűjtjük a kötelező és ajánlott olvasmányokat, illetve
az oktatást segítő dokumentumokat.
Megkülönböztetett figyelmet fordítunk a felsőoktatáshoz szükséges irodalom beszerzésére.
Az önképzést segítő szervezeti formákat (tanfolyamokat, stb.) az igényeknek és elvárásoknak
megfelelően látjuk el irodalommal.
A szépirodalmi vonatkozású művek közül a magasabb esztétikai igényű alkotásokat gyűjtjük,
de az olvasó igények szerint beszerezzük az irodalmilag kevésbé értékes műveket is.

Dokumentumfajták
a.) Formai szempont
könyv, hírlap- és folyóirat, térkép, aprónyomtatvány, fénykép, CD, DVD,hangoskönyv
b.) Tartalmi és funkcionális szempont:
kézikönyvek:
1 példányban rendelendők
ismeretterjesztő művek:
1 példányban válogatással
szakirodalom:
1 példányban válogatással gyűjtendő
Időbeli elhatárolódás
Zömmel az 1945 utáni kiadványokat gyűjtjük. A századfordulótól 1945-ig terjedő időszak
könyvterméséből beszerezzük – egyéb gyűjtőköri szempontok szerint – a magyar nyelvű
szépirodalmi műveket, bibliográfiákat, művészettörténet, társadalomtudományi és
természettudományi szakirodalmat. Ismeretterjesztő irodalmat ebből az időből nem
gyűjtünk.
Helyismereti gyűjteményünk számára minden időbeli megszorítás nélkül gyűjtjük a
dokumentumokat.
Nyelvi keretek
Könyvtárunk általában magyar nyelvű könyveket gyűjt.
Nagy válogatással kétnyelvű műveket, lehetőség és igény alapján angol, német és horvát
nyelvű irodalmat.
Állományapasztás
A selejtezésnek elrongálódásból vagy elveszésből eredő módjával itt nem foglalkozunk. Ezzel
kapcsolatban gyűjtőkört érintő feladat, hogy az említettek miatt kikerülő dokumentumokat
megfelelően pótolni kell. Az apasztás az állomány szépirodalmi részét csak kivételes esetben
érinti.
A természettudományi és műszaki könyvek tartalma egy idő után elavul. Gyakran már 5-10
év után alig tartalmaznak használható információt. Sietteti a kivonást, ha a műből egy újabb,
átdolgozott vagy bővített kiadás jelenik meg. Amennyiben a tudományágnak nincs
korszerűbb szakkönyve, akkor a kivonást mellőzni kell.
A gyűjtőköri utasítás szerkezete:
A gyűjtés területeinek felsorolásánál az Egyetemes Tizedes Osztályozás szerkezetét vettük
alapul. A fontosabb elkülönített állományrészeket, azok kereteit külön is megadjuk

Alapgyűjtemény
0 ÁLTALÁNOS MŰVEK
00 A tudomány általában
A kultúra és a tudomány legáltalánosabb alapjaival foglalkozó magyar nyelven megjelent
műveket tartalmi teljességét beszerezzük. A kibernetika, információelmélet, szervezés
alapjait rendszerező műveket válogatva, a gyakorlati és oktatási céllal készülteket szélesebb
válogatással. Az egyetemes és magyar művelődéstörténet összefoglaló műveit teljességgel.
Az írás, a könyv és a dokumentáció magyar nyelvű irodalmát különös figyelemmel gyűjtjük.
01 Bibliográfiák, katalógusok
A Magyar Nemzeti Bibliográfia rendszerébe tartozókat teljességgel. Az egyes részterületek
szakbibliográfiai és ajánló bibliográfiái a vonzáskör igényei szerint gyűjthetők. Válogatva
beszerezzük a jelentős szakkönyvtárak katalógusait, gyarapodási jegyzékeit tájékoztatás és
könyvtárközi kölcsönzés igényei szerint.
02 Könyvtárügy, könyvtártan
A közkönyvtárra vonatkozó magyar nyelvű irodalmat teljességgel vásároljuk. A tudományos
és szakkönyvtárügy irodalmát a szakmai képzés igényei szerint. Az olvasással és
irodalompropagandával foglalkozó fontos hazai műveket gyűjtjük. A könyvtáros szakma alsó,
közép és felsőfokú képzésben és a továbbképzéseken szükséges minden időszerű kiadványt
gyűjtünk.
03 Általános lexikonok, enciklopédiák, referens művek
A magyar nyelvű általános lexikonok és a legfontosabb szaklexikonok, valamint a lexikon
jellegű kézikönyvek gyűjtendők. Minden olyan referens könyvet megvásárolunk, amely
alkalmas az olvasók általános tájékoztatására.
1 BÖLCSELET, FILOZÓFIA
A filozófia, a pszichológia, a logika, etika, esztétika magyar nyelvű irodalma átfogó igénnyel,
gondosan gyűjtendő
2 VALLÁS
Gyűjtendő a vallások keletkezését, a kereszténység eredetét feltáró magyar irodalom.
Beszerzendők a nagy világvallások történetét feldolgozó monográfiák, tanulmánykötetek.

3 TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK
30 Szociológia, Szociográfia
Gyűjtjük az országos jellegű összesítő munkákat, az országos jelentőségű részmonográfiákat,
valamint a tájegység szempontjából fontos műveket.
31 Statisztika
Gyűjtendők a Magyarországon megjelent összefoglaló jellegű, általános tájékoztatást nyújtó
kiadványok válogatva. A megyei statisztikai kiadványokat tartalmi teljességgel beszerezzük.
32 Politika. Államtan
Gyűjtendők a fontos államelméleti művek, a történelmiek is. Hazánk és az egyes államos belés külpolitikáját tükröző aktuális kiadványok. E szakcsoporton belül az időszerűség döntő
szempontként jön számításba a beszerzésnél, és az apasztásnál is.
33 Közgazdaságtudomány
Gyűjtendők a közgazdaságtudomány magyar nyelven megjelenő összefoglaló kézikönyvei,
monográfiái. A közgazdaságtudomány klasszikusainak magyar nyelvű művei. A gazdasági
élet, gazdaság és ipartörténet összefoglaló munkái. A tájegység gazdasági életével foglalkozó
dokumentumok. Beszerzendők a munkaügyi kérdésekkel foglalkozó monográfiák.
Idegenforgalommal kapcsolatos művek. Kereskedelem, a nemzetközi gazdasági kapcsolatok,
külkereskedelem összefoglaló irodalma.
34 Jog. Jogtudomány
E csoport gyűjtésénél az ellátandó népesség gyakorlati szempontjai döntőek. Gyűjtendők a
jogtudományt összefoglaló monografikus jellegű kiadványok. A mindennapi élet jogi
kérdéseire választ adó jogszabálygyűjtemények, valamint a polgári és magánjogban eligazító
segédletek.
35 Államigazgatás. Közigazgatás
Csak összefoglaló jellegű művek gyűjtendők, továbbá az államigazgatás, a megyei és a helyi
közigazgatás fontos dokumentumai. Főleg az olyan összefoglaló ismeretterjesztő műveket
vásároljuk, amelyek alkalmasak a lakosság tájékoztatására az állami szervek és intézmények
tevékenységével kapcsolatban.
355 Hadtudomány. Hadügy. Hadtörténelem
Az általános történeti jelentőségű művek gyűjtendők, továbbá a helytörténeti szempontból
fontos kiadványok.

360 Szociális gondoskodás. Népjólét
Csak az összefoglaló jellegű, vagy tájékoztatásra alkalmas munkák beszerzése szükséges.
Kiemelten kezeljük az ilyen irányú felsőoktatás szakirodalmi igényét.
37 Nevelés és oktatás
Gyűjtendők a neveléstörténeti, neveléselméleti, neveléstudományi művek, a nem
pedagógusok érdeklődésére is igényt tartó művek, szülők számára készült tanácsadók,
erkölcsi kérdéseket, pályaválasztást tárgyaló művek.
A közművelődés jellegű, az iskolán kívüli oktatással összefüggő magyar nyelvű irodalom a
környezet igényei szerint nagy körültekintéssel.
39 Néprajz, etnográfia
Beszerzendő minden alapvető jellegű és helyismeret szempontjából fontos mű, a magyarság
néprajzával, életmódjával, művészetével foglalkozó kiadvány. Fontos a hazai népmesekincs
és a népköltészeti gyűjtemények, valamint más népek néprajzi, népköltészeti leírásának
beszerzése. A társadalmi érintkezés témaköréből a korszerű illemtanok, s néhány történeti
jellegű népszerű gyűjtemény kívánatos.
5 TERMÉSZETTUDOMÁNYOK
A természettudományok minden ágában (matematika, fizika, kémia, biológia) beszerzendők
a korszerű ismereteket nyújtó átfogó, népszerűsítő munkák. Gyűjtésüknél fő szempont a
korszerűség, a megfelelő tárgyalásmód és a tudományos színvonal.
6 ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK
Beszerzendők az alkalmazott tudományokról szóló korszerű általános, összefoglaló művek.
61 Orvostudomány
Elsősorban a lakosság egészségügyi kultúráját segítı, felvilágosító kiadványok szükségesek.
Olyan összefoglaló jellegű könyvek, amelyek az emberi szervezet jobb megismerését
szolgálják, valamint általános tájékozódásra alkalmas kézikönyvek.
62 Mérnöki tudományok. Technika. Számítástechnika.
Népszerű összegző munkák, kézikönyvek, az alap és középfokú művek gyűjtendők. A
különféle szakterületek irodalmából elsősorban az összefoglaló alapvető művek gyűjtendők
Beszerzendők a számítástechnika alapvető kézikönyvei, az automatikus adatfeldolgozás
irodalma, a számítógépekkel, programokkal, programnyelvekkel foglalkozó művek.

63 Mezőgazdaság
Összefoglaló kézikönyvek a vidék termelésével, mezőgazdaságával kapcsolatba hozható
monográfiák, népszerűsítő kiadványok gyűjtendők. Elsősorban a kisgazdaságok igényeinek
színvonalas ellátását kell vállalni. Gondot fordítunk a kiskertgondozás, szőlőtermesztés, a
növénytermesztés, növényvédelem, állattenyésztés, kisállattenyésztés, vadászat irodalmi
anyagának gyűjtésére.
64 Háztartás
Gyűjtendők a magyarul megjelenő szakácskönyvek, a lakberendezéssel, ruházattal,
kézimunkával, az otthoni kozmetikával foglalkozó munkák.
65 Ipar. Kereskedelem. Üzemszervezés és vezetés
Az üzemszervezés, vezetés elméletével és gyakorlatával foglalkozó elsősorban összefoglaló
jellegű művek beszerzése kívánatos, mivel számolni kell a vezetőképzés irodalmi igényeivel.
Beszerezzük a könyvnyomtatás, könyvkiadás, könyvkereskedelem csoportjába tartozó
népszerű leíró, történeti jellegű műveket. A közlekedéssel foglalkozó összefoglaló művek, a
közúti közlekedés szabályai gyűjtendők. A könyvvitel és számvitel csoportjából csak az
összefoglaló jellegű munkák szükségesek. A reklám és hirdetés összefoglaló művei csak
válogatva gyűjtendők.
66 Vegyipar. Kémiai technológia
Az összegző és népszerű művek beszerzése kívánatos.
67-68 Különféle iparágak és szakmák
Minden gyakorlati hasznú, érdeklődésre számot tartó művet megvásárolunk. A borászatra,
vonatkozó kiadványok bő választékát gyűjtjük. A könnyűipar szakcsoportjából csak az átfogó
jellegű általános művekre van szükség. A könyvkötés irodalmából gyűjtendők az összefoglaló
gyakorlati munkák. Az újabb barkácskönyveket az igényekhez igazodva szerezzük be.
69 Építőipar. Építőanyagok.
Az alapvető fontosságú művek és kézikönyvek mellett nagy gondot fordítunk a
sajátházépítés és a hétvégi házak építésénél használható könyvek gyűjtésére.
7 MŰVÉSZET
Gyűjtjük a művészet általános kérdéseivel foglalkozó összefoglaló műveket, a nagy művészek
munkásságáról készült feldolgozásokat. Válogatással a művészetelmélet magyar nyelvű
irodalmát, a művészet esztétikai megközelítéséhez hozzásegítő munkákat.

72 Építészet
A történeti és monografikus munkákon túl kiemelten kezeljük a saját házépítés esztétikájára
vonatkozó szakirodalmat.

73-76 Szobrászat. Rajzművészet. Iparművészet. Festészet. Grafikai művek
E szakágazatokból a magyar művészet nagy alakjainak művészetét bemutató fontosabb
munkák mellett gyűjtendők a külföldi vonatkozásokból a legfontosabbak. Gyűjtendők még az
egyes korokra és művészeti irányzatokra vonatkozó összefoglaló munkák.
77 Fényképezés
Gyűjtendők az általános ismereteket nyújtó esztétikai és technikai vonatkozású művek. A
vegyi, optikai eljárások, valamint a részletkérdések leírását tartalmazó munkák válogatással
szerzendők be.
78 Zene
Gyűjtjük a magyar nyelvű zeneelméleti és zenetörténeti irodalmat bő válogatásban. A
színházi zene, a vokális és hangszeres zene kérdéseinek fontosabb irodalmát.
79 Szórakozás. Film. Színház. Játék. Sport.
A filmművészet körében beszerzendők az összefoglaló történeti munkák, valamint népszerű
filmesztétikai művek. A színház csoportjából az általános érdeklődésre számottartó művek
szükségesek válogatással. A sportkönyvek körében egy-egy sportág általános összefoglalását
nyújtó könyvek beszerzése kívánatos. Beszerzendők még a magyar nyelven megjelent
sporttörténeti művek. Az egyes sportágak játékszabályi a keresletnek megfelelően. A
vadászat és horgászat népszerűbb munkái gyűjtendők.
8 NYELVÉSZET. IRODALOM. SZÉPIRODALOM
80 Nyelvtudomány
Lehető teljességgel gyűjtendők a nyelvtudomány magyar kézikönyvei, az általános
értelmező, etimológiai szótárak stb. A nyelvek történetével, nyelvtanával foglalkozó művek
körét az igényeknek megfelelően. A nyelvjárások, nyelvemlékek szövetkiadásaiból csak a
legfontosabbakat. Beszerzendők a helyesírásra, nyelvhelyességre vonatkozó munkák, a
szomszéd népek és világnyelvek szótárai, gyakorlati nyelvtanai az érdeklődésnek
megfelelően.
82 Irodalomtudomány
Gyűjtendő a magyar és az egyes nemzetek irodalmáról, valamint a világirodalomról szóló
összefoglaló művek. Szükség van az irodalmunk fő alakjait bemutató életrajzokra,
monográfiákra. Gyűjtendők az irodalmat, az olvasást népszerűsítő irodalomtörténetek,

irodalmi lexikonok, az irodalmi műfajokat tárgyaló, az irodalmi kritikáról, továbbá az
irodalompolitika időszerű kérdéseiről szóló kiadványok.
Szépirodalom
Regények, elbeszélések
A könyvtárhasználók igényei által befolyásolt példányszámban tartalmi teljességre törekedve
vásároljuk a klasszikus magyar és a világirodalom klasszikusainak magyar nyelven megjelenő
műveit. A tartalmi értékektől függően szerezzük be a mai külföldi írók magyar nyelven
megjelent írásait. Érdemi teljességgel válogatunk a mai magyar irodalom terméséből. A
válogatás a művek tartalma és színvonala alapján történik. Kiemelt példányszámban tartjuk
az oktatás igényeivel egyeztetett házi és ajánlott olvasmányokat. A fantasztikus és bűnügyi
regényeket valamint a sikerkönyveket 1 példányban vásároljuk meg.
Versek
A magyar és külföldi klasszikus költők válogatott vagy összes műveit teljességgel
beszerezzük, egyes köteteiket válogatással. Élő magyar és külföldi költők közül a
népszerűbbek műveit vásároljuk. Beszerzendők a versantológiák és gyűjtemények.
Színművek
Beszerezzük a drámairodalom magyar és külföldi klasszikusainak színdarabjait, vagy
összegyűjtött kiadásait. Élő drámaírók műveit válogatással.
9 FÖLDRAJZ. ÉLETRAJZ. TÖRTÉNELEM
908 Honismeret
Ebből a szakcsoportból válogatással beszerzendők az egész országra vonatkozó általános
művek, a helyi és a vonzáskörzetre vonatkozó anyagot teljességgel gyűjtjük.
91 Földrajz. Útleírások
Megvesszük az általános és tájföldrajz összefoglaló munkáit, a magyar nyelvű útleírásokat,
útikönyveket, turistakalauzokat átfogó részletességgel. A térképek közül a magyar
vonatkozásúakat átfogó részletességgel, a külföldiek közül a világatlaszok mellett az
autóstérképeket, turistatérképeket.
92 Életrajzok
A magyar vonatkozású életrajzok általában beszerzendők, a külföldiek válogatással.

93/99 Történelem. Történelemtudomány
A magyar történelem témaköréből szükséges minden alapvető fontosságú monografikus mű.
Az átfogó összegzések mellett egy-egy korszak, időszak eseményei feldolgozásának is helyt
kell adni. A világtörténelem enciklopédikus leírásai közül a korszerűek gyűjtendők. Gyűjteni
kell a régészet, a művelődéstörténet körébe tartozó jelentősebb kiadványokat.

Megjegyzések
A fenti szabályzat csak a felnőtt részlegben folyó gyűjtésre vonatkozik. A gyermekrészleg
gyűjtési elveit külön tervezetbe kell foglalni.
Ez a gyűjtőköri szabályzat általános jellegű, nem ad pontos meghatározást a különféle
szakcsoportok gyűjtési mélysége tekintetében. Vásárláskor feltétlenül szükség van az
állománygyarapító önálló ítéletalkotására.

EGYÉB GYŰJTEMÉNYEK
OLVASÓTERMI KÉZIKÖNYVTÁR. SEGÉDKÖNYVTÁR
Általános művek
Gyűjtjük a magyar másodfokú bibliográfiákat válogatással. Megvásároljuk a legfontosabb
enciklopédiákat és lexikonokat magyar nyelven. Az életrajzi lexikonok közül a magyarokat
lehető teljességgel. A szótárak és egyéb terminológiai kiadványok közül a magyar
etimológiai, szinonima, értelmező és tájszótárak gyűjtendők, továbbá a világnyelvek szótárpárjai. A magyar nyelven megjelent nemzetközi almanachok, esemény és adattárak,
könyvtárak, intézetek, vállalatok hazai címtárait ismertető kiadványokat. Az általános
bibliográfiák közül a Magyar Nemzeti Bibliográfia teljes rendszeréhez tartozó bibliográfiák.
Az ajánló bibliográfiák közül a frissebb és érdeklődésre számot tartó kiadványok.
Az egyes szakterületek kézi és segédkönyvei
Beszerzendők a gyűjtőkörünkbe tartozó tudományágak bibliográfiai kalauzai és módszertani
segédletei. Az egyes tudományágak magyar nyelvű szaklexikonai, szakenciklopédiák
adattárai jelentőségüknek megfelelően. A gyűjtőkörhöz tartozó tudományágak
legjelentősebb nemzeti kurrens szakbibliográfiái áttekintő jelleggel gyűjtendők. Az egyes
tudományágak hazai referáló kiadványai közül a helyiek használhatók. A tájékoztatásról,
dokumentációról kiadott útmutatók, módszertani segédkönyvek közül a művelődési jelleggel
hasznosíthatók magyar nyelvű kiadványait szerezzük be. Az összefoglaló jellegű, bibliográfiát
is tartalmazó tudományi kézikönyvek közül a magyar nyelvűek gyűjtendők. A külföldi
kézikönyvek közül csak erős válogatással a hiányterületeket gyarapítjuk.
Segédkönyvtár részére gyűjtendő a könyvtártani magyar nyelvű irodalom minden olyan
terméke, amely közművelődési vonatkozású. Be kell szerezni a könyvtári munka valamennyi
kézikönyvét, a szabvány és jogszabálygyűjteményeket az ETO-t és egyéb kiadványokat.

HELYISMERETI GYŰJTEMÉNY
A gyűjtőkör határai:
a./ A gyűjteményben helyezünk el minden nyomtatásban megjelent vagy kéziratban lévő
művet, amely Siklós és vonzáskörzetének természeti, földrajzi, társadalmi, gazdasági,
néprajzi viszonyaival, kulturális, művészeti életével foglalkozik.
b./ Siklóson és a vonzáskörzetben született, illetve itt jelentős időt töltött, jelentős szerepet
játszó személyek életével, munkásságával foglalkozó kiadványok. Ezen személyek művei.
c./ A siklósi nyomdák termékei.
d./ Olyan helyi vonatkozású művek kéziratai, ami nyomtatásban nem jelent meg.
Szakdolgozatok, disszertációk, pályázatra írt dolgozatok.
e./ Siklósról és vonzáskörzetének és
vázlatok, térképek stb.

településeiről, műemlékeiről készített felvételek,

f./ Helyi vonatkozású aprónyomtatványok erős válogatással.
g./ Be kell szerezni a helyi vonatkozású hírlap, vagy folyóiratcikkek másolatait, vagy eredeti
példányait, sajtófigyelés útján a Siklósról szóló cikkeket gyűjtjük.

PERIODIKÁK
Gyűjtőköre az általános gyűjtőkörhöz igazodik.
Napilapok
közül válogatással gyűjtendők az országos lapok, teljességgel a megyei, helyi lapok.
Képes folyóiratok
Efemer jelleggel, az igények és szükségletek szerinti válogatással.
Folyóiratok
Irodalmi folyóiratok közül válogatással.
A népszerű ismeretterjesztő folyóiratokat olvasói igények szerint szerzeményezünk. A
szakfolyóiratokat egy-egy tudományág átfogó jellege alapján, a gyűjtőkör megfelelő
szakjához igazodva, illetve helyi igények alapján gyűjtjük. A képeslapokat, magazinokat
évente selejtezzük.

DVD-k GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA
Vásárlásunk az ismeretterjesztő, oktató, irodalmi műveket feldolgozó és szórakoztató
dokumentumokra terjed ki.

Oktató filmek
Beszerezzük azokat a dokumentumokat, melyek a könyvtárban tartandó tanórák
megtartásához kapcsolhatók.
Ismeretterjesztő filmek
Megvásároljuk azokat a dokumentumokat, melyek gyermekeknek készültek, ill. a gyermekek
számára is vetíthetők, és a tananyag kiegészítését szolgálják.
Kötelező és ajánlott olvasmányok feldolgozásai
Kifejezetten olyan célra beszerzendők, mellyel szolgáljuk
 a házi olvasmányok elmélyítését
 összefoglaló irodalomórákon, vetélkedők lebonyolítása előtt a már elolvasott mű
felelevenítését.
Szórakoztató filmek
Azokat a dokumentumokat szerezzük be, melyekre tényleges igény van, illetve várható.

A GYERMEKRÉSZLEG GYŰJTŐKÖRE
Beszerzünk minden olyan magyar nyelvű kiadványt, amely az életkori sajátosságoknak (6-14
év) megfelel és a hazai könyvforgalomban kapható. A gyermekrészleg állománya is tartalmaz
elkülönített állományrészeket: kézi és segédkönyvtárt, ismeretterjesztő műveket,
szépirodalmi alkotásokat. A teljes gyűjtemény gyarapításánál, a művek kiválasztásánál és a
példányszámok megvalósításánál figyelembe vesszük az iskolai oktató-nevelő munka
igényeit, az iskolai könyvtár gyűjteményét.
Kézikönyvtár
Gyűjteni kell az általános és szaklexikonokat, gyermekenciklopédiákat, szótárakat, növény és
állathatározókat, a nyelvhelyességi és az általános művészeti ismereteket nyújtó összefoglaló
történeti és helyismereti műveket. Elsősorban olyan könyveket kell itt elhelyezni, amelyek az
általános iskolai tanulók könyvtári olvasásához és iskolai munkájához segítséget adnak.
Különösen figyelemmel kell lenni a beszerzésnél a gazdagon illusztrált kézikönyvekre, képes
albumokra.
Ismeretterjesztő művek
Közülük a tudomány és a technika, valamint a művészetek minden ágából megfelelő
példányszámban kell beszerezni a gyermekeknek írt műveket. A beszerzésnél figyelembe
veendő nagyobb témacsoportok:
 világnézeti nevelést szolgáló könyvek
 helyesírási, nyelvi szakkönyvek, nyelvtanulási könyvek
 természettudományos művek
 az ember természete, egészségügy
 technikai könyvek
 az esztétikai nevelést szolgáló művek
 sport és játékkönyvek





írói életrajzok, népszerű irodalomelméleti és irodalomtörténeti művek
népszerű történelmi művek nagy emberekről vagy eseményekről
földrajzi könyvek, útleírások, útikönyvek, térképek

Szépirodalom
a./ Képeskönyvek
Gyűjteni kell a leporellókat válogatva, valamint a szöveg nélküli vagy kevés szövegű
képeskönyveket az óvodások és kisiskolások számára. Közel teljességgel a mondókákat,
tréfás verseket, a magyar népdalok képeskönyvi feldolgozásait. Nem gyűjtjük a kivágható és
kifesthető képes füzeteket.
b./ Meséskönyvek
Beszerezzük a magyar és világirodalom népmesekincsét, valamint a nagy meseírók klasszikus
és híres alkotásait.
c./ Regények és elbeszélések
A magyar és a külföldi gyermekirodalom klasszikus alkotásait megfelelő példányszámban. A
gyermekolvasmányokká vált klasszikus felnőtt regényeket, valamint a gyermekek
mindennapi életét ábrázoló könyveket, a mai magyar és külföldi szerzők gyermekélményeiről
szóló műveket. Az érdeklődésnek megfelelően és a nevelő hatásukra tekintettel kell
gyarapítani a megjelenő új magyar és külföldi regényeket, elbeszélésköteteket. Be kell
szerezni a példaképül szolgáló személyek életéről és munkásságáról szóló szépirodalomi
műveket, s a 10-14 évesek kalandvágyát kielégítő színvonalas könyveket. Teljességre
törekvően kell gyűjteni a hazai és más nemzetek mondavilágát bemutató népszerű műveket,
a gyermekek ismereteit meg nem haladó történelmi regényeket. Figyelemmel gyarapítjuk az
olyan átvezető olvasmányokat, amelyek a 14 éves gyermekek számára megkönnyítik a
modern irodalom élvezetét.
d./ Versek
A teljesség igényével kell gyűjteni a gyermekverseket, a klasszikus magyar költők verseit, a
szavalókönyveket, antológiákat.
e./ Folyóiratok
Lehetőségeink szerint megvásároljuk a hazai magyar nyelvű gyermeklapokat, folyóiratokat.
Ezenkívül néhány olyan képeslapot, melyek megfelelnek a gyermekek érdeklődésének,
ismeretszintjének.
f./DVD-k
Gyűjtendők a mesefilmek, a játékfilmek közül elsősorban az irodalmi művek feldolgozásai.
Ezek mellett az ismeretterjesztő és szakfilmek, az oktató – nevelő munkában felhasználható
filmek
Siklós, 2015.január 30.
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