
VÁROSI KÖNYVTÁR  
 

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT 
 

 
A KÖNYVTÁR TÍPUSA, FELADATA 

 
A nádudvari Városi Könyvtár általános gyűjtőkörű nyilvános közművelődési könyvtár. 
Arra hivatott, hogy a városban jelentkező széleskörű irodalmi igényeket, a munka, a tanulás, az 
önművelés , a  szórakozás és a tájékozódás területén kielégítse. 
 
A KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRE 
 
- a nemzeti könyvtermés alapvető művei 
- magyar nyelvű kézikönyvek 
- többféle periodika 
- audiovizuális, elektronikus anyagok 
 
A könyvtár jellegéből és típusából következő gyűjtőköri határokat, illetőleg a határokon belül a 
gyűjtemény mélységét, tagozódását az általános társadalmi igény, valamint a település jellege, 
gazdasági szerkezete, kulturális szintje és intézményi ellátottsága szabja meg.  
A könyveket szabad polcon helyezzük el. 
 
KÜLÖN GYŰJTEMÉNY CSOPORTOK 
 
- Kézikönyvtár a felnőtt és a gyermekkönyvtárban is külön van.  

Ide tartoznak és nem kölcsönözhetők a lexikonok, szótárak, kézikönyvek, statisztikai 
adattárak, jogszabálygyűjtemények, térképek, útikönyvek stb. 

 
- A felnőtt könyvtárban helyezzük el a helyismereti műveket, azaz Nádudvar és környékére 

vonatkozó történeti, néprajzi, gazdasági, földrajzi, statisztikai munkákat, bibliográfiákat, 
térképeket, a Megyei Könyvtár helyismereti kiadványait. 

 
- Segédkönyvtár. Kizárólag helyi, elsősorban könyvtárosi használatra itt helyezzük el a 

könyvtári munkákra vonatkozó könyveket, jogszabályokat, könyvészeteket, bibliográfiákat 
és egyéb könyvtári munkához fontos kiadványokat. 

 
- Periodika gyűjtemény. Kb. 50 féle folyóiratot járatunk a könyvtárba, amelyek megőrzését 

fontosságuk alapján végezzük. 
 
1. Tárgyév végén selejtezzük 
2. Egy évig megőrizzük 
3. Három évig őrizzük 
4. Köttetjük és véglegesen megőrizzük 
- Audiovizuális gyűjtemény. Videokazetták, hangkazetták, hanglemezek, CD-k, CD-ROM-ok. 
 
A beszerzett dokumentumokat a jogszabályi előírásoknak megfelelően nyilvántartásba vesszük. 
 
 
 
 



AZ ÁLLOMÁNY FELTÁRÁSA 
 
 
Az állományt sokoldalúan feltárjuk a következő katalógusok révén. 
 
 Raktári katalógus 
 
 Olvasói katalógus: Cím szerinti betűrendes 
    Szerző szerinti betűrendes 
    Szakkatalógus 
    Témakatalógus (csak a gyermekkönyvtárban) 
 
 Zenei művekről: cím és szerző szerinti betűrendes katalógus 
  
 
ÁLLOMÁNYAPASZTÁS 
 
A korszerű gyűjtemény kialakításának a folyamatos beszerzés mellett fontos része az apasztás. 
Az állományt feleslegesen terhelő elavult vagy fölösleges példány kivonás. Ez természetesen túl 
megy a megrongálódott művek körén, amelyeket folyamatosan selejtezünk. 
Az állományapasztás főbb szempontjai: 
- Szépirodalmi művek: elrongálódás, elhagyás miatt selejtezzük. 
- Szakkönyvek: a fentieken túl avulás miatt vagy az újabb átdolgozott, bővített kiadások 

beszerzése után a régit kivonjuk az állományból. 
- A brosúrák, propaganda jellegű anyagok hamar elavulnak, ezért ezeket külön 

nyilvántartásban vezetve folyamatosan selejtezzük a könyvtárból. 
 


