A Lipták Gábor Városi Könyvtár
Gyűjtőköri Szabályzata
Az SzMSz 2. számú függeléke
Könyvtári dokumentumok beszerzése
Az évente jóváhagyott költségvetési előirányzat , pályázati-szponzori támogatás mértékéig.

Könyvek, brosúrák

o
o

o
o

Szépirodalom
Kiemelten gyűjtjük a Balatonfüredhez köthető klasszikus írók, költők munkáit
és a munkásságukkal kapcsolatos műveket, (Jókai Mór, Passuth László, Déry
Tibor, Lipták Gábor, Németh László, stb.) valamint a kortárs helyi és
környékbeli szerzők műveit.
klasszikus magyar és világirodalmi művek teljes körűen
irodalmi díjnyertes alkotások (A magyar irodalmi díjas műveket teljes
körűen; Az egész világra vonatkozó díjas alkotásokat válogatva: Irodalmi
Nobel-díj (Nobel Prize in Literature), Fitz József-díj, Neustadt Nemzetközi
Irodalmi Díj (Neustadt International Prize for Literature), Astrid Lindgrenemlékdíj - Gyermek- és ifjúsági irodalmakért (Astrid Lindgren Memorial
Award) , Franz Kafka-díj (Franz Kafka Prize), Jeruzsálem-díj (Jerusalem
Prize)
helytörténeti irodalom teljes körűen (lásd külön a Helytörténeti Gyűjtemény
Gyűjtőköri Szabályzatában)
egyéb irodalom válogatva: kortárs magyar és világirodalmi művek
Szakirodalom
Gyűjtjük a képzéshez (alap-, közép- és felsőfokú tanulmányok, továbbképzések)
szükséges legfrissebb ajánlott és kötelező irodalmat, különös tekintettel a város
jellegéhez kapcsolódó szakirodalmat. (Idegenforgalom, kultúra, turizmus gyógyturizmus, szőlészet- borászat, vendéglátás, stb.)

o alap kézikönyvek teljes körűen (lexikonok, enciklopédiák, monográfiák)
o tudományos- és ismeretterjesztő művek válogatva
o helytörténet és helyismeret teljes körűen (lásd külön a Helytörténeti
Gyűjtemény Gyűjtőköri Szabályzatában)

Térképek

o Magyarország térképei teljes körűen (várostérképek, turistatérképek,
autóstérképek, megyetérképek, vízi közlekedés térképei)
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o Szomszédos országok térképei teljességgel (országtérképek,várostérképek,
turistatérképek )
o Európa országai válogatva (közkedvelt úticélok)
o Világ országai válogatva (közkedvelt úticélok)

Folyóiratok, hírlapok
o napilapok,

hetilapok, folyóiratok válogatva (ideológiai
törekedve, és az olvasói igényekre tekintettel. )
o helyi lapok teljes körűen

DVD-k
o
o
o
o
o
o
o

egyensúlyra

helytörténeti jellegűek teljes körűen
iskolai oktatáshoz kapcsolódó művek
mese- és rajzfilmek
ismeretterjesztő művek
klasszikus filmtörténeti alkotások
magyar filmek
irodalmi adaptációk

CD lemez, hangoskönyv
o
o
o
o
o
o

hangoskönyvek (csökkentlátóknak)
iskolai oktatáshoz kapcsolódó irodalmi művek
nyelvi anyagok
mesék, versek, megzenésített versek
helytörténeti jellegűek teljes körűen
klasszikus és könnyűzenei művek válogatva

CD-ROM-ok, adatbázisok
o
o
o
o

adattárak, enciklopédiák, lexikonok
egy-egy tudományterület, művészeti ág metszete
helyismereti-helytörténeti jellegűek teljes körűen
iskolai oktatáshoz kapcsolódó irodalmi művek

Szoftverek, számítógépes programok
o az intézmény működéséhez szükséges szakmai programok
(könyvtári, helyismereti, gazdasági, nyilvántartási) szoftverek
o a nyilvános térben elhelyezett látogatói számítógépekhez szükséges szoftverek
o a könyvtári munkaállomásokhoz szükséges Integrált Könyvtári Rendszer
szoftverei
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GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT
Gyermekkönyvtár

A gyermekkönyvtár használói a 0-15 éves korosztály. A gyűjtőköri irányelveket ennek
figyelembevételével határozzuk meg.
I.

KÉZIKÖNYVTÁR
Itt helyezzük el a gyermekek számára kiadott lexikonokat, kézikönyveket és
szótárakat, valamint az iskolai ismeretszerzéshez is felhasználható, gyermekek
számára is érthető általános lexikonokat, a gazdagon illusztrált kézikönyveket, képes
albumokat.

II.

ISMERETTERJESZTŐ MŰVEK
Az ismeretterjesztő művek közül a tudomány és technika, valamint a művészeti ágak
minden ágából megfelelő példányszámban be kell szerezni a gyermekeknek írt
műveket, továbbá az olyan felnőtteknek készült szakkönyveket, amelyeknek
színvonala, tárgyalásmódja a gyermekekhez igazodik. Különös figyelemmel kell
válogatni a természettudományi, földrajzi, történelmi, honismereti és néprajzi
irodalomból.

III.

SZÉPIRODALOM
III./1. Képeskönyvek. Beszerzendők a leporellók válogatva, játékszerekkel kombinált
képes albumok. Kis mennyiségben vásárolandók a szöveg nélküli, vagy kevés szövegű
képeskönyvek a bölcsődések az óvodások és kisiskolások számára.

IV.

III./2. Meséskönyvek. Gyűjtjük a népmeséket, a magyar és világirodalom íróinak
meséit. A klasszikus értékű gyűjteményeket több példányban szerezzük be. Figyelmet
fordítunk a színes, nagybetűs, olvasást megszerettető mesekönyvek beszerzésére.
III./3. Regények, elbeszélések. Nagy példányszámban csak a különösen keresett
regényeket vásároljuk, egyéb esetben csak 1-2 példányt. Gyűjtjük az ifjúsági
elbeszélés-köteteket, a magyar- és a világirodalom azon klasszikus alkotásait, amelyek
a 12-15 éves gyermekek számára alkalmas olvasmányok. Kiemelt példányszámban, az
oktatási intézményekkel összehangoltan vásároljuk meg az iskolai kötelező és ajánlott
olvasmányokat.
III./4. Versek. A gyermekek számára kiadott verseskönyveket teljességgel
gyűjtjük,valamint a gyermekek számára is hasznosítható versantológiákat, versmondás
céljára készült gyűjteményeket.Válogatva szerezzük be a magyar és külföldi
klasszikus költők válogatott, vagy összes verseinek kiadását.
III./5. Színművek. A gyermekeknek kiadott színdarabokat, dramatizált irodalmi
alkotásokat, jeleneteket, bábjátékokat, műsorfüzeteket lehető teljességgel gyűjtjük.

V.

FOLYÓIRATOK
A gyermekkönyvtár számára beszerezzük a színvonalas és fontos gyermek- és ifjúsági
lapokat, folyóiratokat. Ezenkívül azokat a képes- , természettudományi és
ismeretterjesztő folyóiratokat – válogatva – melyek megfelelnek a gyermekek
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érdeklődési körének és életkorának..

MÉDIATÁRI GYŰJTEMÉNYEK

Gyűjtendők a zenei és esztétikai nevelést szolgáló zeneművek CD-i, DVD-i, CD-ROM-ok –
népzene, operafelvételek, válogatva könnyűzene, mesék, nyelvi anyagok,
gyermekirodalmi feldolgozások, ismeretterjesztő művek, szépirodalmi művek adaptációi,
művészi játékfilmek, archív filmek, az igények és lehetőségek szerinti válogatással
gyűjtendők.
Hangoskönyvek formájában gyűjtjük a kötelező és ajánlott irodalmi alkotásokat, mese és
regény feldolgozásokat.
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A Lipták Gábor Városi Könyvtár
Helytörténeti Gyűjteményének gyűjtőköri szabályzata
1. A gyűjtemény földrajzi határai
Gyűjtjük a Balatonfüreddel, illetve a város közvetlen természeti-földrajzi környezetével
/hegy, erdőség stb./ foglalkozó írásos és képi dokumentumokat. Ezt tekintjük fő gyűjtési
területünknek. Szükségesnek érezzük azonban, hogy tágabb környezetünket bemutató
alapvető munkák is helyet kapjanak a gyűjteményben. Ezért lehetőségeinkhez képest
beszerezzük a Balatonról szóló alapműveket. A gyűjtési szempontnál figyelembe vesszük azt
is, hogy Balatonfüred egykor Zala vármegyéhez, jelenleg Veszprém megyéhez tartozik.
2. A gyűjtemény időbeli határai
A gyűjtésben a teljességre törekszünk, éppen ezért semmilyen kronológiai határt nem vonunk
meg a beszerzendő dokumentumok tekintetében. Egyaránt fontosnak tartjuk a város
múltjával, jelenével, esetleg jövőjével foglalkozó művek gyűjtését.
3. A gyűjtemény tartalmi körülhatárolása
Gyűjtünk minden olyan természettudományi, társadalomtudományi és művészeti tárgyú
szakirodalmi művet, amely településünkkel foglalkozik. A monográfiákon kívül azokat a
munkákat is fontosnak tartjuk beszerezni, amelyeknek esetleg csak egy-egy fejezete
tartalmazza gyűjtési területünket. A településünkön élt, ill. élő személyek szakirodalmi
munkái is helyet kapnak a gyűjteményben, akárcsak a róluk szóló irodalom.
Helyismereti jellegűnek tekintünk minden olyan szépirodalmi alkotást, amelynek
cselekménye itt játszódik, vagy pedig a településről, vagy az itt élt, élő személyekről szól.
A helyi költők és írók, alkotók műveit lehetőség szerint teljességgel gyűjtjük. Helyi szerzőnek
tekintünk minden olyan személyt, akinek munkássága - élete jelentős része a településhez
kötődik.
4. Hagyatékok
A gyűjtőkörbe illő hagyatékok feldolgozása és gondozása.
5. A gyűjtemény formai körülhatárolása /dokumentumtípusok/
Könyvek
A gyűjtemény tartalmi határait figyelembe véve gyűjtjük ezt a dokumentumtípust, kiegészítve
a helyi nyomdák termékeivel, tekintet nélkül arra, hogy azok helyi vonatkozásúak-e
tartalmilag vagy sem.
Időszaki kiadványok
Retrospektív gyarapítás: a településünkön eddig megjelent összes sajtótermék.
Kurrens gyarapítás: elsősorban a városban megjelenő lapok, a megyei napilap, valamint egyéb
folyóiratok füredi vonatkozású számait és lapkivágatok formájában a helyi vonatkozású
cikkeket.
Térképek
Elsősorban a Balatonfüredet ábrázoló nyomtatott térképészeti anyagok beszerzésére
törekszünk, de szükségesnek tartjuk a tágabb környezetünket bemutató atlaszok és térképek
gyűjtését is. Ezért - a teljesség igénye nélkül - gyűjtjük a Balatont ábrázoló földrajzi –
geológiai - közigazgatási kartográfiai dokumentumokat is.
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Nem publikált, illetve szűk körben publikált dokumentumok
A helyi vonatkozású kéz- és gépiratok gyűjtése tartozik ebbe a csoportba: szak- és
záródolgozatok, disszertációk, pályamunkák, alapszabályok, tanács- és képviselőtestületi
ülések anyagai, levelezések, személyes iratok, stb.

Aprónyomtatványok
Gyűjtünk minden olyan prospektust, plakátot, röplapot, meghívót, gyászjelentést stb., amely a
városban történt eseményekről nyújt információt, valamint a balatonfüredi nyomdákban
készült aprónyomtatványokat.
Mikrofilmek
A régi balatonfüredi hírlapok és folyóiratok.
Másolatok
Az eredeti formájában nem beszerezhető dokumentumok bármilyen reprográfiai technikával
készült másolata.

Képrögzítéses dokumentumok
Állóképek
Főként a nyomdai úton készült és terjesztésre szánt képi dokumentumok, képes levelezőlapok,
grafikák, metszetek stb., gyűjtése, és egyedi fényképek és diapozitívok beszerzése.
A gyűjtést az alábbi témakörök szerint végezzük:
a./ A várost és természeti környezetét ábrázoló táj- és látképek.
b./ a város utcáit, tereit, lakó-, köz- és műemlék épületeit, szobrait stb. ábrázoló képek.
c./ gazdasági, politikai, társadalmi, kulturális eseményekről hírt adó képi
dokumentumok.
d./ személyeket ábrázoló képek.
Mozgóképek
A városról és környékéről, illetve a helyi fontosabb eseményekről készült filmfelvételeket
gyűjtjük.
Hangrögzítéses dokumentumok
A fontosabb helyi események /rendezvények, előadások, hangversenyek stb./ hanganyagait
gyűjtjük, valamint a Balatonfüredhez kötődő személyekkel készült hangfelvételeket.
Múzeumi dokumentumtípusok
A muzeális tárgyak ajándékozással, vásárlással, cserével kerülnek a Gyűjtemény tulajdonába
- természettudományi gyűjtemény (kőzetgyűjtemény, trófeagyűjtemény)
- történeti dokumentumok: település-, ipar-, mezőgazdaság-, hajózás-, orvos-,
sporttörténeti stb. tárgyak (makettek, utca-névtáblák, téglák, céges és céhes tárgyak,
emléktáblák, épülettöredékek, fürdőpoharak, stb. )
- néprajzi gyűjtemény: különböző alapanyagokból készült használati eszközök és
dísztárgyak, , a szőlészet-borászat eszközei, az állattartás eszközei, háztartási
eszközök, viseletek, textíliák az ünnepi és hétköznapi életből, a polgári élet eszközei,
tárgyai,
- szakrális jellegű tárgyak: viseletek, egyházi tárgyak
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-

képzőművészeti alkotások: festmények, szobrok, kisplasztikák, dísztárgyak, stb.
kitüntetések, érmek-érmék, serlegek, stb.

Balatonfüred, 2008. február 20.
Frissítve: 2016. január 27.

Sárköziné Sárovits Hajnalka
igazgató
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