
1. számú melléklet: Gyűjtőköri szabályzat 

I. Helyzetelemzés: 

Könyvtárunk gyűjtőköri szabályzatának összeállításánál az alábbiakat vettük figyelembe: 

- az intézményt érintő jogszabályok  

- az iskola pedagógiai programja (IPP) 

- helyi tantervek 

A gyűjtőkört meghatározza:  

 az iskola pedagógiai programjából fakadó feladatok  

 a felhasználók köre, 

 a könyvtár feladatrendszere (lásd Könyvtári SZMSZ), 

 a könyvtár környezete 

 a számítógépes hálózaton elérhető információs források 

 

A könyvtár környezete: igény szerint dokumentumok kölcsönzésével segítjük egymást  

 Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér 

 Győri Pedagógiai Oktatási Központ Könyvtára 

 Széchenyi István Egyetem Könyvtára 

 Marcalvárosi Közoktatási Központ Könyvtára 

 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Könyvtár 

 A Győr város iskolai könyvtárai 

A tanulók szociokulturális háttere:  

 A diákok többsége rendezett családi háttérrel, átlagos anyagi körülmények között él. E 

családokban a számítógép és Internet használata napi, természetes program. A tanulók szűkebb 

része kiváló anyagi körülmények között él, amelyre a polgári kultúra a jellemző: igényes 

életmód, rendszeres könyvhasználat, színházba járás, utazás és más kulturális szokások. 

A tanulók harmada jogosult tartós tankönyvekre, amely azt mutatja, hogy többgyermekes 

családban élnek, halmozottan hátrányos helyzetűek vagy sajátos nevelési igényű diákok (SNI).  

A tanulók kisebb része szerény anyagi körülmények között él, kulturáltságuk és neveltségük, 

életmódbeli ismereteik komoly hiányosságokat mutatnak. 

 

 



II. Az iskolai könyvtár gyűjtőköre dokumentumtípusok szerint:  

(a gyűjtemény formai meghatározása) 

Nyomtatott dokumentumok: 

Könyvek: 

 kézikönyvek, lexikonok, segédkönyvek, atlaszok térképek 

 helyi tantervben meghatározott ajánlott és kötelező olvasmányok 

 oktatásban használatos művek: szótárak, szakkönyvek, tanári kézikönyvek, szépirodalmi 

és ismeretközlő kötetek 

Időszaki kiadványok: 

 napilapok, folyóiratok, oktatást segítő pedagógiai és szakfolyóiratok 

Kisnyomtatványok: 

A könyvtári munkát és az oktatást segítő szabványok, taneszköz ismertetők, könyvkiadók 

katalógusai, stb. 

Nem hagyományos dokumentumok: csak azokat gyűjtjük, amelyek a tanítás és a tanulás 

folyamatába beilleszthetők! 

 CD lemezek 

 CD-ROM-ok 

 DVD-k 

Hanglemezeket, videokazettákat, diafilmeket és diaképeket a könyvtár nem gyűjt. 

III. A könyvtári állomány építésének szempontjai: 

1. Olvasótermi kézikönyv állomány – korlátozottan kölcsönözhető 

2. Szabadpolcos kölcsönzési állomány két nagy raktári csoportban elhelyezve:  

- szépirodalom 

- ismeretterjesztő- és szakirodalom 

3. Pedagógiai gyűjtemény 

4. Kötelező és ajánlott szépirodalmi művek 

5. Tartós tankönyvek 

6. Az oktatásban kiemelt szakterületek miatt külön csoportosítva helyeztük el 

- szótárak, nyelvkönyvek 

- vendéglátással kapcsolatos szakirodalom 

 



7. Különgyűjtemény:  

- iskolai dokumentumok: Pedagógiai program, SZMSZ, házirend 

- az iskola névadója Krúdy Gyula korábban és napjainkban kiadott művei, illetve 

a róla megjelent irodalom, életét bemutató írások, bibliográfia, stb. 

A gyarapítás módjai: 

 - vásárlás: az éves költségvetés alapján és pályázati támogatásból   

 - ajándék: csak a gyűjtőkörbe tartozó művek kerülhetnek a könyvtár állományába 

Beszerzési példányszámok: 

 - lexikonok, enciklopédiák, kézikönyvek  1-1 db 

 - ismeretterjesztő irodalom 1-2 db 

 - szépirodalom, szórakoztató olvasmányok  1-2 db 

 - kötelező irodalom osztályonként 5-10 db 

 - ajánlott olvasmányok  osztályonként 5-6 db 

 - szótárak tanulócsoportonként 8-10 db 

 - tankönyvek  a munkaközösségek javaslata szerint osztálynyi mennyiségben 

IV.    A gyűjtemény tartalma 

A könyvtár a nevelést, tanítást és tanulást szolgálja, ezért ezekhez a folyamatokhoz szorosan 

kapcsolódó dokumentumok a gyűjtemény főgyűjtőkörét jelentik. Azok az ismerethordozók, 

melyek közvetve kapcsolódnak az iskolai oktató munkához mellékgyűjtőkört képeznek. 

A. Szépirodalom 

Főgyűjtőkör:  

  magyar és a világirodalom legfontosabb antológiái (monda, mítosz, novella, vers, dráma, stb.) 

 a tananyag által meghatározott klasszikus és kortárs szerzők válogatott művei 

 a tananyag által meghatározott kötelező és ajánlott irodalmi művek 

 kiemelkedő kortárs magyar és külföldi alkotók művei 

 történelmi regények, regényes életrajzok 

 az iskolában tanított nyelveken szépirodalmi művek, könnyített olvasmányok /többnyire 

angol, német nyelvű/ 

 



Mellékgyűjtőkör:  

 az irodalom tanításában érintőlegesen szereplő klasszikus és modern szerzők 

reprezentatív művei 

 antológiák 

 az iskola rendezvényeihez kapcsolódó tematikus gyűjtemények 

B. Ismeretközlő irodalom 

A gyűjtés mélysége: 

- válogatva V 

- teljességre törekedve lexikonoknál T 

0 Kultúra és tudomány 

001/008 Az egyetemes és hazai művelődéstörténeti művek  V 

írás és könyvészet története  V 

020/027 Könyvtárügy, iskolai könyvtárak  V 

alapvető könyvtárügyi szakirodalom, könyvtár pedagógiai, 

könyvtárhasználati szakmódszertani kiadványok   

030 Általános lexikonok, enciklopédiák  T 

058/059 Évkönyvek. Címtárak. Adattárak. Múzeumok  V 

1   Filozófia 

filozófiai, etikai lexikonok, szakszótárak  T 

filozófiatörténeti összefoglaló művek  V 

tananyagban szereplő filozófusok válogatott művei V 

egyéni, társadalmi erkölcs – tanulmányok V 

esztétikai lexikonok és tanulmányok V 

150 Általános lélektan, társadalomlélektan 

lexikonok, nevelés- lélektani összefoglaló és részmonográfiák  T 

önismeretre, önnevelésre vonatkozó ismeretközlő irodalom V 

logika – oktatáshoz kapcsolódó művek  V 

2 Vallás 

etika, erkölcsismeret, a világ vallásait ismertető művek  V 

292 Klasszikus mitológia  V 

mitológia enciklopédiák  T 



mitológia történetek feldolgozásai, mondagyűjtemények  V 

3 Társadalomtudomány 

301 Szociológiai szakmonográfiák, társadalmi jelenségeket bemutatók  V 

310 Statisztika - oktatáshoz és tananyagokhoz kapcsolódó ismeretközlők  V 

320 Politika 

politikai lexikonok, szakszótárak, társadalomismereti művek  T 

324 Választások, választások menetének ismertetése  V 

325/330 Külpolitikai, belpolitikai művek - tanagyaghoz kapcsolódóan V 

338 Turisztikai létesítmények működtetésével (idegenforgalom)  

kapcsolatos szakirodalom V 

340 Jog 

Közoktatási, munkaügyi, családjogi jogszabálygyűjtemények  T 

Emberi és gyermekek jogait megfogalmazó törvények, szakirod.  T 

Állampolgári nevelést segítő ismeretközlő művek V 

Ifjúságvédelmi jogszabályok, szakirodalom V 

370 Pedagógia, neveléselmélet 

A nevelés története, iskolapolitika, közoktatásügyi szakkönyvek. 

Lexikonok T 

Családi és iskolai neveléssel foglalkozó művek  T 

Tanulás módszertani ismeretközlő irodalom V 

Különböző nevelési rendszereket bemutató szakirodalom 

373 Középiskola szakirodalma  T 

374 Iskolán kívüli nevelés szakirodalma  V 

377 Szakképzéssel foglalkozó tanulmányok, jelentések  V 

378 Felsőfokú oktatási intézmények bemutatása, továbbtanulási tájékoztatók  V 

379 Turisztikai - a szabad idő felhasználásával kapcsolatos szakirodalom  V 

380 Kereskedelem, idegenforgalom, marketing szakoktatáshoz kapcsolódó művek  V 

390 Néprajz 

néprajzi lexikon, általános néprajzi enciklopédia,  T 

magyar népművészet reprezentatív kiadványai V 

392 Magánélet szokásai.  V 

Családi és társadalmi ünnepek  V 

395 Társadalmi érintkezés illemszabályai, viselkedéskultúra, protokoll  V 



398 Folklór V 

Ünnepi szokások (újévi, húsvéti, karácsonyi, stb.), legendák  V 

 

5 Természettudomány 

Természettudományi lexikonok, enciklopédiák  T 

502 Környezetvédelem  V 

összefoglaló művek, tanulmányok különös tekintettel hazánk  V 

környezetvédelmi kérdéseire  V 

510 Matematika 

összefoglaló művek, lexikonok,  T 

matematika szakkönyvek a tantervi anyaghoz kötődően T 

feladatgyűjtemények,  T 

logikai és gyakoroltató feladatsorok  V 

520 Csillagászat 

enciklopédikus szintű csillagászati kézikönyvek, atlaszok  T 

űrkutatás ismeretközlő szakirodalma  V 

53/54 Fizika, kémia 

lexikonok, enciklopédiák, szakszótárak  T 

szakmai összefoglaló művek,  V 

tantervi anyaghoz kapcsolódó művek  T 

feladatgyűjtemények  T 

természettudósok , felfedezők életrajza  V 

találmányok, felfedezések története – ismeretterjesztő művek  V 

57/59 Biológia 

lexikonok, szakszótárak  T 

kézikönyvek az általános botanika, biológia, állattan területérről V 

atlaszok, albumok, növény- és állathatározók  V 

biológiát  érintő ismeretterjesztő szakirodalom  V 

6 Alkalmazott tudományok 

61 Orvostudomány 

kézikönyvek az egészségről V 

egészségnevelés és egészséges életmód szakirodalma V 

62/67 Műszaki tudományok, mezőgazdaság, ipar 



műszaki tudományokat összefoglaló lexikonok, kézikönyvek  T 

ismeretterjesztő műszaki irodalom V 

ipar- és technikatörténeti művek  V 

641 Vendéglátás 

Élelmiszerek alapanyagai, konyhatechnológiák kézikönyvei V 

Szakácskönyvek régi és új kiadásúak, táj jelegű specialitások  V 

Magyar és nemzeti gasztronómia - jellemző ételei, italai T 

Felszolgálási ismeretek, tálalás  V 

658 Üzemgazdaság. Marketing. Piackutatás   

Kézikönyvek, szakkönyvek  V 

663 Italkészítés, borkultúra, borászat  

Kézikönyvek, szakkönyvek  T 

Alkoholmentes italok: Tea, kávé, ásványvíz, üdítő – készítésük V 

Alkoholos italok: bor, sör, pezsgő, koktélok, égetett szeszes italok  V 

Hazánk kiemelkedő borvidékei, történelmi múltja  T 

681 Számítástechnika  

a legfrissebb szakirodalmi kiadványok a szaktanárok igényei szerint  V 

7 Művészetek, sport, szórakozás 

Képzőművészeti és zenei lexikonok,  T 

Korstílusokat bemutató tanulmányok, albumok  V 

Tanulmányok a magyar és egyetemes művészetről (képző- és építő), zene 

művészetről, a magyar alkotókról – tantervi anyagra épülve  V 

Kiemelkedő művészek alkotásait bemutató albumok.  V 

Opera és hangversenykalauz V 

Film- és színházművészeti lexikon V 

Fotóművészeti kézikönyv V 

Testnevelési szakirodalom, segédkönyvek, szabálykönyvek V 

Olimpiák ismeretterjesztő irodalma  V 

Természetjárást, turisztikát népszerűsítő művek  V 

8 Nyelv- és irodalomtudomány 

80 Nyelvtudomány 

kézi- és segédkönyvek  V 

szótárak /egy- és többnyelvű/ V 



nyelvészeti összefoglaló művek  V 

magyar nyelv történetével foglalkozó művek  T 

iskolában oktatott nyelvek nyelvkönyvei, tanári kézikönyvek,  T  

feladatgyűjtemények  V 

angol, német, olasz nyelvű irodalom, egyszerűbb olvasmányok  V 

82/89 Irodalomtudomány 

világirodalmi lexikonok, enciklopédiák  T 

irodalomelméleti és irodalomtörténeti tanulmányok  V 

irodalmi korszakokat és a tanított költők, írók életművét bemutató 

monográfiák T 

angol, német, olasz irodalom V 

894 Magyar irodalom 

magyar irodalmi lexikon, T 

magyar irodalomtörténeti kézikönyvek  V 

magyar szerzők munkásságát bemutató és elemző tanulmányok  V 

verselemzések, ajánlott irodalom kritikai elemzése  V 

9 Földrajz. Életrajz. Történelem 

908 Honismeret 

Hazánk egyes vidékének, városának történelmi, földrajzi-, művelődés i- , 

természeti viszonyainak bemutatása  V 

Földrajztudomány 

földrajzi, etimológiai szótár T 

helységnévtár T 

Felfedező expedíciók, klasszikus és modern útleírások  V 

Természeti és gazdasági földrajz tananyaghoz kapcsolódóan V 

911 Térképek, atlaszok  V 

914 Útikönyvek V 

920 Életrajz 

életrajzi lexikonok, ki-kicsoda helyi és országos kiadványok  V 

93/99 Történelem 

történelmi lexikonok, szakszótárak, atlaszok  T 

monográfiák és kronológiák a világtörténelemből V 

ismeretközlő irodalom, forráskiadványok  V 



történelmi képes albumok  V 

943.9  Magyar történelem 

lexikonok, tanulmányok, forrásgyűjtemények  T 

ismeretközlő irodalom,  V 

V. Időszaki kiadványok 

Rendelésük az intézmény vezetésével és munkaközösségek vezetőivel évente egyeztetésre kerül.  

1, Általános tájékoztatást szolgáló napilapok, folyóiratok: 

- Kisalföld 

2, Pedagógiai szaksajtó: 

-  Modern Iskola 

- Új Katedra 

- Új Köznevelés 

4, Pedagógiai munkát segítő szak- és ismeretterjesztő periodikák: 

- Rubicon,   

- National Geographic,   

- Vendéglátás,  

- Bor és Piac,  

- Turizmus Trend 

- Természet Világa 

- Cukrász Mester 

5, Pedagógiai munkát segítő folyamatosan érkező útmutatók, tanulmányok: 

- Raabe kiadványok témától függően: Vendéglátósok Kézikönyve 

VI.  Nem nyomtatott dokumentumok: 

Az audiovizuális dokumentumokat (DVD, CD, CD-Rom) 1-1 példányban gyűjti a könyvtár. A videokazetták 

gyártása befejeződött, ezért a könyvtár állományában található, megfelelő állapotú és dokumentumok 

digitalizálása folyamatos feladatot jelent.  

A tananyaghoz kapcsolódó ismerethordozókat gyűjt a könyvtár az alábbi témákban: 

 - kultúrtörténeti, ismeretterjesztő filmek,  

 - történelmi korokat és személyeket bemutató filmek,  

 - természeti és gazdasági, idegenforgalmi földrajzi munkák 

 - kontinensek földrajzát, növény- és állatvilágát bemutató filmek 

 - országismereti filmek 

 - művészettörténettel kapcsolatos filmek 



 - irodalomtörténeti filmek, riportfilmek írókról, filmesített irodalmi művek  

 . jelentős filmművészeti alkotásokat DVD-n 

- egészségnevelést, az emberi test működését bemutató filmek 

- drogokat és káros hatásukat ismertető filmek 

- a vendéglátás, az ételkészítés, a tálalást és az italismeret témakörét tartalmazó filmek 

- fizikai és kémiai kísérleteket bemutató filmek 

- tudományos ismeretterjesztő filmek például: energia, sugárzás, ökológia, stb. 

- énekkultúrához és az ének-zene oktatáshoz kapcsolódó művek CD-n 

- nyelvoktatást segítő CD-k,  

- könyvtári tájékoztatást segítő DVD-Romok 

 

 


