
     A Könyvtár gyűjti, megőrzi és hozzáférhetővé teszi mindenki számára az egyetemes,  
 a nemzeti és helyi kultúra szempontjából jelentős könyvtári anyagokat. 
 Irodalom-propagandával segíti az értékek megismerését, népszerűsítését; könyvtári órák,      

foglalkozások és rendezvények lebonyolításával járul hozzá a tanulók, gyermekek  
 és a felnőtt korosztály olvasási kultúrájának fejlesztéséhez, az olvasók táborának 
 szélesítéséhez. 
 A Könyvtár segíti az egyéni és csoportos kutatómunkát; a hátrányos helyzetű olvasókat. 
  
 
A könyvtári állomány gyarapítása: 
 

- A Könyvtár szerződéses jogviszonyban áll a Könyvtárellátó –Nonprofit 
Kft-vel, amely szerződés keretében szerzi be könyv-, folyóirat,  kép-és 
hangzóanyag és más könyvtári nyomtatványai jelentős részét. 

   
- A Könyvtár elfogad könyvadományokat mind jogi-, mind pedig      

magánszemélyektől.  
 

A könyvtári állomány nyilvántartása: 
 

- a könyvtári állomány nyilvántartása folyamatosan kerül 
számítógépre, a SZIRÉN könyvtári program felhasználásával  

- vele párhuzamosan manuális hagyományos módon is 
vezetésre kerül a nyilvántartás  

   
- egyedi állomány-nyilvántartás: 

   - dokumentumként nyilvántartja a könyvtár állományát 
   - könyv 

 - audiovizuális ismerethordozók( Hangoskönyvek, CD, CD-ROM, DVD ) 
 

- a periodikumok nyilvántartása cardex lapon történik 
 
  - összesített állomány- nyilvántartás: 
  A Könyvtár az egyedi nyilvántartásba vett dokumentumokat összesítetten 
   is nyilvántartja 
 
  - raktári nyilvántartás: 
   -Az állomány nyilvántartása tartalmazza a  
     - felnőtt részleg 
     - a gyermek részleg 
     - a kézikönyvtár 
     - a hang-és képhordozók állományát 
 
  - raktári katalógus: 
   -szépirodalom (gyermek- és felnőtt) 
   -szakirodalom  

  



 

Gyűjtőköri Szabályzat  

  

 A Könyvtár általános gyűjtőkörű, nyilvános közkönyvtár ennek megfelelően 

gyűjti  a(z): 

   

  - gyermek és ifjúsági irodalom jelentős alkotásait, az általános és középiskolai 

  kötelező irodalmakat 

  - a szépirodalom klasszikus és modern alkotóinak alkotásait 

- általános kézikönyvek (lexikonok, enciklopédiák) kiadásait, az általános 

érdeklődésre számot tartó műveket, a továbbtanuláshoz szükséges irodalmat 

- általános társadalomtudományi kézikönyveket és ismeretterjesztő irodalmat 

- a nyelvtudományi műveket, világnyelvek kéziszótárait; helyesírási   

segédkönyveket és értelmező szótárakat 

- általános természettudományi kézikönyveket, ismeretterjesztő irodalmat 

- képző-és iparművészet legjelentősebb alkotóinak műveit reprezentáló 

albumokat, a művészeti korszakok és irányzatok összefoglaló munkáit 

- egyetem- és nemzeti történelem feldolgozását tartalmazó, nagy alakjait 

bemutató kézikönyveket, szép-és szakirodalmat, monográfiákat 

- szórakoztató irodalmat 

- külföldi és hazai zeneszerzők és előadók műveit tartalmazó hanghordozókat, 

ismeretterjesztő és helyismereti képhordozókat 

 

 

Kiemelt figyelemmel gyűjti a(z): 

 

- helyi-, vagy az innen származó, a helyhez kötődő alkotók műveit 

- helyről szóló szép- vagy szakirodalmi, ismeretterjesztő anyagokat 

- helyi sajtó anyagát 

- helyben keletkezett dokumentumokat, aprónyomtatványokat 

- helyiek által írt szakmai munkákat, szakdolgozatokat, egyéb kéziratokat 

- helyről szóló híradások sajtókivágatait 

- helyről szóló hang -és vizuális anyagot (film, foto) 

                       - helytörténethez kapcsolódó anyagokat 

- helyi közélet dokumentumait, jegyzőkönyveket 

    

     
 


