Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár
Könyvtárának
gyűjtőköri szabályzata

1. Jelen szabályzat a nyilvános könyvtári ellátásról szóló, 1997.évi CXL.
törvény alapján készült. A törvény a nyilvános könyvtár alapfeladatai
közé sorolja:
„55. § (1)b) gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi,
gondozza és rendelkezésre bocsátja.
65.§(2) A települési könyvtár az 55.§(1) bekezdésében foglaltakon túl
a, gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően
alakítja ,
b, közhasznú információs szolgáltatást nyújt,
c, helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt,
d, szabadpolcos állományrésszel rendelkezik.”
E feladatok megvalósítása a gyűjtőköri szabályzat figyelembevételével
történik.

2. A könyvtár állományba vétel és ajándék, felajánlás útján gyarapodik.
A hazai dokumentumok számbavételének elsődleges forrásai:
Új könyvek, a Könyvtárellátó Kht. állománygyarapítási tanácsadója
Kiadói katalógusok
Internetes könyvterjesztő rendszerek adatbázisai
Könyvesbolti látogatások
3. A szadai könyvtár általános gyűjtőkörű közművelődési könyvtár, ezért
a jellegéből következő gyűjtőköri határokat, a gyűjtés mélységét,
tagozódását az általános társadalmi igény, a település jellege,
termelési szerkezete, kulturális szintje és intézményi ellátottsága
szabja meg.

A gyűjtőkör kiterjed az egész magyar könyv- és dokumentum kiadásra.
A gyűjteményt úgy kell kialakítani, hogy segíteni tudja az olvasók
tanulmányi tevékenységét, önművelését, lehetővé tegye a szabadidő
hasznos eltöltését, az értelmes szórakozást, segítse az olvasási kultúra
fejlesztését és tegye lehetővé az információhoz való hozzáférést
mindenki számára.
4. Formailag a gyűjtőkör kiterjed valamennyi dokumentumtípusa.
„Könyvtári dokumentum: a könyvtár által állományba vett, alap- és
kiegészítő feladatai ellátásához szükséges tudományos, oktatási,
művészeti, közművelődési vagy történeti értékű könyv, időszaki
kiadvány, egyéb kiadvány, illetőleg minden szöveg-, kép-, adat – és
hangrögzítés, beleértve a könyvtár állományába vett elektronikus
dokumentumokat is, kivéve az Ltv. hatálya alá tartozó, irattári jellegű
levéltári anyagnak minősülő dokumentumokat.”
A könyvtár gyűjtőköre kiterjed a magyar könyvkiadás minden ágára.
a, Kézikönyvek közül az általános lexikonokat, enciklopédiákat, a
különböző tudományterületek monográfiáit, kézikönyveit, tájékoztatási
segédleteit, történeti összefoglalóit, valamint a különböző nyelvi és
tematikus szótárakat 1-1 példányban.
b, A helyismereti gyűjteményben gyűjtjük valamennyi dokumentum
típust, ami részben vagy egészben bármilyen vonatkozásban Szada
településsel foglalkozik. Másfelől gyűjteni kell a falunkkal szoros
kapcsolatban levő (itt született és/vagy munkásságával a faluhoz kötődő)
személy szellemi alkotásait, illetve a róla szóló irodalmat 1 példányban. A
gyűjtésnek földrajzi, nyelvi és időbeli korlátja nincs.
c, A közhasznú információ körében beszerezzük a faluban megjelenő
információs kiadványokat is. Továbbá a gyors és naprakész
információszolgáltatás érdekben itt előtérbe kerül az internetes
szolgáltatás.

5. A szépirodalomra vonatkozóan válogatva gyűjtjük a klasszikus és a
mai magyar irodalom képviselőinek műveit az olvasottságnak
megfelelő példányszámban könyv formájában.
A könnyebb műfajú, népszerű irodalomnak is teret adunk, megfelelő
szelektálással.
Az általános és középiskolai kötelező olvasmányok esetében
folyamatosan figyelemmel kísérjük a kiegészítést úgy, hogy egy műből
egyidejűleg legalább 5 példány legyen az állományban.
Szada, 2018.01.01.

