1. sz. melléklet
GYŐJTİKÖRI SZABÁLYZAT
I.

Általános jellemzés

Az iskolai könyvtár győjtıköri szabályzatát figyelemmel az iskolát érintı jogszabályokra
(Köznevelési Törvény, kerettantervek stb.). az iskola pedagógiai programjára és helyi
tantervére az alábbiak szerint állítottuk össze.
Iskola neve és típusa:
Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium
Az iskola szerkezete:
Nyolcévfolyamos általános iskola, hatévfolyamos gimnázium, de 9. osztályban is csatlakozni
lehet
Kollégium 1-12 évfolyamig
Az iskola pedagógiai programja
Kiemelt nevelési célkitőzései:
• hitélet elmélyítése,
•
személyiségfejlesztés
•
önálló ismeretszerzés kibontakoztatása
•
a szociális viselkedés, a demokrácia szabályainak elsajátítása
•
a társadalmi beilleszkedés elısegítése
•
a szabadidı tartalmas eltöltése
• a pályaválasztás segítése
Kiemelt oktatási területei
•
a tanulmányi munka színvonalának emelése
•
a hátrányos helyzető tanulókkal való fokozott egyéni törıdés
•
a tehetséges tanulók felkutatása, tudásuk bıvítése, képességeik fejlesztése
•
nemzeti értékeink, kulturális és történelmi hagyományaink megismertetése
•
a gimnáziumban a fakultációs tárgyak emelt szintő oktatása,
• mővészeti képzés.
II. A tanulók szociokulturális helyzete
A könyvtári állomány fejlesztésekor figyelembe kell venni, hogy a diákok szociális
helyzetében színvonalkülönbségek vannak, sokaknál a könyv, az audiovizuális eszközök
nehezen hozzáférhetık.
Az iskola könyvtári környezete
A városban mőködik a József Attila Városi Könyvtár, amely egy jól felszerelt,
gyermekrészleggel ellátott közkönyvtár, az iskolától kb. 20 percre található, melynek
szolgáltatásait a pedagógusok és a tanulók érdeklıdésüknek megfelelıen igénybe vehetik.
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III. A győjtemény tartalma
A könyvtár az iskola információs központja, tehát elsısorban a nevelést, tanítást és
tanulást kívánja szolgálni. Mindazok a dokumentumok, melyek ezekhez a folyamatokhoz
szorosan kötıdnek, a győjtemény fıgyőjtıkörét jelentik. Azoknak az ismeret- ill.
tevékenységterületeknek a dokumentumai, melyek közvetve kapcsolódnak az iskola tartalmi
munkájához mellékgyőjtıkört képeznek.
A gimnáziumi nevelés, tanítás, tanulás sokoldalú magas mőveltségi szintet,
magatartás- és mőveltségeszményt kíván megvalósítani tehát nem kötıdhet mereven csak a
tantervi tananyaghoz. Egyházi iskolaként a keresztény értékrend kialakítása és a vallásos
jelleg meghatározó a könyvtárban is. Ezt segítik a különbözı hagyatékokból származó értékes
egyházi kiadványok.
A kéttannyelvő általános iskola, a nyelvi évfolyam szükségszerővé teszi az angol
nyelvő állomány jelentıs bıvítését.
A következıkben az ismeretek könyvtári felosztása (ETO) szerinti csoportosításban
soroljuk föl a győjtési területeket, végül pedig a szépirodalmat.
Ismeretközlı irodalom:
0 Kultúra és tudomány
Fıgyőjtıkör: általános enciklopédiák és lexikonok
mővelıdéstörténet
Mellékgyőjtıkör: kultúra és tudomány általában
írás, könyvészet
1 Filozófia
Fıgyőjtıkör: filozófiai lexikonok. szakszótárak,
filozófiatörténeti összefoglaló mővek,
etikai lexikonok, szótárak. összefoglaló mővek,
a nevelési programhoz felhasználható etikai szak- és ismeretközlı mővek
esztétikai lexikonok, szótárak, összefoglaló mővek
Mellékgyőjtıkor: a tananyagban szereplı filozófusok válogatott mővei
etikai és esztétikai résztanulmányok
159.9 Pszichológia
Fıgyőjtıkör: lexikonok és szakszótárak,
neveléslélektani összefoglaló és részmonográfiák,
önismeretre, önnevelésre vonatkozó ismeretközlı irodalom,
gyermek- és serdülıkorra vonatkozó irodalom
Mellékgyőjtıkör: általános pszichológia ismeretközlı irodalma
2 Vallás
Fıgyőjtıkör: Szentírás
lexikonok, életrajzi lexikonok
bibliai, teológiai és liturgiai szótárak bibliai atlaszok
szak- és ismeretközlı irodalom a keresztény hit, erkölcs és kultúra témakörébıl
hitmélyítı irodalom a gyerekek életkorának megfelelıen
Mellékgyőjtıkör: a világ vallásait ismertetı összefoglaló kézikönyvek, monográfiák
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29 Mitológia
Fıgyőjtıkör: mitológiai enciklopédiák. lexikonok, mondagyőjtemények
Mellékgyőjtıkör: mitológiai történetek feldolgozásai

3 Társadalomtudomány
30 Szociológia
Mellékgyőjtıkör: összefoglaló nevelésszociológiai munkák, a társadalomtudomány és
társadalom-lélektan klasszikusai, klasszikus és modern szociográfiák
31 Statisztika
Fıgyőjtıkör: magyar statisztikai évkönyv, vagy zsebkönyv
oktatási statisztikák
Mellékgyőjtıkör: nemzetközi statisztikai évkönyv. nemzetközi almanach
33 Közgazdaságtan ebben az intézményben csak mellékgyőjtıkör lehet, nincs benne a.
képzési profilban
Mellékgyőjtıkör: közgazdasági enciklopédia vagy lexikon és szakszótár
34 Jog és államtudomány
Fıgyőjtıkör: az intézmény mőködésére vonatkozó jogszabályok és segédletek
családjogi törvény
emberi jogokat, gyermekek jogait megfogalmazó törvény. ill. szakirodalom
alkotmányos intézményrendszerünket ismertetı irodalom
az állampolgári nevelést segítı ismeretközlı irodalom
Mellékgyőjtıkör: a Szent Koronára vonatkozó jogi és történeti feldolgozások
35 Államigazgatás, hadtudomány ebben az intézményben csak mellékgyőjtıkör lehet nincs
benne a képzési profilban
Mellékgyőjtıkör: államigazgatási kézikönyvek
a hadtudomány és honvédelem ismeretközlı irodalma: történeti feldolgozások,
képes albumok (pl. fegyverek., egyenruhák stb.)
37 Pedagógia
Fıgyőjtıkör: lexikonok, monográfiák: a nevelés és oktatás körébıl
általános és szakdidaktika
a családi és iskolai neveléssel foglalkozó összefoglaló- és részmonográfiák
tanulás-módszertani ismeretközlı irodalom összefoglaló pedagógia-történet
az iskolában tanított tankönyvek és a hozzájuk kapcsolódó tanári kézikönyvek
az iskola történetére vonatkozó dokumentumok
Mellékgyőjtıkör: nevelés és oktatástörténeti résztanulmányok különbözı nevelési,
rendszereket bemutató szakirodalom a pedagógia határterületei
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39 Néprajz
Fıgyőjtıkör: Magyar néprajzi lexikon, általános néprajzi enciklopédia vagy lexikon
a magyar népmővészet reprezentatív kiadványai
népköltészeti győjtemények
a viselkedéskultúra ismeretközlı irodalma (illemtan)
Mellékgyőjtıkör: a magyar néprajzi monográfiák, résztanulmányok,
különös figyelemmel az iskola környékének hagyományaira és a világ
magyarlakta területeinek néprajzára
egyetemes néprajz ismeretközlı összefoglalása
5 Természettudomány
természettudományi enciklopédiák és lexikonok
50 Természet- és környezetvédelem
Fıgyőjtıkör: a természet- és környezetvédelem összefoglaló kézikönyvei
résztanulmányok különös tekintettel hazánk és az iskola székhelyének
környezetvédelmi kérdéseire
összefoglaló természetrajzi kézikönyvek
51 Matematika
Fıgyőjtıkör: matematikai enciklopédia, lexikon, szakszótár,
összefoglaló matematikai monográfiák
matematikatörténeti kézikönyvek
matematikai szak- és ismeretközlı irodalom a tantervi anyaghoz kötıdıen
feladatgyőjtemények
Mellékgyőjtıkör: matematikusok biográfiája
tudományos és/vagy népszerősítı feldolgozásban
matematikai .játékok fejtörık
52 Csillagászat
Fıgyőjtıkör: enciklopédikus szintő csillagászati kézikönyvek.
Csillagászati atlasz, a szakterület válogatott ismeretközlı irodalma
53/54 Fizika, kémia
Fıgyőjtıkör: a szaktudományok enciklopédiái.
Szakszótárak, összefoglaló monográfiák
szaktörténeti kézikönyvek
a tantervi anyaghoz kötıdı részmonográfiák és ismeretközlı irodalom
feladatgyőjtemények
felfedezések története tudományos népszerősítı feldolgozásban
Mellékgyőjtıkör: természettudósok, természettudományi felfedezık és feltalálók életrajza,
találmányok,
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57/59 Biológia
Fıgyőjtıkör: enciklopédiák. lexikonok. szakszótárak
összefoglaló kézikönyvek az általános biológia, botanika és zoológia
területérıl
atlaszok, albumok, határozók
részmonográfiák: biológiai, növény- és állattani ismeretközlı irodalom
biológiával kapcsolatos egyéb, népszerő szakirodalom
6 Alkalmazott tudományok
61 Orvostudomány, egészségügy
Fıgyőjtıkör: összefoglaló kézikönyv az egészségrıl
az egészséges életmód és egészségnevelés irodalma
62/67 Mőszaki tudományok, mezıgazdaság, ipar
Fıgyőjtıkör: ipar- és technikatörténeti összefoglalók
Mellékgyőjtıkör: mőszaki tudományokat összefoglaló kislexikon, ismeretközlı mőszaki
irodalom
mezıgazdasági lexikon
68 Számítástechnika
Fıgyőjtıkör: számítástechnikai szakirodalom a szaktanárok igényei szerinti válogatásban és
példányszámban
7 Mővészetek, szórakozás, sport
Fıgyőjtıkör: képzımővészeti és zenei lexikonok, szakszótárak, összefoglaló monográfiák,
albumok
opera és hangversenykalauzok
résztanulmányok mővészekrıl különös tekintettel a magyar képzımővészet és
zene nagyjaira és a tantervi anyagra
film- és színházmővészeti ismeretközlı irodalom
résztanulmányok a korstílusokról film- és színházmővészeti lexikonok
testnevelési szakirodalom, szabálykönyvek és játékszabálykönyvek
Mellékgyőjtıkör: fotómővészeti összefoglalás könnyőzenei lexikonok
táncmővészeti összefoglaló kézikönyv
a sportélet összefoglaló kézikönyvei az olimpiák ismeretterjesztı irodalma
turisztikai kézikönyvek
8 Nyelv- és irodalomtudomány
80 Nyelvtudomány
Fıgyőjtıkör: a nyelvtudomány kézi- és segédkönyvei
a tanított nyelvek egy és többnyelvő szótárai
általános és finnugor nyelvészeti összefoglalót: és részmonográfiák válogatás a
magyar nyelvtörténeti irodalomból
atlaszok: fonetikai, nyelvjárási stb.
feladatgyőjtemények az iskolában tanított nyelvek gyakorlásához szükséges
magyar és idegen nyelvő irodalomból
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81 Stilisztika
Fıgyőjtıkör: stilisztikai összefoglaló és résztanulmányok stílusirányzatokat bemutató
szöveggyőjtemények a mőelemzés szakirodalma
feladatgyőjtemények
82/89 Irodalomtudomány
Fıgyőjtıkör: magyar és világirodalmi lexikonok, enciklopédiák
Összefoglaló
irodalomelméleti,
irodalomtörténeti
monográfiák
és
résztanulmányok
a tanított irodalmi korszakokat és a tanított szerzık (írók, költık) életmővét
bemutató elemzı monográfiák
Mellékgyőjtıkör: a tanításban érintılegesen szereplı szerzıkre vonatkozó szak- és
ismeretterjesztı irodalom
9 Földrajz, életrajz, történelem
90/91 Földrajz
Fıgyőjtıkör: földrajzi etimológiai szótár
helységnévtárak
atlaszok
összefoglaló és részmonográfiák az általános, leíró és gazdasági földrajz
körébıl
a tananyaghoz kapcsolódó szak- és ismeretközlı irodalom
honismeret
munkaeszközként használt mővek, feladatgyőjtemények
földrajzi felfedezések története
klasszikus és modern útleírások, útikönyvek
Mellékgyőjtıkör: a tananyagon túlmutató irodalom

92 Életrajz, heraldika
Fıgyőjtıkör: életrajzi lexikonok, Ki-kicsoda?-kiadványok
összefoglaló életrajzi kézikönyvek
az iskola névadójának, ,jeles tanárainak és diákjainak munkásságáról szóló
dokumentumok
Mellékgyőjtıkör: általános tájékozódást szolgáló ismeretközlı mővek a történelem
segédtudományai területérıl
93/99 Történelem
Fıgyőjtıkör: Összefoglaló nagymonográfiák
részmonográfiák a magyar és világtörténelembıl történelmi atlaszok
kronológiák
forráskiadványok
A tanult történelmi személyek, eseményekhez kapcsolódó ismeretközlı
irodalom
Mellékgyőjtıkör: történelmi esszék, történelmi képes albumok
"krónikák" (pl. A világháború krónikája)
klasszikus és modern emlékiratok
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Szépirodalom:
Fıgyőjtıkör: házi- és ajánlott olvasmányok
az irodalomtanításban szereplı szerzık kritikai kiadása
válogatott, vagy összkiadása (költıi életmővek)
antológiák
Mellékgyőjtıkör: az irodalomtanításban nem, vagy érintılegesen szereplı klasszikus és
modern szerzık reprezentatív mővei
mőfaji győjtemények
A győjtés mélysége és a példányszámok
Házi és ajánlott olvasmányok
teljességgel

10-15 pld.

Az alábbi területek anyagát válogatva győjtjük:
A kézikönyvtár kiadványtípusai
színvonalra, korszerőségre és hitelességre figyelı válogatásban
Kivétel: a tanított nyelvek kis/középszótárai: egy nyelvi
példányszámban

1 pld.
csoportnak megfelelı

Az ismeret és tudományterületek kiadványai
a korszerőségre, színvonalra és a pedagógiai célokra figyelı válogatásban

1-5 pld.

Az irodalomtanításban szereplı szépirodalmi mővek kritikai kiadása
válogatott, vagy összkiadás válogatva

1 pld.
2-5 pld.

Az irodalomtanításban nem, vagy érintılegesen szereplı szerzık mővei
mővészi és erkölcsi értékre figyelı válogatásban
– erıteljes válogatással

1 pld.

Mőfaji győjtemények, antológiák
színvonalra, mővészi értékekre figyelı válogatásban – erıteljes válogatással
A példánvszámok mővenként értendık.

1 pld.

VI. Az idıszaki kiadványok gyarapítása a fenti fı- és mellékgyőjtıkörben meghatározott
szempontok szerint történik.

A. Tartalmi csoportok:
1. Általános tájékozódást szolgáló napi- és hetilapok, folyóiratok
2.
Pedagógiai szaksajtó
3.
Iskola mőködtetéséhez, gazdasági és ügyviteli munkájához szükséges periodika:
közlönyök, pályázatokat ismertetı periodikumok stb.
4.
A pedagógiai programhoz és a tantervi anyaghoz kapcsolódó szak-, ismeretterjesztı
és szépirodalmi folyóiratok
5.
Saját, iskolai és szerzetesrendi évkönyvek, valamint testvériskolák évkönyvei
6.
Könyvtári és könyvtár-pedagógiai szaksajtó
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B. A győjtés, illetve tárolás idıbeli határai:
5 évig ırzi a könyvtár a 2. és 3. pontban felsoroltakat
3 évig ırzi a könyvtár a 4. és 6. pontban felsoroltakat
5 évig ırzi a könyvtár az 1. pontban szereplı folyóiratokat
2 évig ırzi a könyvtár az 1. pontban szereplı napi- és hetilapokat
10 évig ırzi a könyvtár az évkönyveket.
Makó, 2012. december 10.

Készítette:

Jóváhagyta:

Szőcs Lajos Péter
igazgató

Mészáros Ildikó
könyvtárostanár

8

