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I.
A gyűjtőkör indoklása

A Justh Zsigmond Városi Könyvtár Gyűjtőköri Szabályzata keretjellegű, készítésekor kiindulópont-
ként figyelembe vettük a gyűjtőkört befolyásoló:

• általános szabályzókat, 
• a könyvtár gyűjteményalakítási hagyományait,
• a kialakult szolgáltatási rendszert,
• és a használói szokásokat.

A teljes Gyűjtőköri Szabályzat elkészítéséhez szükség van egy teljes körű állományelemzéshez, a 
használói szokások, és a dokumentumhasználat felmérésére.

1./ Általános szabályzók:

• Az 1997. évi CXL törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a 
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről.

• A Justh Zsigmond Városi Könyvtár Alapító okirata.
• A Justh Zsigmond Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata.

A Justh Zsigmond Városi Könyvtár küldetése:

Az orosházi Justh Zsigmond Városi Könyvtár Orosháza város, valamint a kistérséghez tartozó tele-
pülések egészének dokumentumellátó intézménye, információs szolgáltatója kíván lenni úgy, hogy
megkülönböztetés nélkül, mindenki számára lehetővé teszi az általa gyűjtött, megőrzött és feldolgo-
zott dokumentumokhoz, és az információhoz való szabad hozzáférést.

A Justh Zsigmond Városi Könyvtár céljai:
• Orosháza város, valamint a kistérséghez tartozó települések lakossága korlátozás nélkül jus-

son hozzá hazai és nemzetközi tudásanyaghoz, információhoz, segítve az eligazodást a tudo-
mány, a gazdaság, a kultúra, valamint a demokrácia gyakorlása területén.

• A lakosság igényeinek felmérése és kiszolgálása, a változások követése annak érdekében,
hogy a könyvtár alkalmas legyen a lehető legtágabb érdeklődési kör ellátására, és minden té-
makörben  megfelelő  mennyiségű,  naprakész  dokumentumállomány  segítse  a  tájékoztató
munkát.

• Közhasznú információk gyűjtésével, feldolgozásával, és szolgáltatásával felhívni a figyel-
met az információ használatára, tudatosítva annak hasznát és értékét.

• Az esélyegyenlőség biztosítása a társadalomból bármilyen okból kiszoruló, hátrányos hely-
zetű emberek számára. (Idősek, házhoz kötött betegek, mozgáskorlátozottak, vakok és gyen-
génlátók, siketek és nagyothallók, munkanélküliek, hajléktalanok, stb.).

• Az egész életen át tartó tanulás támogatása, a különböző szintű oktatási programokban részt-
vevők segítése.

• A szabadidő hasznos és kreatív eltöltése: gondosan válogatott állománnyal, a legfrissebb iro-
dalom biztosításával hozzájárulni a felnőttek és gyermekek olvasási kultúrájának fejlesztésé-
hez; változatos és színvonalas programok szervezésével a művelődés és kikapcsolódás fon-
tos helyszínévé tenni a könyvtárat.

• Az önkormányzat munkájának és tevékenységének támogatása, összhangban a könyvtár fel-
adataival.



• Együttműködés a helyi  intézményekkel,  közösségekkel  és civilszervezetekkel,  munkájuk,
tevékenységük támogatása.

• Szakmailag felkészült, széles látókörű, tapasztalt és szolgálatkész könyvtárosok segítsék a
könyvtár használóit.

A gyűjtőkört közvetve érintő jogszabályok:
• Az államháztartásról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. törvény.
• Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormány rendelet.

2./ Gyűjtőköri alapelvek:

• A Justh Zsigmond Városi Könyvtár, mint nyilvános települési könyvtár gyűjti az 1997. évi
CXL. törvény által meghatározott alapfunkciók ellátásához szükséges dokumentumokat.

• Az állománygyarapítás- és apasztás folyamatosságával, a helyes arányok biztosításával ga-
rantálja a gyűjtemény kívánatos összetételét, informatív értékét, és használhatóságát.

• Az állományalakítás szempontjából kiemelkedő fontosságú alapelv a minőségelvűség, az ér-
tékorientált gyűjtemény fenntartása.

• A gyűjteményépítés során a hatékony információközvetítés érdekében a beszerezhető doku-
mentumtípusok változatosságára törekszik.

• Feladatának tekinti a település nemzeti és etnikai kisebbségéhez tartozó lakosság könyvtári
ellátását.



II.
Gyűjtőköri leírás

 Publicitás szerint:

 Egyedi,  írásos dokumentum a kézirat, amelyből csak a  városi  információkat hordozó
gép- és kéziratokat gyűjtjük minden nyelven, időhatár és megjelenési helytől függetle-
nül, egy példányban.

 A sokszorosított, publikált dokumentumok: könyvtárunk válogatva gyűjt, feltár és szol-
gáltat.

 Formai felosztás szerint:

 Írásos dokumentumok:

 Kiadványtípusok alapján:

 Könyvek:
Általában kis  példányszámban (1-2 példány)  gyűjtjük.  Válo-
gatva a magyar, és  erősen válogatva a világnyelveken megje-
lenteket.

• Periodikumok:
Országos, magyar nyelvű napilapok, hetilapok:
Válogatva gyűjtjük a politikai és az általános tájékozódáshoz
szükséges országos magyar nyelvű napilapokat,  erősen válo-
gatva a hetilapokat.
Szakfolyóiratok:
Erősen  válogatva gyűjtjük  középszintig  a  magyar  nyelven
megjelenő szakfolyóiratokat, a használói igények figyelembe-
vételével, törekedve a sokszínűségre.
Magazinok és képeslapok:
Erősen válogatva  gyűjtjük a magyar és külföldi magazinokat
és képeslapokat.
Könyvészeti irodalom:
Erősen  válogatva gyűjtjük  a  szakirodalmi  tájékoztatáshoz
szükséges hazai kurrens könyvészeti irodalmat.

• Kisnyomtatványok:
A városi információkkal bíró kisnyomtatványokat gyűjtjük 1-2
példányban.
A könyvtári munkával kapcsolatos magyar nyelvű szabványo-
kat gyűjtjük teljességre törekvően egy-egy példányban.



A könyvek
 (mint a dokumentumok legnépesebb csoportja) további felosztása kiadványműfajok alapján:

Tudományos művek:

A feldolgozás mélysége szerint: A feldolgozás célja szerint:

Kézikönyvek: Tankönyvek:
               Válogatva gyűjtjük a magyar nyelvű Nem gyűjtjük az általános iskolai oktatatáshoz
              szakirodalmat, 1-2 példányban.      szükséges, erősen válogatva középiskolai szintű

tankönyveket, erősen válogatva az egyetemi és 
      főiskolai oktatás tankönyveit.

                        
Segédkönyvek

           Monográfia, tanulmány, kritika: Erősen válogatva gyűjtjük a magyar magyar 
Válogatva gyűjtjük, 1-2 példányban. nyelvű  általános  bibliográfiákat,  lexikonokat,  

enciklopédiákat, adat- és címtárakat, válogatva 
az egyes szakterületek hazai irodalmát, 1-1 pél
dányban.
Ismeretterjesztő irodalmat:
Az általános művelődési igényeknek megfelelő
en magyar nyelven, válogatva gyűjtjük, 1-2 pél
dányban.
Gyakorlati szakkönyvek:
Erősen válogatva gyűjtjük a magyar nyelvű kur
rens szakirodalmat, 1-2 példányban.

Szépirodalmi művek:

Esztétikai értékkel rendelkező Alkalmazott irodalom:
  alkotások:
  Válogatva gyűjtjük a magyar és a   "Alkalmazott irodalom"
  világirodalom műveit magyar  Erősen válogatva gyűjtjük.

                          nyelven, 1-2 példányban.

  Kötelező és ajánlott irodalom:
  Kiemelt teljességgel gyűjtjük az
  általános és középiskolák, válogatva
  a felsőoktatási tanintézetek ilyen 
  jellegű irodalmát.

  Külön elbírálás alá esik:
  Gyermek- és ifjúsági irodalom:
  A magyar nyelven, 14 éven aluli gyermekek számára megjelent ismeretterjesztő és 
  szépirodalmat válogatva gyűjtjük, 4-5 példányban.

  Idegen nyelvű irodalom: 
  A világnyelveken megjelenő klasszikus irodalmat gyűjtjük, erősen válogatva, 1 
  példányban.



  Ikonográfiai dokumentumok:

           Térképek:

           Erősen válogatva gyűjtjük a világ egyes földrajzi egységeiről megjelent 
térképeket és válogatva Magyarország földrajzi tájegységeiről megjelent  

                                          térképeket, 1-2 példányban.

 Audiovizuális dokumentumok:

Hanglemez és hangkazetta: 

       A klasszikus zene legjelentősebb magyar és külföldi szerzőinek 
       életművét teljességre törekvően, előadóinak felvételeit válogatva 
       gyűjtjük, 1 példányban.

       Egyéb műfajok: Jazz, népzene, könnyűzene, próza magyar vonatkozású 
       részeit válogatva, más részét erősen válogatva gyűjtjük, 1 példányban.

       Nyelvleckéket válogatva gyűjtjük, 1 példányban.

       Hangoskönyvek, válogatva gyűjtjük.

Videokazetta:

Irodalmi művek filmadaptációit válogatva, ezen belül azonban teljességre
törekvően gyűjtjük az ú.n. kötelező olvasmányokat, 1 példányban. 
Játékfilmeket, zenés, ismeretterjesztő és ifjúsági filmeket válogatva 
gyűjtjük, 1 példányban.

 Számítógéppel olvasható ismerethordozók:

     Válogatva gyűjtjük az aktuális jogi, pénzügyi, statisztikai információkat tartalmazó 
     dokumentumokat, lexikonokat, enciklopédiákat, adattárakat, címtárakat, szótárakat, 

                 1 példányban.

     Erősen válogatva gyűjtjük a nyelvtanulást segítő, az ismertterjesztést szolgáló 

                 CD-ROM-okat és a gyermekeknek szánt érdekes, szórakoztató multimédiás játékokat, 

                 1 példányban.

 Tartalmi felosztás szerint:

Az állomány tartalmi szerkezetének bemutatásánál kiindulópont a gyűjteményrészek 
számbavétele: az állományelemzés, az egyes állományrészek tartalmi és funkcionális 
vizsgálata.

  A vizsgálat befejezésének határideje: 2012. augusztus 31.

  Felelős: Hotoránné Fekete Gabriella,

    Liborné Putnoki Edit, Petrovszki Mária, Bogdánné Kiss Tünde, Kiss Márta

    Vidáné Fazekas Ágnes, Törköly József, Buzai Csaba, Tengerics Éva

    A gyűjtőkör bemutatása tartalmi felosztás szerint:

    Határidő: 2012. december 31.

    Felelős: Hotoránné Fekete Gabriella 

                  Liborné Putnoki Edit, Bogdánné Kiss Tünde,   Törköly József, Tengerics Éva



    A könyvtári állomány helyzete, fejlesztési feladatok:

    A fejlesztési javaslat elkészítésének határideje: 2012. december 31.

    Felelős:     Hotoránné Fekete Gabriella,

    Liborné Putnoki Edit,  Tengerics Éva, Törköly József, Bogdánné Kiss Tünde 



III.

Az állomány ellenőrzése és kivonás az állományból

Általános szabály: A 3/1975-ös KM-PM rendelet vonatkozó része.

1./   Állományellenőrzés:

A könyvtári állomány ellenőrzése az egyedi állomány-nyilvántartás alapján történik. A leltáro-
zás során az állomány tételesen kerül összehasonlításra.

Dokumentumállományunk nagyságrendjének megfelelően az időszakos leltározás nyolcévente
történik.

Az utolsó állományellenőrzés 2004-ben volt, amely jellege szerint időszaki, mértéke szerint tel-
jeskörű, módja szerint fordulónapi volt.

A könyvtár különgyűjteményeiben a vezető utasítására részleges, soron kívüli leltározás is vé-
gezhető.

A könyvtári állomány ellenőrzésével kapcsolatos további előírásokat a 3/1975. (VIII. l7.) KM-
PM együttes rendelet II. fejezete tartalmazza.

2./ Kivonás az állományból:

Az állományapasztás az alábbi címeken történik:

 Selejtezés (rendszeresen):

 tervszerű állományapasztás (avulás, fölös példány)

 a kivont dokumentumokat

 elajándékozzuk,

 eladásra felkínáljuk,

 ipari hasznosításra átadjuk

 természetes elhasználódás:

 a kivont dokumentumokat ipari hasznosításra átadjuk

 Egyéb ok:

 elháríthatatlan esemény,

 bűncselekmény,

 behajthatatlan követelés,

 pénzben megtérített követelés,

 megengedhető hiány,

 normán felüli hiány.



A helytörténeti gyűjtemény megóvására különös figyelmet kell fordítani. Selejtezés címén - do-
kumentumtípustól függetlenül -, nem végezhető állományapasztást.

A periodikumok megőrzésének szabályozása az aktualitás és a keresettség függvényében, egye-
di elbírálás alapján történik. A megőrzés és selejtezés időtartamára vonatkozó címek szerint
jegyzék van a Gyűjtőköri Szabályzat végén.

Az állomány nyilvántartásából történő kivezetéssel (törléssel) kapcsolatos további előírásokat a
3/1975. VIII. l7. KM-PM együttes rendelet III. fejezete tartalmazza.



IV.

A dokumentumok nyilvántartása

5./ Az állományba vétel szabályozása:

 3/1975. KM-PM rendelet ide vonatkozó része

 az MSZ 3448-78 szabvány

A könyvtár minden dokumentumról folyamatosan és idősorrendben állomány-nyilvántartást vezet, 
amelyből az állomány egészének darabszáma és értéke, továbbá az egyes dokumentumok értéke 
megállapítható és ellenőrizhető.

Orosháza, 2011. január 27.

Hotoránné Fekete Gabriella

                                                               könyvtárigazgató
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I.

A gyűjtőkör indoklás

A helyismeret, egy adott helyre vonatkozó információk, illetve az azokat hordozó írásos, vagy bár-
milyen más formában rögzített dokumentumok, illetve tárgyi emlékek összessége.

A helyismereti tevékenység a könyvtári gyakorlatnak az a része, amely ezeknek az információknak,
dokumentumoknak, tárgyi emlékeknek a felkutatásával, gyűjtésével, feltárásával, közvetítésével (tá-
jékoztatás, a használat biztosítása) és közreadásával foglalkozik.

A  Justh  Zsigmond  Városi  Könyvtár  helyismereti  gyűjteményének  gyarapításánál  figyelembe
vesszük a városban lévő más gyűjtemények gyűjtőkörét, ezért a könyvtár nem gyűjt, pl. tárgyi em-
lékeket, ez a Szántó Kovács János Területi Múzeum feladata.

A gyűjtés általános kérdései:

„Most, amikor ugrásszerűen megnőtt a dokumentumok félesége és mennyisége, a dokumentumpia-
con alig lehet tájékozódni a meglódult folyóirat-és hírlapkiadás termékei között, a városi televíziók
és a kábeltévék öntik az adott településre vonatkozó híreket, híradásokat, riportokat, az örvendetes
számban születő civilszerveződések révén megnövekedett a fontos, jelesül leginkább a helyismereti
gyűjteményeket érintő dokumentumok száma,   a gyűjtőköri  szabályzataink erősen átgondolásra
szorulnak.” – írja Győri Erzsébet  A helyismereti munka korszerűsítési szükségessége a gyűjtőkör
meghatározásában című cikkében.

A helyismereti gyűjtemény tartalmát tekintve átfogó, komplex információtár, ahol a múlt, a jelen és
a jövő egyaránt fontos.

A gyűjtőkör  meghatározásánál,  és  a  gyűjtemény  gyarapításánál  ragaszkodni  kell  a  komplexitás
elvéhez, ezért teljességre törekvően kell gyűjteni és őrizni a városra vonatkozó helyi információkat
és dokumentumokat, függetlenül azok típusától.

A helyi vonatkozás kritériumai:

A helyismereti dokumentumokat általában az alábbi kritériumok szerint gyűjtik a könyvtárak:

 Az adott helyre vonatkozó, helyi információt tartalmazó dokumentumokat.

 A területen született, élt, alkotott, illetve az ott élő, alkotó emberek műveit, a róluk szóló
irodalmat (az esetben is, ha tartalma nem helyi vonatkozású).

 A helyi kiadók, nyomdák termékei (az esetben is, ha nem tartalmaz helyi információt).



II.

Gyűjtőköri leírás

 A gyűjtemény tematikai (szakterületi) határai:

A tematikai határok megfogalmazásánál nem célszerű korlátokat szabni, ezért minden, a 
város természetföldrajzi- és állattani környezetére, gazdasági, műszaki tevékenységére, 
társadalmi életére, történetére, kulturális, művészeti és néprajzi életére, az egészségügy-
re, stb., vonatkozó dokumentumot és információt gyűjtünk.

Gyűjtjük az Orosházán született, vagy itt alkotott személyek adatait, kiadványait, a helyi 
szerzők, szépirodalmi műveit, valamint a helyi nyomdákban kiadott munkákat.

 A gyűjtemény publicitás szerinti határai:

 Egyedi, írásos dokumentum kézirat.

Csak a  városra  vonatkozó információkat  hordozó gép-és  kéziratokat  gyűjtjük,
minden nyelven, időhatár és megjelenési helytől függetlenül, 1 példányban.

 Félig  publikált  dokumentumokat,  elsősorban  az  önkormányzat  képviselő-
testületének anyagait, a városi költségvetéseket, tervezési irányelveket, civil szer-
vezetek anyagait, stb. 1 példányban.

 A  sokszorozott,  publikált  dokumentumokat  teljességre  törekvően  gyűjtjük,  1-5
példányban.

 A gyűjtemény földrajzi határai:

A mindenkori közigazgatási határ, vagyis az Orosházához tartozó részek (Szentetornya,
Rákóczitelep, Gyopáros, stb.) anyaga is a gyűjtemény részét képezik.

 A gyűjtemény időbeni határa:

A gyűjtemény gyarapítását időhatárok nem korlátozhatják.

A gyarapításnál elsősorban a kurrens anyag gyűjtésére kell helyezni a hangsúlyt, de igen
fontos  a  már meglévő állomány hiányainak pótlása -  retrospektív  gyarapítás  -  azért,
hogy a korábban kiadott dokumentumok is bekerüljenek a gyűjteménybe.

 A gyűjtemény dokumentumtípusok szerinti határa:

A kiindulási alap e tekintetben is az, hogy az Orosházára vonatkozó információk teljes-
ségének gyűjtését kell magunk elé tűzni, függetlenül attól, hogy milyen hordozón jelenik
meg.

Elsősorban a nyilvános közlésre szánt kiadványokat gyűjtjük.



1. Írásos dokumentumok:

 Kiadványtípusok szerint:

 Könyvek

 tudományos művek,

 kézikönyvek,

 monográfiák,

 tankönyvek,

 segédkönyvek

 ismeretterjesztő irodalom,

 gyakorlati szakkönyvek,

 szépirodalmi művek,

 helyi szerzők művei,

 helyi nyomdák termékei,

 időszaki kiadványok,

A helyismereti gyűjtemény igen fontos részét képezik, szükséges a
hiányzó évek pótlása, a múzeummal és más helyi gyűjteményekkel
való egyeztetés, valamint a közös feltárás.

 évkönyvek,

 iskolai értesítők,

 kalendáriumok,

 almanachok,

 cím-és névtárak,

 helységnévtárak,

 adattárak,

 Periodikumok

 A helyi sajtótermékek.

 Az országos sajtótermékekből az Orosházához bármilyen módon
kapcsolódó cikk-kivágások, feldogozva és visszakereshetővé téve
a TextLib integrált könyvtári rendszerben.

 Kisnyomtatványok

A  helyi  nyomdák  által  készített,  városi  információkat  hordozó
kisnyomtatványok 1-2 példányban.

 Aprónyomtatványok

Megnövekedett  számuk  mellett  információs  értékük  miatt  fontos
dokumentumai a város életének. Gyűjteni kell a választási kiadványokat,
hirdetményeket, kulturális propagandaanyagot.

 Térképek



Külön figyelmet  kell  fordítani  a  térképek gyűjtésére,  de nem csupán a
nyomdai úton előállítottakra, hanem a kéziratos térképekre is.

 Nem hagyományos dokumentumok:

A kép- és hangdokumentumok, állóképek, levelezőlapok, hangkazetták,
mikrofilmek,  mozgóképek,  videokazetták,  számítógépes  adathordozók,
multimédiás  dokumentumok,  min-mind  hordozhatnak  információt  egy
adott helyről, ezért ezek a dokumentumok is a helytörténeti gyűjtemény
szerves részét képezik.

 Állóképek

Gyűjtését, tárolását, feldolgozását és szolgáltatását, megállapodás
alapján a Szántó Kovács János Területi Múzeum végzi.

 Képeslapok, levelezőlapok

Gyűjtését, tárolását,  feldolgozását és szolgáltatását megállapodás
alapján a Szántó Kovács János Területi Múzeum végzi.

 Hangkazetták:

Elsősorban a saját rendezvényeinket vesszük hangszalagra. Szük-
séges lenne a rádióban elhangzó, ill. elhangzott, Orosházával kap-
csolatos minden műsort felvenni, ill. legalább azt tudni, - lehetőleg
teljességre törekvően – milyen anyagok vannak és azok hol talál-
hatók.

 Mozgóképek, videokazetták:

Rendszeres, tudatos, lehetőség szerint teljes körű gyűjtés és feldol-
gozás.  Üzemek,  cégek,  vállalatok,  vállalkozások,  intézmények
munkáját, technológiáját bemutató mozgófilm, videofilm egyértel-
műen helyismereti anyag. Ugyanígy a politikai, társadalmi, kultu-
rális rendezvényekről, a területen élő, dolgozó emberekről készült
riportok is ide tartoznak. A videofilmek esetében praktikusnak lát-
szik az, hogy első körben a Városi TV anyagának archiválása (di-
gitalizálással), feldolgozása szolgáltatása történjen meg, a „Film és
fényképtár Orosházán” című anyagban leírtak szerint. A Városi TV
anyaga mellett - a katalogizálás szintjén – fel kell tárni a filmarchí-
vumokban, intézményekben vagy magántulajdonban lévő anyagot
is.

 Számítógépes adathordozók, adatbázisok:

A közhasznú információk iránt megnövekedett az igény, a fakto-
grafikus kérések, kérdések száma növekszik. Ezeket a kéréseket,
kérdéseket, csak korszerű, számítógépes adattárak segítségével le-
het gyorsan, jól megválaszolni. A helyi sajtótermékek digitalizálá-
sa, és repertorizálása.

OKKA:

Orosházi Kistérségi Közhasznú Adatbázis



Orosháza, Nagyszénás és Tótkomlós könyvtáraival közösen épített
közhasznú adatbázis, mely első körben a cégek, és személyek ada-
tait tartalmazza. A következő lépcső az objektumok, és események
összegyűjtése.

Orosházi jogtár:

Orosháza  Város  Önkormányzat  Képviselő-testületének rendeletit
és határozatait dolgozza fel a CompLex jogtár felületén.

Orosháza a sajtó tükrében:

A városra vonatkozó újságcikkek feldolgozása, visszakereshetősé-
ge a TextLib integrált könyvtári rendszerben. 



A helyismereti gyűjtemény elhelyezése, nyilvántartása és védelme:

 Elhelyezés:

 Könyvek:

A gyűjtemény egy része  a  szabadpolconm másik része raktárban. A szakiroda-
lom szakrendben, a szépirodalom betűrendben.

 Egyéb dokumentumok:

A helyi sajtótermékek, cikk-kivágások, aprónyomtatványok, a helyi önkormány-
zati jegyzőkönyvek stb. a raktárban tárolva.

 Adatbázisok:

Egy része a TextLib integrált rendszerbe beépítve.

 Nyilvántartás:

A könyvek és a folyóiratok bekötött évfolyamainak nyilvántartása ugyanazon a
módon történik, mint a többi könyveké és folyóiratoké. Egyéb dokumentumot,
mint pl. a kisnyomtatványok, aprónyomtatványok nem veszünk állományba.

A helyismereti gyűjtemény anyaga avulás miatt nem selejtezhető!

 Állományvédelem:

A helyismereti gyűjtemény célja, hogy a várossal kapcsolatos információk és az
azokat hordozó kiadványok megmaradjanak az utókor számára. Mivel a gyűjte-
mény anyaga nem selejtezhető, ezért nagyobb figyelmet kell fordítani a doku-
mentumok védelmére. Az állomány védelmének módjai: javítás, köttetés, restau-
rálás, digitalizálás.

Orosháza, 2011. január 27.

Hotoránné Fekete Gabriella

könyvtárigazgató



Helyzetelemzés

Vázlatos tervezet a Justh Zsigmond Városi Könyvtár állományának, olvasóinak
könyv- és könyvtárhasználói szokásainak feltérképezésére
(Segédlet a Gyűjtőköri Szabályzat elkészítéséhez.)

A helyzetelemzés szándékaink szerint a Justh Zsigmond Városi Könyvtár új Gyűjtőköri Szabályza-
tának elkészítéséhez nyújt, támpontot, irányvonalat.

A használt integrált könyvtári rendszer, a TextLib segítségével a jelenlegi állomány összetétele sok-
féle szempont szerint (tartalom, kiadási év, nyelv, dokumentumtípus, példányszám stb.) vizsgálható,
ugyanakkor a  vizsgálat  időszakában kikölcsönzött  dokumentumokból  azt  is  megtudhatjuk,  hogy
mennyi szépirodalmat, szakirodalmat, milyen kiadási évű dokumentumokat, milyen dokumentumtí-
pusokat, stb. kölcsönöznek az olvasók. További támpontot nyújthat, pl. a könyvtárközi kölcsönzés
nyilvántartásának vizsgálata is.

A vizsgálat eredményét több szempont alapján össze kell vetni állományunkkal, elképzeléseinkkel,
céljainkkal, hosszabb és rövidebb távú terveinkkel, a használók/olvasók igényeivel.

Az állományalakítási stratégia kidolgozása a vizsgálat után:
 Hol tartunk most? (A jelenlegi gyűjtemény összetétele.)
 Hova kell eljutni? (Használói igények, elvárások alapján.)
 Mi a teendő?

Mit érdemes és mit kell vizsgálni az egyes szervezeti egységeken belül:

 Olvasóterem:
 Az Olvasótermi állomány vizsgálata:

(Mennyisége a teljes állományhoz viszonyítva, szakterületek szerint, ki-
adási év, az információtartalom korszerűsége, a feldolgozás szintje, stb.
szerint.)

 Tudakozó lapok segítségével, melyet olvasó és könyvtáros egyaránt hasz-
nálhatnak, megtudhatjuk, hogy egy-egy kérdés megoldásához milyen do-
kumentumokat használtak az olvasók és könyvtárosok.

 Milyen kérdésekre nem tudtunk segítséget nyújtani? Fel kell jegyezni a
konkrét kérdést vagy a konkrét dokumentumot.

 Az olvasótermi kölcsönzések vizsgálata – mennyit és mit kölcsönöztek az
adott időszakban az olvasóteremből.

 A könyvtárközi kölcsönzés nyilvántartásainak vizsgálata:
 Hány és milyen kérést továbbítottunk.
 Hány és milyen kérést teljesítettünk.
 Milyen  könyveket  kértünk  (címek,  témák,  kiadási  évek

vizsgálata).
 Folyóiratolvasó:

 A folyóirat-állomány összetételének vizsgálata: szakterületek, a feldolgo-
zás mélysége szerint 



 Tudakozó és regisztrációs lapok segítségével megtudhatjuk, milyen folyó-
iratokat használnak?

 Milyen célból használják?
 Mit hiányolnak?

 Szakirodalom:
 Az állomány összetételének vizsgálata:

 szakterületek szerint,
 kiadási év szerint,
 a feldolgozás mélysége szerint,
 nyelvi szempont szerint

 A TextLib-ből naponta lekérdezés a következő szempontok szerint:
 tartalmi bontás szerint,
 kiadási év szerint,
 nyelvi szempont szerint

 Helytörténeti gyűjtemény:
Viszonyítva a Megyei Könyvtár gyűjteményéhez: Mi az, ami nálunk nincs meg:
könyv, folyóirat stb.

 Családi könyvtár:
 Szépirodalom:

A TextLib-ből napi lekérdezéssel. A további bontás azonban csak „strigu-
lázással”, táblázatok készítésével végezhető el:

 Klasszikus magyar és külföldi irodalom,
 Modern, kortárs értékes irodalom,
 Vers,
 Kötelező olvasmányok,
 Krimi,
 Fantasztikus könyvek,
 Az egyes témacsoportok forgalma,
 Az előjegyzések vizsgálata: milyen témájú könyvet kérnek

az olvasók.
 Milyen dokumentumokat nem tudunk adni az olvasóknak?

Miért? A konkrét címeket felírva!

 KÖZ-PONT:
A használat vizsgálata.
A gyűjtemény vizsgálata.

 Audiovizuális gyűjtemény:
 A gyűjtemény vizsgálata: dokumentumtípusok, műfajok szerint.
 A használat vizsgálata, mennyiségi és tartalmi szempontból, kölcsönzés és

helyben használat.
 Megválaszolatlan kérdések listája, keresett, de hiányzó dokumentumok,



 Gyermekkönyvtár:
 Az állomány vizsgálata a felnőttekhez hasonlóan.
 Szépirodalmi művek vizsgálata: klasszikus magyar és külföldi ifjúsági re-

gények,  lányregények,  kalandos,  történelmi  regények,  mese,  leporelló,
vers, kötelező olvasmányok, felnőtt szépirodalom. A kölcsönzések vizsgá-
lata, a felnőttekéhez hasonlóan.

 Mit kérünk a felnőtt részlegből.
 Mit nem tudunk adni, példányszámok

Szükséges lenne nemcsak a könyvtár jelenlegi használóit, olvasóit megkérdezni, hanem azokat is, 
akik nem tagjai a könyvtárnak.

Az olvasókat tájékoztatni (felhívás, feliratok, szóban)!

Tudakozó lapok:
 Olvasóterem
 Folyóirat-olvasó
 Köz-Pont
 Családi könyvtár
 Gyermekkönyvtár

Orosháza, 2011. február 16.

Hotoránné Fekete Gabriella
könyvtárigazgató




