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A Justh Zsigmond Városi Könyvtár közkönyvtári ellátást biztosító, nyilvános, települési könyvtár.
Orosháza  város  könyvtára.  Gyűjteményét  általános  elvek  alapján  a  helyi  igényekhez  igazítva
alakítja. A könyvtár alapfeladatainak megfelelően gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, és
rendelkezésre  bocsátja,  valamint  gondoskodik  az  állomány  megőrzéséről,  védelméről.  Az
archiválásra  vonatkozó  szabályok  szerint  jár  el  a  muzeális  könyvtári  dokumentumokkal.  A
gyűjtőköri szabályzat a könyvtári gyűjtemény egészére kiterjed. A gyűjtőköri szabályzat a könyvtári
feladatok  ellátásához  szükséges  gyűjtemény  alakulását,  folytonosságát,  összetételét  hivatott
szabályozni. A könyvtár feladatát az Alapító Okiratban a fenntartó határozta meg a törvényi keretek
figyelembevételével.

I.1 Általános rendelkezések

A könyvtár  gyűjteményébe publikált  dokumentumok kerülnek.  A könyvtári  gyűjtemény jelentős
többségét  könyvek,  valamint  időszaki  kiadványok,  folyóiratok alkotják.  Elektronikusan rögzített
dokumentumok:  hang-  és  képi  rögzítés  hordozótól  függetlenül  (pl.  CD,  DVD,  videókazetta,
hangkazetta,  számítógépes adathordozó).  A gyűjtemény elsősorban a magyar nyelven megjelenő
műveket  tartalmazza,  az  idegen nyelvű dokumentumok válogatással,  elsősorban a  nyelvtanulást
segítendő, illetve a városunkban élő nemzetiségek számára kerülnek állományunkba. A könyvtár a
gyűjteményét  elsősorban  a  Magyarországon  megjelenő,  a  jelenkori  kiadás  alapján  gyarapítja.
Antikvár vásárlással és egyéb módon is szerez be, elsősorban a helytörténeti gyűjteménybe tartozó
dokumentumokat.

Az országos múzeum, az országos szakmúzeum, a nemzeti könyvtár, az országos szakkönyvtár és
az állami egyetem könyvtárának kiemelt feladatairól szóló 30/2014. (IV. 10.) EMMI rendelet 11. §
(2) bekezdésének értelmében a könyvtár
a) az elektronikus katalógusa építése során törekszik az online hozzáférhető bibliográfiai leírások,
különösen a nemzeti bibliográfia és a Magyar Országos Közös Katalógus felhasználására,
b) az általa készített elektronikus könyvtári dokumentum másolatát archiválás céljából beküldi a
nemzeti  könyvtárnak  –  ennek  során  a  használatra  vonatkozó  korlátozásokat  határozhat  meg  –,
továbbá
c) az általa készített elektronikus dokumentumok előírt metaadatait megküldi a rendelet 8. § (1)
bekezdés 4. pontja szerinti nyilvántartás számára, valamint
d) együttműködik a köznevelés eredményességét szolgáló könyvtári feladatok megvalósításában.

I.2 Gyűjtemény alakítása

A gyűjtemény alakítása során figyelembe kell venni a meglévő állományt,  a könyvtár ellátandó
feladatait,  valamint  a  használók  igényét.  A könyvtári  gyűjtemény  az  állománygyarapítás  és  az
apasztás  folyamatosságával,  a  helyes  arányok  megtartásával  garantálja  a  gyűjtemény  megfelelő
összetételét, informatív értékét és használhatóságát. Fontos alapelv a minőségelvű és értékorientált
gyűjtemény  fenntartása.  Az  állomány  nyilvántartása  a  TextLib  integrált  könyvtári  rendszerben,
elektronikusan  történik.  A  könyvtári  állomány  nyilvántartását  a  Nyilvántartási  szabályzat
tartalmazza. 
Az állomány gyarapítás módjai:

• vétel: könyvkereskedelmi hálózatoktól, könyvesboltoktól, magánszemélyektől ;
• ajándék: szervezetektől, magánszemélyektől, abban az esetben kerül az állományba, ha a

dokumentum beletartozik a könyvtár gyűjtőkörébe. A könyvtár befogad ajándék könyveket
és hagyatékból származó könyveket is, azzal a feltétellel, hogy az állományba csak azok a
dokumentumok  kerülnek  be,  melyek  a  Gyűjtőköri  szabályzat  szerint  beletartoznak  a
gyűjteménybe. A gyűjtemény részét nem képező dokumentumokat a könyvtár értékesítheti,
ehhez az ajándékozással az olvasó hozzájárulását adja.
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Az állományapasztás kritériumai:
• behajthatatlan
• elavult
• elhasználódott
• elkallódott
• fölös példány
• térített elvesztés.

I.3 Megőrzés és állományvédelem

A  könyvtár  gondoskodik  a  gyűjtemény  megőrzéséről,  nyilvántartásáról  és  védelméről.  A
kölcsönzési tranzakciókat követően a gyűjteménybe való visszakerülésükről. A muzeális könyvtári
dokumentumok kezelését és nyilvántartását a 22/2005. (VII. 18.) NKÖM rendelet alapján végzi.

I.4 Részletes gyűjtőköri utasítás

A könyvtár alapfeladata Orosháza város lakói számára nyilvános könyvtári ellátás biztosítása. Az
ellátás  alapját  biztosító  gyűjteményével  és  szolgáltatásaival,  ezen  belül  a  könyvtári  rendszer
szolgáltatásainak közvetítésével maradéktalanul ki kell elégítse a használói igényeket. 

I.4.1 Felnőtt olvasószolgálat

A felnőtt olvasószolgálat a könyvtár legnagyobb egysége, ahol főként a magyar nyelven megjelenő
műveket gyűjtjük. A gyűjtés lehetőség szerint a kurrens kiadványokból válogatással történik, de az
állomány pótlását szükség szerint antikváriumi vásárlással is végezzük. Az állomány gyarapítása
során figyelembe vesszük a használói igényeket.

Szépirodalom
E gyűjteményrész elsősorban könyvekből áll, kivéve a más hordozón megjelenő mellékleteket és a
hangoskönyveket,  melyeket  az  AV  dokumentumok  gyűjteménye  szabályoz.  A  szépirodalmi
művekből  a  gyűjtés  főként  a  kurrens,  Magyarországon  megjelenő,  magyar  nyelvű  művekre
vonatkozik,  válogatással,  figyelembe véve  a  használói  igényeket.  Kiemelten  figyeljük  a  kortárs
magyar  irodalom dokumentumait,  melyet  szintén  válogatva  szerzünk be.  A gyűjtés  darabszáma
jellemzően 1 példány, kivéve a kötelező irodalom és a nagyon keresett címek, melyekből könyvtári
döntés alapján többet is beszerzünk.
Szépirodalmi gyűjtőkör: 

• a magyar irodalom klasszikusai,
• a kortárs magyar irodalom (reprezentatív gyűjtés),
• a világirodalom (reprezentatív gyűjtés, magyar nyelven),
• kötelező és ajánlott olvasmányok: általános iskola és középiskola,
• szórakoztató és népszerű témák (erős válogatással).

A gyűjtemény pótlása indokolt esetben antikváriumi vásárlással történik.

Szakirodalom
Hasonlóan  a  szépirodalomhoz  ebben  az  esetben  is  főként  nyomtatott  könyvek  jellemzik  az
állományt.  A  könyvtári  tájékoztatással  kapcsolatosan  viszont  meg  kell  említeni,  hogy  a
hagyományos  bibliográfia  elveszítette  korábbi  jelentőségét  és  a  tájékoztatási  apparátus  jelentős
mértékben  interneten  található  tájékoztató  eszközökkel  bővült.  A  gyorsan  avuló
tudományterületeknél a hiteles, digitális tartalom is jellemző, egyre nagyobb teret nyer. 

• Az  ismeretterjesztő  irodalmat,  a  gyakorlati  szakkönyveket,  az  általános  művelődési
igénynek megfelelően, magyar nyelven, válogatva gyűjtjük,

• a  tájékoztatáshoz  szükséges  általános  műveket,  a  szakterületenként  meghatározó
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kézikönyveket erős válogatással gyűjtjük, magyar nyelven,
• térképek  közül  a  magyar  települések,  megyék,  régiók  földrajzi,  történeti  térképeit

válogatással,  míg  az  európai  országok  fővárosait,  kiemelkedő  idegenforgalmi  városait,
kontinensek, földrészek fővárosait erős válogatással szerezzük be,

• a  nem folyóirat  jellegű  időszaki  kiadványok,  évkönyvek,  almanachok  erős  válogatással
kerülnek az állományba.

Folyóiratok
A gyors tájékozódást segítő folyóiratok, hírlapok, napilapok a gyűjtemény szerves részét képezik. A
folyóiratok  gyarapítását  jelentős  mértékben  befolyásolják  a  pályázati  támogatásból  érkező
kiadványok. 
Az olvasói igények és a könyvtár lehetőségeinek figyelembevételével alakul:

• helyi periodikák tekintetében a teljes körű gyűjtésre törekszünk,
• a megyében megjelenő, megyei terjesztésű folyóiratokat válogatással gyűjtjük,
• az országos lapokat erős válogatással gyarapítjuk
• gyorsan  avuló,  főként  a  szórakozást  célzó  magazinok,  elsősorban az  olvasói  igényekhez

igazítva.

I.4.2 Gyermekkönyvtár

A gyermekkönyvtárban  elsősorban  a  gyermek  és  ifjúsági  korosztálynak  kiadott  magyar  nyelvű
szép-  és  szakirodalmat  gyűjtjük,  egyaránt  figyelembe  véve  a  korosztály  és  az  oktatási-nevelési
intézmények  igényeit.  Gyűjteményünkkel  és  programjainkkal  támogatjuk  az  oktatási
intézményeken kívüli nem formális és informális tanulást, ezzel is hozzájárulva a köznevelésben
részt  vevők  tudásának  gyarapításához,  a  szociokulturális  és  területi  egyenlőtlenségek
csökkentéséhez. A gyűjteményrész főként papír alapú dokumentumokból áll. 

Szépirodalom
A gyermekkönyvtár  gyűjteménye minden korosztály (óvodás,  az alsó és  felső tagozatos,  illetve
középiskolás) számára nyújt az érdeklődésüknek megfelelő kiadványokat.
Kiemelten gyűjtjük  

• a kortárs magyar gyermek- és ifjúsági irodalmat, válogatva, 
• a mai és külföldi klasszikus gyermekirodalmat, erősen válogatva, 
• a használói igények figyelembevételével a kurrens kiadványokból a bestsellereket, erősen

válogatva,
• a helyi igényeknek megfelelően a kötelező és ajánlott irodalmat. 

Nem vásárolunk magánhasználatra való gyermekkönyveket, tankönyveket. 

Szakirodalom
A  gyermekkönyvtár  válogatva  gyűjti  a  gyermekeknek  szánt  ismeretterjesztő  műveket.  Az
életvitellel,  tanulással,  főként  a  nyelvtanulással  kapcsolatos  gyakorlati  ismereteket  tartalmazó
dokumentumok gyűjtésére kiemelt figyelmet fordítunk. 
Gyűjteményünkkel lehetőséget szolgáltatunk az információszerzés, önművelés, önképzés mellett az
alap-  és  középfokú  oktatási  tananyag  kiegészítésére,  elmélyítésére,  illetve  a  szabadidő  hasznos
eltöltésére.
Beszerezzük a gyermekkönyvtárosok munkáját segítő foglalkozás-módszertani segédkönyveket.

Folyóiratok
A gyermek  és  ifjúsági  korosztály  számára  pályázati  támogatásból  érkező  kiadványok  mellett  a
magyar nyelvű gyermeklapokat erős válogatással, a  lehetőségek függvényében szerezzük be.
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I.4.3 Helytörténeti gyűjteményre vonatkozó speciális szabályok

A  helytörténeti  gyűjtemény  gyarapítása  során  a  dokumentumok  teljes  körű  gyűjtésére  kell
törekedni, a városra vonatkozó információk összességét kell összegyűjteni. A gyűjtemény földrajzi
határa  a  mindenkori  közigazgatási  határ,  ebből  következően  a  jelenleg  Orosházához  tartozó
földrajzi területekkel - Rákóczitelep, Szentetornya, Gyopáros, Gyökeres - kapcsolatos kiadványok
is a gyűjtemény részét képezik. 
A  gyűjtemény  gyarapítását  kronológiai  szempontból  semmilyen  korlátozás  nem  gátolja,  sem
időhatár sem tárgyidő nincs meghatározva a helytörténeti gyűjtésnél. Elsősorban természetesen a
kurrens  kiadványok  összegyűjtése  a  cél,  de  gondot  kell  fordítani  a  már  meglévő  állomány
hiányainak  kiegészítésére,  és  törekedni  kell  a  korábban  kiadott,  retrospektív  dokumentumok
megszerzésére. Ez történhet antikváriumi vásárlással, de hagyatékokból és árverések útján is.
A tipológiai szempont sem tartalmaz korlátozásokat, tehát az információ rögzítésének módját sem
korlátozzuk. A technikai fejlődésnek köszönhetően egyre több elektronikusan rögzített információ
jön létre, e dokumentumtípus éppúgy szerves része a helytörténeti gyűjteménynek, mint ahogyan a
könyvtári gyűjtemények is befogadták az új hordozókat. Az archiválási szempont a helytörténeti
gyűjtemény  sajátosságait  figyelembe  véve,  minden  beszerzett  dokumentumra  érvényes,  tehát  a
gyűjteményből  nem  szabad  selejtezni.  A rongálódott  anyagok  javításáról,  köttetéséről  esetleg
digitalizálásáról gondoskodni kell.
A gyűjtés  személyi  határai:  az  Orosházán született,  alkotott,  élt,  valamilyen módon a  városhoz
kapcsolódó irodalom teljes körű gyűjtése, ebbe beletartoznak azon szerzők, akik a településről írtak.
  
A helytörténeti gyűjtemény gyűjtési utasítása
A  Justh  Zsigmond  Városi  Könyvtár  helytörténeti  gyűjteményébe  beszerzendők  a  település
természeti  világára,  műszaki,  gazdasági  tevékenységére,  társadalmi  életére,  történelmére,
irodalmára, művészeti és néprajzi életére vonatkozó kiadványok. 
Az Orosházán megjelent könyvek és időszaki kiadványok. 
Gyűjteni kell az Orosházán született, vagy a városhoz szervesen hozzátartozó személyek életrajzi
adatait és kiadványaikat. Nagy gondot kell fordítani a helyi szépirodalmi munkák beszerzésére. 
A  helytörténeti  gyűjtemény  elsősorban  publikált  dokumentumokat  tartalmaz,  de  a  korszerű
igényeknek megfelelően a nem publikált formában létrejövő információt is fogadni és tárolni kell. 

Dokumentumtípusok a helytörténeti gyűjteményben
Elsősorban  a  nyilvános  közlésre  szánt  kiadványokat  gyűjtjük:  könyveket,  helyi  időszaki
kiadványokat,  évkönyveket,  értesítőket.  Ezenkívül  a  gyűjtemény  részét  képezik  a  helyi
közigazgatás kiadványai, az Önkormányzati rendeletek és utasítások és a Testületi jegyzőkönyvek
is. 
Gyűjtjük a helyi sajtó kurrens termékeit.
Az aprónyomtatványok közül könyvtárunknak a gyűjtőkörébe tartoznak a választási kiadványok, a
városi  rendezvények,  események  meghívói.  Ezek  a  dokumentumok  nem  kerülnek  be  a
nyilvántartásokba.
Lehetőség  szerint  gyűjtjük  azokat  a  helyi  vonatkozású  dokumentumokat  is,  melyek  térképek,
fényképek, mozgóképek, elektronikus dokumentumok, vagy digitalizált variánsok. 

A helytörténeti gyűjtemény elhelyezése, nyilvántartása
A helytörténeti gyűjtemény az olvasóterem mellett,  szabadpolcon van elhelyezve.  A gyűjtemény
ritka, pótolhatatlan művei zárt raktárba kerülnek, amelyeknek adatai katalógusból érhetőek el és a
könyvtárostól kapja meg az olvasó.
A gyűjtemény  darabjait  a  könyvtárban  egyébként  is  alkalmazott  szakrendi  elhelyezést  követő
raktározási módszer szerint külön szak- és szépirodalmi csoportosításban helyezzük el. 
A helytörténeti gyűjtemény nyilvántartása és formai, tartalmi feltárása a TextLib integrált könyvtári
rendszerben történik.
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Állományvédelem a helytörténeti gyűjteményben
Mivel a gyűjteményből dokumentum nem selejtezhető,  különösen nagy gondot kell  fordítani az
állag  megóvására.  A  gyakran  használt  dokumentumokat,  melyek  forgatása  károsodással  jár,
folyamatosan javítani kell. Ezekről szükség esetén másolatot készítünk. 
A helytörténeti gyűjtemény végső célja az utókor számára megőrizni Orosháza várossal kapcsolatos
minden kiadványt és információt.
A  gyűjtemény  archiválást  digitalizálással  biztosítja  a  könyvtár  a  szerzői  jogra  vonatkozó
szabályokat figyelembe véve.

I.4.4 Zenei könyvtár

A Justh  Zsigmond  Városi  Könyvtár  Zenei  könyvtára  az  audiovizuális  dokumentumok  külön
gyűjteménye. Feladata: átfogó képet adni a zeneirodalom, filmművészet kiemelkedő alkotásairól,
valamint  az  értékesebb könnyűzenei  felvételekről,  ez  utóbbi  esetben nem törekszünk az  átfogó
gyűjtésre, erősen válogatva gyarapítunk. 
Az állomány jelentős része bakelit lemezen (mikrobarázdás lemez) található, melynek gyűjtése a
hordozó változása miatt megszűnt.
A gyűjteményben található  hordozók:  bakelit  lemez,  hangkazetta,  CD, DVD. A Zenei  könyvtár
infrastruktúrája biztosítja valamennyi hordozó kezelését, használatát.
A gyűjtemény szolgáltatásai:

• információs központ,
• a tanulást segítő helyszín,
• közösségi tér,
• helyben használat és kölcsönzés
• rendezvények.

A Zenei  könyvtár  biztosítja valamennyi felhasználónak a helyben használatot és igény esetén a
kölcsönzést, amennyiben azt a szerzői jog megengedi. 
Elérhető a filmművészet és adott esetben a világirodalom, kiemelten a magyar irodalom klasszikus
alkotásai, e művészeti területeken, audiovizuális módon publikált információk.
A fenti célok eléréséhez szükséges a gyűjtemény folyamatos gyarapítása, feltárása és szolgáltatása.
A gyarapítás  során  a  fenti  célok  mellett  a  helyi  igények  figyelésére  külön  gondot  fordítunk.
Lehetőségeinkhez képest törekszünk a folyamatos, megalapozott, tervszerű gyarapításra.

Gyarapítási szempontok
Mű értéke szerint: a gyűjteményt elsősorban a zeneirodalom és a filmművészet maradandó értéket
képviselő darabjaival, illetve a magyar és világirodalom alkotásaival gyarapítjuk, különös tekintettel
a hangoskönyvekre.
Felhasználás  szerint:  olyan  művek  beszerzésére  törekszünk,  melyekre  a  későbbiekben  film-  és
zeneművészeti rendezvényeket, közösségi alkalmakat építhetünk.
Gyakorlati  alkalmazás  szerint:  az  életvitellel,  tanulással,  főként  a  nyelvtanulással  kapcsolatos
gyakorlati ismereteket tartalmazó dokumentumok gyűjtése.
Közhasznúsági  szerint:  Orosháza  város  helytörténetéhez  kapcsolódó,  a  városban megrendezésre
kerülő zenei események, rendezvények digitális  felvételeit  készítjük,  lehetőség szerint.  Ezeket a
felvételeket archiváljuk és feltárjuk.

Hangoskönyv
A  Vakok  és  Gyengénlátók  Orosházi  Szervezetével  együttműködésben  működtetjük  a  Zenei
könyvtárban  a  hangoskönyv  kölcsönzését.  A szervezet  tagjai  számára  biztosítjuk  a  folyamatos
hangoskönyvek beszerzését, kölcsönzésüket. (lásd. Könyvtárhasználati szabályzat)
Az  elérhető,  főként  kurrens  művek  gyűjtése  magyar  nyelven.  Az  állomány  jelentős  része
szépirodalmi  műveket  tartalmaz.  A korábbi  gyűjteményegységek  hangkazettán,  ma  már  CD-n,
DVD-n jelennek meg ezek a speciális dokumentumok. 
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