II. számú melléklet
A Justh Zsigmond Városi Könyvtár Nyilvántartási szabályzata

Orosháza, 2017. július 01.

A könyvtár feladatainak ellátásához szükség van a megfelelően gondozott, jól feltárt gyűjteményre,
állományra. Könyvtári dokumentumnak kell tekinteni (a továbbiakban: dokumentum) a könyvtár
feladatainak ellátásához szükséges tudományos, oktatási, művészeti, közművelődési vagy történeti
értékű könyvet, folyóiratot, egyéb kiadványt, illetőleg minden szöveg-, kép-, adat- és hangrögzítést,
kivéve az irattári jellegű levéltári anyagot. A könyvtár dokumentumainak összessége a könyvtári
állomány.
A könyvtár nyilvántartást vezet az általa gondozott állományról, melyből megállapítható az
állomány egészének a darabszáma és értéke, továbbá az egyes dokumentumok értéke is bármikor
megállapítható és ellenőrizhető.
Vonatkozó jogszabályok:
• 1997. CXL törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről.
• 3/1975. (VIII.17.) KM-PM együttes rendelet a könyvtári állomány ellenőrzéséről
(leltározásáról) és az állományból történő törlésről szóló szabályzat kiadásáról.
• 22/2005. (VII.18.) NKÖM rendelet a muzeális könyvtári dokumentumok kezelésével és
nyilvántartásával kapcsolatos szabályokról.
Megőrzés módja szerint:
• Tartós megőrzésre, állományba kerülnek azok a dokumentumok, amelyek a könyvtár
feladatainak ellátásához nélkülözhetetlenek.
• Időszakos megőrzésbe kerülnek a folyóiratok.
A könyvtári dokumentumok nyilvántartása a TextLib integrált könyvtári rendszerben történik,
amelynek integráns része a dokumentumok formai, tartalmi feltárása. A TextLibben mind az egyedi,
mind a csoportos nyilvántartások rögzítése megtörténik, kivételt képeznek a folyóiratok. A
dokumentumok nyilvántartásához szervesen kapcsolódik a beszerzés során keletkező számla, amely
a könyvtári vagyon nyilvántartásának a dokumentuma.
II.1 Állománybavétel
II.1.1 Dokumentumok egyedi nyilvántartása
A TextLib integrált rendszer által használt fogalmak szerint a nyilvántartásba vett könyvtári
dokumentum a példány. A példány rekord rögzítése során a bibliográfiai rekordhoz kapcsoljuk
azokat az egyedi tulajdonságokat, információt, amelyek azonosítják és igazolják a könyvtár
tulajdonát.
Példány rekord mezői:
• Tulajdonos (Justh Zsigmond Városi Könyvtár)
• Leltárkönyv (CD_ROM, Könyvek, Videó, Zenei leltárkönyvek)
• Azonosító (vonalkód)
• Leltári szám (automatikusan generált egyedi leltári szám)
• Csoportos leltári szám (azonos számlához tartozó dokumentumok halmaza ; automatikusan
generálja az integrált rendszer),
• Kötet (bibliográfiai rekord)
• Ár (beszerzés ára/bruttó)
• Szállító
• Számlaszám
• Bekerülés dátuma (integrált rendszerbe történő rögzítés dátuma)
• Kölcsönözhetőség (igen, nem, éjszakára)
• Forrás (beszerzés, ajándék, kötelespéldány, vásárlás, egyéb)
• Rendszer megjegyzés
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• Raktár (állományon belüli hely)
• Aktuális raktár (ideiglenes elhelyezés helye)
• Raktári jelzet
• Aktuális raktári jelzet
• Állomány (könyvtári állományrész megnevezése)
• Dokumentum osztály
• + Hozzáférési, és kölcsönzési paraméterek
A példány rekordok leírásának szabályát a Katalogizálási szabályzat tartalmazza.
II.1.2 Dokumentumok csoportos nyilvántartása
A könyvtári állomány összetételére vonatkozó nyilvántartás mind elektronikusan, mind papír alapon
is rögzítésre kerül. Az elektronikus nyilvántartás a könyvtár lokális hálózatán elérhető, Excel
fájlban, a csoportos leltárkönyv elektronikus verziójában. A papír alapú nyilvántartás ezzel
párhuzamosan kerül vezetésre.
II.2 Az állomány apasztása
A könyvtár állományában meglevő, de a könyvtár rendeltetésszerű feladatainak ellátására
alkalmatlanná vált dokumentumok selejtezése esetén való kivezetésére (törlésére) az alábbi okok
miatt kerülhet sor:
• tervszerű állományapasztás során, vagy
• természetes elhasználódás folytán,
• elháríthatatlan esemény,
• bűncselekmény,
• behajthatatlan követés,
• pénzben megtérített követelés,
• megengedhető hiány (káló) kapcsán,
• normán felüli hiány miatt.
A selejtezésre szánt dokumentumok példány rekordjaiban történik meg a törlés nyilvántartása. A
törlésre vonatkozó információk:
• Selejtezés státusza
• Selejtezés oka
• Selejtezés dátuma
• Törlési jegyzék száma.
Az állományból való kivonás is a TextLib integrált rendszerben történik. A selejtezés ténye
rögzítésre kerül a példány rekordban, amely az egyedi címenkénti nyilvántartás dokumentuma,
valamint a manuálisan, esetleg egyes esetekben automatikusan generálódó törlési jegyzékekben. A
törlési jegyzék zárását követően válik véglegessé az állományból való kivonás. A törlési jegyzék
alapján a csoportos leltárkönyvből is megtörténik az állomány apasztása.
II.3 Az állomány ellenőrzése
A könyvtári állomány folyamatos változásban van, amelyet a nyilvántartásoknak követni kell. Az
állomány nyilvántartások alapján végzendő feladat a jogszabályi előírásoknak megfelelően
végrehajtott állományellenőrzés.
A könyvtári állomány leltározásának módja mennyiségi felvétel, amelynél az összehasonlítást a
nyilvántartások alapján a felvétel alkalmával kell végrehajtani, úgy hogy a leltározás során az
állomány tételesen kerüljön a nyilvántartásokkal összehasonlításra.
A könyvtári állomány leltározása lehet:
• jellege szerint: időszaki vagy soron kívüli
• módja szerint: folyamatos vagy fordulónapi
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• mértéke szerint: teljes körű vagy részleges.
Az időszaki leltárt az állomány nagyságától függően:
a 10 000 vagy ennél kevesebb könyvtári egységgel rendelkező könyvtárak 2 évenként,
- a 10 001-25 000 könyvtári egységgel rendelkező könyvtárak 3 évenként,
- a 25 001-75 000 könyvtári egységgel rendelkező könyvtárak 5 évenként,
- a 75 001-250 000 könyvtári egységgel rendelkező könyvtárak 8 évenként,
- a 250 001-1 000 000 könyvtári egységgel rendelkező könyvtárak 12 évenként,
- az 1 000 000 könyvtári egységnél nagyobb állományú könyvtárak 16 évenként
kötelesek elvégezni.
A leltározásról a könyvtár Leltározási ütemtervet készít, amely jó kell hagyatnia a fenntartóval.
A leltározás befejezésével haladéktalanul jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyben fel kell tüntetni:
• a leltározás jellegét (időszaki vagy soron kívüli),
• a leltározás számszerű végeredményét, ideértve a nyilvántartások alapján kiszámítható
névleges állományra, a leltározáskor mutatkozó tényleges állományra, a hiány vagy a
többlet mennyiségére és értékére vonatkozó összesített adatokat,
• az egyedi nyilvántartású dokumentumok esetében a hiányzó, illetőleg a többletként
jelentkező dokumentumok tételes felsorolását.
A jegyzőkönyvet annak elkészülte után három napon belül három példányban meg kell küldeni a
fenntartónak. A jegyzőkönyvhöz csatolni kell a leltározási ütemtervet. A jegyzőkönyvet a könyvtár
vezetője írja alá. A könyvtár vezetésében bekövetkezett változáskor lebonyolított leltározás esetén a
jegyzőkönyvet mind az új, mind a korábbi könyvtárvezetőnek alá kell írnia. A leltározásról felvett
jegyzőkönyvben megállapított hiány, illetőleg többlet okait a könyvtár köteles a jegyzőkönyv
felvételétől számított 30 napon belül kivizsgálni. A vizsgálat eredménye alapján szükséges
intézkedéseket a könyvtár vezetője haladéktalanul köteles megtenni.
II.4 Időszakos megőrzésre szánt dokumentumok nyilvántartása
A Justh Zsigmond Városi Könyvtár időszakos megőrzéssel a folyóiratokat veszi nyilvántartásba. A
folyóiratok beérkezését követően Cardex lapon kerül regisztrálásra az állományba kerülés ténye,
ezek a dokumentumok nem kerülnek be a TextLib integrált rendszer adatbázisába.
A könyvtár gyűjtőköre alapján a következő időszakos megőrzés létezik könyvtárunkban:
• csak az aktuális évben tartjuk nyilván,
• három évig őrizzük meg,
• tartósan gyűjtjük (korábban köttetésre kerültek, ma már nincs erre lehetőség).
A könyvtár Excel táblázatban tartja nyilván a könyvtári állomány folyóirat jellegű időszaki
kiadványait.
II.5 Muzeális könyvtári dokumentumok nyilvántartása
A muzeális könyvtári dokumentumok kezelését és nyilvántartását a 22/2005. NKÖM rendelet
szerint végezzük.

II.6 Záró rendelkezések
1. A fenti szabályzatot a munkatársak egyetértésével az intézmény igazgatója hagyja jóvá. A
fenntartót a könyvtár vezetője tájékoztatja.
2. A Justh Zsigmond Városi Könyvtár Nyilvántartási szabályzata 2017. július 01-jétől lép
hatályba.
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