
A Sárvári Tinódi Gimnázium  
könyvtárának  

Gyűjtőköri Szabályzata 

Az iskolai könyvtáros a folyamatos és arányos állományalakítást a nevelőtestület véleményének 

egyeztetésével, az iskola igazgatójának jóváhagyásával végzi. Törvényi hátterét az 11/1994. MKM 

rendelet iskolai könyvtárakra vonatkozó fejezetei 6.§ és 3. számú és 7. számú melléklete biztosítja, 

amely körvonalazza az iskolai könyvtár feladatát, szakmai működési, ill. infrastrukturális feltételeit. 

Az iskolai könyvtár működését szabályozza még az 1997. évi CXL. könyvtári törvény is. 

Az iskolai könyvtár gyűjtőköre 

Az iskolai könyvtár alapfunkcióját a nevelési-oktatási célok és azok tartalma határozza meg. Ennek 

érdekében feladata biztosítani a tanulók és tanárok ellátását minden olyan információ-hordozóval, 

melyek fontos szerepet töltenek be a nevelő-oktató munka folyamatában. 

Az állomány fő gyűjtőkörébe a könyvtár elsődleges funkciójából adódó feladatainak megvalósítását 

segítő dokumentumok tartoznak. Ide soroljuk a kézi- illetve a segédkönyveket, a tantervi törzs-

anyagba tartozó házi olvasmányokat, az ajánlott olvasmányokat, az óravezetés munkamenetében 

munkáltató eszközként használatos műveket, a tananyagot kiegészítő vagy ahhoz közvetve kapcso-

lódó ismeretközlő- és szépirodalmat. 

Az iskolai könyvtár a másodlagos funkcióból eredő, a tananyagon túlmutató ismeretszerzési igé-

nyek kielégítését csak részben tudja vállalni. 

A beszerzés forrásai 

Az iskolai könyvtár gyűjtőköre kiterjed a KELLO (Könyvtárellátó) Új Könyvek állománygyarapí-

tási tanácsadó által ajánlott magyar és idegen nyelvű könyvtermés középfokú oktatási intézmények 

könyvtáraiba ajánlott törzsanyagára. 

Ezen kívül a kereskedő vállalatok /könyvesboltok/ kiadványait, a különböző kiadók prospektusait 

és a szakmai folyóiratok könyvismertetéseit is figyelemmel kísérve végzi a szükséges könyvek be-

szerzését. Az egyes művek, dokumentumok beszerzési példányszámának meghatározásakor figye-

lembe kell venni az ellátandó tanulók, nevelők számát, továbbá az elkülönített állományrészek töb-

bes példány iránti igényeit. 

Az intézményektől, egyesületektől, alapítványoktól, magánszemélyektől ajándékba kapott doku-

mentumokat a könyvtáros szelektálja, s csak a gyűjtőkörébe beleillő dokumentumokat veszi állo-

mányba. 



I. Ismeretterjesztő és szakirodalom fejlesztése 

000 ÁLTALÁNOS MŰVEK 

000-008 Egyetemes művelődéstörténeti összefoglalók /kézikönyvtár/. 

A magyar közművelődéssel, kultúrával kapcsolatos alapvető irányelvek és dokumentumok. 

01 Könyvészet, bibliográfia 

Iskolai könyvtárra vonatkozó alapjegyzékek, tantárgyi bibliográfiák. 

02 Könyvtár, könyvtártan 

Könyvtárhasználati útmutatók. Könyvtártani összefoglalók, az iskolai könyvtárakkal kapcsolatos 

legfontosabb irodalom. ETO táblázatok, szabványok, a könyvtárakat érintő jogszabályok, irányel-

vek. Az OPKM és az ELTE SRPSZKK iskolai könyvtárakkal kapcsolatos módszertani kiadványai. 

Az olvasás technikájával, irodalmi propagandával, olvasásra neveléssel kapcsolatos módszertani ki-

adványok. 

03 Általános lexikonok /kézikönyvtár/ 

Magyar Nagylexikon, Britannica Hungarica 

100 FILOZÓFIA, PSZICHOLÓGIA 

Filozófiai, pszichológiai, etikai enciklopédiák, lexikonok /kézikönyvtár/ 

Filozófiatörténeti művek, szemelvénygyűjtemények. 

Általános pszichológiai összefoglalók, a fejlődéslélektan és gyermeklélektan legfontosabb művei. 

Általános jellegű etikai és esztétikai művek. 

200 VALLÁS 

Vallástörténeti, bibliai, mitológiai kislexikonok. /kézikönyvtár/ 

A görög-római mitológiával foglalkozó összefoglalók. Görög regék 

A bibliával, a vallással kapcsolatos feldolgozások. 

300 TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK 

Ideológiai irányzatokat tárgyaló művek. 

A történelem tantárgyhoz és politikai gazdaságtanhoz kapcsolódó művek. 

301 Szociológia. Társadalom. Szociográfia. 

Szociálpszichológiai monográfiák, iskola- és ifjúságszociológiai összefoglalók. 

Magyarország felfedezése sorozat. A történelemtanításhoz szükséges városunkkal, tájegységünkkel 

foglalkozó szociográfiák. 

310 Statisztika 

Magyarország helységnévtára /kézikönyvtár/. 

Magyar statisztikai zsebkönyvek, nemzetközi statisztikai zsebkönyvek 



320 Politika 

A politikai szervezet formái. Az állam, mint politikai hatalom. Állam és egyház. Gyarmatügy. Rab-

szolgaság. Jobbágyság. Mozgalmak, forradalmak. 

330 Közgazdaságtan, politikai gazdaságtan 

Közgazdasági lexikon, szótár, politikai gazdasági szótár /kézikönyvtár/. 

A politikai gazdaságtan alapfogalmai. Közgazdasági elméletek és tanok. 

Nemzeti vagyon. Nemzeti jövedelem. 

340 Jog 

Magyar állam- és jogtörténet 

Az emberi jogok 

Állampolgári jogok Magyarországon. Jogi, jogtudományi enciklopédia, lexikon /kézikönyvtár/ 

A jogi ismeretek tanításához szükséges összefoglalók. 

A Magyar Köztársaság Alkotmánya. 

Oktatási, családjogi gyűjtemények. 

Nemzetközi szervezetek. Világszervezetek. 

350 Az oktatással kapcsolatos igazgatási kérdések kézikönyvei 

355 Hadtudomány 

A történelem tantárgy tanításához szükséges hadtörténeti összefoglalók. 

Magyarország hadtörténete. Az I. és II. világháború hadtörténete. 

360 Népjólét 

A családvédelemmel kapcsolatos kézikönyvek. 

370 Nevelés és oktatás 

Pedagógiai lexikon /kézikönyvtár/ 

Tantervek és utasítások 

Oktatáspolitikai, neveléselméleti, neveléstörténeti összefoglalók, nevelés-lélektani művek Pedagógiai 

szociológia 

Tanári kézikönyvek /több példányban/. Osztályfőnöki kézikönyvek 

Tantárgy-metodikai sorozatok 

Pályaválasztással kapcsolatos tájékoztatók 

A pedagógia klasszikusainak működésére vonatkozó művek 

A köznevelés kérdésével, a nevelésügy és a közélet kapcsolatával foglalkozó összefoglalók 

A családi életre neveléssel, az iskola és a szülői ház kapcsolatával foglalkozó művek 

Az értelmi neveléssel és a személyiségformálással kapcsolatos alapvető munkák 

A középfokú oktatási intézmények oktatásának tartalmával, formájával és kapcsolatrendsze-

rükkel foglalkozó legfontosabb művek 



A pedagógia határtudományai közül elsősorban a pszichológiai irodalom gyűjtése indokolt: 

– A pszichológia alapfogalmát, fejlődését, problematikáját tárgyaló enciklopédiák, szakszó-

tárak 

A pszichológia egyes ágaival, részterületeivel foglalkozó kézikönyvek közül: az általános lé-

lektan, a fejlődéslélektan, a gyermek- és ifjúkor lélektana, a szociálpszichológia és a szemé-

lyiség lélektan legalapvetőbb művei 

A pszichológiában alkalmazott kutatási, vizsgálati módszerek elvi és gyakorlati problémáit 

tárgyaló módszertani kézikönyvek 

390 Néprajz 

Néprajzi lexikon /kézikönyvtár/ 

Néprajzi szintézisek, a tárgyi és szellemi néprajz összefoglalásai /kézikönyvtár/ 

A várossal, a tájegységgel kapcsolatos néprajzi kiadványok 

500 TERMÉSZETTUDOMÁNYOK 
Természettudományi lexikonok, enciklopédiák /kézikönyvtár/ 

Összefoglaló művek /kézikönyvtár/ 

Természetvédelmi ismeretterjesztő kiadványok 

Tájvédelmi körzeteket bemutató albumok 

Környezetvédelemmel kapcsolatos művek 

510 Matematika 

Matematikai lexikon /kézikönyvtár/ 

Képletgyűjtemények, kézikönyvek, példatárak 

Összefoglaló feladatgyűjtemények 

Felvételire előkészítő összefoglaló feladatgyűjtemények 

Versenyfeladatok 

Geometriai, matematikai összefoglalók 

Számítógép-tudomány, programozás 

520 Csillagászat 

Csillagászattal, űrkutatással kapcsolatos összefoglalók 

530 Fizika 

Fizikai kislexikonok, enciklopédiák /kézikönyvtár/ 

A fizika alapelveivel foglalkozó művek 

Fizikatörténeti összefoglalások 

A mechanika, fénytan, hőtan, elektromosság, mágnesesség, atomfizika összefoglaló ismeretei 

A pedagógiai továbbképzést szolgáló segédletek, tanulmányok 

Középiskolai összefoglalók, példatárak, feladatgyűjtemények 



540 Kémia 

Lexikonok /kézikönyvtár/ 

A szerves és szervtelen kémia egészét bemutató összefoglaló művek 

A kémia története. Kémiai kézikönyvek. Biokémiai összefoglaló művek 

Összefoglaló feladatgyűjtemények 

Kémiai tesztgyűjtemények 

570 Biológia 

Biológiai lexikonsorozat, kézikönyvek 

Az élővilág evolúciójával kapcsolatos művek 

Anatómia-élettan 

Genetikai összefoglalások 

Biofizikai, biokémiai összefoglalók 

Növény és állathatározók 

Növény- és állatrendszertan 

Biológiai feladatgyűjtemények 

Biológiai fogalmak és összehasonlító táblázatok 

A tantárgy tanulását elősegítő segédletek 

600 ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK 

640 Szakácskönyvek, konyhaművészettel kapcsolatos könyvek 

Borászat 

Falusi turizmus 

650 Szervezés, ügyvitelszervezés 

Az iskola nevelőmunkájának irányításához az igazgatás, a gazdálkodás és az ügyvitel körébe tartozó 

legfontosabb kézikönyvek 

A munkaviszonnyal, munkarenddel, munkaügyi vitákkal, bérezéssel, munkaidővel, munkaszervezés-

sel, munkavédelemmel kapcsolatos irodalom 

Az iskolavezetéssel kapcsolatos művek 

681 Számítástechnika 

A számítógépek kezelését tartalmazó kiadványok 

Programokat tartalmazó gyűjtemények 

Számítástechnikai alap- közép- és felsőfokú ismereteket tartalmazó művek 

700 MŰVÉSZET, SPORT 

Művészeti lexikon, művészettörténeti összefoglalók az egyetemes és a magyar művészetek köréből 

Egy-egy művészeti ág összefoglalója 

Művészeti stílusok 



Művészetesztétikai, műfaji ismertetők 

Monográfiák a művészettörténet nagy alakjairól 

Gyűjteményes albumok 

770 Fényképészet 

Fotóamatőröknek szóló ismeretterjesztő művek 

780 Zene 

Zenei lexikonok, hangversenykalauzok, zenetörténet 

Válogatás a magyar zenetörténet legfontosabb írásaiból, dokumentumaiból 

Életrajzok 

791-792 Film- és színházművészet 

Filmlexikon, színházi kalauz, film- és színháztörténeti összefoglalók 

Filmesztétikai alapfogalmakat bemutató művek 

794 Játék 

Didaktikai, intellektuális, nyelvi és logikai játékokat tartalmazó művek. 

796-797 Sport 

Sporttörténeti /olimpia, magyar sport/ összefoglalók, sportlexikon 

Az iskolai testnevelés és sportágak alapvető kézikönyvei, verseny- és játékszabályok 

800 IRODALOMTUDOMÁNY, NYELVÉSZET 

Nyelvtudomány, filológia 

A magyar nyelv tanításához szükséges szótárak: 

A magyar nyelv értelmező szótára, helyesírási szótárak, helyesírási tanácsadó szótárak, szinonima 

szótár, etimológiai szótár 

Válogatás a magyar nyelv egyéb szótáraiból 

A nyelvhelyességgel, nyelvműveléssel, stilisztikával, retorikával kapcsolatos művek 

Idegen szavak szótára, egynyelvű szótárak 

Az idegen nyelvek tanításához szükséges kézi és nagy szótárak /angol, francia, német, olasz/ 

Idegen nyelvi tankönyvek, és munkafüzetek 

Nyelvtanítási módszertani kiadványok 

820 Irodalomtudomány általában 

Világirodalmi lexikonok, enciklopédiák. Világirodalmi összefoglalók. 

Irodalomesztétikai, műfajelméleti, szónoklattani művek. 

Műelemzéseket tartalmazó művek. 

A világirodalom jelentősebb irányzatai 



894 Magyar irodalom 

Lexikonok, irodalomtörténeti művek 

A magyar irodalom klasszikusairól, kortársírókról készült monográfiák 

A szaktanárok továbbképzését szolgáló szakkönyvek 

Műelemzések kiskönyvtára sorozat 

Miért szép? c. sorozat 

900 FÖLDRAJZ, TÖRTÉNELEM 

908 Honismeret 

Összefoglaló művek Magyarországról, egy-egy tájegység történelméről, földrajzáról, kultúrájáról, 

gazdaságáról. 

Helytörténeti monográfiák, kiadványok. 

912 Térképek 

Képes politikai és gazdasági világatlasz 

Magyarország egyes tájairól turisztikai térképek /kirándulás/ 

Megyetérképek 

913-914 Földrajztudomány 

Kontinensek földrajza 

Világgazdaság földrajza 

Általános természeti földrajz 

Magyarország természeti és gazdasági földrajza. 

A világ országairól, városairól, hazai városokról, megyéinkről szóló összefoglalók. 

930-990 Történelem 

Lexikonok, enciklopédiák 

Világtörténelem 

Magyarország története, középszintű összefoglalók 

Egyetemes és magyar történeti szintézisek, kronológiák 

Történelmi olvasókönyvek, szöveggyűjtemények, forráskiadványok, a jelentősebb országok történe-

tét összefoglaló művek 

Válogatás a magyar történelem korszakait tárgyaló művekből. 

A történelem tanításaival kapcsolatos továbbképző jellegű kiadványok 

Helyismereti munkák 

II. A szépirodalmi állomány 

Teljesség igényével gyűjtendők 

Az átfogó lírai, prózai és drámai antológiák a magyar- és a világirodalom bemutatására. 

A tananyag által meghatározott klasszikus és kortárs szerzők teljes életműve. 



A kötelező és ajánlott olvasmányok. Lehetőség szerint 15-15 példány 

Válogatással gyűjtendők 

A nemzetek irodalmát bemutató klasszikus és modern antológiák 

A kiemelkedő, de a tananyagban nem szereplő kortárs magyar és külföldi alkotók művei 

Regényes életrajzok, történelmi regények 

Az iskolában tanított idegen nyelvek oktatásához a nyelvtudás szintjének megfelelő olvasmányos 

irodalom 

Szöveggyűjtemények, antológiák 

Esetenként: kritikai kiadások 

Műsorokhoz, rendezvényekhez felhasználható gyűjtemények 

III. Folyóiratok gyűjtése 

A folyóiratok megrendelése minden évben a költségvetés függvénye. 

A mindenkor megrendelt folyóiratok pedagógiai jellegűek, a pedagógusok és az intézmény vezetőjé-

nek, helyetteseinek munkáját segítik. 

A folyóiratokat az adott tanévben gyűjtjük, utána selejtezzük. 

Ezen állományrész esetén támaszkodunk a pedagógiai szakkönyvtárra, illetve az országos folyóirat-

adatbázisokra. 

IV. Egyéb dokumentumok gyűjtése 

Az iskola múltjával kapcsolatos: 

– fényképek, táblák, könyvek 

– videofelvételek 

– újságcikkek 

– nyomtatványok 

– a tantestület tagjainak és az iskola volt diákjainak publikációi 


