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1. sz. melléklet   

 

Melykóné Tőzsér Judit iskolai könyvtári szakértő véleménye alapján módosítva  

2005. jan. 5-én . 

 

Az iskola könyvtár gyűjtőköri  leírása 

   
 

Az iskolai könyvtár gyűjtőkörének alapelvei 

 

A Könyvtár gyűjtőkörét a tantestület által elfogadott pedagógiai program határozza meg. 

Az állomány tervszerű fejlesztését az iskola pedagógiai programjában megfogalmazott 

feladat- és célkitűzések figyelembe vételével kell végezni. Így a feladatok megvalósítását 

segítő információhordozók tartoznak az állomány fő gyűjtőkörébe. A könyvtárnak 

biztosítania kell a helyi tantervben rögzített tantárgyi eszközigényeket. 

A Kölcsey Ferenc Általános Iskolánkban gyermekközpontú nevelés-oktatás folyik 

Emelt szinten tanulják a gyermekek az ének-zene tantárgyat az egyik osztályban, 

Arany koszorús tornász iskola cím jelzi a magas színvonalú sport-életet, 

Harmadik osztálytól német és angol nyelvet tanulnak a tanulók. 

Diákjaink rendszeresen vesznek részt különféle tanulmányi- sport- és művészeti  versenyeken, 

Leveleznek külföldi diákokkal, pályázatok révén szinte rendszeresen utaznak külföldre. 

A diákoknak, a tanároknak, alkalmazottaknak is megfelelő szakmai háttérre van szüksége 

ehhez a munkához. Ezt kell biztosítani az iskolai könyvtárnak. Egyformán ki  kell szolgálnia a 

tanulók és tanárok könyvtárhasználati igényeit. 

Gyűjtendők: 

 Az iskola, a gazdálkodó szervezet működését segítő kiadványok 

 Iskolajogi kiadványok 

 A modern pedagógiai módszereket, eljárásokat segítő dokumentumok 

 A mérések alkalmazását, dokumentálását lehetővé tevő eszközök 

 A szaktantárgyakhoz kapcsolódó összefoglaló kézikönyvek, lexikonok, enciklopédiák, 

antológiák 

 Tudományos ismeretterjesztő és szakkönyvek 

 Közismert szépirodalmi alkotások, regények, versantológiák 

 Szépirodalomból a kötelező és ajánlott olvasmányok, 

 Gyermek és ifjúsági irodalom 

 Az iskolában oktatott tárgyak tankönyvei 

 Művészeti kiadványok 

 Sporttal kapcsolatos szakirodalom 

 Az élő idegen nyelv elsajátítását is segítő kiadványok 

Az iskolai könyvtár gyűjtőköre formai oldalról: 

Kiadványtípusok: 

1. Írásos dokumentumok: könyvek, periodikumok 

2. Audiovizuális ismerethordozók: képes és hangzó dokumentumok, 
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A Könyvtár fő gyűjtőköre: 

- lírai, prózai és drámai antológiák 

- klasszikus és kortárs szerzők műveiből, gyűjteményes köteteiből 

- népköltészet, meseirodalom, azok gyűjteményes kötetei 

- életrajzok, történelmi regények 

- gyermek és ifjúsági regények, elbeszélések, versek 

- általános lexikonok 

- enciklopédiák 

- a tudományok alapszintű összefoglalói 

- a tananyagokhoz kapcsolódó segédkönyvek 

- az iskolában használt tankönyvek, munkafüzetek 

- a helyi tantervhez kapcsolódó „kötelező” és ajánlott olvasmányok 

- művészeti könyvek, képes és hangzó dokumentumok 

- a zeneirodalom nagy alakjaival foglalkozó könyvek, képes és hangzó dokumentumok 

- a nevelés, oktatás elméletével foglalkozó pedagógiai szakirodalom 

- az angol és német nyelv tanítását segítő kiadványok 

- oktatással kapcsolatos jogszabályok és azok gyűjteménye 

Mellék gyűjtőköre: 

- az oktatáshoz kapcsolódó határterületek szakirodalma 

- a pedagógia határtudományai,  

- jogalkalmazás az iskolában 

- gazdálkodás az iskolában 

- az oktató és nevelő munkában felhasználható dokumentumok 

A gyűjtés szintje és mélysége: 

Teljességgel egyetlen tantárgy, szaktudomány irodalmát sem gyűjthetjük, megfelelő 

válogatással törekszünk a tartalmi teljességre. 

Kézikönyvtári állomány: 

Nemcsak az iskola jellegének, tantárgyi struktúrájának megfelelő kézikönyveket kell 

beszerezni, hanem a teljesség igényével gyűjtendő minden ismeretág összefoglaló műve, 

amely segíti a szélesebb tájékozódást. 

Pedagógia és határterületeinek szakirodalmából beszerzendők az iskola oktató-nevelő 

munkájához nélkülözhetetlen dokumentumok 
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A gyűjtés terjedelme és szintje A gyűjtés mélysége 

 

1. Szépirodalom: 

 

Átfogó prózai, drámai és lírai antológiák a 

világ és magyar irodalom bemutatására 

 Erősen válogatva 

Kötelező és ajánlott irodalom Kiemelten a teljesség igényével 

A tananyag által meghatározott klasszikus és 

kortárs szerzők művei, gyűjteményes kötetei 

Válogatva 

A magyar és külföldi népköltészet  Válogatva 

A különböző vallások és népek mítoszainak, 

mondáinak gyűjteményes kötetei 

Válogatva 

Regényes életrajzok, történelmi regények Válogatva 

Mesék, versek, ifjúsági regények, 

elbeszélések 

Válogatva 

 

2. Ismeretterjesztő és szakirodalom: 

 

00. Általános művek 

 

A hazai és az egyetemes művelődéstörténet 

kultúra, a tudományok kis-, középméretű 

elméleti és történeti összefoglalói 

Erősen válogatva 

Alapfokú könyvtártani összefoglaló az 

iskolai könyvtárakkal foglalkozó művek 

Válogatva 

Kis-, közép és nagyméretű általános 

lexikonok, enciklopédiák 

Válogatva 

100. Filozófia, bölcselet 

 

Filozófiai, pszichológiai és etikai 

kisenciklopédiák 

Teljességre törekedve 

A nevelés és oktatás lélektani kérdéseivel 

foglalkozó legalapvetőbb művek 

Erős válogatással 

A pszichológia egyes ágaival foglalkozó 

kézikönyvek közül: az általános-, fejlődés-, a 

gyermek- és ifjúsági lélektan 

Erős válogatással 

 

200. Vallás 

 

Vallástörténeti, mitológiai kislexikonok. 

Mitológiával foglalkozó, a vallásokkal 

kapcsolatos felvilágosító munkák. 

Erős válogatással 
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300. Társadalomtudomány 

 

Pedagógiai lexikonok. 

A nevelés, oktatás elméletével foglalkozó 

legfontosabb kézikönyvek 

Tanári kézikönyvek, az oktatott tárgyak 

módszertani segédkönyvei. 

Középiskolai intézmények tájékoztatói. 

Teljességre és modernizálásra 

törekedve  

A néprajzot bemutató művek erősen válogatva 

 

500. Természettudományok 

 

A tudományok egészét vagy azok 

részterületeit bemutató segédkönyvek, 

lexikonok, enciklopédiák. 

A természettudományos tantárgyak elméleti 

és történeti összefoglalói. 

Teljességre és modernizálásra  

törekedve 

 

600. Alkalmazott tudományok 

 

Találmányokról, feltalálókról kiadott 

népszerű művek 

Válogatva 

Alap és középszintű történelmi összefoglalók Válogatva 

 

700.Művészet, sport 

A tananyaghoz közvetlenül kapcsolódó 

művészeti ágak egészét vagy azok 

részterületeit bemutató segédkönyvek, 

elméleti és történeti összefoglalók 

Válogatva 

Társasjátékok, sakk, rejtvények Erősen válogatva 

800. Irodalomtudomány, nyelvészet 

 

A tananyaghoz közvetlenül kapcsolódó, vagy 

részterületet bemutató szakirányú 

segédkönyvek, elméleti és történeti 

összefoglalók. 

Válogatva 

Munkáltató eszközként használatos művek  Az általános iskolai korosztálynak és 

az iskolai tantárgyaknak megfelelően  

Az iskolában tanított idegen nyelvek 

tanításához felhasználható idegen nyelvű 

segédletek 

Erősen válogatva 

 

900. Földrajz, történelem 

 

A tananyaghoz közvetlenül kapcsolódó, vagy 

részterületet bemutató szakirányú 

segédkönyvek, elméleti és történeti 

Az általános iskolai korosztálynak 

megfelelően erősen válogatva 
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összefoglalók 

A tantárgyakhoz kapcsolódó ismeretközlő 

irodalom 

Válogatva 

A XVI. Kerületre, ezen belül 

Rákosszentmihályra vonatkozó helyismereti, 

helytörténeti kiadványok. 

Teljességre törekedve 

 

3. Periodikai gyűjtemény: 

 

Gyűjtendő periodikumok: 

 

pedagógiai, pszichológiai folyóiratok Válogatva 

oktatással foglalkozó szakmai lapok Válogatva 

Az iskolai oktatásban résztvevő 

korosztálynak szóló lapok 

Válogatva 

 

4. Audiovizuális gyűjtemény: 

 

A különböző tantárgyak oktatásához 

rendszeresen felhasználható, az idegen 

nyelvek oktatását segítő oktató- illetve 

ismeretterjesztő audiovizuális és elektronikus 

dokumentumok. 

Válogatva 

 

 

 

 

 


