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GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT 
 

Jóváhagyta: Tiszacsege Város Önkormányzata 2013. május .. 
Aktualizálásért felel: Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon vezetője  
 
A dr. Papp József Városi Könyvtár Tiszacsege Város Önkormányzata által 
fenntartott nyilvános közkönyvtár. 
A szakmai rendszerben elfoglalt helye: városi  könyvtár. „A muzeális intézményekről, a 
nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről” szóló 2012. évi CLII . törvényben megfogalmazottak alapján az Alapító 
Okirattal összhangban fejti ki tevékenységét, figyelembe véve az IFLA/UNESCO 
közkönyvtári nyilatkozatában foglaltakat. 
A könyvtár általános gyűjtőkörű, nyilvános könyvtárként gyűjteményeihez, szolgáltatásaihoz 
a hozzáférést állampolgári jogon biztosítja. A városi  lakosság igényeinek kielégítése 
érdekében alapfeladatai a gyűjtőkörrel összefüggésben: 
• gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre 
bocsátja, 
• tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és 
szolgáltatásairól, 
• biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését, 
• közhasznú információs szolgáltatást nyújt, 
• helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt, feldolgoz és szolgáltat, 
• ellátja   a könyvtárközi dokumentum-ellátással kapcsolatos feladatokat, 
• végzi,  etnikai kisebbségéhez tartozó lakosainak könyvtári ellátását 
 
A könyvtár gazdasági, társadalmi környezete: 
A gyűjtemény alakítását, állománygyarapítását meghatározza a társadalmi és helyi 
környezete, ahol a tevékenységét kifejti. 
 
Tiszacsege Hajdú-Bihar megye észak-nyugati részén, a Tisza völgye és a Hortobágy puszta 
találkozási vonalában helyezkedik el. Területe 136,4 km2. A kisváros domináns jellegét a 
gyógyvízre épülő idegenforgalom adja. A mezőgazdaság a másik terület, ami a lakosság nagy 
részének nyújt megélhetést vagy kiegészítő tevékenységet. A városban több int 270-en 
vannak foglalkoztatva a közmunka programok által.  
Tiszacsege lakosságának száma: 4790 fő. Üdülőfaluja révén májustól – októberig az a szám 
megnövekszik.  
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A közművelődésé színterei: dr. Papp József Városi Könyvtár, Művelődési Otthon, Zsellérház, 
Tüzelős-ól Múzeum Iskolatörténeti Múzeum. Örvendetes jelenség, hogy több önszerveződő 
közösség, egyesület, csoport tevékenykedik a kultúra területén. A kisvárosnak van iskolája, 
óvodája, bölcsődéje.  
 
 
 
A használók köre 
A könyvtár használói között  szerepelnek egyetemi, főiskolai hallgatók és 
Közép-, és általános iskolai diákok, akiknek igényeit figyelembe kell venni, de emellett 
kiemelt figyelmet 
kell fordítani a közkönyvtári funkciók erősítésével a használók körének bővítésére és a 
hátrányos helyzetű olvasók ellátására. 
 
A gyűjtőkör határai 
 
Tartalmi szempontok 
A városi  könyvtár gyűjtőköre általános. Beszerezzük azonban valamennyi tudományterület 
tájékoztatást segítő kézikönyveit, adattárait, monográfiáit, lexikonjait és szótárait. Teljességre 
törekvően gyűjtjük a klasszikus szépirodalmi alkotásokat, az értékes kortárs irodalmat, 
válogatva a szórakoztató jellegű kiadványokat. Az átlagosnál gazdagabb választékra 
törekszünk a társadalom-, irodalom-, történettudományi művekből, valamint a könyvtár- és 
információtudományi irodalomból. A többi tudományterület anyagát erősen szelektálva 
gyűjtjük, figyelve a gyűjtemény arányos fejlesztésének követelményére. A helyismereti 
külön-gyűjtemény vonatkozásában tematikai megkötés nincs. 
 
Nyelvi szempontok 
Elsődlegesen a magyar nyelvű dokumentumok kerülnek a gyűjteménybe. A világnyelveken 
(angol, német, francia, olasz, orosz  spanyol, cigány ) megjelent művek esetében a fő 
gyűjtőkörbe tartozó műveket válogatva gyűjtjük. Elsősorban a referensz műveket, 
nyelvtanulást segítő anyagokat és a klasszikus szépirodalmi alkotásokat. A helyismereti 
dokumentumok esetében nincs nyelvi határ. 
 
Kronológiai szempontok 
A gyűjtőkörbe elsősorban a kurrens dokumentumok tartoznak. Időhatárok nélkül gyűjtjük a 
tudománytörténeti vagy művelődéstörténeti értékkel rendelkező kiadványokat, szépírók 
munkáit, helyismereti tartalmú dokumentumokat, helyi kiadványokat. 
 
Földrajzi szempontok 
A gyűjtőkör kiterjed az egész magyar könyv- és dokumentumkiadásra és erősen válogatva a 
külföldön megjelenő kiadványokra. 
 
Formai szempontok 
A nyomtatott dokumentumok közül gyűjtjük a szöveges dokumentumokat: a könyveket, az 
időszaki kiadványokat és sorozatokat, a lap- és képkivágatokat, az aprónyomtatványokat, 
bekötött kéziratokat (gépiratokat, nyomtatott szövegeket), térképeket. 
A helyi tartalmú állóképeket, főleg a képes levelezőlapokat és a régi fotókat, mikrofilmeket. 
Hangdokumentumokat: az irodalmi- és zenei CD-ket, hangkazettákat, bakelitlemezeket. 
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Archiválási szempont: 
Megőrzési kötelezettség: a 22/2005. (VII.18.) NKÖM rendelet alapján védetté nyilvánított és 
különleges értékkel bíró dokumentumokat.  
Selejtezés: Folyamatosan kivonásra kerülnek azok a dokumentumok, amelyek az olvasók 
számára friss információkat már nem tartalmaznak (elavultak), az adott téma újabb 
feldolgozása, vagy az adott mű újabb kiadása következtében feleslegessé váltak vagy 
véglegesen nem őrzött periodikumok. 
 
Használati szempont 
A kölcsönözhető állomány dokumentumai a használók számára – a könyvtárhasználati 
szabályzatban rögzített feltételek mellett és módon – kölcsönözhetők. 
Az olvasóterem és a kézikönyvtár, valamint a nem hagyományosan kölcsönözhető 
dokumentumok kölcsönzése intézményvezetői engedélyhez  kötött a használati 
szabályzatban rögzítettek szerint. 
A helyismereti külön-gyűjtemény, a muzeális gyűjtemény, valamint a dolgozói 
segédkönyvtárak állománya csak helyben használhatók. 
A legalább két példányban meglévő helyismereti dokumentumok egyikének indokolt esetben 
való kölcsönzését az intézményvezető  engedélyezheti. 
A védett, ritkasága, értéke, fizikai állapota miatt különleges értékkel bíró dokumentumok csak 
kutatási célra és külön engedéllyel vehetők igénybe. Ezeket kölcsönözni egyáltalán nem lehet. 
A védett és különleges értékkel bíró könyvekről, folyóirat- és újságpéldányokról, 
állóképekről, aprónyomtatványokról fénymásolat nem készíthető.  
 
Példányszám 
A kölcsönözhető állomány példányainak darabszámát költségvetési kondíciók határozza meg.  
Két példányban gyűjtjük a  helyismereti gyűjtőkörbe tartozó hangdokumentumokat és a helyi 
szépírók munkáit. 
A helyismereti külön-gyűjteménybe kerülő dokumentumok példányszáma kettő, ill. egy 
példány a gyűjtemény részletes szabályaiban rögzítettek szerint. 
 
A gyarapítás forrásai 
Vásárlás 
A költségvetési összeg függvényében közbeszerzés alapján történik. 
 
Ajándék 
A könyvtár elfogad ajándékként felajánlott dokumentumokat, tiszteletpéldányokat, de csak a 
gyűjtőkörébe tartozó és szükséges mennyiségű példányt vesz állományba. 
 
Egyéb 
Más könyvtárak fölös példányaiból történő beszerzések; fénymásolással, hangfelvétellel, 
szükség szerint digitalizálással előállított, ill. a hálózatról archiválási céllal letöltött és 
megőrzött dokumentumok. 
 
Az egyes dokumentumtípusokra vonatkozó szabályok 
Könyvek 
A könyvtár meghatározó kiadványtípusa. Gyűjtésüknél a fő- és mellék gyűjtőkörnél leírtak 
szerint járunk el. A dokumentumok tartalmukat és színvonalukat tekintve ismeretterjesztő 
művek és tudományos feldolgozások, ill. szépirodalmi alkotások. Célunk, hogy biztosítsuk a 
tanuláshoz, művelődéshez, önképzéshez, szórakozáshoz szükséges dokumentumokat. A 
gyűjtésnek nem képezik tárgyát a kifejezetten magánhasználatra szánt és a színvonaltalan 
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alkotások. A tankönyvek nem tartoznak a gyűjtőkörünkbe. . 
 
Folyóiratok, hírlapok és egyéb időszaki kiadványok 
A könyvtár válogatva gyűjti az országos napi- és hetilapokat, a különböző tudományterületek 
szakfolyóiratait, az irodalmi, művészeti hetilapokat és folyóiratokat. 
 
Gépiratok, kéziratok, fénymásolatok 
Csak a helyismereti gyűjtőkörbe tartozó gépiratokat, szakdolgozatokat, kéziratokat gyűjtjük. 
A könyvtár az eredetiben be nem szerezhető, ill. az elhasználódott dokumentumai helyett 
fénymásolatokat is felvesz állományába. Ezen dokumentumok beszerzésénél és használatánál 
az 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról előírásait vesszük figyelembe. 
 
Fényképek 
A helyismereti külön-gyűjtemény gyűjtőkörébe tartozó dokumentumokat gyűjtjük. 
 
Fő gyűjtőkör 
A fő gyűjtőkörbe tartoznak azok a dokumentumok, amelyek a városi feladatok ellátásához 
nélkülözhetetlenek, amellyel a könyvtár a nyilvános közkönyvtári feladatokat, a lakossági 
dokumentum- és információellátást biztosítja. Az ide sorolt dokumentumok alkotják a 
gyűjtemény törzsanyagát. A helyismereti dokumentumok valamennyi témakörben a fő 
gyűjtőkörbe, vagy törzsanyagba tartoznak. 
Mellék gyűjtőkör 
A mellék gyűjtőkör a f gyűjtőkör határterületeit, valamint a táblázatban felsorolt 
tudományterületeket tartalmazza. Ezeket a dokumentumokat válogatva és kurrensen kell 
beszerezni. 
Nem vásárolunk általános iskolai tankönyveket. 
 
Alapgyűjtemény 
0 Általános művek 
Teljességre törekvően gyűjtjük a szakmailag megalapozott magyar nyelvű általános 
lexikonokat és enciklopédiákat. Az egyes tudományterületek összefoglaló műveit, 
kézikönyveit, egyetemi tankönyveit. A világnyelveken megjelenők közül a fontos, híresebb 
kiadványokat szerezzük be a kézikönyvtárunkba. 
Válogatva gyűjtjük a társintézmények (múzeum, levéltár stb.) kiadványait, figyelembe véve a 
cserekapcsolatok lehetőségét.  
 
Fő gyűjtőkör,  Mellék gyűjtőkör 
001 
Tudománypolitika, 
Tudománytörténet 
Tudományos munka szervezése és 
módszertana, 
Találmányok, szabadalmak, 
Tudományfilozófia 
002 
Dokumentációs intézmények, szervezetek, 
Könyvtörténet 
003 
Írástörténet, 
Írásfajták 
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Jelképek, 
Szimbólumok 
006 
Szabványosítás, 
Mértékegységek 
007 
Információelmélet, 
Kommunikációelmélet 
008 
Művelődéspolitika Egyes civilizációk bemutatása, 
Futurológia 
010-017 
Bibliográfiák, 
Nemzeti bibliográfiák 
Szakbibliográfiák, 
Ajánló bibliográfiák 
 
Fő gyűjtőkör Mellék gyűjtőkör 
020-028 
Nyilvános könyvtárak, gyermekkönyvtárak, 
iskolai könyvtárak 
Könyvtárépítészet 
Könyvtárhasználat 
Könyvtári menedzsment 
Könyvtártörténet, 
Olvasásszociológia 
030 
Általános lexikonok, enciklopédiák 
050-059 
Általános évkönyvek, címtárak, almanachok 
Egyes folyóiratok repertóriumai 
060-069 
Időszaki kiállítások 
Kongresszusok 
Muzeológia 
070 
Sajtótörténet Újságírás 
090 
Könyvritkaságok 
Fakszimile kiadások 
 
1 Filozófia, pszichológia 
Tartalmi teljességgel gyűjtjük a szaklexikonokat, szakszótárakat, tudománytörténeti műveket 
(a tudományterület egészét átfogó, egy-egy korszak történetét tárgyaló, ill. egy-egy neves 
filozófus, pszichológus életét bemutató műveket.) 
Válogatva gyűjtjük az egyes tudományterületek összefoglaló műveit, kézikönyveit, egyetemi 
tankönyveit. 
Erősen válogatva gyűjtjük a tudományterület idegen nyelvű irodalmát, a gyermek 
szakkönyveket. 
Fő gyűjtőkör Mellék gyűjtőkör 
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100 
Asztrológia 
Egyes filozófusok munkásságát bemutató 
monográfiák 
Filozófiatörténet 
133 
Okkult jelenségek 
140 
Különböző filozófiai irányzatok 
150 
Általános pszichológia Grafológia 
A pszichológia különböző területei 
Pszichológiai vizsgálati módszerek 
160-165 
Logika Ismeretelmélet 
170 
Etika Egyes foglalkozások etikája 
180 
Általános esztétika 
 
2 Vallás, teológia 
Tartalmi teljességgel gyűjtjük a szaklexikonokat, szakszótárakat, tudománytörténeti műveket. 
Válogatva gyűjtjük a Biblia irodalmát, az egyháztörténeti munkákat, mitológiákat, a 
gyakorlati teológiát és a nem keresztény vallások történetét és irodalmát, az egyetemi- és 
főiskolai tankönyveket. 
Erősen válogatva gyűjtjük a tudományterület idegen nyelvű irodalmát, valamint a gyermek 
szakkönyveket. 
Fő gyűjtőkör Mellék gyűjtőkör 
200 
Vallásfilozófia 
220 
Biblia 
Bibliamagyarázat 
230 
Dogmatika 
240 
Morálteológia 
280 
Egyháztörténet A kereszténység általános irodalma 
290-293 
Egyes nem keresztény vallások irodalma 
Mitológia 
Vallástudomány 
 
3 Társadalomtudományok 
Tartalmi teljességgel gyűjtjük az egy, ill. többnyelvű szakszótárakat, szaklexikonokat, 
tudománytörténeti műveket (a tudományterület egészét átfogó, egy-egy korszak történetét 
tárgyaló műveket). 
Válogatva gyűjtjük az egyes tudományterületek összefoglaló műveit, kézikönyveit, egyetemi, 
főiskolai tankönyveit. 
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Teljességgel gyűjtjük a Hajdú-Bihar  megyei, valamint az általános országos 
statisztikai kiadványokat. A szakstatisztikai kiadványokat válogatva szerezzük be. 
Válogatva gyűjtjük az Európai Unió irodalmát. 
Válogatva gyűjtjük a fontosabb jogszabály-magyarázatokat. 
Erősen válogatva gyűjtjük a tudományterület idegen nyelvű irodalmát. 
Fő gyűjtőkör Mellék gyűjtőkör 
300 
Általános társadalomtudományi művek 
301 
Szociológia Kommunikáció 
303 
Társadalomtudományi vizsgálati, elemzési 
módszerek 
308 
Szociográfia 
310 
Általános statisztika Népszámlálások 
Statisztikai évkönyvek 
312 
Demográfiai összefoglalások 
Népesedési statisztikák 
320-321 
Politikatörténet Politikatudomány 
322 
Egyházpolitika 
323 
Magyar belpolitika Egyes országok belpolitikája 
Nemzeti kisebbségek 
Nemzetiségi kérdés 
324 
Választások, választási eredmények összefoglalói 
Választási kampány 
Fő gyűjtőkör Mellék gyűjtőkör 
325 
Gyarmatosítás 
327 
Magyar külpolitika Diplomáciatörténet 
Egyes országok külpolitikája 
Külpolitikai évkönyvek 
328 
Kormányzati formák 
Parlamentek 
329 
Politikai pártok és mozgalmak 
330-331 
Közgazdaságtan Foglalkoztatáspolitika 
Munkaerőpiac 
Munkaügy 
Szakszervezetek 
333 
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Földhasználat 
Lakásgazdaság 
Regionalizmus 
Területfejlesztés 
334 
Különböző gazdasági formák 
Nonprofit szervezetek 
336 
Pénzügy Államháztartás 
Költségvetés 
338 
Gazdaságtörténet Gazdaságpolitika 
Idegenforgalom 
Iparpolitika 
Turizmus 
339 
Bel- és külkereskedelem 
Európai Unió 
Világgazdaság 
340 
Általános jogtudományi és jogtörténeti összefoglalások 
341 
Nemzetközi egyezmények, szerződések 
Nemzetközi jog 
Nemzetközi szervezetek 
342 
Alkotmányjog Emberi jogok 
Szentkorona-tan 
Fő gyűjtőkör Mellék gyűjtőkör 
343 
Büntetőjog Büntetés-végrehajtási intézmények 
Kriminalisztika 
347 
Polgári jog Szerzői jog 
348 
Egyházjog 
350 
Állampolgári ismeretek Államigazgatás 
Közigazgatás 
KRESZ 
Önkormányzati szervek 
355 
Hadtörténet 
Katonai szervezetek 
360-368 
Biztosításügy 
Gyermek- és ifjúságvédelem 
Szociálpolitika 
370 
Neveléstan Közoktatás 
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Neveléstörténet Szociálpedagógia 
371 
Egyes tantárgyak oktatási módszerei 
Iskola-egészségügy 
Reformpedagógia 
372 
Óvodai nevelés 
373 
374 
Felnőttképzés 
Iskolán kívüli nevelés 
Művelődésszervezés 
376 
Gyógypedagógia 
377 
Szakképzés 
378 
Egyetemi és főiskolai képzés 
379 
Szabad idő és szabad idős tevékenységek 
390 
Néprajz általában Díszítőművészet 
Népi építészet 
Fő gyűjtőkör Mellék gyűjtőkör 
391 
Divattörténet 
Népviseletek 
392 
Családi ünnepek 
Lakodalmi szokások 
Népi ételek 
394 
Népi játékok 
Néptánc 
Társadalmi szokások 
395 
Illemszabályok 
Protokoll 
Rendezvényszervezés 
398 
Babonák 
Egyes országok népmeséi 
Mondák 
Népszokások 
 
5 Természettudományok 
Teljességre törekvően gyűjtjük a tudományos szintű magyar nyelvű lexikonokat, 
enciklopédiákat és szakbibliográfiákat. 
Tartalmi teljességgel gyűjtjük az egy, ill. többnyelvű szakszótárakat, tudománytörténeti 
műveket (a tudományterület egészét átfogó, egy-egy korszak történetét tárgyaló, ill. egy-egy 
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neves természettudós életét bemutató írásokat), növény- és állathatározókat. 
Válogatva gyűjtjük az egyes tudományterületek összefoglaló műveit, kézikönyveit, egyetemi 
tankönyveit, az éghajlati atlaszokat. 
Erősen válogatva gyűjtjük a tudományterület idegen nyelvű irodalmát, valamint a 
fotóalbumokat és a gyermek szakkönyveket. 
 
Fő gyűjtőkör Mellék gyűjtőkör 
502-504 
Környezettudomány, 
környezettechnika, 
hulladék- és energiagazdálkodás, 
Világ nemzeti parkjai, 
Magyarország nemzeti parkjai 
Fenntartható fejlődés, 
környezeti etika, 
környezet és gazdaság kapcsolata, 
környezetterhelés, 
környezetszennyezés, 
Környezeti nevelés 
510-519 
Matematika egyes ágainak összefoglaló 
művei 
Egyetemi példatárak, 
Érettségire előkészítő feladatgyűjtemények, 
Képlet-és táblázatgyűjtemények, 
Matematikaversenyek feladatai, példatárai, 
Oktatást segítő kézikönyvek, fejtörők 
520-528 
Kozmológia, 
Bolygók és őrkutatás, 
Térképészet, térképek története, 
Geodézia 
530-539 
Fizika egyes tudományterületeinek összefoglaló 
művei 
Egyetemi-, főiskolai- és középiskolai példatárak, 
megoldás-kötetek, 
Érettségire előkészítő feladatgyűjtemények, 
Fizikai kísérletek 
Fő gyűjtőkör Mellék gyűjtőkör 
540-549 
Kémia egyes területeinek összefoglaló művei 
Kémiai kísérletek, 
Egyetemi példatárak, 
Érettségire előkészítő feladatgyűjtemények, 
550-556 
Éghajlattan, éghajlati változás, 
Meteorológia, 
Földtörténet 
Barlangászat 
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560 
Őslénytan 
570-579 
Biológia 
Antropológia 
Genetika 
Mikrobiológia 
Kísérletgyűjtemények, 
Egyetemi tankönyvek, 
Érettségire felkészítő gyűjtemények 
580-582 
Növénytan, 
Növényföldrajz, 
Növényélettan 
590-599 
Föld állatvilága, állatföldrajz, 
Hazánk állatvilága, 
Állatkertek, 
Egyes kontinensek és tengerek élővilága 
Etológia 
Állatvédelem 
 
6 Alkalmazott tudományok 
Tartalmi teljességgel gyűjtjük a tudományos szintű magyar nyelvű lexikonokat, 
enciklopédiákat. 
Tartalmi teljességgel gyűjtjük a tudománytörténeti műveket. Az egyes szakmák elsajátítását 
segítő szakkönyveket. 
Válogatva gyűjtjük az egyes tudományterületek összefoglaló műveit, kézikönyveit, egyetemi 
tankönyveit. 
Erősen válogatva gyűjtjük a tudományterület idegen nyelvű irodalmát, a gyermek 
szakkönyveket. 
Fő gyűjtőkör Mellék gyűjtőkör 
610-619 
Az orvostudomány egyes ágainak 
ismeretterjesztő irodalma 
Természetgyógyászat, 
Alternatív gyógymódok 
Csecsemőgondozás 
Masszázs, 
Gyógytorna 
Állatorvos-tudomány 
62-620 
Ipar- és technikatörténet 
621-629 
Géptan, 
Elektrotechnika 
Bányászat 
Mély- és magasépítés, 
Út-, alagút- és hídépítés, 
Vízépítés 
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Egészségügyi technika 
Járműtechnika, 
Járműtörténet 
630-639 
Növénytermesztés, gyümölcstermesztés, 
Növénybetegségek, Kertészet 
Állattenyésztés, Állati termékek feldolgozása 
Méhészet, 
Halászat 
Hobbikertész, kistermelői ismeretek 
640-649 
Magyar szakácskönyvek, diétáskönyvek, 
Étkezési kultúra története, Vendéglátás, 
vendéglátó helyek 
Lakberendezés, Kézimunka 
Fő gyűjtőkör Mellék gyűjtőkör 
650-659 
Vezetés és szervezés Vezetési módszerek 
Irodaszervezés, 
Híradásügy, 
Szállításszervezés 
Számvitel 
Üzemgazdaság, 
Reklám 
660-678 
Könnyűipar, élelmiszeripar, vegyipar 
a kisipari tevékenységben 
680-689 
Számítástechnika 
Hangszerkészítés 
Kismesterségek, 
barkácsolás 
Építőipar 
 
7 Művészet, szórakozás, sport 
Teljességre törekvően gyűjtjük a tudományos szintű magyar nyelvű lexikonokat, 
enciklopédiákat 
és szakbibliográfiákat, szignótárakat, adattárakat, filmográfiákat, diszkográfiákat, 
színházi-, film- és sportévkönyveket, az egyes sportágak szabálykönyveit, valamint a 
tudományterület 
szakszótárait. 
Válogatva gyűjtjük az egyes művészeti technikákat bemutató köteteket, egy-egy szerző 
műveiből készült kritikai összeállításokat, forrásgyűjteményeket, a kiállítási katalógusokat, 
művészinterjúkat. 
Nem gyűjtjük az egy-egy művész, sportoló vagy médiaszereplő magánéletét bulvár szinten 
tárgyaló írásokat. 
Fő gyűjtőkör Mellék gyűjtőkör 
7-71 
Művészettörténet Művészetesztétika, 
Művészetelmélet, 
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Művészetterápia 
Településtervezés, 
Településrendezés, 
Tájtervezés és kerttervezés, 
Kertművészet 
720-728 
Építészettörténet Műemlékvédelem, 
Építészeti stílusok 
Szobrászat Kerámiaművészet 
Fémművesség 
73/76 
Festészet Formatervezés 
Grafika Iparművészet, 
Népi iparművesség 
Numizmatika Környezetkultúra, 
Lakberendezés, 
Hobbi, kézművesség 
77 
Fotóművészet története Fotóelmélet, 
Fotóesztétika, 
Fotótechnika 
78 
Zenetörténet Zenei korszakok, 
Zenei műfajok 
Könnyűzene klasszikusai 
Hangszertörténet, 
Hangszerismeret 
Fő gyűjtőkör Mellék gyűjtőkör 
790/792 
Rádió 
Televízió 
Filmművészet 
Színházművészet 
Mozgókép- és médiaismeret 
793 
Tánctörténet 
Táncegyüttesek, 
Táncművészek, 
Koreográfusok munkássága 
Klasszikus balett, 
Modern művészi tánc, 
Történeti társastáncok, 
Néptáncok, 
Társastáncok 
794 
Játékgyűjtemények, 
Társas szórakozás 
Sakk 
796/799 
Sporttörténet Egyes sportágak és sportegyesületek 
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Sport eredmények 
Sportpszichológia, 
Sportpedagógia, 
Sportszociológia 
Rekreáció, 
Egészséges életmód 
Iskolai testnevelés 
Sportszervezés, 
Sportmarketing 
Edzéselmélet 
Technikai sportok 
Vadászat 
 
8 Nyelv- és irodalomtudomány 
Teljességre törekvően gyűjtjük a tudományos színtő magyar nyelvű lexikonokat, 
enciklopédiákat és szakbibliográfiákat, repertóriumokat. Összefoglaló nyelv- és 
irodalomelméleti és nyelv- és irodalomtörténeti munkákat, a kétnyelvű általános szótárakat. A 
felsőfokú oktatást támogató szakkönyveket. A magyar és világirodalom kiemelkedő 
alkotóinak monográfiáit. 
Válogatva gyűjtjük a nyelvkönyveket, nyelvtani összefoglalókat, szakszótárakat, a középfokú 
oktatást segítő, elemző könyveket. 
Fő gyűjtőkör Mellék gyűjtőkör 
800 
A nyelv általános kérdései, 
Nyelvtörténet 
Helyesírás, 
nyelvhelyesség 
Szókincs Rétegnyelv, 
Tájnyelv, 
Nyelvjárások 
Hangtan Mesterséges nyelv, 
Jelnyelv 
Nyelvtan Nyelvészeti iskolák 
Verstan 
Filológia 
Egyes nyelvek és nyelvcsaládok 
810-899 
Irodalomtudomány Irodalomkritika 
Irodalomtörténet 
Irodalomesztétika 
 
9 Földrajz, történelem 
Tartalmi teljességgel gyűjtjük a magyar nyelvű lexikonokat, enciklopédiákat és 
szakbibliográfiákat, adattárakat, kronológiákat, helységnévtárakat, fogalomtárakat, 
forrásgyűjteményeket és évkönyveket. A tudomány történetét tárgyaló műveket, 
monográfiákat, jelentős életrajzokat és családtörténeteket. A természeti- és gazdasági 
világatlaszokat, megyeatlaszokat. Egyes országok történetét bemutató összefoglaló 
monográfiákat. 
Válogatva gyűjtjük az útleírásokat, útikönyveket, felfedező utazások történetét tárgyaló 
műveket. Az autós-, kerekpáros-, és túratérképeket, valamint a településtérképeket. 
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Nem gyűjtjük az utazási prospektusokat. 
Fő gyűjtőkör Mellék gyűjtőkör 
 
904 
Régészet 
908-919 
Természet- és gazdaságföldrajz Egyes települések földrajza 
Honismeret Egyes települések honismerete 
Kontinensek földrajza 
920-930 
Életrajz, 
Családtörténet 
Címertan, 
Nemesség, 
Lovagrendek 
Művelődéstörténet Ókori történelem 
940- 
Európa története Egyes európai országok története 
Magyarország története Európán kívüli országok történelme 
Közép-európai országok története 
Szépirodalom 
Szépirodalmi alkotást csak magyarul vagy eredeti nyelven gyűjtünk. Eredeti nyelven 
regényeket, drámákat, versesköteteket és antológiákat  szerzünk be. 
Válogatva gyarapítjuk  a nyelvtanulást segítő könnyített olvasmányokat. 
Világirodalom: 
Teljességre törekvően gyűjtjük az európai és az amerikai irodalmak klasszikusainak munkáit. 
(Főként angol, német, francia, olasz, spanyol és orosz, cigány  szerzők, valamint a 
szomszédos népek nyelvén alkotó szerzőket). 
Válogatva szerezzük be az ázsiai, ausztráliai és az afrikai népek irodalmát, a kortárs külföldi 
irodalmat és a szórakoztató műveket. A külföldi klasszikus meseírók alkotásait. 
Magyar irodalom: 
Teljességre törekvően gyűjtjük a klasszikus és kortárs alkotók összegyűjtött, 
ill. válogatott műveit. 
Válogatva beszerezzük a határon túli alkotók munkáit, a kortárs írók és költők köteteit, a 
szórakoztató irodalmat. 
Válogatva megvásároljuk az iskolai, nemzeti és naptári ünnepek megünneplését segítő 
műsorfüzeteket, segédanyagokat. A beszédtanulást, beszédjavítást segítő gyakorlókönyveket. 
Az ifjúsági irodalomból beszerezzük az igényes szépirodalmi műveket, mesegyűjteményeket, 
a magyar népi kultúrát népszerűsítő gyermekeknek szánt köteteket. 
Kézikönyvtári állomány 
A tájékoztatást és tájékozódást segítő funkciója alapján állományába beszerzendők: 
Az általános és szaklexikonok, enciklopédiák, bibliográfiák. Történeti feldolgozások, átfogó 
kézikönyvek, kiterjedt bibliográfiai tartalommal. Könyvtártanok és a könyvtári munkát 
szabályozó dokumentumok, könyvészetek. Címtárak, évkönyvek, almanachok, névtárak, 
rövidítésjegyzékek és statisztikák. Válogatva a két- ill. többnyelvű szótárak, szakszótárak, 
értelmező szótárak, (a kétnyelvű szótárak közül a nagy szótárak, ezek hiányában a 
kézi szótárak), szabványok. 

 34 



Olvasóteremi állomány 
Az olvasóteremben az alábbi dokumentumok találhatók: 
Folyóirat repertóriumok, szöveggyűjtemények, kronológiák, eseménytárak, 
forrásgyűjtemények és törvénymagyarázatok. 
Válogatva a felsőoktatási tankönyvek, kétnyelvű nagy szótárak, fotó- és képzőművészeti 
albumok, valamint nyelvvizsga előkészítő anyagok. 
Értékük (áruk) miatt fokozottan védendő dokumentumok. 
A könyvek mellett az olvasóteremben találhatók a folyóiratok is.  
A könyvtár külön gyűjteményei 
Helyismereti külön gyűjtemény 
Az 1997. évi CXL. tv. 65.§ (2) c) pontja alapján a gyűjtés alapelveit az alábbiakban 
határozzuk meg. 
A gyűjtőkör megállapítása területi, tartalmi, személyi és formai szempontok alapján készült. 
Kronológiai és nyelvi határai a gyűjteménynek nincsenek, kivéve a területi szempontoknál 
felsoroltakat. Mellőzzük az ideológiai-politikai vagy etikai megfontolásokat is. 
A könyvtár gyűjt minden könyvtári dokumentumot, ami részben vagy egészében, bármilyen 
vonatkozásban 
a.) a mindenkori közigazgatási határok szerinti Hajdú-Bihar  megyével, a megye 
településeivel, tájegységeivel foglalkozik; 
b.) a megyével szoros kapcsolatban lévő személy szellemi terméke, vagy vele, 
tevékenységével foglalkozó munka; 
c.) a megyében, ill. megyei szervezet, intézmény, magánszemély stb. megrendelése 
alapján keletkezett, vagy a megyében megrendezett konferencia anyaga; 
d.) a megyében nyomtatták 1949-ig. 
Területi szempontok 
A gyűjtés földrajzi határainak megállapításánál a megye mindenkori közigazgatási területét 
vesszük figyelembe.  
Személyi (intézményi) szempontok 
Helyi személynek minősül: 
a.) a Hajdú-Bihar megyében született; 
b.) gyermekkorát legalább itt töltő és felnőtt korában a megyében valamilyen könyvtári 
dokumentumban regisztrált tevékenységet végző, helyi személyiségnek tekintett 
személy; 
c.) más megyében született, de munkásságával a megyéhez kötődő itt letelepedett 
személyek; 
d.) helyi személyek továbbá azok is, akik nem publikáltak, de híressé váltak tevékenységük 
során. Gyűjtjük a rájuk vonatkozó irodalmat. Ilyenek lehetnek művészek, 
közéleti személyiségek, gazdasági szakemberek, történelmi személyiségek. 
Muzeális gyűjtemény 
A Muzeális gyűjtemény a 22/2005. (VII. 18.) NKÖM rendelete alapján gyűjti a kötelezően 
muzeális kategóriába sorolt dokumentumokat, valamint az olyan kéziratot, ill. kéziratos 
hagyatékot, személyi irattárt, gyűjteményt vagy egyéb dokumentumokat, amit az alábbi 
szempontok alapján muzeálissá nyilvánítunk. 
a.) valamennyi 1701 előtt megjelent könyvtári dokumentum; 
b.) valamennyi 1851 előtt Magyarországon megjelent könyvtári dokumentum; 
c.) valamennyi 1851 előtt külföldön megjelent hungarikum; 
területi hungarikum: Magyarország mindenkori közigazgatási területén megjelent 
dokumentum, 
nyelvi hungarikum: részben vagy egészben magyar nyelvű dokumentum, 
személyi hungarikum: bárhol, bármilyen nyelven megjelent magyar vagy magyar 
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származású író alkotása, 
tartalmi hungarikum: Magyarország mindenkori közigazgatási területére vagy magyar 
személyre vonatkozó dokumentum. 
d.) amely jogszabály vagy a könyvtár muzeális gyűjtőköri szabályzata szerint végleges 
megőrzési (archiválási) kötelezettséggel található a könyvtár gyűjteményében; 
e.) tartalmi vagy alaki szempontból jelentős történeti értékű; 
1701 és 1850 között külföldön megjelent könyvtári dokumentum, melyek nem 
hungarikumok, 
 
 
 
Tiszacsege, 2013. május 15. 
 
 

Ládi Jánosné  
intézményvezető  
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