1. SZ. MELLÉKLET
A RADNÓTI MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK
GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA
a Radnóti Miklós Általános Iskola szervezeti és működési szabályzatának melléklete
A Radnóti Miklós Általános Iskola által gyűjtött alapdokumentumok körét, az
állománygyarapítás módját, a gyűjtés szintjét és mélységét a jelen gyűjtőköri szabályzat
határozza meg.
Ezen gyűjtőköri szabályzat az iskola szervezeti és működési szabályzata alapján készült, és
annak 1. sz. mellékletét képezi.
I. Az iskolai könyvtár gyűjtőkörét meghatározó tényezők:
1. Az iskolán belüli tényezők:
Az iskola tanulói összetétele.
A Nemzeti Alaptantervben, valamint az iskola által alkalmazott kerettantervben
megfogalmazott alapvető közművelődési, nevelési és oktatási feladatok.
Az iskola nevelési és oktatási céljai.
Az iskola helyi tanterve, tantárgyi követelményrendszere.
Az iskola tehetséggondozási és felzárkóztatási programja.
2. Az iskolán kívüli tényezők:
Lehetőség a Városi Könyvtár szolgáltatásainak folyamatos és közvetlen
igénybevételére.
A könyvtárközi kölcsönzés lehetőségének kihasználása.

II.

Az állománygyarapítás módjai (a beszerzés forrásai):
Vásárlás könyvkereskedőktől, kiadóktól számla alapján.
Ajándék más könyvtáraktól, intézményektől, jogi és nem jogi személyektől
térítésmentesen.

III.

A gyűjtés szintje és mélysége:

1. Kézikönyvtári állomány:
Gyűjtendőek

a

műveltségi

területek

alapdokumentumai

az

életkori

sajátosságok figyelembe vételével: általános és szaklexikonok, általános és
szakenciklopédiák,

szótárak,

fogalomgyűjtemények,

kézikönyvek,

összefoglalók, adattárak, atlaszok, térképek, tankönyvek.
2. Ismeretközlő irodalom:
Gyűjtendőek a helyi tantervnek megfelelő ismeretterjesztő és szakkönyvek, a
tantárgyakhoz meghatározott házi és ajánlott olvasmányok, a tanulói
munkáltatáshoz használható dokumentumok.
3. Szépirodalom:
Gyűjtendőek a tantárgyak tantervi és értékelési követelményeinek megfelelő
kiadványok, a tantervben meghatározott antológiák, házi és ajánlott
olvasmányok, életművek, népköltészeti alkotások.
4. Pedagógiai gyűjtemény:
Válogatva

gyűjtendőek

a

pedagógiai

szakirodalom

és

határtudományainak

dokumentumai:
Pedagógiai és pszichológiai lexikonok, enciklopédiák.
Fogalomgyűjtemények, szótárak.
Pedagógiai, pszichológiai és szociológiai összefoglalók.
A

pedagógiai

programban

megfogalmazott

nevelési

és

megvalósításához szükséges szakirodalom.
A tehetséggondozás és felzárkóztatás módszertani irodalma.
A tantárgyak módszertani segédkönyvei, segédletei.
A tanításon kívüli foglalkozásokhoz kapcsolódó szakirodalom.
Az iskolával kapcsolatos jogi, statisztikai szabálygyűjtemények.
Oktatási intézmények tájékoztatói.
Általános pedagógiai és tantárgymódszertani folyóiratok.
Az iskola történetéről, névadójáról szóló dokumentumok.
5. Könyvtári szakirodalom (segédkönyvtári anyag):
Válogatva gyűjtendőek a következők:
A könyvtári munka módszertani segédletei, összefoglaló munkák.
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oktatási

célok

Könyvtári jogszabályok, irányelvek.
Az iskolai könyvtárakkal kapcsolatos módszertani kiadványok, folyóiratok.
IV. A könyvtár gyűjtőköre dokumentum típusok szerint:
Könyvek, térképek, atlaszok, időszaki kiadványok, folyóiratok, közlönyök, évkönyvek,
audiovizuális dokumentumok, hangkazetták, videofilmek, diafilmek, CD, DVD.
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