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1.

Gyűjtőköri szabályzat

1.1

A gyűjtőköri szabályzat indoklása
Gencsapáti település könyvtári ellátását végző községi könyvtár utolsó gyűjtőköri
szabályzata 1994-ben készült. Az azóta bekövetkezett társadalmi / gazdasági /
kulturális változások, az 1997. évi CLX. törvény, a hozzákapcsolódó
jogszabályok, rendeletek, a magyarországi könyvtári rendszer átalakulása, a
könyvtárhasználói igények és szokások módosulása, az információ utáni kereslet
növekedése, az élethosszig tartó tanulás előtérbe kerülése, illetve a település
iskolai és közkönyvtárának összevonása, kettős funkciójú könyvtárra alakítása
egyaránt indokolja a könyvtári gyűjtőkör korszerűsítését, a lakóhelyi nyilvános,
általános gyűjtőkörű és az iskolai alapszintű ellátási kötelezettség
következményeinek átgondolását.

1.2

Gencsapáti község rövid története és a település bemutatása
Gencsapáti község, a Szombathely Megyei Jogú Város kistérségének egyik
legdinamikusabban fejlődő települése, amely Szombathely és Kőszeg között, a
megyeszékhely nyugati határán terül el. A község 1943-ban Nagygencs (korábban
Németgencs) és Gyöngyösapáti egyesítéséből keletkezett. A falu nevezetesebb
birtokosai között a Nádasdy, a Chemetey, a Batthyány és a Széchenyi családot
tartja számon a falutörténet. A két szomszédos települést 1943-ban egyesítették
Gencsapáti néven.
A község legnevezetesebb látnivalója a falu határában található Szentkút, amely a
környék kedvelt zarándokhelye. 1756-ban Batthyány József pozsonyi prépost
egyházlátogatást végzett Gencsapátiban. A látogatás jegyzőkönyve részletesen
beszámol a gencsi határ nyugati részén fakadó bővízű forrásról, amely fölé Török
Mihály és felesége, László Katalin kápolnát építtettek hálából kisgyermekük
csodás gyógyulásáért.
A településen fontos idegenforgalmi vonzerőt jelent a 12 szobás várkastély,
amelyet a Chemetey család építtetett a XVI. század második felében. A kastélyt a
Széchenyi család az 1820-as években építtette át klasszicista stílusban.
Említésre méltó a Gencs és Apáti határában álló Szentháromság-szobor is, amely
Vas megye második legrégebbi köztéri szobra (1777). A szobor műemlékké
nyilvánítása folyamatban van.
Gencsapáti község területe 2.238 ha, lakóinak száma 2.481 fő (2002. évi
önkormányzati adat). A lakónépesség növekedő tendenciája elsősorban a
Szombathelyről kiköltözőknek köszönhető. A község a megyeszékhely és Kőszeg
közelsége, valamint a jó közlekedési viszonyok miatt az utóbbi években jelentős
fejlődésen ment keresztül. Az alapfokú ellátást szolgáló intézményrendszer
teljesen kiépült, az infrastruktúrát szolgáló létesítmények az átlagosnál jobb
szinten vannak, a kommunális- és kereskedelmi ellátás jó minőségű, a szolgáltatás
a vezetékes gázvezeték kiépítésével magasabb fokra emelkedett. Ezt a tendenciát
szeretné folytatni a település az intézmények felújításával, átalakításával, és
korszerűsítésével, természetesen szem előtt tartva a racionális működtetés
gazdasági kényszerből fakadó szempontjait is.
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Gencsapáti Község Önkormányzat intézményei:
- Gencsapáti-Perenye Körjegyzőség
- Gencsapáti Általános Iskola
- Művelődés Ház és Községi-Iskolai Könyvtár
- Gyöngyös-kert Óvoda
- Idősek Klubja
- Gencsapáti Gyermekjóléti Szolgálat

Gencsapáti, Hunyadi út 229.
Gencsapáti, Dózsa u. 2/A.
Gencsapáti, Szentegyház u. 5.
Gencsapáti, Hunyadi út 231.
Gencsapáti, Hunyadi út 225.
Gencsapáti, Hunyadi út 225.

Gencsapáti Község Önkormányzata a rendszerváltás után, a meglévő Általános
Művelődési Központ intézményi struktúráját átalakította, és önálló intézményeket
– költségvetési szerveket - hozott létre. Így alapította meg 1991. január 1-jén a
Művelődési Ház és Könyvtár elnevezésű, több funkciós intézményét, amely
2003. augusztus 31.-ig ellátta a település közművelődési és nyilvános könyvtári
feladatait. 2003. Szeptember 1-tól a(z) 137/2003. számú önkormányzati határozat
alapján feladatköre az iskolai könyvtári tevékenységgel bővült.
A településen több civil szervezet folytat aktív tevékenységet:
Gencsapátiért Közalapítvány
Gencsapáti-Perenye Polgárőr Egyesület
Gencsapáti Tűzoltóegyesület
Gencsapáti Sportegyesület (futball és BMX szakosztályokkal)
Gencsapáti-Perenye Diabetes Egyesület
Gencsapáti Karitász
Külön kell megemlíteni a Kezdőkör Képzőművészeti és Népművészeti Baráti
Egyesületet, amelynek tevékenysége szorosan kapcsolódik a Művelődési Ház és
Községi-Iskolai Könyvtár munkájához (kiállítások, alkotótáborok, közös
pályázatok.
1.3

Funkciórendszer és a könyvtári háttér
A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közművelődésről szóló CXL. tv. III. részének alapján a Gencsapáti
könyvtára általános gyűjtőkörű, alapszintű szolgáltatásokat nyújtó települési
közkönyvtár, amely a helyi önkormányzat előbbiekben említett határozata alapján
a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX tv. és a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet,
illetve módosítása [16/1998. (IV. 8.) MKM rendelet] alapján ellátja a község
iskolai könyvtári feladatait is: azaz a továbbiakban kettős funkciójú nyilvános
könyvtárként működik.
A kettős funkciójú könyvtár továbbra is része a magyarországi nyilvános könyvtári
ellátás rendszerének. Folyamatos szakmai kapcsolatot tart fenn a Berzsenyi Dániel
Megyei és Városi Könyvtárral és a Vas Megyei Pedagógia Intézet Könyvtárával.
Gyűjteményépítési koncepciója kidolgozásakor az alapszintű nyilvános könyvtári
ellátás szükségletrendszere mellett figyelembe veszi a gencsapáti általános iskola
pedagógiai programját, tantervi követelményeit. A jelenlegi gyűjtőköri szabályzat
nem végleges. A településfejlődést, az új információhordozók és
dokumentumtípusok gyűjteményi integrálásának szükségességét, illetve egy
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későbbi esetleges szervezeti visszarendeződés lehetőségét figyelembe véve
aktualizálása folyamatos kötelezettség.
1.4

A beszerzés forrásai
A könyvtár állományának gyarapítására a következő források állnak
rendelkezésre:
Eredeti költségvetés:
A fenntartó önkormányzat által biztosított éves dokumentumvásárlási
keret:
Könyvbeszerzés: Hagyományosan a Könyvtárellátó Közhasznú
Társasággal kötött, évente megújított szerződés alapján, az Új Könyvek
című állománygyarapítási tanácsadó segítségével szerzi be a könyvtár az új
kiadványokat.
Folyóirat-előfizetés (magyar nyelvű): A Könyvtárellátó Közhasznú
Társaságon keresztül. A községi-iskolai könyvtár által előfizetett
folyóiratok a nyilvános, közkönyvtári ellátás céljait szolgálják. Az általános
iskola oktató-nevelő munkáját segítő folyóiratok előfizetése az általános
iskola kötelezettsége, a saját költségvetésében erre a célra szánt összeg
erejéig.
Egyéb forrás:
Pályázati támogatás: A pályázati támogatás elnyerésének esetlegessége
miatt csak kiegészítő forrása lehet az állománygyarapításnak.
Térítmények: Beiratkozási díjak, az olvasók által elveszett és megtérített
dokumentumok ára, illetve a befizetett késedelmi díjak.
Ajándék, csere: Magánszemélyektől, alapítványoktól, könyvtáraktól,
intézményektől. A könyvtár gyűjtőkörébe nem illeszkedő dokumentumok
sem ajándékként, sem csereanyagként nem fogadhatók el.
Érdekeltségnövelő támogatás
A tartós tankönyvek vásárlására fordítható központi támogatás oktatásban
hasznosítható kézikönyvek vásárlására törvényileg felhasználható része.
Az általános iskolától a tantervi követelmények megvalósítását segítő
dokumentumanyag beszerzésére átvett pénzeszköz.

1.5

A gyűjtőköri szempontok tartalmi meghatározása
A Gencsapáti Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár, mint általános
gyűjtőkörű alapszintű ellátás nyújtására törekvő nyilvános kettős funkciójú
könyvtár, állománya a következő részekből áll:
kézikönyvtár,
felnőtt szépirodalom,
szakirodalom,
gyermek- és ifjúsági irodalom,
közkönyvtári szükségleteket kielégítő folyóiratok,
az általános iskolában maradó, az oktató-nevelő munkát közvetlenül segítő
helyben használható kézikönyvtár,
az oktató munkához szükséges tartós tankönyvek.
A gyarapításnál – a közkönyvtári ellátás céljára vásárolt dokumentumok, illetve a
középiskolai kötelező és ajánlott olvasmányok esetében – általános az egy
példányos beszerzés. Az általános iskolai kötelező és ajánlott olvasmányok
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esetében az iskolai és községi állományrész rész összevonása után összességében
rendelkezésre álló dokumentummennyiség, illetve annak mindenkori esztétikai
állapota alapján kell dönteni a beszerzés példányszámáról.
Törekedni kell arra, hogy a kettős funkciójú könyvtár minden olyan dokumentum
bővített, átdolgozott kiadását beszerezze, amely az iskola oktató-nevelő munkáját,
pedagógiai programjának megvalósulását segíti. Más esetben az újabb kiadások
beszerzéséről – az erőteljes változtatásokat leszámítva – az előző kiadás
igénybevételét, esztétikai állagát figyelembe véve kell dönteni.
Válogatva, de a használói kör összetételének maximális figyelembe vételével és
egyúttal arra is törekedve, hogy lefedetlen terület ne maradjon, gyűjti a könyvtár a
kézikönyveket, általános segédkönyveket. Olyan gyűjtemény kialakítása a cél,
amely egyaránt alkalmas a településen felmerülő általános tájékoztatási igények és
az iskolai könyvtári elvárások kielégítésére.
Ezen kívül a könyvtár beszerzi a Gencsapátira vonatkozó műveket, a helyi
születésű alkotók műveit, gyűjti a településről szóló újságcikkeket, illetve
törekszik iskolatörténeti gyűjtemény (iskolai rendezvények, ünnepségek
meghívóinak aprónyomtatványi gyűjteménye) kialakítására is.
Nem gyűjt semmiféle olyan kiadványt, amely faji, nemzeti, vallási vagy egyéb
megkülönböztető elveket hirdet, amely sérti a társadalmi közmegegyezéssel
elfogadott morális és etikai elveket, uszításra vagy gyűlöletkeltésre alkalmas.
0 Általános művek
A tudomány és a kultúra alapjai
A könyvtár gyűjti a tudományra, a kultúrára, a művelődésre és az írásra
vonatkozó népszerű, ismeretterjesztő irodalmat.
Bibliográfiák
Beszerzi az egyes szaktudományok alapvető bibliográfiáit, a Berzsenyi Dániel
Megyei és Városi Könyvtár által összeállított ajánlóbibliográfiákat.
Könyvtárügy
Erős válogatással gyűjti a könyvtárügyre vonatkozó, munkaeszközként
hasznosítható szakmai anyagot.
Enciklopédiák, általános lexikonok
A gyermek enciklopédiák és lexikonok, illetve az általános lexikonok közül
beszerzi a legfontosabb műveket.
A szaklexikonok közül egy-egy szakterület alapvető kiadványait vásárolja
meg.
1 Filozófia, pszichológia, esztétika, etika
Megvásárolja a legalapvetőbb lexikonokat, összefoglaló műveket.
2 Vallás
Beszerzi a Bibliát, a világ vallásait bemutató alapvető kézikönyveket, a
legfontosabb vallástörténeti összefoglalókat, mitológiával – elsősorban a
klasszikus görög-római mitológiával – foglalkozó ismeretterjesztő irodalmat.
Gyűjti a település vallástörténeti múltjával foglalkozó kiadványokat.
3 Társadalomtudomány
Szociológia, szociográfia

A Gencsapáti Művelődési Ház és Könyvtár Gyűjtőköri Szabályzata
Válogatva gyűjti a tájegységhez kapcsolódó legfontosabb szociológiai,
szociográfiai kiadványokat és a tudományterület alapműveit.
Statisztika
Vásárolja a Vas megyei statisztikai évkönyv legfrissebb köteteit.
Politika
Csak a legfontosabb kézikönyveket, lexikonokat szerzi be a könyvtár.
Közgazdaságtan
Megvásárolja a közgazdaságtudomány alapfogalmait korszerűen tisztázó
műveket, kézikönyveket.
Jogtudomány
Megrendeli a Magyar Köztársaság Alkotmányát és a legalapvetőbb,
közérdeklődésre számottartó jogszabálygyűjtemények (polgári jog, büntetőjog,
családjog) magyarázattal ellátott kiadásait.
A politika, a közgazdaságtan és a jogtudomány területéről egyaránt beszerzi az
Európai Unióra vonatkozó alapvető, tájékoztató, népszerűsítő jellegű
kiadványokat.
Államigazgatás, hadtudomány
Megvásárolja a közúti közlekedés szabályait ismertető műveket,
gyermekeknek szóló képes változatukat.
Gyűjti a magyarországi hadtörténetet bemutató, ismeretterjesztő szintű
műveket.
Népjólét
Beszerzi a családvédelemmel, szociális juttatásokkal kapcsolatos legújabb
kiadványokat, a Gyermekjóléti Szolgálattal egyeztetve.
Nevelés
A nevelés-oktatás területéről egyaránt megvásárolja az ismeretterjesztő szintű,
a családi nevelés körébe tartozó műveket, és egy-egy példányban az általános
iskola pedagógia tevékenységét segítő korszerű szemléletű szakirodalmat.
Néprajz
Válogatva gyűjti az ismeretterjesztő szintű néprajzi anyagot, a ruházkodással, a
divattal, a társadalmi érintkezés szabályaival foglalkozó könyveket.
Kiemelt figyelmet fordít minden olyan kiadvány beszerzésére, amely
Gencsapáti néprajzával, népi hagyományival foglalkozik.
5 Természettudományok
Beszerzi – az iskolai oktatás szempontrendszerét is figyelembe véve – a
legfontosabb, összefoglaló jellegű természettudományi lexikonokat,
enciklopédiákat, válogat a környezetvédelem ismeretterjesztő szintű és oktatást
segítő kiadványaiból.
Matematika, csillagászat, fizika, kémia
Megvásárolja az egyes tudományterületek alapvető kézikönyveit,
tudománytörténeti összefoglalóit, ismeretterjesztő szintű műveit, legfontosabb
képlet- és feladatgyűjteményeit.
Földtan, őslénytan
Gyűjti a geológia, a meteorológia, az ásványtan és az őslénytan alapjait
ismeretterjesztő szinten bemutató, összefoglaló műveit.
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Biológia, növénytan, állattan
Vásárolja a tudományterületek alapvető lexikonjait, növény- és állathatározóit,
rendszerező jellegű kiadványait.
Válogatva szerzi be az egyes állatfajokat bemutató ismeretterjesztő
gyermekkönyveket.
6 Alkalmazott tudományok
Vásárolja az alapszintű ipartörténeti összefoglalókat, a találmányokról,
feltalálókról kiadott ismeretterjesztő műveket, életrajzi gyűjteményeket.
Orvostudomány
Beszerzi az orvostudomány történetét alapszinten bemutató műveket,
válogatással a betegségek megelőzésével, a mindennapi élet egészségügyi
problémáival foglalkozó ismeretterjesztő kiadványokat, a csecsemő- és
gyermekápolással, az egészségügyi felvilágosítással, a háziállatok
egészségügyével kapcsolatos műveket.
Technika
Vásárolja a könyvtár a technikatörténeti összefoglalókat, alaplexikonokat.
A tudományterülethez kapcsolódó ismeretterjesztő irodalomból a
barkácsoláshoz, elektrotechnikához, közlekedéshez (szárazföldi, vízi, légi),
űrhajózáshoz és a haditechnikához kínál irodalmat.
Mezőgazdaság
Erőteljesen válogatva gyűjti a házi növénytermesztés és állattenyésztés, a
növényvédelem irodalmát, a halászat, vadászat népszerű kiadványait, a
szobanövények gondozásáról szóló műveket.
Háztartás
Válogatva vásárolja a szakácskönyveket, a kézimunkakönyveket, a
lakberendezéshez, a ruházkodáshoz és a gyermekgondozáshoz kapcsolódó
műveket.
Szervezés, irányítás, vezetés
Válogatva gyűjti a korszerű, a menedzsment, a reklám alapfogalmait,
alapismereteit összefoglaló, népszerű kiadványokat.
Számítástechnika, barkácsolás
Válogatva gyűjti a számítástechnikai, Internet-használói ismereteket
alapszinten közvetítő műveket.
Vásárolja a barkácsoláshoz, modellezéshez kapcsolódó kiadványokat.
7 Művészet, sport
Beszerzi a művészettel foglalkozó alaplexikonokat, a művészettörténeti
összefoglalókat, a művészeti stílusokat bemutató könyveket.
Építőművészet, szobrászat
Gyűjti Magyarország építészeti stílusait, műemlékeit bemutató műveket.
Válogatva szerzi be a világ építőművészetével foglalkozó kiadványokat.
Iparművészet
Erőteljesen válogatva vásárolja a kézimunka és a lakásművészet irodalmát.
Festészet
Gyűjti a nagy magyar festők életművét bemutató albumokat, illetve válogatva
szerzi be a világ festőművészetét reprezentáló kiadványokat.
Fényképészet
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A fényképészetről, a fényképészet technikájáról
ismeretterjesztő szintű irodalmat szerez be.

erősen

válogatott,

Zene
Vásárolja az alapvető zenei lexikonokat, zenetörténeti összefoglalókat és
válogatva gyűjti a klasszikus magyar zeneszerzőkről szóló, ismeretterjesztő
szintű életrajzokat.
A településen működő népzenei csoportok számára gyűjti a tankönyvként is
használható magyar népzenei gyűjteményeket.
Szórakozás, filmművészet, színházművészet, sport
Vásárolja a film- és színházművészet alaplexikonjait és a történeti
összefoglalókat, a legfontosabb sporttörténeti, olimpiatörténeti áttekintéseket.
Válogatva szerzi be a játékgyűjteményeket, a legnépszerűbb sportágak
szabálygyűjteményét, népszerű színészekkel és sportolókkal foglalkozó
műveket.
Kiemelten gyűjti a néptánccal foglalkozó alapműveket, a Gencsapáti
Hagyományőrző Néptáncegyüttes munkáját segítve.
8 Nyelvtudomány, irodalomtudomány
Nyelvtudomány
Vásárolja a nyelvhelyességgel, a stilisztikával, a helyesírással foglalkozó
ismeretterjesztő műveket, a négy világnyelv közép- és kis szótárait, az
általános iskolában folyó idegen nyelv oktatásához szükséges szótárakat,
nyelvkönyveket, a magyar nyelv értelmező kéziszótárát, az idegen szavak
szótárát, a szinonima szótárat és a nyelvművelő kézikönyvet.
Irodalomtudomány
Beszerzi az irodalomtudomány lexikális, összefoglaló, történeti műveit.
Különös tekintettel az iskolai oktatásra, de a válogatás szempontjáról sem
elfeledkezve vásárolja a magyar és a világirodalom klasszikusait, az egyes
irodalmi stílusokat bemutató tanulmányköteteket, elemzésgyűjteményeket.
9 Földrajz, életrajz, történelem
Honismeret
Válogatva vásárolja a Magyarországra és a Vas megyére vonatkozó alapszintű
földrajzi, történelmi és társadalmi leírást nyújtó kézikönyveket.
Teljességre törekvően gyűjti a nagyközség múltjára és jelenére vonatkozó
kiadványokat.
Földrajz
Beszerzi a más országokra, földrészekre vonatkozó összefoglaló jellegű
útikönyveket, a Vas megyéről, illetve Magyarországról készített térképeket, a
korszerű, az iskolai oktatásban is használható világatlaszokat.
Válogatva vásárolja a világ fővárosait bemutató útikalauzokat.
Gyűjti a magyarországi városokat, tájegységeket bemutató útikönyveket, a
Budapestről szóló ismeretterjesztő, illusztrált kiadványokat.
Életrajz
Alapvető tájékoztatási segédeszközként vásárolja az Új magyar életrajzi
lexikont és a Ki kicsoda? sorozat kétévente megújított köteteit.
Történelem
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Beszerzi a magyar és a világtörténelmi kronológiákat, az egyes világtörténelmi
korokat átfogóan bemutató műveket, a magyar történelem korszakait, nagy
alakjainak munkásságát elemzően feldolgozó kiadványokat, a magyar
történelmi ismereteket bővítő ismeretterjesztő kiadványokat, a helyi
vonatkozású forrásgyűjteményeket.
Válogatva – elsődlegesen az iskolai oktatás elvárásait figyelembe véve – gyűjti
a más országok történelmét és meghatározó történelmi személyiségeit
bemutató ismeretterjesztő kiadványokat.
Szépirodalom, gyermek- és ifjúsági irodalom
A magyar és a világirodalom, illetve a gyermek- és ifjúsági irodalom
klasszikusaiból rendelkezésre álló alapállományát az igénybevétel mértékéhez
igazodva folyamatosan frissíti fel az egyes művek újabb kiadásaival.
A középiskolai házi és ajánlott olvasmányok esetében gyűjteményével és
példányszámával segíti, de át nem vállalja az időszakosan fellépő igények
kielégítését. Az általános iskolai házi és ajánlott olvasmányok esetében viszont
törekszik arra, hogy a fellépő igényeket a lehető legteljesebb mértékig
kielégíthesse.
Válogatva gyűjti a mai magyar és a külföldi szépirodalom, a határon túli
magyar irodalom reprezentációs alkotóinak műveit.
Széleskörű kínálat nyújtására törekszik napjaink keresett, olvasmányos
bestsellereiből, szórakoztató irodalmából.
Gyűjti a magyar és a külföldi mesegyűjteményeket, a kortárs magyar és
külföldi gyermekirodalom sikerre számot tartó alkotásait.
3.6

Időszaki kiadványok
A községi-iskolai könyvtár saját költségvetéséből települési nyilvános
könyvtárként az olvasók változó igényeihez igazodva minden évben 14-16 féle
folyóiratot rendel meg.
Az időszaki kiadványok köttetés nélküli megőrzésének ideje négy év.
Az iskola oktató-nevelő munkáját segítő szakmai folyóiratok megrendelése,
nyilvántartása és gondozása az általános iskola hatásköre. Az erre a célra szánt
összeg az általános iskola költségvetésének része.

3.7

Törlés, kivonás az állományból
Az állománygyarapítás szerves része a gyűjtemény átgondolt gyarapítása mellett a
rongált és az elavult / fölös művek kivonása. Az átdolgozott, bővített kiadásban
megjelenő művek előző kiadásának kivonása függ esztétikai állaguktól és az
átdolgozás mértékétől. Az elavulás tényének megállapítása minden esetben
megfontolt döntést igényel. A rongált művek kivonása folyamatos. A törlés
technikai lebonyolítását minden év november 30-ig végzi el a könyvtár.
Elvégzésénél a 3/1975. (VIII. 17.) KM-PM sz. együttes rendelet az irányadó.
A tartós tankönyvek gondozása, az ebből az állományrészből való kivonás és
törlés a könyvtárpedagógus feladata és kötelezettsége. Lebonyolításának határideje
minden év június 30-a.

3.8

Az állomány nyilvántartásának, feltárásának, ellenőrzésének módja
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