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Gyűjtőköri szabályzat
A könyvtár funkciója és feladata:
Az 1997. évi CXL. törvényben és a könyvtár szervezeti és működési
szabályzatában megfogalmazottak értelmében könyvtárunk mint nyilvános
települési könyvtár látja el feladatait.
Funkciójából adódóan feladata elsősorban Kállósemjén Nagyközség
lakosságának könyvtári ellátása.
Ki kell elégítenie olvasóinak információszerzésre-tájékozódásra, művelődésre,
szórakozásra és tanulásra vonatkozó igényeit, ebből adódóan általános
gyűjtőkörű a könyvtár.
Könyvtárunk, általános iskolai könyvtári feladatokat is ellát. A kállósemjéni
Kállay Miklós általános iskola diákjainak olvasóvá nevelése legfontosabb
célkitűzésünk. Állományunkat úgy gyarapítjuk, hogy az oktató nevelő munkát
mindenvben segítsük.
Szűkül az igényesen kulturálódni, művelődni kívánó olvasói kör.
Állományunkban meg kell, hogy találja az olvasó az igényeit legmagasabb
szinten és teljes körűen kielégítő olvasnivalót.

Fokozottan figyelembe vesszük:
-

az általános és középiskolás korosztály kötelező és szakirodalmi igényeit
tanulmányaik segítése érdekében
- A felsőoktatásban tanulók szakkönyvek iránti keresletét
- a lektűr és ponyvaolvasók tömeges igényeit

Különböző szempontok szerinti behatárolás
Elvi szempont a gyűjtésben a demokratikus szemlélet, azaz a nyitottság
mindenfajta igény kielégítésére( politikai, ideológiai, vallási, világnézeti
szempontok kizárásával, természetesen súlyozva a felmerülő igények nagysága
között.
Kizárjuk az izléstelen pornográf és fajgyűlöletet szító műveket.
A ponyvairodalomból a jobbakat válogatjuk.
Szakterület elhatárolás és a gyűjtés mélysége:
Általában gyűjtjük minden tudomány és szakterület ismeretterjesztő és
tudományos irodalmát, olyan szintig, hogy a középiskolás és felsőoktatásban
résztvevők tanulását segíteni tudjuk. Célunk, hogy minden terület friss
használható információt nyújtó műveit folyamatosan beszerezzük az
állományból kivonjuk az elavult pédányokat. Igyekszünk gyorsan reagálni a a
felmerülő új igényekre.
A szépirodalmi gyűjtemény alakításánál a klasszikus magyar és világirodalom
fontos és keresett műveit beszerezzük. A kortárs magyar és külföldi
irodalomból válogatva vásárolunk. Azokat a műveket szerezzük be, amelyekre
olvasókat remélünk. Veszünk bestsellereket, lektűröket, sok könnyű
olvasnivalót.
Verseskötetekre kisebb az igény, ezért ezekből kevesebbet vásárolunk.
A helytörténeti vonatkozású anyagokat teljes körűen szeretnénk összegyűjteni
és megőrizni az utókor számára.
A mindenkori gyűjtemény alakulását befolyásolja az aktuális érdeklődési trend
is. Az olvasói igényeket teljes körűen igyekszünk kielégíteni és olyan könyveket
beszerezni amit az olvasók keresnek.
Az állományunkból hiányzó dokumentumok esetén támaszkodunk a
könyvtárközi kölcsönzésre.

Kiadványtípusok:
A gyűjtőkör alakításánál kizárjuk az általános és középiskolás tankönyveket és
munkafüzeteket.
Nem zárjuk ki a nyelvtanuláshoz szükséges tankönyveket, munkafüzeteket.
Felhívjuk az olvasók figyelmét rá, hogy a feladatokat ne a könyvben oldják meg.
Nem gyűjtünk olyan dokumentumokat, amelyeketaz idő és a technika
túlhaladott ( diafilmek, hanglemezek, hang – és videókazetták, floppy)
Nem zárkózunk el semmilyen új adathordozótól. Válogatva gyűjtünk Cdlemezeket, Cd-romokat, DVD-ket. Saját állományunkon túl internet-hozzáférést
biztosítunk valamennyi számítógépen.
A Cd-ket külön szekrényben tároljuk a kölcsönzőtérben és főleg helyben
használatra biztosítjuk az olvasók részére. Kölcsönözhetőek , de ezek
kölcsönzése ritkán fordul elő.

Nyelvi szempontok:
Főleg magyar nyelvű könyveket gyűjtünk, nyelvtanulók részére a gyakorlás
érdekében néhány, főleg angolnyelvű kiadványt is beszereztünk.

Formai szempontok:
Nem gyűjtjük a minikönyveket, a túlságosan nagy alakú nehezen kezelhető
könyveket. Általában nem gyűjtjük a kiszínezhető mesekönyveket, a
kifejezetten ajándékozásra készült könyveket illetve a füzetes jellegű
kiadványokat.

Időbeni szempontok:
Új kiadású könyveket vásárolunk. Olvasói ajándékként, elfogadunk régi
könyveket, ha azokat gyűjteményükben hasznosítani tudjuk.
A helyismereti gyűjtemény alakításánál nincs időkorlát.

Példányszám:
Alapvetően az igények és anyagi lehetőségeink határozzák meg. Általában egy
példányt vásárolunk a művekből, kivételt képeznek a kötelező olvasmányok,
ahol több példányt kell vennünk a folyamtos elhasználódás miatt.

Lelőhely szerinti szabályozás:
Könyvtárunk állományrészei
Kölcsönző
A bejárattal szemben helyezkedik el a kölcsönzőpult. A kölcsönzőpulttól jobbra
található a kézi könyvtári anyag. Lexikonok, enciklopédiák, atlaszok.
Szintén jobbra találhatók a szakirodalmi könyvek. Szakrendi elhelyezésben.
A kölcsönző pulttól balra helyezkedik el a gyermek könyvtári anyag. Az első
polcokon a legkisebbeknek ajánlunk könyveket.
Ugyan itt külön kiemeléssel kisiskolásoknak és a kamaszoknak szánt könyveket
helyeztünk el figyelemfelhívó szándékkal.
A bejáratnál külön polcon az újonann vásárol könyveket mutatjuk be, itt is
táblával hívjuk fel a figyelmet az újdonságokra.
A gyermekkönyvtári anyag részei, a mesekönyvek, ismeretterjesztő és
kézművesfoglalkozások anyagai szintén a kölcsönzőrészben található.
Ennek a teremnek a baloldali olvasóterem felőli sarokrészén kerültek
elhelyezésre az ifjúsági irodalom dokumentumai. A jobboldali sarokrész polcain
pedig a lektürök találhatók.
A kölcsönzőrészben található még a folyóirat olvasó állvány, amelyen
elhelyezett friss színes újságokból és napilapokból válogathat az olvasó.
A hátsótrem az olvasóterem, itt kerültek elhelyezésre a szépirodalmi művek
betűrendes sorrendben.

Az olvasóterem mögötti részen található a raktár. Itt kerültek elhelyezésre a
plussz pédányok és a kevesebbet forgatott kiadványok. Szintén a raktárban
őrizzük a helyismereti anyagok egy részét. szakdolgozatokat, a testületi
anyagok jegyzőkönyveit, a kállósemjéni helyi újság példányait.

Terveink közt szerepel a településen élő idősek felkeresése és a település
múltját érintő történeteket összegyűjteni és az utókor számára megőrizni.
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