
 

 

 
A Fonyódi Kulturális Központ, Könyvtár és Muzeális Gy jtemény 

Gy jt köri szabályzata 
 
A Fonyódi Kulturális Központ, Könyvtár és Muzeális Gy jtemény (továbbiakban: Könyvtár) általános 
gy jt kör  nyilvános települési könyvtár. 
Alapvet  feladatait a muzeális intézményekr l, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közm vel désr l szóló, 
többször módosított 1997. évi CXL. Törvény (a továbbiakban: Tv.), az intézmény Alapító Okirata, Szervezeti 
és M ködési Szabályzata, és a Könyvtár Küldetésnyilatkozata határozza meg. 
 
A Gy jt köri szabályzat megalkotásának célja, hogy meghatározza azokat az elveket, amelyek alapján 
a Könyvtár gy jteményét szervezi. 
A gy jteményszervezés magába foglalja az állomány gyarapítását és a tervszer  apasztását is, a két tevékenység 
együtt alkotja az állományalakítás folyamatát, ami valamennyi könyvtári szolgáltatás alapja. Elveit az ellátandó 
feladatok és a konkrét használói igények határozzák meg. 
A fenti dokumentumok szerint a nyilvános könyvtár alapfeladatai a következ k: 
a) a fenntartó által kiadott alapító okiratban és a szervezeti és m ködési szabályzatban meghatározott f  céljait 
küldetésnyilatkozatban közzé teszi, 

b) gy jteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, meg rzi, gondozza és rendelkezésre bocsátja, 
c) tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól, 
d) biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését, 
e) részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében, 
f) biztosítja az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhet ségét, 

g) a könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás, az információs m veltség elsajátításában, az egész életen át 
tartó tanulás folyamatában, 

h) segíti az oktatásban, képzésben részt vev k információellátását, a tudományos kutatás és az 
adatbázisokból történ  információkérés lehet ségét, 

i) kulturális, közösségi, közm vel dési rendezvényeket és egyéb programokat szervez, 
j) tudás-, információ- és kultúraközvetít  tevékenységével hozzájárul az életmin ség javításához, az 

ország versenyképességének növeléséhez, 
k) a szolgáltatásait a könyvtári min ségirányítás szempontjait figyelembe véve szervezi. 

 
Állományalakítás, gyarapítás:  
A Könyvtár állományát 

- vásárlás 
- ajándék 
- csere révén gyarapítja.  

A Könyvtár dokumentum-vásárlásait internetes könyvesboltok (Alexandra.hu, Bookline.hu, stb.) oldalairól 
intézi, az éves költségvetésben meghatározott összegek erejéig. Esetenként egyéb terjeszt kt l és 
magányszemélyekt l is vásárolhat dokumentumokat. A Könyvtár els dlegesen átutalással egyenlíti ki a 
követeléseket. Ajándék könyv magánszemélyekt l, a Nemzeti Kulturális Alaptól (Márai program, 
könyvtámogatási program) érkezik. A gyarapítás mindhárom formájában az els dleges szempont az, hogy a 
dokumentum a jelen Gy jt köri szabályzatban lefektetett elveknek megfelel en integrálható legyen a könyvtári 
gy jteménybe. 
 
A Könyvtár els sorban kurrens gyarapítást folytat, vagyis a folyamatosan megjelen  dokumentumokból 
válogat. Retrospektív szerzeményezésre kizárólag helyismereti dokumentumok vásárlásánál kerülhet sor, illetve 
az állományból elt nt, elkallódott, de nélkülözhetetlen dokumentumok pótlásánál. 



 

 

 
A Könyvtár jelenleg els sorban a hagyományosnak tekintett dokumentumokból hozza létre szolgáltatásait, tehát 
a napi gyarapító munka els sorban a könyvekre és id szaki kiadványokra korlátozódik. Gy jteményében 
válogatva jelenik csak meg más formátumú dokumentum (hangoskönyv, CD-ROM). A Könyvtár arra törekszik, 
hogy használói számára lényeges, releváns adat és információ valamennyi megjelenési formáját gy jteményébe 
integrálja, ezáltal sokoldalú szolgáltatásokat hozzon létre. 
 
A korábban meghatározott feladatok teljesítése és célok elérése érdekében a Könyvtár a nemzeti könyvtermés 
magyar nyelv  részéb l a könyvtár funkciónak megfelel en gy jti:  

A klasszikus és kortárs magyar szépirodalom alkotásait 
A klasszikus és kortárs világirodalom reprezentatív alkotásait. 
A klasszikus és kortárs magyar gyermek- és ifjúsági irodalmat. 
A világirodalom klasszikus és kortárs gyermek- és ifjúsági irodalmának reprezentatív alkotásait. 
Válogatva gy jti a romantikus és szórakoztató irodalmat, az olvasói igényeknek megfelel en.  

A Könyvtár a gyermek és feln tt szépirodalmi alkotásait egy, legfeljebb két példányba szerzi be.  
 
A Könyvtár a nemzeti könyvtermés magyar nyelv  részéb l válogatva gy jti a szak- 
és ismeretterjeszt  könyveket, arra törekedve, hogy valamennyi szakterület friss, korszer  szemlélet , 
szakmailag helytálló összefoglaló m vét beszerezze és a használók részére az adott szakterület 
megismeréséhez, a bevezet  alapokat nyújtani tudja.  
 
A nemzeti könyvtermés magyar nyelv  m vei közül a Könyvtár beszerzi az alapvet  segédleteket: 

- általános enciklopédiákat, lexikonokat, 
- szakenciklopédiákat, szaklexikonokat, 

- alapvet  tájékoztatási eszközöket (életrajzi segédletek, bibliográfiák,  repertóriumok adattárak, cím és 
névtárakat), 
- Egy- és többnyelv  szótárakat, az utóbbiak közül a világnyelvek esetében arra törekedve, hogy a közepes és 
nagy szótárakat is beszerezze, 

- magyar és egyetemes atlaszokat, térképeket.  
 
A Könyvtár válogatva gy jti a praktikus ismereteket tartalmazó irodalmat, mint például receptleírások, 
barkácsolással, kertészkedéssel és egyéb hobbi tevékenységekkel illetve az életmóddal foglalkozó magyar 
nyelv  könyveket.  
A praktikus ismereteket tartalmazó munkákat és a szak- és ismeretterjeszt  irodalmat, valamint a tájékoztatási 
segédleteket általában egy példányban szerzi be a Könyvtár.  
 
A Könyvtár anyagi lehet ségei függvényében válogatva gy jti az id szaki kiadványokat: 

- közéleti és politikai lapokat 
- ismeretterjeszt  és hobbi lapokat 
- irodalmi és egyéb folyóiratokat. 

A Könyvtár arra törekszik a könyvek és az id szaki kiadványok gyarapításakor, hogy arányosan képviselve 
legyenek különféle értékrendek, felfogások, politikai nézetek a gy jteményében. 
A Könyvtár a gy jteményszervezését is a könyvtári etikai kódex szellemében végzi.  
 
A helyismereti gy jtemény gyarapításának alapelvei  
A Könyvtár teljességre törekedve gy jti a Fonyóddal, válogatva a Balatonnal és Somogy megyével, annak 
településeivel kapcsolatos helyismereti dokumentumokat.  
A helyismereti gy jteményében a fellelhet  



 

 

- könyveket 
- id szaki kiadványokat 
- kéziratokat 
- térképeket 
- aprónyomtatványokat 
- kép- és elektronikus dokumentumokat szerzi be. 

A helytörténeti nyomtatott dokumentumokat három példányban szerzi be, hogy a kölcsönzés és a helyben 
használaton túl az archiválásra is lehet ség nyíljon.  
 
Állományrészek, raktározás  
A gy jteményszervezés során a Könyvtárnak döntenie kell arról, hogy a beszerzett dokumentum melyik 
részlegébe, illetve állományába kerüljenek. Meg kell határozni, hogy: 

- feln tt részleg kézi könyvtárába, 
- feln tt részleg kölcsönz i állományába, 
- gyermek részleg kézi könyvtárába, 
- gyermek részleg kölcsönz i állományába, 
- helyismereti gy jteménybe kerül a dokumentum. 

A küls  raktárba (jelenleg: Fonyód, Szent István utca 29., régi könyvtár) kell elhelyezni azokat a 
dokumentumokat, melyeket tartósan nem igényelnek az olvasók.  
 
Az állományapasztás, az állományból való kivonás alapelvei  
Az állományapasztás a gy jteményszervezés része. Formái a következ k: 

- fizikailag elhasználódott és az elt nt dokumentumok kivonása 
- tartalmilag elavult dokumentumok kivonása 
- gy jt kör változása miatt feleslegessé vált dokumentumok kivonás az állományból. 

A fizikailag elhasználódott, de értékes és keresett dokumentumokat lehet ség szerint úgy kell kivonni az 
állományból, hogy gondoskodni kell a pótlásáról, miel tt a selejtezés megtörténik. 
Az elhasználódott és tartalmilag elavult dokumentumokat a Könyvtár az érvényes jogszabályok betartásával 
leselejtezi. A selejtezett dokumentumokat továbbadja ipari felhasználásra, illetve felajánlja más Könyvtáraknak 
és az olvasóknak.  
A helyismereti, helytörténeti dokumentumok estében fölöslegessé válás jogcímén selejtezés nem történhet. A 
fizikailag tönkrement dokumentumokat köttetni kell amennyiben már ez sem lehetséges másolatban kell 
meg rizni.   
 
Id szaki kiadványok meg rzése  
Az id szaki kiadványok közül az alábbiakat rzi meg a Könyvtár: 

- Somogyi Hírlap 
- Balatoni Futár 
- Fonyódi Hírmondó 

A meg rzend  periodikumokat tékázva tárolja, illetve – pénzügyi lehet ségeinek függvényében – gondoskodik 
köttetésükr l.  
 
 
Fonyód, 2015. január 22. 
 
                                   
 
 


