I. Az iskolai könyvtári tevékenységet szabályozó jogszabályok:
-

az 1997. évi CXI. Törvény,
a 16/1998. (IV. 8.) MKM rendelet 2. számú melléklete
3/1975 KM-PM együttes rendelet
22/2005 (VII. 18.) NKÖM rendelet

II. A gyűjtőkör indoklása
2.1 Helyzetelemzés
A Német Tagozatos Általános Iskola gyűjtőkörét meghatározzák, hogy az intézmény 8
évfolyamos alapfokú oktatási-nevelési feladatokat lát el, amelyben a német nyelv tanítása
kiemelt szerepet kap. Meghatározza továbbá az iskola pedagógiai programja, annak alapelvei:
a gyermekközpontúság, a személyiségfejlesztés, önállóság, demokratizmus.
.2 Az iskolai könyvtárra vonatkozó általános adatok
Könyvtár neve:
A könyvtár címe:
Telefonszáma:
A könyvtár jellege:
A könyvtár elhelyezése:
A könyvtár használata:
A könyvtári állomány:
- dokumentumainak száma:
- értéke:

Német Tagozatos Általános Iskola Könyvtára
1043, Budapest Pozsonyi utcai lakótelep
06-1/369-2741
zárt könyvtár
az iskola I. emelet 1. termében és tanári helyiségében működik
ingyenes
7,207 darab
2,906,273 Ft

III. Gyűjtés köre
A dokumentumok kiválasztásában, pedagógiai felhasználásukban, illetve ennek
megtervezésében, megszervezésében a könyvtáros tanár, a nevelőtestület és az iskolavezetés
együttműködik.
Az iskola alapvető feladataihoz kapcsolódó dokumentumok az intézmény fő gyűjtőkörébe
tartoznak:
-

lírai, prózai és drámai antológiák,
klasszikus és kortárs szerzők művei gyűjteményes kötetei,
népköltészet, meseirodalom gyűjteményes kötetei,
életrajzok, történelmi regények,
gyermek és ifjúsági regények, elbeszélések, versek,

-

általános lexikonok, enciklopédiák,
a tananyaghoz kapcsolódó, a tudományokat bemutató alap- és középszintű
segédkönyvek,
az iskolában használt munkafüzetek, feladatlapok,
helyismereti és helytörténeti kiadványok,
az intézmény történetében kapcsolatos anyagok,
a helyi tantervekhez kapcsolódó irodalom (kiemelten 1-7.o.)
nevelés, oktatás elméletével foglalkozó kézikönyvek, módszertani
könyvek, segédletek,
pszichológiai művek
a felvételi követelményekről, továbbtanulás lehetőségeiről készített
kiadványok,
az iskolai könyvtár tevékenységét érintő jogszabályok, állásfoglalások,
folyóiratok, napilapok, szaklapok,
állománygyarapításhoz kiadványok, jegyzékek,
az oktatással, tanügyigazgatással, családjoggal kapcsolatos jogszabályok
gyűjteménye,
a német/angol nyelv oktatásához szükséges szakkönyvek, folyóiratok,
tankönyvek, gyermekirodalom, szépirodalom, szótárak, országismereti
kiadványok, egyéb audiovizuális információhordozók gyűjtése, iskolánk
profiljának megfelelően

A mellékgyűjtőkörbe sorolandók mindazon dokumentumok, melyek az előzőekben
felsoroltakhoz nem tartoznak.

IV. A gyűjtés mélysége
A teljesség igényére törekedve gyűjtjük:
-

lírai, prózai és drámai antológiák,
klasszikus és kortárs szerzők művei,
népköltészet, meseirodalom,
alap- és középszintű általános lexikonok, enciklopédiák,
a tananyaghoz kapcsolódó, a tudományokat bemutató alapszintű
segédkönyvek, történeti összefoglalók, ismeretközlő művek,
szaktantárgyakhoz kapcsolódó alapszintű elméleti és történeti
összefoglalók,
az általános iskolában használt tantervek, óratervek, tankönyvek,
munkafüzetek, feladatlapok,
a helyi tantervhez kapcsolódó kötelező és ajánlott olvasmányok,
a nevelés, oktatás elméletével foglalkozó legfontosabb kézikönyvek,
a különféle tantárgyak oktatását segítő módszertani kézikönyvek,
segédletek,
az intézmény történetével foglalkozó anyagok,

-

-

a felvételi követelményekről, a továbbtanulás lehetőségeiről készített
kiadványok,
az iskolai könyvtár tevékenységét érintő, az oktatással összefüggő
jogszabályok, állásfoglalások, család- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos,
tanügyigazgatással, gazdálkodással foglalkozó jogszabályok, rendeletek és
azok gyűjteményei,
Újpestre vonatkozó helyismereti, helytörténeti kiadványok.

Válogatva gyűjtjük az iskola céljait, feladatait és a pénzügyi szempontokat figyelembe véve
az alábbiakat:
-

-

életrajzok, történelmi regények,
gyermek és ifjúsági regények, elbeszélések, versek,
a tananyagokhoz kapcsolódó, a tudományokat bemutató középszintű
segédkönyvek, ismeretszerző művek,
szaktantárgyakhoz kapcsolódó középszintű elméleti és történeti
összefoglalók,
hazánkra, Budapestre vonatkozó helyismereti, helytörténeti kiadványok,
az iskola profiljának megfelelően a német nyelv oktatásához szükséges
tankönyvek, szakkönyvek, folyóiratok, egyéb audiovizuális
ismerethordozók,
pszichológiai művek,
folyóiratok, szaklapok,
állománygyarapításhoz kiadványok, jegyzékek, mintakatalógusok.

V. A gyűjtés dokumentumtípusai
-

-

könyvek és könyvjellegű kiadványok
pedagógiai, tanügyigazgatási, gazdálkodással kapcsolatos és
gyermekfolyóiratok,
egyéb dokumentumok:
 az iskola életéről,
 előadások, szaktanácsadók anyagai,
 pedagógiai elemzések, értékelések, jelentések,
 nyomtatványok, prospektusok,
 kották,
audiovizuális ismerethordozók:
 filmek, diák,
 magnószalagok, hanglemezek, kazetták,
 CD-k, CD-romok, DVD-k,
 VHS-ek,
 szoftverek, oktató programcsomagok

VI. A gyűjtés mértéke
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

lírai, prózai és drámai antológiák
5 pld.
klasszikus és kortárs szerzők művei és gyűjteményes kötetei
2 pld.
népköltészet, meseirodalom
10 pld.
gyermek és ifjúsági regények, elbeszélések, versek
5 pld.
általános lexikonok
1 pld.
enciklopédiák
1 pld.
a tudományokra vonatkozó alap- és középszintű történeti összefoglalók 1 pld.
tananyaghoz kapcsolódó, alap- és középszintű történeti összefoglalók, segédkönyvek,
ismeretközlő művek
20 pld.
iskolában használt tankönyvek, munkafüzetek, feladatlapok
20 pld.
Újpestre vonatkozó helyismereti, helytörténeti kiadvány
3 pld.
az intézmény történetével kapcsolatos anyagok
1 pld.
a helyi tantervhez kapcsolódó kötelező és ajánlott olvasmányok
20 pld.
a nevelés, oktatás elméletével foglalkozó legfontosabb kézikönyvek
3 pld.
különféle tantárgyak oktatását segítő módszertani kézikönyvek, segédletek
15 pld.
pszichológiai művek
3 pld.
felvételi követelményekkel, a továbbtanulással kapcsolatos kiadványok 5 pld.
állománygyarapításhoz kiadott jegyzékek, bibliográfiák
1 pld.
oktatással összefüggő jogszabályok gyűjteménye
2 pld.
tanügyigazgatással, gazdálkodással foglalkozó jogszabályok
1 pld.
családjoggal, gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos jogszabályok 1 pld.
a német nyelv oktatásához szükséges, a főgyűjtőkörben meghatározott
d o k u m e n t u m o k
20 pld.

VIII. Tankönyvek kezelése
A tankönyvek ideiglenes nyilvántartású dokumentumok, az iskolában használt tankönyvek,
munkafüzetek, feladatlapok megőrzéséről ideiglenes megőrzésű nyilvántartás készül. Ezen
dokumentumok nem leltárkötelesek, a nyilvántartás tartalmazza a címet, a darabszámot és az
értéket, valamint a beszerzés idejét.
A tartós tankönyvek kezeléséről a könyvtári SzMSz 3. számú melléklete A tankönyvkezelési
szabályzat rendelkezik.
IX. A gyűjtőkörből kizárt dokumentumok
-

az értéktelen, irodalmi és erkölcsi értéket nem képviselő kiadványok,
szabványok,
egy-egy tudományágat felsőfokon tárgyaló irodalom (kivéve a pedagógiai
tárgyú, illetve a helytörténeti, helyismereti kiadványokat)
kéziratok
nem oktatott tárgyakat érintő tankönyvek

