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Az iskolai könyvtár működési szabályzata szerves része a Kossuth Lajos Általános Iskola
szervezeti és működési szabályzatának.

I. Az iskolai könyvtárra vonatkozó általános adatok
A könyvtár neve: Kossuth Lajos Általános Iskola könyvtára
Címe: 3000 Hatvan, Kossuth tér 1.
Telefonszám: 06-37-540-070
A könyvtár jellege: iskolai könyvtár
Épületen belüli elhelyezkedés: A könyvtár az iskola első emeletén, világos, 76 m²-nyi, 36 fő
fogadására alkalmas helyiségben lett kialakítva.
A könyvtár bélyegzője: A bélyegző ellipszis alakú. Felső ívében: a „Kossuth Lajos Általános
Iskola” felirat, alsó ívében: az „ISKOLAI KÖNYVTÁR Hatvan Kossuth tér 1.” felirat
olvasható.
Szakmai követelmények:
A könyvtár az iskola központi, jól megközelíthető helyén működik, és megfelel a szakmai
követelményeknek.
A könyvtárban az állomány szabadpolcos elrendezése biztosított.
Személyi feltételek: A könyvtárban megfelelő szakmai végzettséggel rendelkező könyvtáros
tanár tevékenykedik teljes állásban.
A könyvtári állomány nagysága a rendelet értelmében elegendő.
A könyvtár internet kapcsolattal rendelkezik.

II. A könyvtár fenntartása, irányítása
Az iskolai könyvtár fenntartásáról és fejlesztéséről a Klebersberg Intézményfenntartó Központ
gondoskodik. A szakszerű könyvtári szolgáltatások kialakításáért a könyvtárat működtető
iskola és az iskolát működtető fenntartó vállal felelősséget.
Az iskolai könyvtár működését az igazgató ellenőrzi, és a nevelőtestület javaslatainak
meghallgatásával irányítja.

3

Szakmai kapcsolatok:
Az iskolai könyvtár szakmai tevékenységét szakmai szolgáltatásokkal (szaktanácsadás,
pedagógiai tájékoztatás, továbbképzés, módszertani útmutatás stb.) segítik:
 a Heves Megyei Pedagógiai Szakmai és Közművelődési Szolgáltató Intézmény (Eger)
 az országos szakmai közösségek (Könyvtáros tanárok Egyesülete, Budapest; Bod Péter
Társaság, Budapest; Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, Budapest)
Egyéb szakmai kapcsolatok:
 Ady Endre Könyvtár, Hatvan
 Kodály Zoltán Általános Iskola könyvtára, Hatvan
 Szent István Általános Iskola könyvtára, Hatvan

III. Az iskolai könyvtár gazdálkodása
Az iskolai könyvtár feladatainak ellátásához szükséges financiális feltételeket a fenntartó
biztosítja.
A fejlesztésre fordítandó összeg megállapításához szükséges az iskolai szintű tervezés, ezáltal
a

pedagógiai

programban

meghatározott

dokumentumszükséglet

financiális

oldala

összehangolható a könyvtári költségvetéssel.
A könyvtár fejlesztésére tervezett keretet úgy kell a könyvtárostanár rendelkezésére bocsátani,
hogy a tervszerű és folyamatos beszerzés biztosítható legyen.
A könyvtári fejlesztésre és fenntartásra fordított pénzkeretből történő kifizetés csak számla
ellenében történhet, amely elszámolási kötelezettséggel közvetlenül a gazdasági ügyekért
felelős munkatárs, illetve a fenntartó felé tartozik a könyvtárostanár.
Az új könyvtári egység beszerzésének szükségességéről, a költségvetés célszerű
felhasználásáért a könyvtárostanár felelős Ezért csak a beleegyezésével, szakmai
szempontokat szem előtt tartva, az iskola pedagógiai programjával és a könyvtár gyűjtőköri
szabályzatában meghatározott dokumentumokkal összefüggésben lehet a könyvtár részére a
könyvtári keretből dokumentumot vásárolni.
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Az iskola gazdasági ügyekben eljáró dolgozója gondoskodik a napi működéshez szükséges
technikai eszközökről, irodaszerekről és a szociális feltételekről.
A könyvtár működéséhez szükséges dokumentumok, nyomtatványok beszerzése a
könyvtárostanár feladata.

IV. Az iskolai könyvtár működését meghatározó
jogszabályok
- 1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről (53. §, 45. §, 62. §, 63. §, 98. §, 2.
melléklet, 3. melléklet)
- 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
- 2012. I. törvény a Munka törvénykönyve
- 2012. évi CXXV. törvény a tankönyvpiac rendjéről és az iskolai tankönyvellátásról
- 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
- 110/2012. évi Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról
- 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet A nevelési-oktatási intézmények működéséről és
a köznevelési intézmények névhasználatáról (4.§, 92. §, 120. §, 161. §, 163. §, 164. §,
165. §, 166. §, 167. § valamint a Felszerelési jegyzék)
- 2012. évi CLII. törvény A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról
és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról
- 2012. évi CLXXXVIII. törvény A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati
fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről
- 16/2013. (II. 28) EMMI rendelet A tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint
az iskolai tankönyvellátás rendjéről
- 3/1975 évi MKM rendelet a könyvtári állomány ellenőrzéséről és az állományból történő
törlésről szabályzat kiadásáról
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V. Az iskolai könyvtár működésének célja
Az iskolai könyvtár az iskola működéséhez, pedagógiai programjának megvalósításához, a
neveléshez, tanításhoz, tanuláshoz szükséges dokumentumok rendszeres gyűjtését, feltárását,
megőrzését, a könyvtári rendszer szolgáltatásainak elérését és mindezek használatát, továbbá a
könyvtárhasználati ismeretek oktatását biztosító, az intézmény könyvtár-pedagógiai
tevékenységét koordináló szervezeti egység.
Az iskolai könyvtár az oktató-nevelő munka eszköztára, szellemi bázisa, amely az iskola
pedagógiai programjába foglalt céltételezésekkel összhangban kiemelten kezeli az iskolai
könyvtárhasználat valamennyi alkotóelemét. Mindezen célok megvalósítása érdekében az
iskolai

könyvtár

gyűjtőkörének

igazodnia

kell

a

műveltségi

területek

követelményrendszeréhez és az iskola tevékenységének egészéhez is.
A szakszerűen fejlesztett gyűjtemény, az erre épülő saját és a más könyvtár(ak) által nyújtott
szolgáltatásoknak biztosítania kell:
- a tanítás-tanulás folyamatában jelentkező szaktanári-tanulói igények teljesíthetőségét,
- a könyvtár pedagógiai program megvalósíthatóságát.
A könyvtár működésének alapvető célja: az iskola pedagógiai programjában és helyi
tanterveiben megfogalmazott célok szolgálata.
A pedagógiai programban megfogalmazott alapvető céljaink a következők:
 Olyan gyermekeket szeretnénk nevelni, akik kötődnek városukhoz és a világban is jól
tájékozódnak.
 Érdeklődők, nyitottak, önmagukat értékelni, másokat elfogadni tudók, társaikkal
együttműködők.
 Tanítványainkat arra kívánjuk felkészíteni, hogy a későbbiekben munkavállalóként, a
társadalom aktív tagjai legyenek, színvonalas és értékes munkát tudjanak végezni,
amely számukra örömet szerez, ezáltal képesek lesznek személyes szükségleteik
kielégítésére, személyiségük kiteljesítésére.
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VI. Az iskolai könyvtár felszerelésének alapkövetelményei
Az iskolai könyvtár felszerelésének alapkövetelményeit a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI
rendelet határozza meg.
165. § (1) Az iskolai, kollégiumi könyvtár felszerelésének alapkövetelménye
(a) legalább egy olyan, a használók által könnyen megközelíthető helyiség, amely
alkalmas az állomány (állományrész) szabadpolcos elhelyezésére és legalább egy
iskolai osztály egyidejű foglalkoztatására,
b) legalább háromezer könyvtári dokumentum megléte,
c) tanítási napokon a tanulók, pedagógusok részére megfelelő időpontban a nyitva
tartás biztosítása.
(2)

Az

iskolai,

kollégiumi

könyvtárnak

rendelkeznie

kell

a

különböző

információhordozók használatához, az újabb dokumentumok előállításához, a
könyvtár működtetéséhez szükséges nyilvántartások vezetéséhez, katalógus építéséhez
szükséges eszközökkel.
(3) Az iskolai, kollégiumi könyvtár kapcsolatot tart a többi iskolai, kollégiumi
könyvtárral, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézmények könyvtáraival,
a nyilvános könyvtárakkal, és együttműködik az iskola székhelyén működő
közkönyvtárral.
(4) A könyvtárostanár a nevelő-oktató tevékenységét könyvtár-pedagógiai program
alapján végzi.

VII. Az iskolai könyvtár feladatai
Az iskolai könyvtár alap- és kiegészítő feladatait, az iskolai könyvtárral szemben támasztott
követelményeket a 20/2012. rendelet határozza meg.
166. § (1) Az iskolai könyvtár alapfeladata
a) gyűjteményének folyamatos fejlesztése, feltárása, őrzése, gondozása és rendelkezésre
bocsátása,
b) tájékoztatás nyújtása a dokumentumokról és szolgáltatásokról,
c) az intézmény helyi pedagógiai programja és könyvtár-pedagógiai programja szerinti tanórai
foglalkozások tartása,
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d) könyvtári dokumentumok egyéni és csoportos helyben használatának biztosítása,
e) könyvtári dokumentumok kölcsönzése, beleértve a tartós tankönyvek, segédkönyvek
kölcsönzését.
(2) Az iskolai, kollégiumi könyvtár kiegészítő feladata
a) az Nkt. 4. § 5 pontja szerinti egyéb foglalkozások tartása,
b) a nevelő-oktató munkához szükséges dokumentumok többszörözése,
c) számítógépes informatikai szolgáltatások biztosítása,
d) tájékoztatás nyújtása az iskolai, kollégiumi könyvtárak, a pedagógiai-szakmai
szolgáltatásokat ellátó intézményekben működő könyvtárak, a nyilvános könyvtárak
dokumentumairól, szolgáltatásairól,
e) más könyvtárak által nyújtott szolgáltatások elérésének biztosítása,
f) részvétel a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében.
g) muzeális értékű könyvtári gyűjtemény gondozása.

Az iskola pedagógiai programjával és a jogi szabályozással összhangban iskolai könyvtárunk
alapfeladatai a következők:
 a gyűjtemény fejlesztése, feltárása, őrzése, gondozása, védelme
 a könyvtárhasználat tanítása (ld. helyi tanterv)
 olvasóvá nevelés, olvasásfejlesztés
 a tankönyvellátás iskolai könyvtári feladatai (ld. tankönyvtári szabályzat)

VIII. A könyvtári állomány alakítása (gyarapítása és
apasztása), kezelése, védelme, ellenőrzése
Az intézmény könyvtári állománya az általa összegyűjtött dokumentumok összessége.
A gyűjtemény szervezése
A folyamatosan, tervszerűen és arányosan alakított állomány tükrözi az iskola:
- nevelési és oktatási célkitűzéseit,
- tantárgyi rendszerét,
- pedagógiai irányzatait,
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- módszereit,
- tanári-tanulói közösségét.
A szerzeményezés és apasztás helyes aránya növeli a gyűjtemény információs értékét,
használhatóságát, melyet a könyvtárostanár irányít és végez.
1. A gyarapítás
A könyvtár a gyűjtőköri leírásban rögzített szakmai szempontok alapján, a pénzügyi keretek
figyelembevételével gyarapítja állományát.
Az iskolai könyvtár állománya vétel, ajándék és csere útján gyarapodik.
1. 1 A beszerzés forrásai:


Vétel
A vásárlás történhet:
- jegyzéken megrendeléssel és előfizetéssel (Könyvtárellátó Kht., kiadóktól)
- a dokumentum megtekintése alapján készpénzes fizetéssel (könyvesboltoktól, kiadói
üzletekből, antikváriumoktól, magánszemélyektől) a könyvtárostanár szakmai
felügyeletével.



Ajándék
Az ajándékozás, mint gyarapítási mód független a könyvtári költségvetéstől. A
könyvtár kaphat ajándékot intézményektől, egyesületektől és magánszemélyektől.
A kiadók által küldött bemutató példányok térítési és rendelési kötelezettség nélkül
megtarthatók.
A gyűjteménybe nem illő művek elcserélhetők, jutalmazásra felhasználhatók.



Csere
A csere, mint állománygyarapítási forma szintén független a könyvtári költségvetéstől.
A csere alapja lehet fölös példány vagy/és az iskola kiadványa.
Ez a tevékenység értékegyenlőség alapján jön létre alacsony példányszámmal.

Az iskolai könyvtár gyarapítási gyakorlatának legfontosabb tájékozódási segédletei:
- gyarapítási tanácsadók,
- kiadói katalógusok, kereskedői tájékoztatók,
- folyóiratok dokumentum ismertetései,
- készlettájékoztatók,
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- ajánló bibliográfiák.
A beszerzési keret negyedévi lebontásához kell igazítani a gyarapítás ütemét.
1. 2 A gyarapítás nyilvántartása
- rendelési nyilvántartás
- dezideráta

Számlanyilvántartás
A beérkezett dokumentumok számláinak kiegyenlítése és a pénzügyi szabályoknak megfelelő
könyvelése az iskola gazdasági szakemberének a feladata.
A folyamatos és egyenletes gyarapítás érdekében a könyvtári keret felhasználásáról
nyilvántartást kell vezetnie a könyvtárostanárnak.
A gazdasági- pénzügyi iratok (megrendelőjegyzék, számlák, bizonylatok, ajándékozási
jegyzékek, cserejegyzékek) megőrzése a gazdasági ügyekben eljáró iskolai dolgozó feladata,
de fénymásolt példányát, mint leltári nyilvántartás mellékletét a könyvtári irattárban is el kell
helyezni.
2. A dokumentumok állományba vétele
A

dokumentumokat

a

leltárba

vétellel

egy

időben

el

kell

látni

a

könyvtár

tulajdonbélyegzőjével, leltári számmal (címlap verzó, 17. oldal, utolsó számozott oldal) és
raktári jelzettel (előzéklap, gerinc).


Végleges nyilvántartás

Azokat a dokumentumokat, amelyeket a könyvtár tartós megőrzésre szánt 14 napon belül
végleges nyilvántartásba kell venni. Ez a dokumentumok egyedi nyilvántartásba vételét
jelenti.
A végleges nyilvántartási forma:
- leltárkönyv (cím/egyedi)
- csoportos leltárkönyv
A különböző típusú dokumentumokról külön-külön kell leltári nyilvántartást vezetni.
A végleges nyilvántartás bármely formája pénzügyi okmány, nem selejtezhető.
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Időleges nyilvántartás

Időleges nyilvántartásba kerülnek mindazok a dokumentumok, amelyeket a könyvtár átmeneti
időtartamra (legfeljebb három évre szerez be).
A nevelői kézipéldányokról, gyorsan avuló kiadványokról, tankönyvekről összesített (brosúra)
nyilvántartás vezethető.
Az időleges (legfeljebb 3 évre) megőrzésre minősített dokumentumok köre:
- tankönyvek, módszertani segédanyagok, jegyzetek;
- brosúrák, alkalmi műsorfüzetek, propagandaanyagok,
- tervezési és oktatási segédletek;
- tartalom

alapján gyorsan avuló

kiadványok, pályaválasztási és felvételi

dokumentumok;
- kötéstől függően házi olvasmányok, egyéb dokumentumok.
- tartós tankönyvek
Az időleges megőrzésre szánt dokumentumok nem leltárkötelesek.
Csoportos leltárkönyv
Az egyedi nyilvántartású dokumentumokról csoportos leltárkönyvet kell vezetni, amely
gyarapodási, törlési és összesítő (állománymérleg) részből áll. A nyilvántartásnak ez a módja
lehetőséget ad a rendelet előírásának megtartására, mely szerint a „leltár alapján az állomány
egészének a darabszáma és értéke megállapítható” legyen.
Ez a nyilvántartás nem pénzügyi okmány, hanem statisztikai kimutatás, a tervszerű
gyűjteményszervező munka nélkülözhetetlen eszköze.
3. Az állományapasztás
Az állomány apasztása az állomány gyarapításával egyenrangú feladat, s a kettő együtt képezi
a gyűjteményszervezés folyamatát. Az állománykivonás szakmai vesztesége annál kisebb,
minél körültekintőbb és megfontoltabb az állomány gyarapítása.
Az állományból a dokumentum az alábbi okok miatt törölhető:
-

tervszerű állományapasztás

-

természetes elhasználódás

-

hiány

-

elháríthatatlan esemény
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Tervszerű állományapasztás

Az iskolai könyvtár állományából folyamatosan, évente legalább egy alkalommal ki kell
vonni az elavult tartalmú, feleslegessé vált, és a természetes elhasználódás következtében
alkalmatlanná vált dokumentumokat.
-

Elavult dokumentumok kivonása: a dokumentum értékelése alapján történhet,
amennyiben azt tartalmi elavulás jellemzi

-

Fölösleges dokumentumok kivonása: fölöslegessé válik egy dokumentum, ha
megcsappan iránta a szaktanári, tanulói érdeklődés az alábbiak miatt:





megváltozik a tanterv



változik az ajánlott és házi olvasmányok jegyzéke



módosul az iskola profilja, szerkezete



a korábbi szerzeményezés nem követte a gyűjtőköri elveket



csonka többkötetes dokumentumok terhelik az állományt

Természetes elhasználódás

Ide sorolhatók azok a dokumentumok, melyek a rendeltetésszerű használatra alkalmatlanná
váltak. Ezen dokumentumok kivonása az esztétikai nevelés érdekében fontos feladat.


Hiány
Csökkenhet az állomány nagysága, ha a dokumentum:
- elháríthatatlan esemény miatt megsemmisült,
- olvasónál maradt,
- az állomány ellenőrzésekor hiányzott.

Ezek a dokumentumok a nyilvántartásokban még szerepelnek, de az állományból ténylegesen
hiányoznak.


Elháríthatatlan esemény

Eltűnhetnek, megsemmisülhetnek vagy használhatatlanná válhatnak a dokumentumok, tűz,
beázás vagy bűncselekmény esetében. Elemi csapás következtében megsemmisült
dokumentumokat csak az igazgató előzetes hozzájárulásával, a felelősség tisztázása után
szabad az állomány nyilvántartásából kivezetni.
Bűncselekmény következtében keletkezett hiány kivezetése a nyilvántartásból történhet:
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- pénzbeli megtérítés címén (ismert az elkövető, a kár megtéríthető),
- behajthatatlan követelés címén.
A nyilvántartásból való kivezetés a soron kívüli állományellenőrzést követő büntető eljárás
befejeződése után történhet meg.


A kölcsönzés közben elveszett dokumentumok

A kölcsönzés közben elveszett dokumentumok kivezetése az állományból mindig a kártérítés
módjától függ. Ennek eldöntése a könyvtárostanár hatáskörébe tartozik.
3. 1 A törlés folyamata
Bármely okból kerül sor az állományapasztásra, a könyvtárostanár csak javaslatot tehet a
törlésre, kivételt képez az időleges megőrzésű dokumentumok kivonása.
A kivezetésre vonatkozó engedélyt az iskola igazgatója adja meg.
Az állományellenőrzés évében ügyelni kell arra, hogy a két munkafolyamat - a kivonás és az
állományellenőrzés - ne történjék azonos időben.
Az állományapasztásnál kivont dokumentumok közül a fölös példányokat fel lehet ajánlani:
- más könyvtáraknak (cserealapként vagy könyvtári áron),
- antikváriumoknak (megvételre),
- az iskola dolgozóinak, tanulóinak (térítés nélküli megvételre).
A fizikailag sérült példányokat az iskola ipari felhasználásra eladhatja.
A dokumentumok eladását/ megvételét igazoló bizonylat fénymásolata a törlési jegyzőkönyv.
3. 2 A kivonás nyilvántartásai
Jegyzőkönyv
A dokumentumok kivezetése a leltárkönyvből mindenkor az igazgató aláírásával és az
iskola bélyegzőjével hitelesített jegyzőkönyv alapján történik.
A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a kivezetés okát:
- rongált, elavult, fölös példány,
- megtérített (pénzzel vagy dokumentummal), és behajthatatlan követelés,
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- állományellenőrzési hiány (megengedett vagy normán felüli), elháríthatatlan
esemény.
Mellékletek
A jegyzőkönyv mellékletei a következők:
- törlési jegyzék (egyedi nyilvántartásúaknál),
- gyarapodási jegyzék (megtérített vagy megvett dokumentumok, ill. állományellenőrzési
többlet esetén),
- törlési ügyirat időleges nyilvántartású dokumentumoknál).
4. A könyvtári állomány ellenőrzése
4. 1 A könyvtári állomány leltározása mennyiségi felvételt jelent, melynek során a gyűjtemény
dokumentumait tételesen kell összehasonlítani az egyedi nyilvántartással.
Az időleges megőrzésre szánt dokumentumokra a rendelet nem vonatkozik, nem
leltárkötelesek.
A könyvtár revízióját az iskola igazgatója rendeli el, kivéve, ha személyi változás esetén az
átvevő könyvtárostanár kezdeményezi az állományellenőrzést.
A leltározás végrehajtásáért, személyi és tárgyi feltételek biztosításáért a gazdasági ügyekben
eljáró ügyintéző - mint az iskola leltározási bizottság vezetője - a felelős.
4. 2 Az állományellenőrzés típusai
A könyvtári állományőrzés jellege szerint lehet időszaki vagy soronkívüli, módja szerint
folyamatos vagy fordulónapi, mértéke szerint teljes vagy részleges.
A teljes körű állományellenőrzés az állomány egészére kiterjed.
Az időszaki leltározás közül minden második részleges is lehet. Ezt legalább a teljes állomány
20%-ra kell kiterjeszteni. Kivétel a letéti állomány, mivel ezt minden tanév végén ellenőrizni
kell.
Részleges állományellenőrzésre kerül sor a vis maior esetén. Ekkor csak a károsodott
állományrészt kell ellenőrizni.
A leltározás alatt a könyvtári szolgáltatás szünetel, ezért kell az ellenőrzést a szorgalmi időn
kívül elvégezni.
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4. 3 Az állományellenőrzés előkészítése
Az ellenőrzés lebonyolításához ütemtervet kell készíteni, melyet a leltározás előtt hat
hónappal be kell nyújtani jóváhagyásra az iskola igazgatójához.
További feladatok:
- raktári rend megteremtése,
- a nyilvántartások felülvizsgálata,
- a revíziós segédeszközök előkészítése,
- a pénzügyi dokumentumok lezárás.
A revíziót legalább két személynek kell lebonyolítania. Egyszemélyes könyvtár esetén a
gazdasági ügyekben eljáró dolgozó köteles egy állandó munkatársról gondoskodni, akinek a
megbízása az ellenőrzés befejezéséig tart.
4. 4 Az ellenőrzés módszerei:
- a dokumentumok és az egyedi nyilvántartás összevetése,
- az állomány tételes összehasonlítása a raktári katalógussal vagy a törzslapokkal.
- számítógépes ellenőrzés.
4. 5 Az ellenőrzés lezárása
A revízió befejezéseként el kell készíteni a záró jegyzőkönyvet, melyet három napon belül át
kell adni az iskola igazgatójának.
4. 6 A jegyzőkönyv mellékletei:
- a leltározás kezdeményezése,
- a jóváhagyott leltározási ütemterv,
- a hiányzó ill. többletként jelentkező dokumentumok jegyzéke.
A jegyzőkönyvet a könyvtárostanár, személyi változás esetén az átadó és átvevő írja alá.
A leltározáskor felvett jegyzőkönyvben megállapított hiány, ill. többlet okait a
könyvtárostanár köteles indokolni.
Az ellenőrzés során megállapított hiányt csak akkor lehet kivezetni az állományból, ha az
iskola igazgatója a jegyzőkönyv alapján erre engedélyt ad.
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Az engedélyezés után történik a hiányként jelzett dokumentumok kivezetése az állománynyilvántartásból, bevezetése a csoportos leltárkönyvbe, ill. az állománymérleg elkészítése,
valamint a katalógusok revíziója.
5. Az állomány fizikai és jogi védelme
A könyvtárostanár a rábízott

könyvtári

állományért, a könyvtár rendeltetésszerű

működtetéséért az intézmény által biztosított személyi és tárgyi feltételek keretein belül
erkölcsileg felelős. A dokumentumok védelmét a nyilvántartásba vétel, a használat, a
leltározás valamint a nyilvántartásból való kivezetés során biztosítani kell.
5. 1 A könyvtári állomány fizikai állapotát védeni kell. Ennek érdekében gondoskodni kell:
- a szakszerű tárolásról,
- a megfelelő könyvtári tisztaságról,
- a tűzrendészeti szabályok betartásáról.
A dokumentumok kíméletes használata minden iskolai könyvtárhasználó kötelessége.
5. 2 Jogi védelem
A könyvtári állomány az iskola tulajdona. Az iskola vagyonvédelmi biztonsági előírásai a
könyvtárra is vonatkoznak. A könyvtárban elhelyezett dokumentumokért és eszközökért
elsősorban a könyvtárostanár vállal felelősséget. Könyvtárkulccsal a könyvtárostanár, az
intézmény igazgatója és a könyvtárat takarító dolgozó rendelkezik. A kulcsok csak indokolt
esetben (vis maior, betegség) adhatók ki. Az iskolai könyvtárat használni csak a
könyvtárostanár és/vagy a könyvtáros asszisztens jelenlétében és segítségével lehet.
A könyvtárostanár felel a gyűjtemény tervszerű, folyamatos gyarapításáért, a könyvtári
beszerzési keret felhasználásáért. Így hozzájárulása nélkül az iskolai könyvtár számára
dokumentumo(ka)t senki nem vásárolhat.
Szaktanári beszerzés esetén az állományba vétel csak a számla (kísérőjegyzék) és a
dokumentum(ok) együttes megléte alapján történhet.
A leltári fegyelem megköveteli a nyilvántartások pontos, naprakész vezetését.
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A kölcsönző anyagilag felel a dokumentumok vagy/és a technikai eszközök megrongálásával
vagy/és elvesztésével okozott kárért.
Az olvasók által elveszített, megrongált dokumentumoknak az értékét a következő módon
térítteti meg a könyvtár:


a dokumentum nyilvántartásban rögzített értékének kétszeresét,



vagy a másolási értékét téríttetjük meg,



illetve a kölcsönző köteles egy kifogástalan példánnyal vagy a könyvtár számára
szükséges más művel pótolni a hiányt.

A tanulók és a dolgozók tanuló - és munkaviszonyát csak esetleges könyvtári tartozás
rendezése után lehet megszüntetni. Amennyiben ezt elmulasztják, akkor a kiléptetést intéző
személyt terheli az anyagi felelősség.
Indokolt esetben a szaktanárok és a tanulók részére létesített letéti állományt névre szólóan
kell átadni. A dokumentumokért az átvevő szaktanár anyagilag felelős, ha az intézmény által
biztosított hely vagyonvédelmi szempontból dokumentum tárolására alkalmas.
A könyvtárostanár hosszan tartó betegsége esetén a könyvtári munkát ellátó helyettes
részarányos anyagi felelősséggel tartozik. Felelősségének idejét rövid jegyzőkönyvben
rögzíteni kell.
5. 3 Az állományvédelem nyilvántartásai
Az állományellenőrzési nyilvántartások:
-

leltározási ütemterv

-

záró jegyzőkönyv



A leltározási ütemtervnek tartalmaznia kell:
- az ellenőrzés lebonyolításának módját,
- a leltározás kezdő időpontját, tartamát,
- a zárjegyzőkönyv előterjesztésének határidejét,
- a leltározás mértékét,
-

részleges

leltározás

esetén

az

ellenőrzésre

kiválasztott

állományegység

megnevezését,
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- az ellenőrzésben résztvevő személyek nevét.


A záró jegyzőkönyvnek rögzíteni kell:
- az állományellenőrzés időpontját,
- a leltározás jellegét,
- az előző állományellenőrzés időpontját,
- az állomány nagyságát, értékét dokumentum- típusonként,
- a leltározás számszerű végeredményét.

5. 4 Kölcsönzési nyilvántartások
Iskolai könyvtárunkban egy egyszerű EXCEL táblázatos kölcsönzési nyilvántartást vezetünk.
A későbbiekben a számítógépes nyilvántartás a SZIRÉN integrált könyvtári rendszerrel
tervezzük biztosítani.
A nyilvántartások a kölcsönzés tényét rögzítik, a használó aláírásának jogi jelentősége nincs.

IX. A könyvtári állomány elhelyezése, tagolása
A könyvtári állomány elhelyezése szabadpolcon történik.
A könyvtárhelyiségben elhelyezett dokumentumoknak biztosítani kell a tanítás- tanulás és a
kutatómunka eszközigényét, ezért az állományrészek tagolása, elhelyezése alkalmazkodik a
használói igényekhez.
Következő nagyobb állományegységek vannak az iskolai könyvtárunkban:


könyvállomány:
- kézikönyvtár
- kölcsönözhető állomány: ismeretközlő irodalom, szépirodalom.
Raktári rendje: szépirodalom betűrendben, ismeretközlő irodalom szakrendben.
További elrendezés: a kölcsönözhető állomány esetében külön polcon találhatók az
alsó- és felső tagozatosoknak szánt dokumentumokat. Külön: mesék, versek,
sorozatok.



pedagógiai gyűjtemény



időleges nyilvántartású dokumentumok.
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Könyvtárból kihelyezett letétek
A letéti állományrészekkel segíteni kell az iskola oktató-nevelő munkáját. Ezek a
dokumentumok

megfelelő

példányszámban

kézikönyvek,

munkaeszközként

használt

irodalom, szakmai és módszertani folyóiratok, audiovizuális és számítógéppel olvasható
dokumentumok.
Letéti állományként kezelendő a hivatali segédkönyvtár is.

X. Az iskolai könyvtár gyűjtőköre
Az iskolai könyvtár gyűjtőkörét az intézmény által megfogalmazott és a nevelőtestület által
elfogadott pedagógiai program határozza meg. Állományalakítási szempontjait, kereteit a
szervezeti és működési szabályzat rögzíti. A gyűjtőköri szabályzatnak megfeleltetett,
szakszerűen feltárt és fejlesztett könyvtári állomány eszközül szolgál a pedagógiai program
megvalósításához.
A dokumentumok kiválasztása, pedagógiai felhasználása, ill. ennek megtervezése,
megszervezése a könyvtáros tanár és a testület együttműködését feltételezi.
Az állomány tervszerű, meghatározott irányú fejlesztésekor az iskola pedagógiai programja
által megfogalmazott cél- és feladatrendszerből indultunk ki, amely meghatározta a könyvtár
alapfunkcióját. Az ebből adódó feladataink megvalósítását segítő információhordozók
tartoznak az állomány fő gyűjtőkörébe.
A gyűjtőkör meghatározásakor figyelembe vett dokumentumok:


az iskola pedagógiai programja,



a műveltségterületek tanításának/tanulásának alapdokumentumai,



az audiovizuális módszertani anyagok,



a metodikai segédanyagok.
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Az iskolai könyvtár gyűjtőkörét meghatározó tényezők
A gyűjtőkör meghatározásánál az iskola pedagógiai programjából indultunk ki és felmértük a
külső források használatának lehetőségét is.

Az iskola


szerkezetét és profilját,



nevelési és oktatási céljait,



helyi tantervét, tantárgyi követelményrendszerét,



tehetséggondozási és felzárkóztatási programját
vettük figyelembe a gyűjtőköri szabályzat elkészítésekor.

Az iskolán kívüli források tekintetében


a városban található más könyvtárak,



iskolai könyvtárak szolgáltatásainak közvetlen igénybevételét



számítógépes hálózaton elérhető információs forrásokat, adatbázisokat vizsgáltuk.

Az iskola szerkezete, profilja
Iskolánk a Klebersberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott 8 osztályos általános
iskola. Az iskolában jelenleg 411 diák tanul évfolyamonként 2 osztályban. Jelenleg 15
tanulócsoportban és 7 napközis csoportban folyik az oktató-nevelő munka. Igény szerint
tanulószobai foglalkozást is biztosítunk felsős tanulóink számára.
A gyerekekkel 32 nevelő foglalkozik. Az iskola munkatársai, pedagógusok és nem
pedagógusok elkötelezettek munkájuk, munkahelyük iránt, valamennyien hozzájárulnak, hogy
a közösen megfogalmazott és elfogadott minőségcélokat megvalósítjuk.
Programunkban emelt szintű nyelvoktatást biztosítunk, melynek iskolákban több évtizedes
hagyománya van. Jelenleg két idegen nyelvet (angolt és németet) tanítunk. Az emelt szintű
nyelvoktatást negyedik osztálytól biztosítjuk igény szerint a jó képességű tanulók számára.
Részükre felső tagozaton biztosítjuk a mindennapos nyelvoktatást, amelynek keretében olyan
ismeretre tesznek szert tanulóink, melynek birtokában sikeres alapfokú nyelvvizsgát tehetnek.
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Nevelési-oktatási célok
Nevelési, oktatási céljainkat akkor látjuk megvalósulni, ha diákjaink
 minden tantárgyból megfelelnek a helyi tantervünkben meghatározott továbbhaladás
feltételeinek.
 rendelkeznek olyan bővíthető, továbbépíthető, biztos ismeretekkel, készségekkel,
képességekkel és jártasságokkal, amelyek képessé teszik őket arra, hogy a következő
iskolafok követelményeinek a későbbiekben megfeleljenek,
 ismerik a kulturált viselkedéshez, az emberek közötti kapcsolatokhoz, valamint a
közösségben éléshez szükséges viselkedés- és magatartásformákat,
 határozott elképzeléssel bírnak saját közelebbi és távolabbi jövőjüket, sorsukat
illetően.

Helyi tanterv, tantárgyi követelményrendszer
A NAT előírásait figyelembe véve készült el a helyi tanterv. A tantárgyak meghatározásakor a
komplexitást, az integrálást szem előtt tartva kerültek az új ismeretkörök a hagyományos
tantárgyakba úgy, hogy azok terjedelme szélesedett.

Tehetséggondozás, felzárkóztatás
BGR (minőségbiztosítási rendszert) működtetünk intézményünkben. Ez a tanítás-tanulás
folyamatának a tervezését, a tanulói teljesítmények nyomon követését, értékelését,
regisztrálását jelenti. A tehetséggondozás és felzárkóztatás kötelező és választható tanórákon,
egyéni foglalkozásokon, szakkörökön, napközis foglalkozásokon valósul meg.
Az iskolai könyvtár a tananyagon túlmutató ismeretszerzési igények kielégítését csak
részlegesen tudja vállalni, de törekszik az információs társadalom igényeinek megfelelő
szolgáltatásokat és dokumentumfajtákat legalább demonstratív jelleggel bemutatni.
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Az iskola pedagógiai programjában fontos stratégiai elem és alapvető követelmény, hogy a
tanulóink hitelesen tudjanak információkat és adatokat gyűjteni. Éppen ezért meg kell tanítani
diákjainkat a különböző érzékélési csatornákon hozzájuk eljutó információk kezelésére és
alkotó módon történő felhasználására. Az iskolánkban kitüntetett érték az, hogy a diákokat
megtanítjuk az önművelés, az egyéni hatékony tanulási módszerek kialakításához szükséges
hagyományos és újszerű tájékozódási eszközök és technikák együttes és összehangolt
alkalmazására.
A gyűjtött dokumentumok formája lehet: könyv, periodikum, brosúra, tankönyv, segédkönyv,
videokazetta, hangkazetta, hanglemez, zenei CD, CD-ROM, DVD, csak számítógéppel
használható dokumentum, oktatócsomag.
Az iskolai könyvtár gyűjtőkörét az intézmény pedagógiai programja határozza meg. A
gyűjtőköri szabályzatnak megfeleltetett könyvtári állomány eszközül szolgál a pedagógiai
program megvalósításához.
A dokumentumok kiválasztásához, pedagógiai felhasználásához, a pedagógiai munka
megtervezéséhez a könyvtáros tanár és a tantestület együttműködése szükséges.
Az iskolai könyvtár az alábbi szempontok alapján gyűjti állományát:
Az

iskola

alapvető

oktatási-nevelési

feladatainak

megvalósításához

kapcsolódó

dokumentumok az intézmény fő gyűjtőkörébe tartoznak, a másodlagos iskolai funkciókhoz
kapcsolódó dokumentumok pedig a mellék gyűjtőkörbe.

A gyűjtés szintje és mélysége
Az iskolai könyvtár erősen válogatva gyűjti a dokumentumokat.
Az állományalakítás során arra kell törekedni, hogy az iskola helyi tantervében
megfogalmazott, tartalmakat és a hozzá kapcsolódó irodalmat, információhordozókat
megfelelő válogatással tartalmi teljességre törekedve gyűjtse. Különös tekintettel az iskolánk
pedagógiai céltételezésében meghatározott értékekre és képességfejlesztési alternatívára.
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Az iskolai könyvtár gyűjtőköre formai és tartalmi szempontból
a, Kézikönyvtári állomány
Gyűjteni

kell

a

műveltségi

területek

alapdokumentumait

az

életkori

fokozatok

figyelembevételével.
Alapvetően szükségesek:
- általános és szaklexikonok,
- általános és az szakenciklopédiák,
- szótárak, fogalomgyűjtemények,
- kézikönyvek, összefoglalók,
- adattárak,
- atlaszok stb.
- tankönyvek,
- a tantárgyaknak megfeleltetett folyóiratok, napilapok,
- nem nyomtatott ismerethordozók (AV, CD, CD-multimédia) közül a tantárgyaknak
megfeleltetett dokumentumok.
b, Ismeretközlő irodalom
Biztosítani kell a közismereti, tantárgyi programokban meghatározott házi és ajánlott
olvasmányokat, a munkáltató eszközként használatos dokumentumokat. Ennek optimális
mértéke egy tanulócsoportnyi példányszám.
c, Szépirodalom
Teljességgel kell gyűjteni a mikro tantervekben meghatározott:
- antológiákat,
- házi- és ajánlott olvasmányokat,
- a tananyag által meghatározott teljes életműveket,
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- népköltészeti irodalmat,
- nemzeti antológiákat,
- a nevelési program megvalósításához szükséges alkotásokat.
- tematikus antológiákat
d, Pedagógiai gyűjtemény
Gyűjteni kell a pedagógiai szakirodalom és határtudományainak dokumentumait:
- pedagógiai és pszichológiai lexikonokat, enciklopédiákat,
- fogalomgyűjteményeket, szótárakat,
- pedagógiai, pszichológiai összefoglalókat, dokumentumgyűjteményeket,
- a pedagógiai programban meghatározott nevelési és oktatási cél megvalósításához
szükséges szakirodalmat, a fejlesztő pedagógia szakirodalmát,
- a tehetséggondozás és a felzárkóztatás módszertani irodalmát,
- az alkalmazott pedagógia, lélektan és szociológiai különféle területeihez kapcsolódó
műveket,
- a műveltségi területek módszertani segédkönyveit, segédleteit,
- a tanításon kívüli foglalkozások dokumentumait,
- az iskolával kapcsolatos statisztikai és jogi gyűjteményeket,
- oktatási intézmények tájékoztatóit,
- általános pedagógiai és tantárgymódszertani folyóiratokat,
- az iskola történetéről, az iskola névadójáról szóló dokumentumokat
e, Oktatási segédletek
- tankönyvek
- munkafüzetek
- feladatlapok
- tartós tankönyvek
f, Könyvtári szakirodalom (a könyvtáros segédkönyvtára)
Gyűjteni kell.
- a kurrens és retrospektív jellegű tájékozódási segédleteket,
- a könyvtári feldolgozó munka szabályait tartalmazó segédleteket,
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- a könyvtári összefoglalókat,
- a könyvtárügyi jogszabályokat, irányelveket,
- a könyvtár használattan módszertani segédleteit,
- az iskolai könyvtárakkal kapcsolatos módszertani kiadványokat,
- módszertani folyóiratokat.
g, Hivatali segédkönyvtár
Gyűjteni kell az iskola:
- irányításával,
- igazgatásával,
- gazdálkodásával,
- ügyvitelével,
- munkaüggyel kapcsolatos kézikönyveket, jogi és szabálygyűjteményeket,
folyóiratokat
h, Kéziratok
Ide tartoznak:
- az iskola pedagógiai dokumentációi (pedagógiai programja),
- pályázati munkák (tanári és tanulói),
- iskolai rendezvények forgatókönyvei, dokumentációja,
- kísérleti dokumentációk,
- iskolai újság és rádió dokumentációi.

Az iskolai könyvtár gyűjtőköre állományegységek szerint
Szépirodalmi állomány
A gyűjtés mélysége: a teljesség igényével, illetve a teljességre törekvően
 Átfogó lírai-, prózai és drámai antológiák a világ és a magyar irodalom bemutatására.
 Az iskola helyi tantervében meghatározott házi és ajánlott olvasmányok (optimálisan
egy tanulócsoportnyi mértékben).
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 A helyi tanterv által meghatározott klasszikus és kortárs szerzők válogatott művei,
gyűjteményes kötetei.
 A magyar és külföldi népköltészetet és meseirodalmat reprezentáló antológiák,
gyűjteményes kötetek.
A gyűjtés mélysége: válogatva


tematikus antológiák,



regényes életrajzok,



történelmi regények,



ifjúsági regények,



az iskolában tanított nyelvek oktatásához a nyelvtudás szintjének megfelelő
olvasmányos irodalom.

Szakirodalmi állomány
A gyűjtés mélysége: teljességgel illetve teljességre törekvően:


Kis, közép és nagyméretű alapszintű általános lexikonok és általános
enciklopédiák.



Kis, közép és nagyméretű középszintű általános lexikonok és általános
enciklopédiák.



A helyi tanterv tananyagtartalmához kapcsolódó, a tudományok egészét vagy
azok részterületeit bemutató kis, közép és nagyméretű alapszintű szakirányú
segédkönyvek.



A tantárgyak, szaktudományok, műveltségterületek alapszintű elméleti és
történeti összefoglalói. A munkáltatóeszközként használatos művek közül az
alapszintű ismeretközlő irodalom illetve a tanagyagot kiegészítő vagy ahhoz
közvetve kapcsolódó alapszintű ismeretközlő irodalom.



Az érvényben lévő, a helyi tantervben meghatározott tanítási és tanulási
eszközök, tantervek tanulói és tanári segédeszközök.



Pályaválasztási útmutató, felvételi követelményeket tartalmazó kiadványok.



Az iskolatörténettel, az iskola életével kapcsolatos dokumentumok.
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A gyűjtés mélysége: erősen válogatva:


Munkáltatóeszközként használatos művek a tanult tantárgyakban való
elmélyülést és a tananyagon túlmutató tájékozódást kielégítő alapszintű,
középszintű ismeretközlő irodalom.



Az iskolában tanított nyelvek oktatásához felhasználható idegen nyelvű
segédletek.



Nemzetiségi tanulók anyanyelvi művelődését elősegítő ismeretközlő irodalom.



Hatvanra és Heves megyére vonatkozó helytörténeti kiadványok.



A tudományok, a kultúra, a hazai és az egyetemes művelődéstörténet kis, közép
és nagyméretű alapszintű elméleti és történeti összefoglalói.



A tananyaghoz közvetlenül kapcsolódó a tudományok egészét vagy azok
részterületeit bemutató kis, közép és nagyméretű alapszintű szakirányú
segédkönyvek.

Dokumentumtípusok szerinti gyűjtőkör:
A gyűjtött dokumentumok formája lehet: könyv, periodikum, brosúra, tankönyv, segédkönyv,
videokazetta, hangkazetta, hanglemez, zenei CD, CD-ROM, DVD, csak számítógéppel
használható dokumentum, oktatócsomag.

XI. A könyvtár használatának szabályai
Az iskolai könyvtár legfőbb feladata, hogy a tanítás ideje alatt és a tanítási órán kívül lehetővé
tegye a gyűjteménye használatát.
A könyvtárhasználók joga, hogy ingyenesen igénybe vegyék a könyvtár szolgáltatásait.
A könyvtárhasználók kötelessége a könyvtári dokumentumok és eszközök rendeltetésszerű,
kíméletes használata, megőrzése, visszaszolgáltatása, a könyvtár rendjének, szabályainak
betartása.
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A könyvtár használói köre


Az iskolai könyvtár korlátozottan nyilvános könyvtár.



Az iskolai könyvtárat az iskola tanulói, pedagógusai, adminisztratív és technikai
dolgozói használhatják.



A könyvtár használata az iskola tanulói és dolgozói esetében megkötöttség nélküli.



A beiratkozás és a szolgáltatások igénybevétele díjtalan.



Beiratkozáskor az olvasó kötelezettséget vállal a könyvtári szabályok betartására.



A tanuló- és munkaviszony megszüntetése csak az esetleges könyvtári tartozás
rendezése után történhet.

A beiratkozás módja
Az iskolai könyvtárnak az iskola minden beiratkozott tanulója automatikusan tagjává válik.
Ehhez külön adatfelvétel nem szükséges. Az adatokban bekövetkezett változásokról az
osztályfőnök tájékoztatja a könyvtárost.

A könyvtárhasználat módjai
-

helyben használat,

-

kölcsönzés,

-

csoportos használat.

A, Helyben használat
A helyben használat tárgyi és személyi feltételeit az iskolának, szakmai feltételeit a
könyvtáros tanárnak kell biztosítania.
A könyvtáros tanárnak szakmai segítséget kell adnia:
- az információhordozók közötti eligazodásban,
- az információk kezelésében,
- a szellemi munka technikájának alkalmazásában,
- a technikai eszközök használatában.
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A helyben használt dokumentumokat az egyéni kölcsönzési nyilvántartásban nem kell
rögzíteni. Az iskolai könyvtár dokumentumai közül csak helyben használhatók:
- kézikönyvtári állományrész,
- külön gyűjtemények (folyóiratok, audio-vizuális anyagok, CD-ROM-ok, muzeális
értékű dokumentumok).
A csak helyben használható dokumentumokat a szaktanárok egy-egy tanítási órára, indokolt
esetben a könyvtár zárása és nyitása közötti időre kikölcsönözhetik.
B, Kölcsönzés
A könyvtárból bármely dokumentumot csak a könyvtáros tanár tudtával lehet kivinni.
Dokumentumokat kölcsönözni csak a kölcsönzési nyilvántartásban való rögzítéssel szabad. A
dokumentumok kölcsönzését számítógéppel rögzítjük.
Az átvételt a kölcsönző aláírásával nem kell hitesíteni. A könyvtárból egy alkalommal 3
könyvet szabad kölcsönözni egy hónap időtartamra, de legkésőbb az adott tanév utolsó
napjáig. Ha a kölcsönzőnél lévő könyvek valamelyikére, más könyvtárhasználatra jogosult
személy is igényt tart, az egy hónap letelte után kötelezhető a kölcsönző a szükséges könyv
vissza hozatalára a tanév vége előtt is. Újabb könyveket csak a korábban kölcsönzött könyvek
vissza hozatala után szabad a kölcsönzőnek adni.
A tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője köteles a kölcsönzött könyv elvesztéséből,
megrongálásából származó kárt az iskolának megtéríteni.
A kártérítés módjai: Ugyanolyan könyv beszerzése vagy anyagi kártérítés, melyet a
könyvtáros a könyv pótlására fordít.
Minden kikölcsönzött dokumentumot, minden könyvtárhasználónak a tanév végén vissza kell
hozni. A nyári szünet ideje alatt a könyvtár zárva tart, könyvtári dokumentum csak kivételes
esetben lehet kint ez alatt az idő alatt az olvasónál.
C, Csoportos használat
Az osztályok, a tanulócsoportok, a szakkörök részére a könyvtáros tanár, az osztályfőnökök, a
szaktanárok, a szakkörvezetők foglalkozásokat tarthatnak. A könyvtáros tanárnak szakmai
segítséget kell adnia a szakórák, foglalkozások megtartásához.
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A szakórák, foglalkozások megtartására az összeállított/elfogadott, a könyvtári nyitva
tartásnak megfeleltetett ütemterv szerint kerül sor.
A tervezett tanórai, tanórán kívüli és napközis foglalkozások a könyvtárossal egyeztetett
időpontban tarthatók.
A könyvtár helyisége órarendszerű tanítás számára nem vehető igénybe, mert akadályozzák a
könyvtár működését.

D, A könyvtár egyéb szolgáltatásai
Az iskolai könyvtár a tárgyi és személyi feltételek keretein belül még az alábbi
szolgáltatásokat nyújthatja:
- információszolgáltatás
- témafigyelés
- ajánló bibliográfia készítése,
- letétek telepítése.
Információszolgáltatás
Az iskolai könyvtár tájékoztató szolgálata keretében információszolgáltatást nyújt a tanítástanulás folyamatában felmerült problémák megoldásához.
Az információszolgáltatás alapja:
- a gyűjtemény dokumentumai.
Témafigyelés
A könyvtáros tanár esetenként szakirodalmi témafigyelést vállalhat a szaktanári, tanulói
pályamunkák, nevelőtestületi értekezletek, szakmai konferenciák előkészítéséhez.
Irodalomkutatás
A könyvtáros tanár a tantárgyi programok (mikro tantervek) elkészítésénél és a könyvtárra
épülő szaktárgyi órák előkészítése során segítséget adhat a szaktanároknak.
Ajánló bibliográfiák készítése
Tantárgyakhoz,

szakköri

témákhoz

készülhetnek

ajánló

bibliográfiák

szaktanároknak/tanulóknak a könyvtári állomány alapján.
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Letétek telepítése
Az iskolai könyvtár letéti állományt helyezhet el: szaktantermekben. A letéti állományt a
tanév elején veszik át és a tanév végén adják át a megbízott nevelők, akik az átvett
dokumentumokért anyagi felelősséggel tartoznak.
A letéti állomány nem kölcsönözhető.
A könyvtáron kívül elhelyezett dokumentumokról lelőhely-nyilvántartást kell vezetni.

Nyitva tartás és kölcsönzési idő
A könyvtár nyitva tartási ideje heti 22 óra.
Tanítási szünetek idején a könyvtár zárva tart.
A könyvtár az iskolai tanítási napokon az ajtóra kifüggesztett rend szerint tart nyitva, s ez idő
alatt folyamatosan lehet kölcsönözni.

Számítógépek használata
A tanulók a számítógépet csak a könyvtáros jelenlétében használhatják.

Az állomány és a technikai eszközök védelmére vonatkozó
rendelkezések
A könyvtárban dohányozni, nyílt lángot használni és étkezni szigorúan tilos.
A könyvtárban tartózkodni csak a könyvtáros tanár jelenlétében vagy engedélyével lehet.
Az olvasók hivatalos dokumentumokba (kölcsönzési nyilvántartások) nem tekinthetnek, és
nem írhatnak bele csak a könyvtáros tanár jelenlétében és engedélyével.
A technikai eszközöket (számítógépek) csak a könyvtáros tanár engedélyével és felügyelete
mellett használhatják az olvasók.
A könyvtárban hangoskodni szigorúan tilos.
Minden olvasó személyesen felel az általa használt dokumentumok és eszközök épségéért.
Az általuk okozott hibákért és károkért anyagi és büntetőjogi felelősséggel is tartoznak.
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A könyvtári szolgáltatások nyilvántartásai
A könyvtári szolgáltatások nyilvántartásai a következők:
- kölcsönzési nyilvántartás,
- letéti nyilvántartás,
- szakórák, foglalkozások ütemterve, könyvtár pedagógiai makroterv
- statisztikai napló.

XII. Tankönyvtári szabályzat
I. Jogi szabályozás
- 5/1998. (II. 18.) MKM rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az
iskolai tankönyvellátás rendjéről (a tanulóknak juttatott tankönyvvásárlási támogatás 25 %-ból
iskolai tulajdonú, tartós tankönyveket kell vásárolni)
- 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról
- 1993. évi LXXVI. Törvény a szakképzésről és hatályos módosításai
- Az adott évre vonatkozó költségvetési törvény
- 1195/2002 (IX. 26) az ingyenes tankönyvellátás meghatározott körben történő bevezetéséről
- 23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás valamint az
iskolai tankönyvellátás rendjéről
- 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és ennek
módosításai a 16/1998 MKM rendelet, 1/1998. (VII. 24.) OM rendelet, 30/2004 (X. 28. ) OM
rendelet
- 2001. évi XXXVII. Törvény a tankönyvpiac rendjéről (az iskolának biztosítani kell, hogy a
normatív kedvezményekben részesülő, nappali képzésben részt vevő tanulók részére a
tankönyvek ingyenesen álljanak rendelkezésre.
- 16/2013. (II. 28.) EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint
az iskolai tankönyvellátás rendjéről
Ennek formái:
o Az iskolától való kölcsönzés,
o Napköziben, tanulószobában elhelyezett tankönyvek,
o Tankönyvek megvásárlásához nyújtott támogatás.
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- 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről
- Az adott évre vonatkozó költségvetési törvény
- 16/2013. (II. 28) EMMI rendelet A tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint
az iskolai tankönyvellátás rendjéről
- 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet nevelési és oktatási intézmények elnevezéséről és
működési rendjéről
- 2012. évi CXXV. törvény a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény
módosításáról
- 22/2013. (III.22.) EMMI rendelet a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet módosításáról
A 22/2013. (III.22.) EMMI rendelet értelmében:
„(5) Az iskolai könyvtárban a tankönyveket elkülönítve kell kezelni és gyűjteni, ennek sajátos
rendjét a tankönyvtári szabályzatban kell rögzíteni.”
II. Tartós tankönyv fogalmának meghatározása:
- tartós tankönyvek azok a dokumentumok, amelyek több tanéven keresztül használható
tankönyvek, segédletek: kézikönyvek, szótárak, kötelező és ajánlott olvasmányok, atlaszok,
szöveggyűjtemények.
a) munkatankönyv: az a tankönyv, amelynek alkalmazása során a tanulónak a
tankönyvben elhelyezett, de a tankönyvtől elválasztható és utánnyomással önállóan
előállítható feladatlapon kell az előírt feladatot megoldania,
b) munkafüzet: az a szerzői jogi védelem alá eső, nyomtatott formában megjelentetett
vagy elektronikus formában rögzített és az e rendeletben meghatározottak szerint
tankönyvvé nyilvánított kiadvány, amely alkalmas arra, hogy egy vagy több
meghatározott

tankönyv

tananyagának

gyakorlását,

elsajátítását,

alkalmazását

elősegítse,
c)

könyvhöz

kapcsolódó

képletgyűjtemény,

kiadvány:

táblázatgyűjtemény,

szöveggyűjtemény,
képgyűjtemény,

feladatgyűjtemény,

atlasz,

kottakiadvány,

feladatlap, lexikon, hangfelvétel vagy audiovizuális mű, szótár, tananyagelem,
oktatóprogram, feladatbank, továbbá az a szerzői jogi védelem alá eső, nyomtatott
formában megjelentetett vagy elektronikus formában rögzített és az e rendeletben
meghatározottak szerint tankönyvvé nyilvánított kiadvány és digitális tananyag,
amelynek az alkalmazása nélkül a kapcsolódó tankönyv ismeretei nem sajátíthatók el;
amelynek alkalmazása nélkülözhetetlen valamely műveltségi terület, műveltségi
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részterület, modul, valamint szakképzési szakterület, szakképzési részszakterület,
modul ismeretanyagának átadásához, feldolgozásához,
d) használt tankönyv: az iskolai tankönyvellátás keretében az adott iskolával tanulói
jogviszonyban álló tanuló részére az iskola általa ingyen, vagy térítés ellenében
átadott, legalább három hónapon át használt, majd a tanulótól visszavett, vagy a tanuló
által az iskola részére felajánlott tankönyv,
e) tartós tankönyv: az a tankönyvvé nyilvánított tankönyv, könyvhöz kapcsolódó
kiadvány, amely nem tartalmaz a tankönyvbe történő bejegyzést igénylő feladatokat, a
nyomdai kivitele megfelel az e rendeletben meghatározott, a tartós tankönyvekre előírt
sajátos technológiai feltételeknek, és alkalmas arra, hogy a tanulók legalább négy
tanéven keresztül használják.
35. § A tartós tankönyvre vonatkozó technológiai követelmények:
a) a tankönyv lapjainak cérnafűzéses vagy szálfelsütéses kötészeti eljárással történő
összeillesztése,
b) keménytáblás vagy flexibilis kötésmód,
c) B/5-ös vagy A/4-es méretű könyvtest,
d) időtálló, ugyanakkor könnyű kötésmód (könnyített táblakötés) és könnyű belív papír
(volumenizált, ofszet) használata,
e) keménytábla esetén táblaborító felületkezelése (fólia, lakk).
(16/2013. (II. 28.) EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az
iskolai tankönyvellátás rendjéről)
III. Ingyenes tankönyv, ingyenesség biztosítása
Az ingyenes ellátás egyik feltétele a tankönyvek tartóssá tétele.
o

az iskolától történő tartós tankönyv és más tankönyv kölcsönzésével,

o

a napköziben, tanulószobában elhelyezett tankönyvek igénybevételével,

o

tankönyvek megvásárlásához nyújtott támogatás útján.

„Ha az iskola a normatív kedvezmény biztosítását tankönyvkölcsönzéssel oldja meg, akkor a
tankönyvet addig az időpontig kell a tanuló részére biztosítani, ameddig az adott tárgyból a
helyi tanterv alapján a felkészítés folyik, illetve ha az adott tantárgyból vizsgát lehet, vagy kell
tenni, a tanulói jogviszony fennállása alatt.”
(23/2004. (VIII. 27) OM rendelet, 5. számú mellékletének második oldala)
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Az intézmény a következő módon tesz eleget az ingyenes tankönyvi ellátás
kötelezettségének:
1. Az ingyenes tankönyvre jogosult diákok az iskolai könyvtár nyilvántartásába felvett
tankönyveket kapják meg használatra.
2. Ezeket a tankönyveket a diákok a könyvtári könyvekre vonatkozó szabályok alapján
használják. Az ingyenes tankönyvtámogatásban részesülő diákok által átvett tankönyvek arra
az időtartamra kölcsönözhetők ki, ameddig a tanuló az adott tárgyat tanulja. Amennyiben az
ingyenes tankönyvtámogatás révén kapott tankönyvet a tanuló nem használja folyamatosan, a
tanév végén június 15-ig minden kölcsönzésben lévő dokumentumot vissza kell juttatni az
iskolai könyvtárba.
3. Az iskola részére tankönyvtámogatás céljára juttatott összegnek legalább a huszonöt
százalékát tartós tankönyv, illetve az iskolában alkalmazott ajánlott és kötelező olvasmányok
vásárlására kell fordítani. A megvásárolt könyv és tankönyv az iskola tulajdonába, az iskolai
könyvtár állományába kerül.
5/1998. (II. 18.) MKM rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az
iskolai tankönyvellátás rendjéről
4) A nevelőtestület minden év június hó 30-áig - a közoktatásról szóló törvény 118. §-ának (5)
bekezdésében meghatározott eljárási rend szerint - meghatározza a tankönyvtámogatás
módját, azzal a megkötéssel, hogy az e rendelet 15. §-ának (1) bekezdése alapján az iskola
részére jutó összeg legalább huszonöt százalékát tartós tankönyv, továbbá a tanulók által
alkalmazott segédkönyv vásárlására kell fordítani.
(5) A (4) bekezdés alapján megvásárolt tankönyv, segédkönyv az iskola tulajdonába, s ha
működik, az iskolai könyvtár állományába kerül.
(4) A köznevelési törvény 46. § (5) bekezdése alapján az állam által biztosított ingyenes
tankönyveket - a munkafüzetek kivételével – a könyvtáros az iskola könyvtári állományába
veszi, a továbbiakban az iskolai könyvtári állományban elkülönítetten kezeli, és a tanuló
részére a tanév feladataihoz rendelkezésre bocsátja az iskola házirendjében meghatározottak
szerint.
(5) A tanulói tankönyvtámogatás módjáról a nevelőtestület dönt.
(6) Az iskolának a 23. §-ban meghatározottak szerint közzé kell tennie az iskolai
tankönyvellátás helyi rendjét.
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(7) Az iskolai tankönyvrendelés elkészítésének - e rendeletben nem szabályozott - kérdéseit az
iskola házirendjében kell meghatározni.
(9.16/2013. (II. 28.) EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás,
valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről)
A tankönyvjegyzéken nem szereplő tankönyvek vásárlása csak a szülői szervezetek
beleegyezésével lehetséges.
IV. Állományba kerülés módja, nyilvántartás
Jogszabály nem teszi kötelezővé az ingyenes tankönyvek könyvtári állományba vételét, a
könyvek az iskola tulajdonába kerülhetnek.
o

A könyvtár állományába, leltárba csak a tanulói támogatás 25%-ának
kell kerülnie.

o

Állandó leltárba kell venni a kézikönyveket, szótárakat, atlaszokat, szakkönyveket,
keménykötésű házi és ajánlott olvasmányokat, CD-ket, videókat.

o

Brosúra (időleges) nyilvántartásba (a 3/1975-ös KM-PM rendelet alapján) kell
venni a puha kötésű, kis terjedelmű tankönyveket, nyelvkönyveket, tanári segédleteket.

A tankönyveket időleges nyilvántartásba venni.
o

Minden tankönyvet nyilvántartásba kell venni (bélyegző, leltári szám)

o

Az iskolai könyvtár külön adatbázisban, „Tankönyvtár” elnevezéssel kezeli az
ingyenes tankönyvellátás biztosításához szükséges tankönyveket.

o

A könyvtáros köteles gondoskodni arról, hogy minden arra jogosult tanuló
megkaphassa a számára szükséges tankönyveket

o

A tankönyvosztás során a tanuló neve mellé a tankönyvek számai kerülnek, így
pontosan lehet követni, kinél melyik tankönyv található.

o

A tanuló köteles egész évben megóvni könyveit, amiről egy nyilatkozatot is aláír

o

Év végén, a tankönyvbeszedéskor a tanuló köteles minden tankönyvét a könyvtár
számára visszaadni.

V. A kölcsönzés rendje
Az ingyenes tankönyvellátásra jogosult diákok a könyvtári állományból kapják meg egész
éves használatra a tankönyveiket. Ennek szabályozása a Házirendben is megjelenik.
A kölcsönzés módja:
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-

azokat a tankönyveket, amelyeket több osztály, évfolyam minden tanulója számára
beszerzünk, a tanév elején vehetik át a gyermekek. Átvételei elismervényen rögzítjük a
tankönyv adatait, s a tanuló aláírásával ismeri el a kölcsönzést.

-

Egy osztályra, tanulócsoportra szóló tankönyvcsomagokat a tanulók kölcsönzik ki
saját nevükre, 1 tanéves használatra.

-

Napközis, tanórai, tanulószobai használatra a könyvtárból kölcsönözhető tartós
tankönyv a könyvtárossal való alkalmankénti megbeszélés szerint.

-

A tanulók saját részükre a könyvtárban kölcsönözhetnek tartós tankönyvet a könyvtár
kölcsönzési szabályzatának megfelelően.

-

A nem hagyományos dokumentumokat csak a nevelők kölcsönözhetik, s csak az
intézmény területén használhatják.
A kölcsönzés feltételei:

-

A kölcsönzés a tanév végéig, vagy több évre szóló dokumentum esetén a használat
utolsó évének végéig szól. A lejárat idejét az átvételei elismervényen is rögzítjük.
Minta az átvételről:

NYILATKOZAT


Az iskolai könyvtárból a …………….. tanévben egész éves használatra átvettem a
tanuláshoz szükséges tankönyveket, melyet aláírásommal igazolok.
Tájékoztatást kaptam az alábbiakról:



A tanév végén az iskolai könyvtárnak visszaszolgáltatom az átvett tartós tankönyveket.



A tankönyvekre borítót teszek, épségükre, tisztaságukra vigyázok. A könyvbe csak
akkor írok, ha ez a feladat. Szövegkiemelőt nem használok, nem firkálok.
Amennyiben a könyvet megrongálom vagy elhagyom, akkor azért anyagi felelősséggel
tartozom, pótolnom kell más forrásból, vagy a vételárat meg kell téríteni.
Sorszám

Aláírás

osztály
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-

A kölcsönzési idő lejártakor a kölcsönző személy köteles a dokumentumot vagy az
osztályteremben a szaktanárnak, vagy a könyvtárban a könyvtárosnak visszaadni.

-

A tanuló a támogatásként kapott ingyenes tankönyvet köteles megőrizni és
rendeltetésszerűen használni. Ebből fakadóan elvárható tőle, hogy az általa használt
tankönyv 4 évig használható állapotban legyen. Az elhasználódás mértéke ennek
megfelelően a következő lehet:

-

az első végére legfeljebb 25 %-os

-

a második év végére legfeljebb 50 %-os

-

a harmadik év végére legfeljebb 75 %-os

-

a negyedik év végére 100 %-os lehet.

-

A munkatankönyvekbe írhatnak az iskolánkban a tanulók, ezért a kölcsönzési idő
lejárta után nem tart igényt arra a könyvtár.

-

A letéti állományok meglétét a tanév végén ellenőrzi a könyvtáros.

VI. Kártérítés szabályai iskolai tulajdonú tankönyv esetén
1. A könyvtári szabályzat szerint a kölcsönzés ideje:
- Több évfolyamon keresztül használt tankönyvek esetén legfeljebb 4 év,
- Egy évfolyamon használt tankönyvek esetén szeptember 1-jétől június 15-ig,
- Tankönyvet csak egész évre kehet kölcsönözni, kivétel, ha a tanuló jogviszonya
megszűnik az intézménnyel- A tanuló köteles az adott tanév június 14-ig leadni tankönyveit, ez időpont után
írásbeli felszólítás, a könyvek kifizetésére kötelezhető.
- A tankönyv hanyag kezelése, elvesztése vagy szándékos rongálása esetén anyagi
kártérítéssel tartozik a szülő. A kártérítés módjáról és mértékéről, valamint a
tankönyvek törléséről a jogszabály nem rendelkezik, iskolánként egyedileg kell
meghatározni.
- A könyvtárhasználó (kiskorú tanuló szülője) köteles a tankönyv elvesztéséből,
megrongálásából származó kárt az iskolának megtéríteni.
Módjai:
1. ugyanolyan könyv beszerzése
2. anyagi kártérítés az igazgató írásos határozatára
A kártérítés pontos mértékét a könyvtáros tanár javaslata alapján az iskola igazgatója
határozza meg. Abban az esetben, ha az elhasználódás mértéke a megengedettnél
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indokolatlanul nagyobb, a tanulónak a tankönyv átvételekor érvényes vételárnak megfelelő
hányadát kell kifizetnie:
-

az első év végén a tankönyv árának 75 %-át

-

a második év végén az 50 %-át

-

a harmadik év végén a 25 %-át.

A tankönyvek rongálásából eredő kártérítési összeg tankönyvek és segédkönyvek
(kötelező olvasmányok, feladatgyűjtemények, szótárak) beszerzésére fordítható.
2. Nem kell megtéríteni a könyv árát a tankönyv rendeltetésszerű használatából
származó értékcsökkenés esetén.
3. Az iskola tulajdonát képező tankönyvekkel kapcsolatos kártérítés rendje:
A tanuló a támogatásként kapott ingyenes tankönyvet köteles megőrizni és
rendeltetésszerűen használni. Amennyiben szándékosan megrongálja vagy elveszíti,
pótolnia kell, végső esetben pedig a vételárat meg kell térítenie.
VII. Tartós tankönyvek kezelése:
Elhelyezés:


A tanév végén visszakerülő dokumentumok a könyvtárba kerülnek az újabb
tanévkezdésig.

Kivonás az állományból:
A tartós tankönyvek selejtezése azok tartalmának elévülése, természetes elhasználódás
illetve, megrongálódás esetén lehetséges.
Állományból való kivonásuk a könyvtári SZMSZ-ben rögzített szabályok alapján
történik.
VIII. A tartós tankönyvkeretből (25%) vásárolható dokumentumok köre
Az iskola részére tankönyvtámogatás céljára juttatott összegnek legalább a huszonöt
százalékát tartós tankönyv, illetve az iskolában alkalmazott ajánlott és kötelező olvasmányok
vásárlására kell fordítani. A megvásárolt könyv és tankönyv az iskola tulajdonába, az iskolai
könyvtár állományába kerül.

39

Tartós tankönyvek (több évre vásárolt) – nyilvántartásba kerülnek, kölcsönözhetőek,
elhasználódás esetén selejtezendőek. A kölcsönzés időtartama több tanév is lehet, aminek
nyilvántartását a könyvtáros kezeli.
o

Az iskolában alkalmazott ajánlott és kötelező olvasmányok

o

Elektronikus adathordozón rögzített tananyag

o

Kis példányszámú tankönyv vásárlására kell fordítani

A megvásárolt könyv, tankönyv az iskola tulajdonába, az iskolai könyvtár állományába kerül.
A tartós tankönyvek egyedi nyilvántartásba kerülnek.
A tankönyvkeretből vásárolt dokumentumok (az iskolában alkalmazott ajánlott és kötelező
olvasmányok.
Elektronikus adathordozón rögzített tananyag is egyéni nyilvántartásba kerül.
A gyűjteményre a könyvtári SZMSZ-ben rögzített használati és kölcsönzési szabályok,
kártérítési kötelezettségek valamint 3/1975. KM rendelet szabályai vonatkoznak.
IX. A könyvtárostanár kötelezettségei
A könyvtáros tanár feladatai az ingyenes tankönyvek használatával kapcsolatosan:
-

az ingyenes tankönyvek nyilvántartása,

-

szeptemberben az arra kijelölt munkatárssal együtt az ingyenes tankönyvek kiosztása a
tanulóknak,

-

júniusban az ingyenes tankönyvek összeszedése,

-

tankönyvrendelésnél egyeztet a rendelést összeállító tankönyvfelelőssel a szükséges
ingyenes tankönyvek számáról,

-

intézi az ingyenes tankönyvekkel kapcsolatos selejtezési feladatokat.

Az iskolai könyvtár nem egyenlő a tankönyvtárral. A tankönyvtár az ingyenes
tankönyvellátás alapjául szolgáló és egyre bővülő tankönyvbázis. Az iskolában használatos
tankönyvekből, segédletekből legalább 3-4 példánynak kell lennie a tankönyvtárban.
Nyilvántartása és kölcsönzése a könyvtár szakmai követelményeknek megfelelően történik.
Az iskolai könyvtár alapfeladata ennek a gyűjteménynek a gondozása, hozzáférhetővé tétele.
Nem alapfeladata azonban a rászoruló tanulók ingyenes tankönyvekkel való teljes körű
ellátása.
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Az iskola új szolgáltatási kötelezettsége az ingyenes tankönyvellátás, a tankönyvtár azonban
nem képezi az iskolai könyvtár állományának részét.
A 16/1998. (IV.) MKM rendelettel módosított 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet alapján a
könyvtár (könyvtáros) alapfeladatai közé tartozik a tankönyvtámogatás 25%-ának jogszerű
felhasználása,

a

nevezett

összegért

beszerzett

dokumentumok

könyvtári

kezelése,

feldolgozása, szolgáltatása, kölcsönzése. Nem kötelezően előírt könyvtári feladat azonban a
tankönyvellátás egyéb munkálataiban való közreműködés.
A könyvtárostanár munkaköri leírásában a munkaidejének megfelelő pedagógiai és szakmai
alapfeladatok szerepelnek a 16-1998. (IV. 8.) MKM rendelettel módosított 11/1994. (VI. 8.)
MKM rendelet alapján a Kt. 1. számú melléklete, harmadik rész II/9. pontja által előírt
munkarend szerint. Ha a könyvtárostanár munkaköre nem tartalmazza a feladatot, nem
kötelezhető erre a munkavégzésre. Amennyiben vállalja a feladatot, külön díjazás illeti.
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XIII. A könyvtári állomány feltárása - Katalógusszerkesztési
szabályzat
Az iskolai könyvtár állományát feltárva kell a használók rendelkezésére bocsátani.
Iskolánkban a hagyományos katalógusok továbbépítése folytatódik, előkészületben a
könyvtári állomány elektronikus formában történő feltárása. A könyvtári állomány feltárása
jelenti a dokumentumok formai (dokumentum leírás) és tartalmi (osztályozás) feltárását, s ezt
egészíti ki a raktári jelzet megállapítása.
Az adatokat rögzítő katalóguscédulának tartalmaznia kell:
- raktári jelzetet,
- bibliográfiai leírási és besorolási adatokat,
- ETO szakjelzeteket,
A dokumentum leírás szabályai
A leírás célja, hogy rögzítse a könyvtári állomány dokumentumainak adatait (bibliográfiai
leírás) és biztosítsa a visszakereshetőséget (besorolási adatok).
A bibliográfiai leírás
A bibliográfiai leírás szabályait szabványok rögzítik dokumentumtípusonként. A leírás forrása
mindenkor az adott dokumentum. A szabvány értelmében az iskolai könyvtár az egyszerűsített
leírást alkalmazza, melynek elve az egyes adatok elhagyása. A leírt adatokra azonban
ugyanazok a szabályok érvényesek.
A könyvtárban alkalmazott egyszerűsített bibliográfiai leírás adatai:


főcím: párhuzamos cím: alcím: egyéb címadat



szerzőségi közlés



kiadás sorszáma, minősége



megjelenési hely: kiadó neve, megjelenés éve



oldalszám+mellékletek: illusztráció; méret



(sorozatcím, sorozatszám, ISSN-szám)



megjegyzések



kötés: ár
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ISBN-szám

A besorolási adatok
A besorolási adatok biztosítják a katalógustételek visszakereshetőségét. A besorolási adatok
megválasztását szabványok rögzítik. Az iskolai könyvtárban az alábbi besorolási adatokat
rögzítjük:
 a főtétel besorolási adata (személynév vagy testületnév vagy a mű címe),
 cím szerinti melléktétel (a mű címe, kivéve, ha semmitmondó vagy általános
jelentésű szó)
 tárgyi melléktétel
Osztályozás
A könyvtári állomány tartalmi feltárásának eszköze az ETO és a tárgyszó
Raktári jelzetek
A könyvtári állományt a használói igényeknek megfeleltetve meg kell bontani. A
dokumentumok visszakereshetőségét raktári jelzetekkel kell biztosítani.
A raktári jelzetet látható, pedagógiailag demonstratív céllal rá kell vezetni a
dokumentumra és a dokumentum összes katalóguscédulájára. A szépirodalmat Cutterszámokkal, a szakirodalmat ETO-szakrendi jelzetekkel látjuk el.
Az iskolai könyvtár katalógusai
A tételek belső elrendezése szerint:
- betűrendes leíró katalógus (szerző neve és cím alapján)
- raktári katalógus
Dokumentumtípusok szerinti:
-

hagyományos dokumentumok

-

nem hagyományos dokumentumok

Formája szerint:
- cédula
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A cédulakatalógus építésére vonatkozó szabályok
Cédulaszükséglet
A beszerzett dokumentumokhoz a könyvtáros tanárnak kell elkészíteni a megfelelő számú
katalóguscédulát.
Raktári katalógus: Minden mű minden példányáról külön raktári lap kerül elhelyezésre.
Katalógusok szerkesztése
A, Raktári katalógus
A raktári katalógus a könyvtár helyrajzi nyilvántartása, tükrözi az állomány felállításának
rendjét. Minden esetben raktári lapon kell jelölni a dokumentumokról elhelyezett
katalóguscédulák helyét. Ennek megfelelően külön csoportot képeznek a szépirodalom, a
mese, a vers, az ismeretterjesztő művek, a sorozat, a kézikönyvek, a szakirodalom, és az
állandó letétek raktári lapjai. Az egyes csoportokon belül a cédulák a raktári jelzet szerinti
sorrendben követik egymást.
B, Betűrendes leíró katalógus
A katalógus építése a szabványokban rögzített szabályok szerint történik.
Katalógusok gondozása
A katalógusok folyamatos gondozást igényelnek. A legfontosabb teendők:
•

A katalógusok építése közben észlelt hibákat azonnal ki kell javítani.

•

A törölt művek lapjait a katalógusokból haladéktalanul ki kell szedni.

XIV. A könyvtáros tanár munkaköri leírása
Az iskolai könyvtárat a törvényben előírtaknak megfelelően könyvtárosi szakismerettel
pedagógiai képesítéssel rendelkező könyvtáros tanár végzi, aki az iskola nevelőtestületének
tagja.
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XIV. Záró rendelkezések
A nevelési-oktatási intézmény szervezeti és működési szabályzatában kell meghatározni az
iskolai könyvtár működési rendjét.
A szabályzat hatálya kiterjed a könyvtáros tanárra, a könyvtár szolgáltatásait igénybevevők
körére és mindazokra, akik a könyvtárral kapcsolatban tevékenységet végeznek.
A szabályzat gondozása a könyvtárostanár feladata, aki köteles
- a jogszabályok változása esetén, továbbá
- az iskolai körülmények megváltozása miatt szükséges módosításokra javaslatot tenni.
A szabályzatot az igazgató a jogszabályban előírtak alapján módosíthatja.
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