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I . A Gyűitőkör kialakítása 

Sárospatak iskolaváros, és a könyvtárak városa.  
A zempléni településen élők száma, csaknem tizenháromezer fő. 
Észak-magyarország egyik legszebb városában: általános iskolák (II. Rákóczi Ferenc 
Általános Iskola, Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola, Erdélyi János Általános Iskola és 
kollégium), középiskolák (Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma, Árpád Vezér 
Gimnázium és Kollégium, Vay Miklós Református Szakképző Iskola), és felsőfokú 
intézmények (EKF Comenius Kara, Református Kollégium Teológiai Akadémiája) működnek. 
 
Felbecsülhetetlen kultúrtörténeti értéket képvisel a Református Kollégium Tudományos 
Gyűjtemény Nagykönyvtára és a Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény. A különböző oktatási 
intézmények, és a Rákóczi-vár közgyűjteménye látogatható, a dokumentumállományuk 
kutatható.  
 
Sárospatak város egyetlen közkönyvtára: A Művelődés Háza és Könyvtára, Zrínyi Ilona 
Városi Könyvtára. 
Fenntartásáról, működtetéséről Sárospatak Város Önkormányzata gondoskodik. 

Települési és nyilvános közkönyvtár, a Sárospataki járás 15 szolgáltató helyének ellátó 
könyvtára, általános gyűjtőkörű intézmény, szolgáltatásait bárki igénybe veheti. 

 
Alaptevékenysége: 

- a könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása,  
- a könyvtári dokumentumok feltárása, megőrzése, védelme, 
- a dokumentumok kölcsönzése, helyben használata,  
- a könyvtári tevékenységgel összefüggő szolgáltatások biztosítása. 

Továbbá: 
- a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer 

dokumentumairól és szolgáltatásairól rendszeres tájékoztatás. 
- más könyvtárak állományai és szolgáltatásai (Országos 

Dokumentumellátó Rendszer) elérésének biztosítása. 
 
Intézményünk dokumentumállománya csaknem 70.000 egység. 

 
A könyvtár állományában regisztrált dokumentumtípusok:  
könyv, folyóirat, hanglemez, kazetta, diafilm, CD, videó, DVD, CD-ROM. 
 
Az állományalakítás elvei: 
- a könyvtár speciális helyzete a város könyvtári rendszerében,  
- a környék kistelepülései könyvtári ellátásának helyzete,  
- a könyvtárellátási feladatok és elvárások, 
- a könyvtár típusa és gyűjtőköre, 
- a sokszínű olvasói igények (a tanulás,.a munka, az önművelődés, a hobbyk, a szabadidő 

értelmes eltöltése, stb.) 
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- elektronikus információhordozók ( CD-ROM, DVD) megjelenése, 
- új olvasói igények (vállalkozók, látás- és halláskárosultak stb.) kielégítése, 
- minőségi szolgáltatások bevezetése, 
- a meglévő dokumentumállomány alapos ismerete. 
 
A Gyűjteményszervezés alapja: 
- az éves költségvetésben biztosított keretösszeg ésszerű felhasználása,  
- a különböző pályázatokon nyert támogatási összegek. 
 
A szerzeményező munka feltételei: 
- nagy gyakorlattal rendelkező könyvtári szakemberek,  
- megfelelő pénzügyi keretösszeg, 
- a potenciális és valós igények ismerete, 
- a meglévő minőség megtartása és fokozása. 
 
II. A gvűjtés által érintett szakterületek: 

Könyvtárunk állománya a felnőtt részlegben és a hozzá kapcsolódó külön gyűjteményekben, 
illetve a speciális állományrészekben a könyvek tartalma, és tárgya alapján a könyvtári 
raktározási rend (szakrendi, és betűjeles raktározás) szerint van elhelyezve.  
A könyvállomány: 
- szakirodalom (tudományos, és ismeretterjesztő művek), valamint  
- szépirodalom állományrészre tagolódik.  
 
Külön gyűjtemények: 
- a gyermekrészleg, 
- a zenei és nyelvi részleg, 
- a helyismereti gyűjtemény, 
- az Európai Uniós gyűjtemény.  
 
 

A felnőtt szakirodalom szakterületei: 

                                                          000 Általános művek 

Gyűjtjük a tudománnyal, a kibernetikával, az információelmélettel, a művelődéssel, a 
könyvtárüggyel, a múzeumokkal kapcsolatos legfontosabb szintéziseket, kézikönyveket, az 
általános enciklopédiákat, lexikonokat, cím- és adattárakat, évkönyveket, almanachokat, 
tudományos intézetekkel kapcsolatos összefoglalókat, a sajtóval és a könyvritkaságokkal 
kapcsolatos helyben használható dokumentumokat. A kölcsönözhető állományrészben 
lehetőségeinkhez mérten szerzeményezzük a legfontosabb ismeretterjesztő műveket. 
 

100 Bölcselet, filozófia 
 

Beszerezzük a bölcselet, a filozófia, az etika, a pszichológia és az esztétika tárgykörökbe 
tartozó alapműveket: enciklopédiákat, fogalomtárakat, lexikonokat és szintéziseket, történeti 
összefoglalókat. 
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A kölcsönözhető állományrészben válogatva szerzeményezzük neves filozófusok, 
pszichológusok sorozatban megjelent tanulmányait, egy-egy filozófiai, pszichológiai, 
esztétikai irányzatot bemutató köteteket. 
Válogatva gyűjtjük az eddig nem publikált bölcseleti munkákat.  

200 Vallástudomány 

A helyben használható állományrészben válogatva szerzeményezzük a vallással, a 
kereszténységgel kapcsolatos lexikonokat, történeti összefoglalókat, a különböző 
felekezetekkel kapcsolatos dokumentumokat.  
Gyűjtjük a legfontosabb vallásokkal kapcsolatos műveket, sorozatban megjelent 
ismeretterjesztő köteteket. Nem gyűjtünk imakönyveket, de a Biblia különböző kiadásait 
szerzeményezzük. Válogatva szerezzük be az un. vallásos sikerkönyveket.  
 

300 Társadalomtudományok 
 

Válogatva szerzeményezzük a társadalomtudományok körébe tartozó, helyben használható 
általános műveket, összefoglalókat, szótárakat. A kölcsönözhető állományrészben az 
ismeretterjesztő dokumentumok beszerzése javasolt. 
 
301 Szociológia 308 Szociográfia 
Szigorúan, több szempont figyelembe vételével szerezzük be az olvasótermi állományrészben 
a szociológiával, a szociológia egyes területeivel és irányzataival, a társadalmi együttélés 
formáival, illetve hazánk tájegységeiben élők, vagy egy-egy társadalmi réteg életviszonyait 
feltáró és elemző szintéziseket, kézikönyveket. A kölcsönözhető állományrészben neves 
szociológusok munkáit, tanulmányköteteit, sorozatban megjelent jelentős szociográfiai 
munkákat szerzeményezünk. 
 
310 Statisztika 323 Belpolitika 
Szigorúan, több szempont figyelembe vételével válogatva gyűjtjük a statisztikával, a 
demográfiával foglalkozó, és az ágazati statisztika körébe tartozó dokumentumokat, a politika 
tudománya körébe tartozó bel-, és külpolitikával kapcsolatos lexikonokat, történeti 
összefoglalókat. 
Archiváljuk a KSH elektronikusan terjesztett dokumentumait.  
A kölcsönözhető állományrészben az ismeretterjesztő színtű dokumentumokat is válogatva 
gyűjtjük. 
 
330 Közgazdaságtudomány 
A közgazdaságtudomány körébe tartozó alapműveket, a helyben olvasható lexikonokat, 
nemzetközi és a hazai gazdasággal, a gazdasági élet folyamataival kapcsolatos 
összefoglalókat, közgazdasági szótárakat is beszerezzük. 
A kölcsönözhető állományrészben válogatva szerzeményezzük a tudományág körébe tartozó 
köteteket. 
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340 Jog 
Válogatva szerezzük be a nemzetközi-, az állam-, a büntető-, a polgárjoggal, a közigazgatással 
kapcsolatos enciklopédiákat, jogszabályköteteket, történeti összefoglalókat, a Kis 
jogszabályok sorozatban megjelent köteteket és útmutatókat.  
 
370 Pedagógia 
Az EKFCK könyvtárával egyeztetve gyűjtjük a neveléssel és különböző formáival, a 
közoktatással, az iskolai oktató-nevelőmunkájával, a különböző szintű oktatási 
intézményekkel, a közművelődéssel és a gyógypedagógiával, a szabadidő felhasználásával 
kapcsolatos lexikonokat, kézikönyveket, történeti összefoglalókat, a kölcsönözhető 
állományrészben pedig a pedagógia nagy alakjaival kapcsolatos köteteket, ismeretterjesztő 
szintű módszertani segédleteket. 
 
390 Néprajz 
Válogatva szerzeményezzük a néprajztudomány körébe tartozó dokumentumokat, a nemzeti és 
társadalmi ünnepekkel kapcsolatos segédkönyveket. A kölcsönözhető állományrészben pedig 
válogatva szerezzük be a tárgyi és a szellemi népi kultúra körébe tartozó gyűjteményeket, 
ismeretterjesztő műveket. 

 
500 Természettudományok 

 
510 Matematika 520 Csillagászat 530 Fizika 540 Kémia 550 Földtan 570 Biológia 
Válogatva gyűjtjük a természettudománnyal, a fizikával, a matematikával, a csillagászattal, a 
földtannal, a kémiával és a biológiával kapcsolatos enciklopédiákat, lexikonokat, szintéziseket, 
növény-, és állathatározókat, tudósok életéről szóló összefoglaló munkákat„ kézikönyveket. 
A kölcsönözhető állományrészben érdemi teljességgel gyűjtjük az e tudományok körébe 
tartozó ismeretterjesztő munkákat, az egyes tantárgyak feladatgyűjteményeit és a tantárgyak 
felvételi vizsgáihoz szükséges dokumentumokat. 
 

 

600 Alkalmazott tudományok  

 
610 Orvostudományok 
Szigorúan, több szempont figyelembe vételével válogatva gyűjtjük az orvostudománnyal, az 
egészségüggyel, az orvostudomány ágaival kapcsolatos lexikonokat, orvosi szótárakat, 
szintéziseket, anatómiai atlaszokat. 
Igény szerint válogatva gyűjtjük a kölcsönözhető állományt, a tudományággal kapcsolatos 
életrajzokat, egyes betegségekkel kapcsolatos ismeretterjesztő színtű munkákat. 
 
620 Műszaki tudományok 
A műszaki tudományokkal (technika, mérnöki tudományok, stb.) kapcsolatos lexikonokat, 
szótárakat és a neves feltalálók életét bemutató műveket, az ismeretterjesztő dokumentumokat, 
a kölcsönözhető állományrészben válogatva szerzeményezzük. 
 



 6

 
 
630 Mezőgazdaság 640 Háztartás, 689 Barkácsolás 
Szigorúan, több szempont figyelembe vételével gyűjtjük a mezőgazdaság tudománykörébe 
(növényvédelem, növénytermesztés, a gyümölcstermesztés, kertészet, állattartás, stb.) tartozó 
általános és speciális lexikonokat és összefoglaló műveket, a háztartással, a számítógépekkel, 
valamint a házépítéssel, a barkácsolással kapcsolatos alapvető műveket. 
A kölcsönözhető állományrészben minden tudományágból a nagy érdeklődésre számot tartó 
szakirodalmat erősen válogatva szerezzük be.  

700 Művészet, játék, sport 

 
Szigorúan, több szempont figyelembe vételével gyűjtjük a művészettel, a 
képzőművészetekkel, a fotóművészettel, a zenével, a játékkal, sporttal kapcsolatos 
alapműveket: lexikonokat, történeti összefoglalókat, művészeti albumokat, híres képtárakról 
szóló köteteket, egy-egy stílus vagy művészeti irányzat alapos megismerését szolgáló 
összefoglalókat. A kölcsönözhető állományrészben szerzeményezzük a fenti tudományágakkal 
kapcsolatban megjelent népszerűsítő kiadványokat, sorozatban megjelent köteteket. 
 

800 Nyelv- és irodalomtudomány 
 
Válogatva gyűjtjük a nyelvtudomány körébe tartozó dokumentumokat, a magyar nyelv 
értelmező-, etimológiai-, helyesírási szótárait, a világnyelvek (angol, német, francia, stb.) 
kétnyelvű szótárait, a kölcsönözhető részlegben a kis-, és középnagyságú szótárakat, 
nyelvkönyveket és nyelvtanuláshoz szükséges dokumentumokat. 
Válogatva szerzeményezzük a világ-, és a magyar irodalomtudománnyal kapcsolatos 
alapdokumentumokat: lexikonokat, történeti összefoglalókat, kézikönyveket, a világ-, és a 
magyar irodalom híres személyiségeivel kapcsolatos adattárakat, kézikönyveket. A 
kölcsönözhető részlegben érdemi teljességgel gyűjtjük a külföldi, és a magyar írók 
munkásságát tartalmazó köteteket, irodalmi stílusokat elemző tanulmányokat, és 
műelemzéseket. 
 

900 Földrajz, történelem 
 

Szigorúan, több szempont figyelembe vételével gyűjtjük a földrajztudománnyal kapcsolatos 
kézikönyveket, földrajzi atlaszokat, főleg a magyar városok, és válogatva a külföldi városok 
térképeit.  
A kölcsönözhető részlegben szerzeményezzük az útleírásokat, útikönyveket és 
turistakalauzokat.  
Teljességre törekvően gyűjtjük a városunkkal, a régióval, a megyénkkel kapcsolatos 
dokumentumokat (a gyűjtési szempontokat az SZMSZ megfelelő fejezete tartalmazza.)  
Érdemi teljességgel gyűjtjük az életrajzi lexikonokat, a Ki kicsodákat, az egyetemes és a 
magyar történelmi kronológiákat, összefoglaló munkákat, forráskiadványokat.  
A kölcsönözhető állományrészben az egyetemes és magyar történelemmel kapcsolatos 
ismeretterjesztő munkákat, sorozatban megjelent köteteket válogatva gyűjtjük össze. 
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Segédkönyvtári anyag 

A könyvtári munka viteléhez szükséges dokumentumokat: szabványokat, bibliográfiákat, 
egyetemi és főiskolai jegyzeteket, kézikönyveket, nemzeti és társadalmi ünnepek, családi 
ünnepélyek megrendezéséhez szükséges műsoros füzeteket, verses köteteket, és egyéb 
kiadványokat gyűjtjük. 

Periodikák 
 
Az előfizetett periodikák: napilapok, hetilapok és szakfolyóiratok tartoznak ide. A periodikák 
egy része tékázva, illetve bekötve igény alapján használható, kutatható.  
 
Felnőtt szépirodalmi állományrész: 

Teljességgel gyűjtjük a világirodalom klasszikusait, válogatva a versesköteteket, novellákat és 
drámákat tartalmazó műveket. A magyar irodalom klasszikusait, a középiskolák kötelező és 
ajánlott irodalmát lehetőség szerint teljességre törekedve szerezzük be.  
Pénzügyi lehetőségeinknek, és az olvasói igényeknek megfelelően gyűjtjük a sikerkönyveket, 
a krimit és a fantasztikus regényeket. 
 
 
Gyermekrészleg: 

A könyvtár legnagyobb külön gyűjteménye. A dokumentumok 1-14 éves korosztály számára 
elkülönített térben nyertek elhelyezést. 

Szakirodalom: 

Az életkori sajátosságoknak megfelelő csoportosításban betűrendben, illetve az ifjúsági 
szakirodalom állományrészben raktári rendben helyezzük el a dokumentumokat. A 
kereséshez a raktári jelzet, valamint a könyv belső lapján feltüntetett jelzések nyújtanak 
segítséget. 
A helyben használható kézikönyveket, lexikonokat, enciklopédiákat külön polcon elhelyezve 
szerzeményezzük. 
 

000 Általános művek 
 

Folyamatosan szerzeményezzük a tudománnyal, kultúrával, a könyvtárakkal, folyóiratokkal 
kapcsolatos legfontosabb ifjúsági műveket, általános lexikonokat, enciklopédiákat, 
kézikönyveket. A kölcsönözhető állományrészben erősen válogatva szerzeményezünk. 
 

     100 Bölcselet-filozófia 
 

A gyermekek számára kevés filozófiai, pszichológiai, esztétikai olvasótermi és kölcsönözhető 
dokumentum jelenik meg, ezért igyekszünk érdemi teljességgel szerzeményezni.  
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200 Vallástudomány 

 
Igényeknek megfelelően szerzeményezzük a vallással, a kereszténységgel és a más vallásokkal 
kapcsolatos gyermekkönyveket, kézikönyveket és kölcsönözhető gyermek-, és ifjúsági 
szakirodalmat.  

 
300 Társadalomtudományok 

 
A társadalomtudományok körében is elég kevés a kézikönyv és a kölcsönözhető gyermek-és 
ifjúsági szakirodalom jelenik meg, amelyet lehetőségeinket figyelembe véve szerint 
szerzeményezünk. 
Válogatva szerzeményezzük a tájegységünkkel kapcsolatos szociográfiákat, szociológiai 
dokumentumokat. 
A kölcsönözhető állományrészben KRESZ szabályokat, és képes útmutatókat is 
szerzeményezzük. 
Válogatva szerzeményezzük az e tudományágba tartozó olvasótermi és kölcsönözhető 
műveket. 
Igényeknek megfelelően szerzeményezzük a pedagógiával kapcsolatos kézikönyveket, 
lexikonokat, a kölcsönözhető állományrészben pedig a pályaválasztási tanácsadókat, a 
sorozatban megjelent, gyermekek számára fontos dokumentumokat. 
Válogatva gyűjtjük a tárgyi és szellemi néprajzzal kapcsolatos lexikonokat, kézikönyveket, a 
kölcsönözhető állományrészben pedig a gyermekek számára írt, tájegységünkkel kapcsolatos 
dokumentumokat, a népi kézművességgel, a népviseletekkel, népszokásokkal, nép játékokkal 
kapcsolatos dokumentumokat. 
 

500 Természettudományok 
 

Az olvasótermi állományrészben a természet jelenségeivel, és azok összefüggéseivel, 
törvényszerűségeivel kapcsolatos kézikönyveket, lexikonokat, történeti összefoglalókat 
szerzeményezzük, a kölcsönözhető állományrészben pedig a gyermekek számára készült 
dokumentumokat. 
A tudományághoz tartozó olvasótermi dokumentumokból bőven szerzeményezzük. A 
kölcsönözhető állományrészben is teljességre törekvően szerezzük a gyermekek számára írt 
ismeretterjesztő matematikai, csillagászati, fizikai, kémiai és földtani könyveket, sorozatban 
megjelent népszerű köteteket. 
Nagy merítéssel szerzeményezzük a helyben használható növény-, és állathatározókat, a 
kölcsönözhető állományrészben pedig a népszerű sorozatban megjelent, illusztrált köteteket. 
 

600 Műszaki tudományok 
 

Az olvasótermi állományrészben a tanulmányaikhoz szükséges lexikonok és 
kézikönyvállomány bővítése teljességre törekvően történik, a kölcsönözhető 
állományrészben pedig a találmányokkal, az újításokkal kapcsolatos gyermekkönyvek 
szerzeményezése folyik. 
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Szigorúan, több szempont figyelembe vételével szerzeményezzük az orvostudomány 
gyermekek biológiai érettségének megfelelő és a biológia tantárgy megértéséhez szükséges 
felvilágosító kézikönyveket és kölcsönözhető szakirodalmát. 
Válogatva szerzeményezzük a korszerű műszaki tudományok körébe tartozó lexikonokat, 
történeti összefoglalókat, a kölcsönözhető állományrészben pedig a technikai alapismereteket, 
a technika fejlődését, történetét bemutató, népszerűsítő, ismeretterjesztő műveket. 
A mezőgazdasági állományrész fejlesztését erősen válogatva valósítjuk meg  
A növények termesztésével, a konyhakerti növényekkel, szobanövényekkel és a 
virágkertészettel kapcsolatos olvasótermi állományrészt a felnőtt részleghez hasonlóan 
bővítjük. A kölcsönzésre alkalmas állományrészt erősen válogatva szerzeményezzük. 
Az állattenyésztés témakörébe tartozó dokumentumok népszerűek a gyermekek körében, 
ezért az olvasótermi állományrészt illetve a vadon élő, és házi állatokról, kisállatokról szóló 
ismeretterjesztő, sorozatban megjelent dokumentumokat a teljességre törekvően 
szerzeményezzük. 
Erősen válogatva szerzeményezzük a háztartással, lakás berendezésével, a szabás-varrással, a 
főzéssel és a barkácsolással kapcsolatos olvasótermi és kölcsönözhető ismeretterjesztő 
könyveket. 
 

700 Művészetek 
 

A művészetekkel kapcsolatos lexikonokat, művészettörténeti összefoglalókat az olvasótermi 
állományban válogatva szerezzük be. Az ismeretterjesztő, gyermekeknek szóló művészeti 
könyveket is szerzeményezünk. 
A képzőművészetekkel kapcsolatos, helyben olvasható műveket a gyermekek számára is 
szerzeményezzük. Az egyes korszakok képzőművészetét, a különböző stílusokat és 
irányzatokat, a művészek életét, műalkotásaikat bemutató dokumentumokat, a sorozatban 
megjelent könyveket is folyamatosan beszerezzük. 
Válogatva szerzeményezzük a fényképészettel kapcsolatos kézikönyveket és a kölcsönözhető 
állományrészben a fényképezési alapismereteket és az amatőr fotózással kapcsolatban 
sorozatban megjelent ismeretterjesztő műveket. 
A helyben használható zenei kézikönyveket, lexikonokat, híres zenészek és filmművészek 
életével kapcsolatos dokumentumokat válogatva szerzeményezzük, a kölcsönözhető 
állományrészben pedig a gyermekek zenei ismereteinek elsajátításához szükséges műveket, a 
színház-, és a filmművészekkel kapcsolatos ismeretterjesztő könyveket gyűjtjük. 
A kreatív képességek fejlesztéséhez szükséges alkotó- és hobby könyveket teljességre 
törekvően szerzeményezzük. 
Válogatva szerzeményezzük a játékgyűjteményekkel, a társasjátékokkal, a sakkal kapcsolatos 
olvasótermi, és kölcsönözhető dokumentumokat. A sporthoz tartozó, helyben használható 
dokumentumokat válogatva szerezzük be. A kölcsönözhető állományrészben az életkori 
sajátosságoknak megfelelő szakirodalmat is gyűjtjük. 
 

800 Nyelv-és irodalomtudomány 
 

Érdemi teljességgel szerzeményezzük az anyanyelv rendszerét, a magyar helyesírás szabályait 
bemutató, a nyelvhelyességgel, a nyelvműveléssel kapcsolatos olvasótermi és kölcsönözhető 
ifjúsági dokumentumokat. Az idegen nyelvek tanulásához szükséges nyelvkönyveket és kis 
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szótárakat is szerzeményezzük. A világirodalommal kapcsolatos összefoglalásokat, 
lexikonokat, műelemzéseket tartalmazó köteteket, egyes nemzetek irodalmáról szóló 
monográfiákat, és a kölcsönözhető állományrészben a sorozatban megjelent irodalomtörténeti 
köteteket válogatva szerezzük be. 
 

894 Magyar irodalom 
 

Az olvasótermi állományrészben teljességre törekvően gyűjtjük az alapvető kézikönyveket, 
lexikonokat, műelemzéseket. A kölcsönözhető állományrészben pedig a gyermekek számára 
írt irodalomtörténeti összefoglalókat, műelemzéseket, és a magyar irodalom klasszikusainak és 
a kortárs irodalom képviselőinek munkásságát bemutató köteteket is elhelyezünk. 

 
 

          900 Földrajz, történelem 
 

Az e tudományágban tartozó összefoglalókat, térképeket, atlaszokat, a világ országaival 
kapcsolatos földrajzi könyveket, híres utazókkal kapcsolatos műveket válogatva 
szerzeményezzük, a kölcsönözhető állományrészbe pedig olyan dokumentumok kerülnek, 
amelyek a gyermekek számára a földrajz tanulásához segítséget nyújthatnak. 
Válogatva szerezzük be a világ egyes országainak történelmét regisztráló köteteket, régészeti 
feltárásokat reprezentáló dokumentumokat, a kölcsönözhető állományrészben pedig a 
történelmi olvasókönyveket, a történelem népszerű ismertetését tartalmazó, sorozatban 
megjelent könyveket válogatva gyűjtjük. 
Bőségesen gyűjtjük a kézikönyvtári állományrészben a hazánk történelmével kapcsolatos 
enciklopédiákat,lexikonokat, összefoglalókat, kronológiákat. A kölcsönözhető 
állományrészben pedig a történelem órák anyagának megismeréséhez szükséges népszerű, 
sorozatban megjelent ismeretterjesztő könyveket, olvasókönyveket, neves történelmi 
személyiségek életét bemutató könyveket. gyűjtjük össze.  
 
 
Segédkönyvtári anyag: 
 
Ezt az állományrészt a gyermek-könyvtáros mindennapi munkájához, könyvtári 
gyermekfoglalkozásokhoz, pályázatokhoz, irodalmi, és egyéb műsorok készítéséhez 
szükséges dokumentumok alkotják. Ide tartoznak a gyermekszíndarabok, és a műsorfüzetek 
is. Ide sorolható a diafilmállomány, amely a világ-, és a magyar irodalom klasszikusait, a 
történelem neves személyiségeinek életét sajátos formában mutatja be. 
 
Periodikák: 
 
Az életkori sajátosságoknak megfelelő gyermekfolyóiratok, amelyek egyes évfolyamai 
visszakereshetők, kutathatók, tanulmányozhatók. 
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Gyermek szépirodalom 
 
Az életkori sajátosságoknak megfelelően témakörök, és azon belül raktári rend szerint van 
elhelyezve.  
Képeskönyvek (KK jelzettel) 
Az óvodáskorú gyermekek számára válogatva szerzeményezzük a magyar nyelvű 
képeskönyveket, leporellókat. Az olvasni tanuló első osztályos gyermekek számára pedig a 
kevés szöveget, sok képet, mondókákat tartalmazó köteteket. 
Meséskönyvek (MT) 
Az általános iskola alsó tagozatos tanulóinak érdemi teljességre törekvően gyűjtjük a magyar 
népmesegyűjteményeket, a magyar, és a világirodalom meseíróinak klasszikus és mai műveit 
is. 
Gyermekversek (GYv) 
Teljességre törekvően gyűjtjük a gyermekverseket tartalmazó köteteket, a klasszikus költök 
versesköteteit, és más jelentős versesköteteket is. 
Ifjúsági szépirodalom (ISZép) 
Válogatva gyűjtjük a gyermekirodalom magyar, és külföldi klasszikus alkotásait. Az általános 
iskolai tananyag megértéséhez szükséges kötelező és ajánlott irodalmat lehetőségeink keretein 
belül szerzeményezzük, és a gyermekekről, az állatokról, a természetről szóló rövid 
történeteket, gyermekeknek szóló sorozatokat is. Erősen válogatva szerzeményezzük a 
kalandos és fantasztikus könyveket. Az angol, és német nyelven megjelent szépirodalmi 
műveket válogatva szerzeményezzük. 
 
 
Külön gyűjtemények 
 

A helytörténeti gyűjtemény: a várossal kapcsolatos dokumentumok, szakdolgozatok, 
pályázatok anyaga, Sárospatak Város Önkormányzatának határozatai, pataki szerzők művei, a 
várossal kapcsolatban megjelent folyóiratok, újságcikkek gyűjteménye, videó felvételek, CD-
ROM-ok, a Zemplén TV-nek a könyvtárral kapcsolatban készült híranyagai és a könyvtári 
konferenciákról készült hangfelvételek valamint névadónkkal, Zrínyi Ilonával kapcsolatos 
anyagok is megkereshetők, kutathatók. 

EU-s külön gyűjtemény: az Európai Unióval kapcsolatos könyveket, CD-ROM-okat, 
folyóiratokat kölcsönözhetik és tanulmányozhatják a kutatók, az olvasók. 

Zenei és nyelvi külön gyűjtemény: válogatva gyűjtjük a zenehallgatáshoz, és a 
nyelvtanuláshoz szükséges könyveket, klasszikus, komolyzenei felvételeket. Válogatva a 
könnyűzenei, irodalmi és népzenei hanganyagokat, az ART Videotékában a magyar, és a 
világirodalom klasszikusainak filmfeldolgozásai kerültek beleltározásra. 
 
A beszerzés forrásai:   
 
Vétel 
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Tájékozódás a könyv-, és a dokumentumpiacon. Az éves dokumentum beszerzési keretösszeg 
ésszerű felhasználása a Könyvtárellátónál, a kiadóknál, a könyvesboltoknál. 
Ajándék 
Magánszemélyek, köztiszteletben álló neves egyéniségek, írók, hazai és külföldi 
alapítványok, civil szervezetek dokumentum-felajánlása. Sárospatakon élő írók legújabb 
műveinek felajánlásai. Olvasók térítésmentesen ajánlanak fel könyveket a könyvtárnak. 
Csere 
Saját kiadvány és más kiadó, intézmény, szervezet 
kiadványainak cseréje.  
 
Állományba vétel 
 
A dokumentumok állományba vétele az érvényes szabványok szerint történik. 
Minden dokumentum címlapjának verziójára, a 17. oldalra, és a utolsó számozott oldalra a 
könyvtár tulajdonbélyegzőjét nyomjuk, és a címleltárkönyv leltári számát rá kell vezetni. 
Ugyanez vonatkozik a dokumentum számozott, vagy számozatlan mellékleteire is. 
Az állomány nyilvántartásai:  

• címleltárkönyv   
•     csoportos leltárkönyv  
•      folyóirat, brossura nyilvántartás  

Az állomány feltárása: 
különböző katalógusok, amelyek formái lehetnek:  

• cédula  
• elektronikus  

Az állományból való kivonás: 
a 3/1975 ( VI11.18. ) KM-PM sz. együttes rendeletében meghatározottak alapján történik a 
törlési jegyzék készítése. 
Állomány védelme:  
Állományrevízió végrehajtása a 3/1975 (VI11.18) KM-PM sz. rendelet útmutatásai alapján. 
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