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I. Általános jellemzés 

 

Az iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzatát figyelemmel az iskolát érintő jogszabályokra, 

az iskola pedagógiai programjára és helyi tantervére az alábbiak szerint állítottuk össze. 

 

 A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma 6 és 4 osztályos gimnázium.  

Az iskola pedagógiai programjának: 

1. kiemelt nevelési célkitűzései: a hitélet elmélyítése, személyiségfejlesztés, a 

könyvtárhasználók általános és szakmai műveltségének elmélyítése, új ismeretek 

közvetítése, önálló ismeretszerzés kibontakoztatása. 

2. kiemelt oktatási területei: Angol és német nyelv, informatika, néprajz, biológia és kémia 

emelt szintű oktatása. 

 A tanulók szociokulturális háttere különböző, az egyszerű vidéki szülő gyermekétől a 

belvárosi elit gyermekéig széles a skála.  

 Az iskola könyvtári környezete is meghatározza a gyűjtőkört. Közelünkben működik a 

Tudásközpont, így biztosított a legmagasabb szintű információs igény kielégítése is.  

 

II.A könyvtár állománya 

 

1. A könyvtár állománya jelenleg kb. 45000 kötetben határozható meg. Ez 80%ban fedi 

az oktatás és nevelés igényeit. Az elavult fölös példányok és szakirodalom, és a 

kötészetileg tönkrement kötetek törlése folyamatos.  

2. Az állomány fejlesztésének alapja az iskola költségvetésének kis százalékát képezi, 

ésszerű kereteken belül a gyarapítási szükségleteink megoldottak.  

3. A gyarapítási tevékenységet kiegészítő állományapasztás (profiltisztítás) a 

jogszabályban előírt időszakonkénti állományellenőrzéssel együtt történik. 

Figyelemmel a könyvállomány használhatósági szempontjaira és a korlátozott 

tárolókapacitásra, gyűjtőkörbe nem illő kiadványokat még ajándékba sem fogadunk el.  

4.  A gyűjtés területei: 

Gyűjtjük a legfrissebb irodalmat és az újabb kiadásokban megjelenő szép- és 

szakirodalmat. Nyelvi határok: elsősorban magyar, és az oktatott idegen nyelvek tanítási 

igényei: angol, német, francia, olasz, spanyol, latin.  

 

III. A gyűjtemény formai meghatározása 

 

1. Nyomtatott dokumentumok 

 könyvek  

 tankönyvek, munkafüzetek, segédkönyvek, atlaszok 

 időszaki kiadványok 

2.Audiovizuális információhordozók (hang- és videokazetták, CD-k, DVD-k.) 

3. Számítógépes információhordozók (CD-ROM, DVD-ROM) 

4. Egyéb (pedagógiai programok, tanulók pályamunkái, kollégák kiadványai és doktori 

disszertációi, saját és más iskolák évkönyvei, helytörténeti és muzeális anyag) 
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IV. A könyvtár használatának szempontjai 

 

Az állomány a használat szempontjából négy nagyobb, a tárolásban is megjelenő 

állományrészre oszlik. 

 

1. kézikönyvtár, állománya nem kölcsönözhető 

2. törzsállomány – a gyűjtemény legnagyobb, legkeresettebb, kölcsönözhető része, két 

raktári csoportra rendezve: ismeretközlő irodalom és szépirodalom 

3. különgyűjtemények - a fent felsoroltak szerint 

4. tankönyvtár – az ingyenes tankönyvellátás biztosításához szükséges 

dokumentumállomány  

 

V. A gyűjtemény tartalma 

 

 A könyvtár az iskola információs központja, tehát elsősorban a nevelést, a tanítást és a 

tanulást kívánja szolgálni. Mindazok a dokumentumok, melyek ezekhez a folyamatokhoz 

szorosan kötődnek, a gyűjtemény főgyűjtőkörét jelentik. Azoknak az ismeret- ill. 

tevékenységterületeknek a dokumentumai, melyek közvetve kapcsolódnak az iskola tartalmi 

munkájához, mellékgyűjtőkört képeznek.  

 A gimnáziumi nevelés, tanítás, tanulás sokoldalú, magas műveltségi szintet, magatartás- 

és műveltségeszményt kíván megvalósítani, tehát nem kötődhet mereven csak a tantervi 

anyaghoz. A következőkben az ismeretek könyvtári felosztása (ETO) szerinti csoportosításban 

soroljuk fel a gyűjtési területeket, végül pedig a szépirodalmat.  

 

Ismeretközlő irodalom 

 

0 Kultúra és tudomány 

 

Főgyűjtőkör: általános enciklopédiák és 

lexikonok  

művelődéstörténet 

Mellékgyűjtőkör: kultúra és tudomány 

általában 

Írás, könyvészet 

 

1 Filozófia 

 

Főgyűjtőkör: filozófiai lexikonok, 

szakszótárak, filozófiatörténeti 

összefoglaló művek 

Etikai lexikonok, szótárak, összefoglaló 

művek, a nevelési programhoz 

felhasználható etikai szak- és ismeretközlő 

művek, 

Esztétikai lexikonok, szótárak, összefoglaló 

művek 

Mellékgyűjtőkör: a tananyagban szereplő 

filozófusok válogatott művei, etikai és 

esztétikai résztanulmányok 

 

159.9 Pszichológia 

 

Főgyűjtőkör: lexikonok és szakszótárak, 

nevelés-lélektani összefoglaló és 

részmonográfiák, önismeretre, önnevelésre 

vonatkozó ismeretközlő irodalom 
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Mellékgyűjtőkör: általános pszichológia 

ismeretközlő irodalma 

2 Vallás 

 

Főgyűjtőkör: Szentírás 

Lexikonok, életrajzi lexikonok 

Bibliai, teológia és liturgiai szótárak 

Bibliai atlaszok 

Szak- és ismeretközlő irodalom a 

keresztény hit, erkölcs és kultúra 

témaköréből 

Hitmélyítő irodalom 

Mellékgyűjtőkör: a világ vallásait 

összefoglaló kézikönyvek, monográfiák 

 

29 Mitológia 

 

Főgyűjtőkör: mitológiai enciklopédiák, 

lexikonok 

Mellékgyűjtőkör: mitológiai történetek 

feldolgozásai, mondagyűjtemények 

 

3 Társadalomtudomány 

 

30 Szociológia 

 

Főgyűjtőkör: összefoglaló szociológiai 

szakmonográfia 

Mellékgyűjtőkör: a társadalomtudomány és 

társadalom-lélektan klasszikusai, 

klasszikus és modern szociográfiák 

 

31 Statisztika 

 

Főgyűjtőkör: magyar statisztikai évkönyv, 

vagy zsebkönyv 

Oktatási statisztikák 

Mellékgyűjtőkör: nemzetközi statisztikai 

évkönyv, nemzetközi almanach 

 

32 Politika 

 

Főgyűjtőkör: politikai lexikonok és 

szakszótárak 

Politika- és társadalomtörténeti 

összefoglaló és részmonográfiák a 

történelem tananyagának szempontjaihoz 

igazodva  

Mellékgyűjtőkör: a tananyagon túlmutató, a 

világnézeti nevelést szolgáló összefoglaló 

és résztanulmányok 

 

33 Közgazdaságtan 

 

Mellékgyűjtőkör: közgazdasági 

enciklopédia, vagy lexikon és szakszótár 
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34 Jog és államtudomány 

 

Főgyűjtőkör: az intézmény működésére 

vonatkozó jogszabályok és segédletek 

Családjogi törvény 

Emberi jogokat, gyermekek jogait 

megfogalmazó törvények, ill. szakirodalom 

Alkotmányos intézményrendszerünket 

ismertető irodalom 

Magyarország Alaptörvénye  

Az állampolgári nevelést segítő 

ismeretközlő irodalom 

Mellékgyűjtőkör: a Szent Koronára 

vonatkozó jogi és történeti feldolgozások 

Diplomáciatörténet 

 

35 Államigazgatás, hadtudomány 

Mellékgyűjtőkör: államigazgatási 

kézikönyvek 

A hadtudomány és honvédelem 

ismeretközlő irodalma (történeti 

feldolgozások, képes albumok) 

 

36 Népjólét 

Főgyűjtőkör: a gyermek- és ifjúságvédelem 

jogszabályai, szakirodalma 

 

37 Pedagógia 

 

Főgyűjtőkör: lexikonok, monográfiák a 

nevelés és oktatás köréből 

Általános és szakdidaktika 

A családi és iskolai neveléssel foglalkozó 

összefoglaló és részmonográfiák 

Tanulás-módszertani ismeretközlő 

irodalom 

Összefoglaló pedagógia-történet 

Az iskolában tanított tankönyvek és a 

hozzájuk kapcsolódó tanári kézikönyvek 

Az iskola történetére vonatkozó 

dokumentumok 

Mellékgyűjtőkör: nevelés és 

oktatástörténeti résztanulmányok 

Különböző nevelési módszereket bemutató 

szakirodalom 

A pedagógia határterületei 

 

39 Néprajz 

 

Főgyűjtőkör:Magyar néprajzi lexikon, 

általános néprajzi enciklopédia, vagy 

lexikon 

A magyar népművészet reprezentatív 

kiadványai 

Népköltészeti gyűjtemények 

A viselkedéskultúra ismeretközlő irodalma 

(illemtan) 

Mellékgyűjtőkör: a magyar néprajzi 

monográfiák, résztanulmányok, különös 

figyelemmel az iskola környékének 

hagyományaira és a világ magyarlakta 

területeinek néprajzára 
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Egyetemes néprajzi ismeretközlő irodalma 

 

5 Természettudomány 

 

Természettudományi enciklopédiák és lexikonok 

 

50 Természet- és környezetvédelem 

 

Főgyűjtőkör: a természet- és 

környezetvédelem összefoglaló 

kézikönyvei 

Résztanulmányok különös tekintettel 

hazánk és az iskola székhelyének 

környezetvédelmi kérdéseire 

Mellékgyűjtőkör: összefoglaló 

természetrajzi kézikönyvek 

 

51 Matematika 

 

Főgyűjtőkör: matematikai enciklopédia, 

lexikon, szakszótár 

Összefoglaló matematikai monográfiák 

Matematikatörténeti kézikönyvek 

Matematikai szak- és ismeretközlő 

irodalom a tantervi anyaghoz kötődően 

feladatgyűjtemények 

Mellékgyűjtőkör:matematikusok 

biográfiája tudományos és/vagy 

népszerűsítő feldolgozásban 

Matematikai játékok, fejtörők 

 

52 Csillagászat 

 

Főgyűjtőkör: enciklopédikus szintű 

csillagászati kézikönyvek, csillagászati 

atlasz 

Mellékgyűjtőkör: a szakterület válogatott 

ismeretközlő irodalma 

 

53/54 Fizika, kémia 

 

Főgyűjtőkör: A szaktudományok 

enciklopédiái, lexikonai, szakszótárak 

Összefoglaló monográfiák 

Szaktörténeti kézikönyvek 

A tantervi anyaghoz kötődő 

részmonográfiák és ismeretközlő irodalom 

feladatgyűjtemények 

Mellékgyűjtőkör: természettudósok, 

természettudományi felfedezők és 

feltalálók életrajza, találmányok, 

felfedezések története tudományos és/vagy 

népszerűsítő feldolgozásban  

 

 

57/59 Biológia 

 

Főgyűjtőkör:  enciklopédiák, lexikonok, 

szakszótárak 

Összefoglaló kézikönyvek az általános 

biológia, a botanika és zoológia területéről 

Atlaszok, albumok és határozók 

Részmonográfiák 

Biológiai, növény- és állattani ismeretközlő 

irodalom 
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Mellékgyűjtőkör: a biológiát érintő 

olvasmányos szakirodalom 

 

6 Alkalmazott tudományok 

 

61 Orvostudomány, egészségügy  

 

Főgyűjtőkör:  összefoglaló kézikönyv az 

egészségről 

Az egészséges életmód és egészségnevelés 

irodalma 

 

62/67 Műszaki tudományok, mezőgazdaság, ipar 

 

Mellékgyűjtőkör: műszaki tudományokat 

összefoglaló kislexikon 

ismeretközlő műszaki irodalom 

ipar- és technikatörténeti összefoglalók 

mezőgazdasági lexikon 

 

68 Számítástechnika 

 

Főgyűjtőkör és mellékgyűjtőkör: számítástechnikai szakirodalom az oktatott területek és a 

szaktanárok igényei szerinti válogatásban és példányszámban 

 

7 Művészetek, szórakozás, sport 

 

Főgyűjtőkör: képzőművészeti és zenei 

lexikonok, szakszótárak, összefoglaló 

monográfiák, albumok, opera- és 

hangversenykalauzok, résztanulmányok 

művészetekről különös tekintettel a magyar 

képzőművészet és zene nagyjaira és a 

tantervi anyagra 

résztanulmányok a korstílusokról 

film- és színházművészeti lexikonok 

testnevelési szakirodalom, szabálykönyvek 

Mellékgyűjtőkör: fotóművészeti 

összefoglalás 

könnyűzenei lexikonok 

táncművészeti összefoglaló kézikönyv 

film- és színházművészeti ismeretközlő 

irodalom 

művészeti, zenei, film- és színművészeti 

évkönyvek 

a sportélet összefoglaló kézikönyvei 

az olimpiák ismeretterjesztő irodalma 

turisztikai kézikönyvek 
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8 Nyelv- és irodalomtudomány 

 

80 Nyelvtudomány 

 

Főgyűjtőkör: a nyelvtudomány kézi- és 

segédkönyvei 

egy és többnyelvű szótárak 

általános és finnugor nyelvészeti 

összefoglaló és részmonográfiák 

válogatás a magyar nyelvtörténeti 

irodalomból 

atlaszok: fonetikai, nyelvjárási, stb. 

feladatgyűjtemények 

az iskolában tanított nyelvek gyakorlásához 

szükséges idegen nyelvű irodalom 

Mellékgyűjtőkör: az iskolában nem tanított 

nyelvek kis, vagy középszótárai, 

figyelemmel más középiskolákban tanított 

nyelvekre ill. a szomszédos országok 

nyelveire 

 

81 Stilisztika 

 

Főgyűjtőkör: stilisztikai összefoglaló és 

résztanulmányok, stílusirányzatokat 

bemutató szöveggyűjtemények 

a műelemzés szakirodalma 

feladatgyűjtemények 

 

82/89 Irodalomtudomány 

 

Főgyűjtőkör: magyar és világirodalmi 

lexikonok, enciklopédiák 

összerfoglaló irodalomelméleti, 

irodalomtörténeti monográfiák és 

résztanulmányok 

a tanított irodalmi korszakokat és a tanított 

szerzők (írók, költők) életművét bemutató 

elemző monográfiák 

Mellékgyűjtőkör: a tanításban érintőlegesen 

szereplő szerzőkre vonatkozó szak- és 

ismeretterjesztő irodalom 
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9 Földrajz, életrajz, történelem 

 

90/91 Földrajz  

 

Főgyűjtőkör: földrajzi etimológiai szótár 

helységnévtárak 

atlaszok 

összefoglaló és részmonográfiák az 

általános leíró és gazdasági földrajz köréből 

a tananyaghoz kapcsolódó szak- és 

ismeretközlő irodalom 

honismeret 

munkaeszközként használt művek, 

feladatgyűjtemények 

Mellékgyűjtőkör: a tananyagon túlmutató 

irodalom: földrajzi felfedezések története, 

klasszikus és modern útleírások, 

útikönyvek 

 

92 Életrajz, heraldika 

 

Főgyűjtőkör: életrajzi lexikonok, Ki 

kicsoda? kiadványok 

összefoglaló életrajzi kézikönyvek 

az iskola névadójának, jeles tanárainak és 

diákjaink munkásságáról szóló 

dokumentumok 

Mellékgyűjtőkör: általános tájékozódást 

szolgáló ismeretközlő művek a heraldika 

területéről 

 

93/99 Történelem 

 

Főgyűjtőkör: összefoglaló 

nagymonográfiák, részmonográfiák a 

magyar és világtörténelemből 

történelmi atlaszok 

kronológiák 

forráskiadványok 

ismeretközlő irodalom 

Mellékgyűjtőkör: történelmi esszék, 

figyelemmel a világnézeti nevelésre 

történelmi képes albumok 

krónikák 

klasszikus és modern emlékiratok 

 

Szépirodalom 

 

Főgyűjtőkör: házi és ajánlott olvasmányok 

az irodalomtanításban szereplő szerzők 

kritikai kiadása, válogatott vagy 

összkiadása  

értékes keresztény/egyházi irodalom, 

antológiák 

Mellékgyűjtőkör: az irodalomtanításban 

nem, vagy érintőlegesen szereplő szerzők 

reprezentatív művei 

műfaji gyűjtemények 

antológiák 

 

 




