
2RF 

 

   

 
BGSZC II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakgimnáziuma 

1075 Budapest, Wesselényi utca 38. 
OM azonosító szám: 203061 

Tel.: (+361) 342-4905, FAX: (+361) 342-1984 

E-mail: rakoczi@posta.rakoczif.hu  Honlap: http://www.rakoczif.hu 

 

 92

Gyűjtőkörök 

 
Intézményi ügyek 
Intézményi alapdokumentumok 
Fenntartói irányítás 
Gazdasági Hivatal anyagai 
Bizonyítvány másolat, másodlat 
Munkaszerződés és kinevezés módosítás (Munkaügy) 
Megállapodások, szerződések 
Megrendelések 
Középfokú beiskolázás 
Érettségi vizsga 
Mérés, értékelés 
Pedagógus továbbképzések 
Értekezletek, emlékeztetők, jegyzőkönyvek 
Rendezvények 
Pályázatok 
Álláspályázatok 
Külföldi kapcsolatok 
Tanulói ügyek 
Igazgatói utasítások, dicséretek, kitüntetések 
Ellenőrzés 
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5.számú melléklet 
 

Gyűjtőköri Szabályzat 

 
A könyvtár gyűjtőköre 

 
A gyűjtőkört az intézmény által megfogalmazott és a nevelőtestület által jóváhagyott 

pedagógiai program határozza meg (ld. 3.1.4 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka 
pedagógiai eszköze, eljárásai 3.8 Szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek, 3.9 A 
nevelő-oktató munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke. Könyvtár). Az állomány 
gyarapítása a mindenkori tantervi követelményeknek megfelelően, az igazgató jóváhagyása 
és kötelezettségvállalása, a nevelői és tanulói közösségek javaslatának figyelembevételével 
történik.  
 
Gyűjteményszervezés 
 
A gyűjtemény összetételének tükröznie kell 
 
a pedagógiai program célkitűzéseit, 
a tantárgyi szerkezetet, 
a pedagógus-továbbképzés irányát, 
az iskola nem pedagógus dolgozóinak szakmai dokumentumigényét, 
a művelődési és ismeretszerzési igényeket. 
 
Főgyűjtőkör 
 
 A főgyűjtőkörbe tartozó irodalmat az anyagi lehetőségek keretei között a könyvtár 
teljességgel gyűjti. 
 
Közgazdasági szakirodalom 

 
 elméleti gazdaságtan 
 pénzügy, számvitel, kontrolling 
 mikroökonómia, 
 makroökonómia 
 bankügy 
 marketing 
 
Az anyanyelvi és idegen nyelvi képzéssel kapcsolatos szakirodalom, nyelvkönyvek. 

 
Tekintettel arra, hogy az oktatott idegen nyelvek az iskolába jelentkező diákok 
érdeklődésétől jelentős mértékben függ, az ezzel kapcsolatos irodalom válogatása nagy 
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körültekintést igényel mind a könyvtárostanártól, mind a szaktanároktól. Legnagyobb súllyal 
az angol nyelv oktatása folyik, így az ezzel kapcsolatos irodalom gyűjtése a legfontosabb. 
 
Informatika 
 
Mellékgyűjtőkör 
 
 A mellékgyűjtőkör területéről a könyvtár válogatva gyűjti az irodalmat, történelem 
esetében elsősorban a 20. század történetét, a földrajz esetében a gazdaságföldrajzot. 
 
 történelem 
 földrajz 
  
Kiemelt gyűjtőköri terület 
 
A II. Rákóczi Ferenccel és az iskola történetével foglalkozó dokumentumok. 
 
 A pályaválasztással és az egyes szakmák ismertetésével kapcsolatos 
dokumentumokat az iskola a profiljának megfelelően gyűjti. 
 
 
Az állomány tagolása 

 
A könyvtár állománya az alábbi dokumentumfajtákból áll: 
 
könyv, 
tankönyv: munkatankönyv, tartós tankönyv, 
folyóirat,, 
audiókazetta, 
videokazetta, 
CD, 
DVD, 
floppy 
időleges nyilvántartású dokumentum, (ide tartoznak az iskolai szabályzatok, a pedagógiai 
program) 
muzeális értékű dokumentum. 
 
 
Tankönyvek 
Munkatankönyvek: a tanárok által használt tankönyvek 
Tartós tankönyvek: a diákok által a teljes tanévre kikölcsönzött tankönyvek. 
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Közgazdaság 
 elméleti gazdaságtan 
 pénzügy, számvitel, kontrolling 
 mikroökonómia, 
 makroökonómia 
 bankügy 
Marketing 
 
Informatika 
A közoktatási tárgyak tankönyvei 
 
Szakkönyvek 
 
Az oktatott közoktatási és szaktárgyak könyvei, a nyelvoktatáshoz szükséges könyvek, 
pedagógiai könyvek. Az iskola szakdolgozói számára szükséges dokumentumok. 
 
Szépirodalom 
 
Kötelező olvasmányok és a művelődést szolgáló szépirodalmi művek. 
 
Kézikönyvek 
 
szótárak, 
általános lexikonok, 
szaklexikonok, 
enciklopédiák, 
 
amelyek az általános tájékozódást, valamint a tanulást és továbbképzést szolgálják. 
 
Folyóiratok 
 
Az oktatott tantárgyakhoz, a pedagógiai, és az általános tájékozódást és a művelődés 
szolgáló folyóiratok, valamint napi és hetilapok. 
 
Elektronikus dokumentumok (CD, DVD, videokazetta) 
 
Az elektronikus dokumentumokat a hagyományos dokumentumokkal azonos területeken 
gyűjti a könyvtár. 
Állománygyarapítás 
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Az állománygyarapítás vétel és ajándék útján történik. Ennek anyagi fedezetét az iskolai 
költségvetésben kell biztosítani. A fölhasználásért a könyvtárostanár felelős. 
 
Könyvtári állományba kerülő dokumentumot csak a könyvtáron keresztül lehet beszerezni. 
Amennyiben az iskola munkatársa konferencián vagy más rendezvényen olyan 
dokumentumot vásárol, ami kizárólag azon a rendezvényen kapható, az iskola nevére 
kiállított számlával és az iskola igazgatójának előzetes írásbeli engedélyével a dokumentum 
könyvtári állományba vehető. 
 
A gyűjtőkörbe nem tartozó dokumentumot ajándékként sem szabad állományba venni. 
 
A beszerzés forrásai 

Vétel 

 
országos tankönyvlista, 
kiadói katalógusok, 
kereskedelmi katalógusok 
Magyar Nemzeti Bibliográfia, 
más könyvtárak elektronikus katalógusai, 
megtekintésre küldött dokumentumok megvásárlása, 
folyóirat-katalógusok, 
internetes források 
 

Ajándék 

 
A könyvtár gyűjtőkörébe tartozó dokumentum, amelyet más intézmény vagy magánszemély 
térítésmentesen adott a könyvtárnak. 
 
A könyvtári állomány jellemzése 

 
 Tekintettel arra, hogy a könyvtár egyidős az iskolával, így lehetnek az állományában 
muzeális értékű dokumentumok is, amelyek nem csak tartalmuk miatt értékesek, hanem 
könyvészeti szempontból is. Az állományon minden kor rajta hagyta a bélyegét, ami miatt 
különösen érdekes. Az utóbbi évek csökkenő anyagi lehetőségei nem biztosítják az olyan 
mértékű állománygyarapítást, mint amit az oktatás és az érdeklődés indokolna. 
 
 
  


