
PETŐFI SÁNDOR EMLÉKKÖNYVTÁR 
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 

 
 
 

 
A korábbi szabályzat átdolgozását az 1997. évi CXL. Törvény megjelenése, annak III. 
részében a nyilvános könyvtári ellátás új szabályozása tette szükségessé. 
 
 
 
 

I.  A könyvtárra vonatkozó adatok 
 
 
1. A könyvtár neve: Petőfi Sándor Emlékkönyvtár 

címe: 8774 Gelse Kossuth u. 88. 
 
, 

2. A Könyvtár alapítási éve: 1960 
alapító okiratának száma: 
bélyegzője (lenyomat): 
 
 
 
 
 
 
 
 

II.  A könyvtár fenntartása és felügyelete 
 
 
1. A könyvtár fenntartója (működtetője): Gelse Községi Önkormányzat 
 

felügyeleti szerve: Gelse Község Képviselőtestülete 
 
E feladatkörében gondoskodik a könyvtár zavartalan, folyamatos működéséről, biztosítja a 
megfelelő munkakörülményeket és az állományvédelem feltételeit. Kinevezi a könyvtár 
főfoglalkozású vezetőjét, meghatározza munkaköri feladatait. Gondoskodik a rendszeres 
nyitva tartásról. A költségvetés összeállításakor tekintetbe veszi a könyvtári munka tárgyi 
feltételeinek javításához szükséges fejlesztési igényeket. A tervszerű állományépítés 
érdekében beszerzési keretet állít be és jóváhagyja a dokumentumok vásárlását. 
 

2. A könyvtár gazdálkodási formáját tekintve részben önálló intézmény. Gazdálkodását a 
Gelse – Gelsesziget – Kilimán Községek Körjegyzősége végzi. 

 
3. A Petőfi Sándor Emlékkönyvtár a zala megyei önkormányzati módszertani könyvtári 

hálózat tagja. Hálózati központja a Deák Ferenc Megyei Könyvtár. Hálózati  gondozását a 
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DFMK-val kötött megállapodás alapján  a nyagykanizsai Halis István Városi Könyvtár 
látja el. 

 
III.  A könyvtár feladatai 

 
 
1. A Gelse Község Önkormányzatának (…/2000. számú) közművelődési rendeletében 

közzétett alaptevékenységei: 
- Általános gyűjtőkörű nyilvános könyvtári szolgáltatást nyújt a település lakossága 

részére 
- Gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza, és rendelkezésre 

bocsátja. 
- Tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és 

szolgáltatásairól. 
- Biztosítja a könyvtári dokumentumok helyben használatát és kölcsönzését. 
- Lehetővé teszi más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését, részt vesz 

a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében. 
2. A fenntartó által meghatározott kiegészítő feladat: iskolai könyvtári szolgáltatások 

ellátása. 
 
 

IV.  A könyvtár állományalakítása, gyűjt őköre 
 
 
1. A könyvtár az alapfeladataihoz és az olvasók igényeihez igazodva folyamatosan, 

tervszerűen gondozza állományát: szakszerű gyarapítással és apasztással. Az 
állománygyarapítás önálló beszerzéssel történik. A gyűjtemény vásárlás és ajándék 
formájában gyarapszik. A dokumentum-beszerzési keret folyamatos és maradéktalan 
felhasználásáért a könyvtár vezetője felelős. A beszerzés során igénybe veszi a 
kedvezményes könyvvásárlási lehetőségeket. 

2. A település nyilvános közművelődési könyvtáraként széles körben gyűjti a lakosság 
általános tájékozódáshoz, művelődéshez, tanuláshoz, a szakmai munkához, az igényes 
szórakozáshoz szükséges dokumentumokat. A gyűjteménybe könyveken kívül periodikák, 
CD lemezek, kazetták, videokazetták, számítógépes dokumentumok (CD-ROM) 
tartoznak. A példányszám megállapításánál döntő szempont a várható felhasználói igény 
figyelembevétele. A gyűjtőkörét meghaladó egyedi igényeket könyvtárközi kölcsönzés 
keretében kéri meg a megyei vagy városi könyvtártól, illetve rajtuk keresztül valamelyik 
országos szakkönyvtártól. 

 
 

V. Az állomány elhelyezése 
 
 
1. A könyvállományt szabadpolcon helyezzük el, a nemhagyományos dokumentumokat a 

számukra rendszeresített tároló szekrényekben. 
2. Az állomány tagolódása. 

- Kézi- és olvasótermi állomány: tárolása a raktári jelzet alapján történik. A 
gyűjteménybe az alapállományon kívül el kell helyezni minden olyan mű egy 
példányát, amelyet gyakran kérnek helybeni használatra. Ez az állományrész csak 
külön szabályozás alapján kölcsönözhető ki. 
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- Az ismeretterjesztő és szakirodalom: raktározása a tizedes osztályozási rend szerint 
történik. 

- A szépirodalmi művek: a Cutter-táblázat alapján szerzői betűrendbe sorolva 
találhatók. Kiemeléseket eszközlünk a használói igények szerint bizonyos 
állományrészekből, pl. sorozatok, kötelező irodalom, krimi, stb. 

- Gyermek- és ifjúsági könyvek: szerzői betűrendben helyezzük el, külön kiemeljük a  
mesék gyűjteményrészt. 

- A nemhagyományos dokumentumokat: kiadványfajtánként, mint különgyűjteményt 
kezeljük. 

- Különgyűjtemény: helyismereti gyűjtemény, Európa Uniós különgyüjtemény. 
 
 

VI.  Állományvédelem, állományba vétel 
 
 
1. A könyvtár állományvédelméről a fenntartó az intézmény vezetőjén keresztül 

gondoskodik. Az eljárást a 3/1975. (VIII. 17.) KM-PM. számú együttes rendelet 
szabályozza. 

 
2. A könyvtár köteles minden dokumentumát folyamatosan nyilvántartásba venni. A 

dokumentumokat a megérkezéstől számítva egy héten belül leltárba vesszük. A 
dokumentumokat ellátjuk tulajdonbélyegzővel, leletári számmal és raktári jelzettel. A 
számlán (kísérő jegyzéken) szintén feltüntetjük a leltározás tételszámát. 

 
3. Az állományt cím- és csoportos (összesített) leltárkönyvben tartjuk nyilván. 
 
4. A folyóiratokat (periodikákat) kardex-lapon vezetjük. A teljes dokumentumállományról az 

összesítő nyilvántartás tájékoztat. 
 
5. Állományapasztás: évente töröljük az elveszett és elhasználódott, valamint az elavult 

könyveket. A fölöspéldányokat elég az időszakos állományellenőrzés alakalmával 
kivonni. 

 
6. Az állományvédelmi rendeletben előírt időszakonként és könyvtárátadáskor az állományt 

tételesen ellenőrizzük (10.000 kötet alatt két, fölötte három évenként). Az 
állományapasztáshoz és az időszakos leltárhoz külső szakemberek közreműködését kell 
kérni. 

 
 

VII. az állomány feltárása 
 
 
1. A könyvtár teljes állományáról – dokumentumtípusonként elkülönítve – a raktári rendet 

követő raktári kartoték készül. 
2. A könyvtár valamennyi dokumentumáról – a számítógépes nyilvántartás bevezetéséig – 

cédulakatalógusok készülnek: 
a) betűrendes leíró katalógus (szerzői, cím, sorozat, közreműködők szerinti) 
b) ETO szerinti csoportképzéses szakkatalógus, betűrendi mutatóval. 
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3. Amennyiben a könyvek feldolgozását, a katalógusok építését a könyvtár kezelője 
valamilyen oknál fogva folyamatosa elvégezni nem tudja, e munkák elvégzéséhez a 
hálózati központ vagy hálózati gondozók segítségét kell kérni. 

 
 

VIII. A könyvtáros munkarendje 
 
 
1. A könyvtáros feladatait részletesen a munkaköri leírás tartalmazza. 
 
2. A könyvtáros feladatai az olvasói és kölcsönzési nyilvántartások vezetésében, a 

szabadpolcos tér gondozásában, az állomány védelmében: 
- Nyilvántartásba veszi a könyvtárhasználó adatait (név, anyja neve, születési helye és 

ideje, lakcíme, személyi igazolványának vagy útlevelének száma). A személyes 
adatok védelméről az erre vonatkozó jogszabály szerint köteles gondoskodni. 

- Naprakészen vezeti az olvasói és kölcsönzési nyilvántartásokat (beiratkozási napló, 
munkanapló, tasakos kölcsönzés). 

- A szabadpolcos térben pontos raktári rendet tart. A polcokon választókkal, feliratokkal 
könnyíti meg az olvasó tájékozódását, keresését. 

- Figyelemmel kíséri és felszólítja a késedelmes olvasókat. 
- Az elveszett és megrongált könyvek, dokumentumok árát megtérítteti. 
- Az elhasználódott, de pótolhatatlan könyvek köttetéséről gondoskodik. 
- Az olvasók által előjegyzett könyveket figyelemmel kíséri, az olvasót értesíti. 
- Tanácsaival segíti az olvasók könyvkiválasztását, eligazodásukat, tájékozódásukat, 

önálló könyvtárhasználatukat. 
- A könyvtár gyűjteményének kiegészítése, a hiányok pótlása végett desiderata 

(kívánságfüzet) nyilvántartást vezet, majd beszerzésükről gondoskodik. 
 
3. Az ágazati minisztérium által elrendelt módon és időpontban az éves statisztikai 

adatszolgáltatásnak eleget tesz. 
 
 

IX. A könyvtár használati szabályzata 
 
 

1. A könyvtár heti nyitva tartási idejét ki kell függeszteni, amely a könyvtáros 
alkalmazásának jellege szerint differenciált. 

 
2. Ingyenes alapszolgáltatások: 

a) a könyvtárlátogatás, 
b) a könyvtár helyben használata, 
c) az állományfeltáró eszközök használata, 
d) információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól. 

 
3. A 2. pontban felsoroltakon kívül a szolgáltatások a könyvtárba való beiratkozással 

vehetők igénybe. A beiratkozásért a fenntartó döntése alapján beiratkozási díjat szed. 
A beiratkozott olvasó a nyomtatott dokumentumokat térítésmentesen kölcsönözheti. A 16 
éven aluliak és a 70 éven felüliek mentesülnek a beiratkozási díj megfizetése alól. 
Pedagógusok és diákok más jogszabályban megállapított 50%-os kedvezményben 
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részesülnek. A személyes adataiban bekövetkezett változásokat a könyvtárhasználó 
köteles bejelenteni a könyvtárnak. 
 

4. A dokumentumok kölcsönzésének feltételei: 
- A könyvtárból dokumentumot csak a könyvtári adminisztráción keresztül lehet 

kölcsönözni 
- A kölcsönzési idő 4 hét, de ezt kérésre 1 alakalommal meg lehet hosszabbítani 

(egyszer). 
- Az elveszített vagy megrongált dokumentum mindenkori beszerzési árát a 

használónak meg kell térítenie. A hátralékos olvasó a tartozás kiegyenlítéséig nem 
kölcsönözhet. 

- A könyvtár állományából a kézikönyvek (prézens állomány) csak helyben 
használhatók. Amennyiben ilyen dokumentumot rövid időre kikölcsönöznek, helyére a 
kölcsönző adatait tartalmazó őrjegyet kell tenni. 

- A nemhagyományos dokumentumok meghatározott körére a könyvtár a könyvekétől 
eltérő feltételeket írhat elő a használó számára. 

- A könyvtár könyvtárközi kölcsönzéssel biztosítja olvasóinak azokat a 
dokumentumokat, amelyek saját állományában nem találhatók. 

 
 

X. Záró rendelkezések 
 
 
1. A szabályzat naprakész állapotáról, a szükséges módosításokról, a könyvtáros 

javaslatainak figyelembevételével a fenntartó gondoskodik. 
 
2. A könyvtár az általános iskola könyvtári feladatait is ellátja, annak szabályozását az iskola 

szervezeti és működési szabályzatában fogalmazza meg. 
 
3. A szabályzatot megkapta: 

- az önkormányzat 
- a könyvtár vezetője 
- a megyei könyvtár 

 
A szabályzat az érvényes könyvtári jogszabályok alapján készült, a Gelse Község 
Önkormányzatának hagyásával és a visszavonásig érvényes, ezúttal minden korábbi 
szabályozás érvényét veszti. 
 
 
 


