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Az iskolai könyvtár gyűjtőkörét a Kondorosi Petőfi István Általános Iskola és Kollégium 

programja határozza meg. 

Az állománygyarapítás szempontjait, a pedagógiai program cél- és feladatrendszer határozza 

meg. 

 

Főgyűjtőkör 

Válogatva gyűjti a műveltségi területek alapdokumentumait, az általános iskolai életkor 

figyelembe vételével. 

 

Anyanyelv és irodalom 

Az anyanyelvi kultúra fejlesztéséhez nélkülözhetetlen alapdokumentumokat, általános és 

szaklexikonok, enciklopédiák, nyelvtani kézikönyvek, történeti etimológiai, értelmező, 

helyesírási szótárak, nyelvtani összefoglalók, nyelvi játékok, kifejezés gyűjtemények, 

nyelvtani gyakorlókönyvek. 

A magyar és egyetemes szépirodalmi művek közül a kötelező olvasmányok. 

 

Idegen nyelv 

Német, angol, szlovák nyelv oktatásához szükséges alapdokumentumok, szótárak, kifejezés 

gyűjtemények, nyelvkönyvek, munkafüzetek, tesztek, beszédgyakorlatok, módszertani 

segédletek, AV anyagok, számítógépes programok. 

 

Matematika 

Matematika, logika, sakk, rejtvény témakörébe tartozó fontosabb kézikönyvek, lexikonok, 

enciklopédiák, képlet és feladatgyűjtemények, összefoglalók, fejtörők, rejtvények, adattárak, 

teszt és gyakorlókönyvek. 

 

Ember és társadalom 

Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek műveltségterület alapvető dokumentumai, 

társadalomtudományi kézikönyvek, cím- és adattárak, statisztikák. 

 

Emberismeret 

A gondolkodás, erkölcs, filozófia, pszichológia, vallás témakörökkel kapcsolatos alapvető 

hagyományos dokumentumok és modern ismerethordozók, lexikonok, enciklopédiák, 

kézikönyvek, felvilágosító-, tanácsadó, mentálhigiénés szakkönyvek, AV dokumentumok és 

számítógéppel olvasható dokumentumok. 

 

Történelem 

A történelem és segédtudományai alapvető dokumentumai, történelmi összefoglalók, 

kézikönyvek, lexikonok, enciklopédiák, adattárak, kronológiák, atlaszok, monográfiák, 

fogalom-, szemelvény- és feladatgyűjtemények. 

 

Ember és természet 

Természetismeret, biológia, egészségtan 

Fontosabb természettudományi kézikönyvek, lexikonok, enciklopédiák, feladatgyűjtemények, 

atlaszok, összefoglalók, állat-, növény-, virág-, ásvány-, stb. határozók, földrajzi, biológiai 

albumok, képes könyvek, természettudományos sorozatok. 

Egészségügyi ABC-k, lexikonok, enciklopédiák, anatómiai atlaszok, gyermekgondozási és 

felvilágosító kézikönyvek. 
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Fizikai, kémia 

Hagyományos és modern ismerthordozókból könyv, folyóirat a fizika és a kémia 

témaköréből. 

Legfontosabb kézikönyvek, lexikonok, enciklopédiák, képlet- és feladatgyűjtemények, 

fejtörők, adattárak, fizikai és kémiai összefoglalók. 

 

 

Földünk és környezetünk 

Az ember természeti környezetéről, ezek védelméről szóló, továbbá a biológia, ökológia, 

földrajz témakörébe tartozó fontosabb alapdokumentumok, könyv, folyóirat, térkép, atlasz. 

Legfontosabb természettudományos kézikönyvek, lexikonok, összefoglalók, atlaszok, 

albumok, képeskönyvek. 

 

Művészetek 

Ének-zene, tánc és dráma 

A témakört felölelő, írott, audiovizuális és zenei, film, színházi lexikonok, enciklopédiák, 

zenei abc-k, összefoglalók, gyűjtemények, CD-k. 

 

 

Vizuális- és mozgóképkultúra, médiaismeret 

A témakört felölelő alapvető hagyományos dokumentumok és modern ismerethordozók,film-, 

színház-, képző, és iparművészeti  lexikonok összefoglalók, gyűjteményes művek, albumok. 

 

Informatika 

Számítástechnika, könyvtárhasználat 

Fontosabb könyv és könyvtártörténeti, informatikai dokumentumok és ismerethordozók, 

oktatókönyvek, tankönyvek, gyakorlókönyvek. 

 

Életvitel és gyakorlati ismeretek 

Technika háztartástan, pályaorientáció 

A témakörbe tartozó fontosabb dokumentumok és ismerethordozók, technikai lexikonok, 

szótárak, összefoglaló szakkönyvek, háztartási mindentudók, műszaki zsebkönyvek, KRESZ 

kiadványok pályaválasztási tanácsadó és szakkönyvek. 

 

Testnevelés és sport 

A műveltség anyagot felölelő fontosabb alapdokumentumok, sportlexikonok, enciklopédiák, 

összefoglalók, évkönyvek, játékkönyvek. 

 

Mellékgyűjtőkör 

A legfontosabb vers-, mese-, népköltészeti antológiák, magyar és egyetemes szépirodalmi 

művek, ajánlott olvasmányok, sorozatok. 

Az angol, német, szlovák nyelv kultúrkörébe tartozó fontosabb antológiák, szépirodalmi, 

ország ismertető művek. 

Történelmi témájú szép- és ismeretközlő irodalom. 

Természetismereti zsebkönyvek, statisztikai összefoglalók, a természettudományos 

szakfolyóiratok. Elsősegélynyújtó kézkönyvek, táplálkozási és higiéniai útmutatók.  

Természettudományos könyvek. 

Földünk és környezetünk témakör fontosabb segédkönyvei, statisztikai adattárak, 

szöveggyűjtemények. 
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A zenei dokumentumok közül kották daloskönyvek, módszertani lapok. 

A művészeti témakörét felölelő szépirodalmi és ismeretközlő művek, sorozatok forrás és 

szemelvénygyűjtemények. 

Számítástechnika és könyvtár informatikai gyakorlókönyvek. 

A mindennapi élethez jól használható háztartási, technikai, barkács és hobby könyvek. 

A sport témakörébe tartozó szépirodalmi és ismeretközlő művek. 

 

Tartós tankönyvtár 

A tankönyvtámogatással, illetve az iskolai tankönyvellátás új rendje által létrehozott tartós 

tankönyvtár kialakítása ügye és kezelése az iskolavezetéssel egyeztetve történik. 

A tartós tankönyvek beszerzése, megrendelése és az elavult és elhasználódott dokumentumok 

kivonása a kapcsolattartó pedagógus közreműködésével történik. A tartós tankönyvek, a 

munkaeszközként használt dokumentumok és egyéb taneszközök gyűjtése, kezelése, 

feldolgozása, nyilvántartása, kölcsönzése a könyvtári rend szerint történik a könyvtárosok 

feladatellátásával. 

 

 

         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


