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A Wass Albert Könyvtár és Múzeum gyűjtőkörét a helyi társadalmi, kulturális környezet, a 

felmerülő használói szükségletek és igények, az intézmény típusa, területi elhelyezkedése, 

a település nagyságrendje, a könyvtár hálózati alközpont szerepe, valamint a mindenkori 

könyvtárszakmai elvárásoknak való megfelelés igénye határozza meg. 

Ezek alapján a következő feladatokat látja el: 

a.) Alapfunkció 

Általános gyűjtőkörű, nyilvános települési közkönyvtárként alapfeladata a Tapolca város te-

rületén és vonzáskörzetében élő lakosság egészét szolgáló maradéktalan lakóhelyi könyvtári 

ellátás biztosítása saját dokumentumaival és szolgáltatásaival, valamint a könyvtári hálózat 

szolgáltatásainak közvetítésével. Az általános művelődésre, önművelésre, önképzésre, ta-

nulásra, a szabadidő hasznos eltöltésére és a szórakozásra, közhasznú, közérdekű és szak-

mai ügyekben való általános és tudományos szintű tájékozódásra, a közéletben való aktív 

részvételhez szükséges, valamint egyéb információhordozók használatára irányuló igények 

kielégítése, függetlenül attól, hogy ezek az igények milyen társadalmi és műveltségi szint-

ről indulnak. Az intézmény kiemelt jelentőségű törekvése a helyi értékek megőrzése, meg-

óvása és közvetítése lokális és országos szinten, valamint a kistérség kulturális életében va-

ló szerepvállalás. 

b.) Kiegészítő funkció 

Helyi vonatkozású (Tapolca és a tapolcai kistérség) információk, adatok és információhor-

dozók gyűjtésével, feltárásával és közzétételével – azaz helyismereti gyűjtemény működteté-

sével – segíti a település és vonzáskörzete közéleti-gyakorlati kérdéseiben való általános és 

tudományos szintű tájékozódást, valamint a jelenre összpontosító regionális vizsgálódásokat.  

Tankönyvbemutató helyként működik, segítve az oktatás különböző szintjein tanuló diá-

kok és tevékenykedő pedagógusok munkáját. 

c.) Hálózati funkció  

Szolgáltató könyvtárként koordinálja a kistérségi mozgókönyvtári ellátás rendszerét. En-

nek keretei között könyvtárszakmai (állományalakítási, módszertani) és egyéb kulturális, 

közművelődési tevékenységet (rendezvények, képzés, továbbképzés, szakmai tanácsadás) 

végez. 
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I. A gyűjteményszervezéskor figyelembe veendő tényezők és általános alapelvek 

Az intézmény általános gyűjtőkörű könyvár. A gyűjteményszervezés meghatározó ténye-

zője a költségvetési keret, amely alapvetően befolyásolja az állománygyarapítást. Ugyan-

akkor számos tényezőt kell figyelembe venni, amelyek ebből a szempontból kiemelt jelen-

tőségűek: 

 A településen és a kistérségben a könyvtár az egyetlen nyilvános közkönyvtár, amely 

gyűjteményének mérete, összetétele, felszereltsége, munkatársainak képzettsége és 

szolgáltatásai révén alkalmas arra, hogy teljességre törekvően elégítse ki a felmerülő 

használói igényeket, szükségleteket. 

 Magas a beiratkozott általános és középiskolai tanulók száma, ezért fontos a mára 

csak részben működő iskolai könyvtárak szolgáltatásainak kiegészítése. 

 Figyelembe kell venni az ország különböző felsőoktatási intézményeiben tanuló di-

ákok széles körű igényeit (pl. könyvtárközi kölcsönzés, idegen nyelvű irodalom). 

 A gazdasági struktúra folyamatos változásából adódóan az át- és továbbképzések-

hez kapcsolódó használói igények egyre fokozottabban jelennek meg. 

 Az állománygyarapítás egyik fontos szempontja a számítástechnikai szolgáltatások 

és (a nem hagyományos formátumú) információhordozók iránti szükségletek kielé-

gítése, mivel az informatika a társadalmi, a gazdasági és a kulturális szféra minden 

ágában – így a könyvtári területen is – teret nyert. 

 A könyvtár gyermekrészlege tevékenységi körének kiemelt feladata az olvasáspe-

dagógiai tevékenység, az oktató-nevelő munka segítése, így az állománygyarapí-

tásban ennek szempontjai is megjelennek. 

 A gyűjteményszervezést meghatározó általános társadalmi igények a következő te-

vékenységi körökhöz, területekhez kapcsolódnak: önképzés-önművelés, szórako-

zás, kikapcsolódás, munka, tanulás, szervezett oktatás. 

 A speciális könyvtári szükségletek – amelyek meghaladják az általános tájékoztatás 

igényét – kiterjednek a következőkre: egy-egy hivatás, szakma, vagy munkakör el-

látásához kapcsolódó ismeretanyag, helyismereti irodalom, stb. 

 A könyvtár egyre több informális csoport, civil társadalmi szerveződési forma te-

vékenységéhez biztosít teret, szakmai segítséget és lehetőség szerint együttműködik 

azokkal. 

 A társadalmi esélyegyenlőség feltételeinek biztosítása érdekében az intézmény foko-

zott figyelmet fordít a tényleges és potenciális hátrányos helyzetű használók könyvtá-

ri ellátásának biztosítására. 
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Ezen irányelveknek megfelelően az intézmény a Magyarországon megjelenő nyomdater-

mékek közül a használói igényekhez igazodva, tartalmi teljességre törekedve vásárolja 

meg a különböző kulturális (tudományos, művelődési, stb.), gazdasági és a társadalmi té-

maköröket feldolgozó kiadványok bizonyos részét. 

A könyvtár ezen kívül feladatának tartja a település sajátos gazdasági-kulturális helyzeté-

hez kapcsolódva megfogalmazódó általános és professzionális igényeket kielégítő doku-

mentumok, valamint a tudományos értékű információk közvetítésében és megőrzésében 

fontos szerepet játszó kiadványok gyűjtését. 

Alapvető gyarapítási szempont ezen kívül valamennyi szakterület általános és szakbibliográ-

fiákkal történő kiegészítése a helyben használható és kölcsönözhető állomány körében.  

További feladatot jelent a különböző Európai Uniós témakörökkel kapcsolatos kiadványok 

beszerzése és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások népszerűsítése, megismertetése. 

II. A gyűjtőkör szerkezete, részletes leírása 

2.1 Általános szempontok 

A gyűjteményfejlesztés célja olyan állomány kialakítása és folyamatos formálása, amely 

praktikus módon kezelhető mind könyvtári, mind használói tekintetben, megfelelő mély-

ségben feltárt és információtartalma révén alkalmas az olvasói igények teljességre törekvő 

kielégítésére. Ennek érdekében a Wass Albert Könyvtár és Múzeum a következő gyűjte-

ményfejlesztési alapelveket fogalmazza meg: 

 A gyűjtemény nagysága összhangban van a mindenkori humán erőforrás, a tároló- 

és feldolgozó kapacitás nagyságával. 

 A gyarapítás és apasztás tervszerűen történik, a Gyűjtőköri Szabályzat változásai-

nak figyelembe vételével.  

 A gyűjtemény elsődlegesen információ- és dokumentumbázis, ennek megfelelően a 

gyűjtemény fejlesztésének irányait az információtartalom határozza meg. 

 A példányszám és a fejlesztés irányainak meghatározása mindenkor a használói 

igények és a költségvetési lehetőségek figyelembe vételével történik. 

 A könyvtár törekszik a tartós és sokoldalú, több felhasználási módozatot biztosító 

információhordozók beszerzésére, valamint igyekszik biztosítani olyan eszközök, 

technológiák működtetését, használatát, amelyek teljes körű hozzáférést biztosíta-

nak a könyvtár gyűjteményéhez. 
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2.2 A gyűjtés mélysége 

Az intézmény gyűjti az egyes tudományágakra vonatkozó átfogó tudományos műveket, 

különös tekintettel a társadalomtudományi, a természettudományi és az alkalmazott tudo-

mányi művekre, az ismeretterjesztő irodalmat, a szépirodalmat, az ifjúsági és gyermek-

könyveket, ezen kívül a település jellegének, termelési profiljának megfelelő (idegenforga-

lom, kereskedelem) szakirodalmat az igényekhez és szükségletekhez igazodva, alap-, kö-

zép- és felső szinten. Kiemelten gyűjti az irodalom, a történelem, a művészetek és a hely-

ismeret irodalmát. 

2.3 Válogatás, teljesség, kiemelés 

A könyvtár típusából, méretéből, valamint a rendelkezésre álló költségvetési keretből kö-

vetkezően nem törekedhet mindenkor a teljességre, ezért általában válogatva gyűjti a kü-

lönböző dokumentumokat. Az alap- és középszintű irodalmat valamennyi szakterületen be-

szerzi az intézmény, a felső szintű irodalmat azonban csak válogatva. A helyismereti jelle-

gű dokumentumokat teljességre törekvően gyűjtjük.  

Kiemelések: a város gazdasági jellegének megfelelő szakkönyvek, kézikönyvek (különös 

tekintettel az idegenforgalomra és a vendéglátásra), valamint az oktatásban használható kö-

telező irodalom feldolgozásai audiovizuális formátumban. 

2.4 Időhatárok 

Kizárások az időhatárok tekintetében nincsenek, de a könyvtár elsődlegesen az újonnan 

megjelenő, korszerű ismereteket tartalmazó dokumentumokat gyűjti, illetve az olyan iro-

dalmat, amely napjainkban is hasznosítható tartalmi értékkel bír és iránta használói igény 

mutatkozik, függetlenül a kiadás idejétől. 

2.5 Nyelvi keretek 

Az állomány 98%-a magyar nyelvű dokumentumokból áll, emellett – tekintettel a nyelvta-

nulással párhuzamosan jelentkező igényekre – a könyvtár figyelmet fordít az általánosabb 

európai közvetítő nyelveken (angol, német, francia, stb.) íródott szép- és szakirodalom, a he-

lyi nemzeti kisebbségek nyelvén íródott irodalom, valamint bilingvis kiadványok beszerzésé-

re is.  

2.6 Kiadványtípusok 

A gyűjtőkörbe a következő dokumentumtípusok tartoznak bele: könyvek, időszaki kiad-

ványok (folyóiratok, heti- és napilapok), vizuális (dia, mikrofilm, CD) és audiovizuális do-

kumentumok (videokazetta, CD-ROM, DVD, DVD-ROM), hangzó anyagok (bakelitlemez, 

hangkazetta, zenei CD, hangoskönyv), kéziratok, fotók, fénymásolatok, aprónyomtatvá-

nyok, térképek. 
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2.7 Példányszám 

A példányszámot elsődlegesen a költségkeret és a használói igények határozzák meg, va-

lamint az, hogy az adott dokumentum várhatóan a gyűjteménynek mely részébe kerül 

majd. A könyvtár az alap-, közép- és felsőoktatásban résztvevők által leginkább keresett, 

kötelező szép- és szakirodalmi, valamint a népszerű gyermekkönyvekből és a felnőttek 

számára íródott klasszikus és kortárs szépirodalmi alkotásokból lehetőségeihez mérten 

igyekszik több példányt is beszerezni. 

2.8 A gyűjtemény tagozódása 

A gyűjtés általános szempontjainak és területeinek meghatározásához az Egyetemes Tize-

des Osztályozás képez alapot. Az elkülönített könyvtári egységek – kézi- és segédkönyv-

tár, helyismereti gyűjtemény, időszaki kiadványok, gyermekrészleg, audiovizuális gyűjte-

mény, stb. – gyarapítási utasítása külön-külön került részletezésre. 

2.9 Alapgyűjtemény 

A könyvtár gyűjteménye az ETO alapján a következőképpen tagozódik: 

 Általános művek: A tudomány, a szellemi tevékenység és a kultúra általános kérdé-

seivel, a tudományos ismeretekkel általánosságban foglalkozó lexikonok, enciklo-

pédiák, kézikönyvek és ismeretterjesztő művek, az információ, a művelődés, a kul-

túra, a sajtó történetével foglalkozó kézi- és ismeretterjesztő könyvek válogatva, 

nagy körültekintéssel gyűjtendők.  

A közművelődési könyvtári vonatkozású magyar nyelvű irodalom teljességgel 

gyűjtendő. 

A magyarul megjelenő bibliográfiák a lehetőségekhez mérten teljességgel gyűjtendők. 

 Filozófia, bölcselet, pszichológia: A logika, etika és esztétika, pszichológia, er-

kölcstan, filozófiatörténet szaklexikonai, klasszikusainak alapművei, kézikönyvei, 

ismeretterjesztő irodalma az érdeklődéssel arányosan, válogatva gyűjtendő. 

 Vallás, teológia: A vallásfilozófia és vallástörténet lexikonai, kézikönyvei, ismeret-

terjesztő munkái válogatva. A nagy világvallások történetéről, értelmezéséről szóló 

szakirodalom, ezek szent könyvei válogatva. 

 Társadalomtudományok: A társadalomtudományok elméletéről és módszertanáról 

szóló alapvető művek – szociológia, statisztika, politika, államtan, közgazdaságtu-

domány, jogtudomány, közigazgatás, hadtudomány, honvédelem, nevelés-oktatás, 

néprajz –, ezek kézikönyvei, szaklexikonai, ismeretterjesztő irodalma válogatva, fi-

gyelemmel az oktatás különböző szintjein tevékenykedő pedagógusok és tanuló diá-

kok részéről jelentkező igényekre.  
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A térséget érintő egyes társadalomtudományi szakterületek irodalma, a helyi jelle-

gű, tartalmú információk, dokumentumok teljességre törekvően gyűjtendők. 

 Természettudományok: Korszerű, általános természettudományi kézikönyvek és 

lexikonok, az egyes tudományágak – matematika, csillagászat, fizika, kémia, bioló-

gia, geológia, botanika, zoológia – szaklexikonai, kézikönyvei válogatva, az isme-

retterjesztő irodalom, a példatárak, feladatgyűjtemények szintén válogatva.  

A lokális és térségi környezet- és természetvédelemmel hangsúlyozottan foglalkozó 

művek teljességre törekvően. 

 Alkalmazott tudományok: Az ipartörténet, orvostudomány, mérnöki, műszaki tu-

dományok, technika, számítástechnika, közlekedés, reklám, egészségügy, távköz-

lés, könyvnyomtatás, nyomdászat, mezőgazdaság, háztartás, az egyes iparágak 

lexikonai, kézikönyvei erős válogatással, a helyi sajátosságokat figyelembe véve 

gyűjtendők.  

Kiemelt jelentőségűek az informatikai témájú kiadványok. 

 Művészetek, szórakozás, sport: Teljességre törekvően gyűjtendőek a művészet álta-

lános kérdéseivel, elméletével, esztétikai megközelítésével, a különböző művészeti 

stílusirányzatokkal foglalkozó összefoglaló művek, átfogó művészeti lexikonok, 

kézikönyvek, tudományos értékű ismeretterjesztő munkák.  

A képzőművészeti albumok erős válogatással. Az építészet, képzőművészetek, ze-

ne, film, színház, sport szakirodalma szintén válogatva. 

 Nyelv és irodalom: Teljességre törekedve gyűjtendők a nyelvtudomány kézikönyvei, 

az általános, értelmező, etimológiai szótárak, a magyar nyelv története és nyelvtana.  

Az oktatás és nyelvművelés igényeihez igazodva válogatva az egyes nyelvek nyelv-

könyvei és szótárai, az irodalomtudomány kézikönyvei, lexikonok, az egyes népek 

irodalomtörténete.  

A gyűjtés szempontjából kiemelt a magyar nyelvű irodalom története, a szépiroda-

lomból pedig a világ- és a magyar irodalom klasszikusainak művei.  

A szépirodalom tekintetében meghatározó a könyvtárhasználók foglalkozás és mű-

veltség szerinti differenciáltsága, így a tényleges igényeknek megfelelően, az ér-

deklődés szintjén gyűjtendőek az irodalomtörténeti és művészeti értékű, valamint a 

szórakoztató szépirodalmi művek egyaránt, ugyanígy a kortárs magyar és külföldi 

szerzők magyar nyelven megjelent művei is. 

 Régészet, földrajz, életrajz, történelem: A honismeret, földrajz, életrajz, genealógia, 

heraldika, történelem témájában íródott szaklexikonok és kézikönyvek, az egyete-

mes és magyar történelem ismeretterjesztő irodalma válogatva gyűjtendő, nagyobb 

hangsúlyt fektetve a magyarság történetére általában.  
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Kiemelt szempont az alap-, közép- és felső szintű oktatás támogatása az új szemlé-

letű, tudományos értékű szakmunkák beszerezésével.  

A földrajz esetében elsődleges a régióhoz/megyéhez kapcsolódó szakirodalom 

gyűjtése. 

2.10 Különgyűjtemények gyűjtőköri utasításai 

 Kézikönyvtár, segédkönyvtár: Az általános tájékoztatást, tájékozódást szolgáló iro-

dalom köréből teljességgel gyűjtendők a másodfokú magyar bibliográfiák és a 

könyvtártudomány szakirodalma.  

E különgyűjtemény anyagát képezik a magyar kiadású, valamint erős válogatással a 

külföldi általános enciklopédiák, lexikonok.  

Gyűjtendők a magyar nyelvű életrajzi lexikonok és a nemzetközi életrajzi összeállí-

tások. Kiemelten kezelendők a gyűjtés szempontjából a magyar nyelvű etimológiai 

és tájszótárak, valamint a világnyelvek magyar-idegen és idegen-magyar nyelvű 

szótárai.  

Szintén gyűjtendők a különböző tudomány- és ismeretágak magyar és idegen nyel-

vű szakszótárai, a magyar nyelvű szaklexikonok és szakenciklopédiák.  

A kézi- és segédkönyvtári állomány esetében az átfedéseket minimálisra kell csök-

kenteni. 

 Helyismereti gyűjtemény: A könyvtári munkában önálló és kiemelt helyet foglal el 

a helyismereti gyűjtőtevékenység. A helyismereti irodalom széles műfaji skálán 

mozog. A helyi vonatkozású (Tapolca, tapolcai kistérség) irodalmat teljességre tö-

rekvően gyűjti az intézmény. Ennek körébe tartoznak a következők: 

Minden olyan nyomtatásban megjelent mű – szép- és szakirodalom –, amely a kis-

térség (illetve a volt tapolcai járás) természeti (földrajzi), gazdasági, politikai, tár-

sadalmi és kulturális viszonyaival, életével, történéseivel foglalkozik, függetlenül a 

kiadás helyétől, a keletkezés idejétől, a dokumentum és az információhordozó típu-

sától és a munka terjedelmétől. 

A településen és/vagy a térségben született, ide kötődő, annak életében jelentős sze-

repet játszó személyek életével és/vagy munkásságával kapcsolatos kiadványok. E 

személyek művei, fényképei, róluk és alkotásaikról szóló publikációk. 

Azon helyi vonatkozású művek kéziratai (eredeti és másolati példányai), amelyek 

nyomtatásban nem jelentek meg: naplók, levelezések, családi iratok, helyismereti 

pályázatok, beadványok, kutatási eredmények, kimutatások, dolgozatok, szakdolgo-

zatok, a helyi vonatkozású hivatalos iratok, jegyzőkönyvek, választási dokumentáció. 
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A tájra, a természeti és épített környezetre vonatkozó leíró, grafikai és fotóanyagok 

(rajzok, fényképek, képeslapok), térképek, tervdokumentációk. 

Helyi vonatkozású aprónyomtatványok. 

A helyi sajtó termékei, valamint az országos periodikákban megjelenő helyi vonat-

kozású anyagok. 

Nem hagyományos formátumú dokumentumok: hangzó anyagok, mikrofilmek, dia-

filmek, CD-k, stb. 

 Időszaki kiadványok: A periodikák gyűjtőköre az általános gyűjtőkörhöz igazodik. 

A napilapok közül az intézmény beszerzi és gyűjti a legfontosabb és legnagyobb 

érdeklődésre számot tartó országos, megyei és a helyi vonatkozású kiadványokat.  

A bulvárlapok erősen válogatva gyűjtendők. 

A folyóiratok közül az irodalmi jellegűek teljességgel gyűjtendők, amennyiben Ma-

gyarországon jelennek meg, illetve válogatva a határon kívüli magyar periodikák. A 

szakfolyóiratok a gyűjtőkör megfelelő csoportjához igazodva, a helyi igények sze-

rint. Külföldi, idegen nyelvű lapok beszerzésére jelenleg nincs lehetőség. Képes fo-

lyóiratok, szórakoztató magazinok az életkori, illetve az általános és rétegigények-

hez igazodva, válogatva szerzendők be. 

 Gyermekrészleg: A gyermekrészleg feladata a 16 év alatti olvasók könyvtári ellátá-

sa, ezen belül az önálló ismeretszerzés lehetőségének megteremtése, az oktató-

nevelő intézményekkel való kapcsolattartás révén a pedagógiai tevékenység segíté-

se, a könyvtár mint információs rendszer megismertetése, valamint a gyermek olva-

sók felkészítése a felnőtt részleg használatára.  

Kézikönyvtár: Anyaga segítséget nyújt az általános tájékozódáshoz, a szókincs és 

az írás- és olvasáskészség fejlesztéséhez. Az ismeretek, adatok, információk ellen-

őrzésének fontos eszköze. Rendszeres használata révén fejleszthető az önálló isme-

retszerzés. 

Gyűjtendők a gyermek korosztály számára kiadott általános és az egyes tudomány-

ágakhoz kapcsolódó lexikonok, kézikönyvek és szótárak, képes albumok, valamint a 

tudomány és a művészet különböző ágai témájában íródott művek, különös tekintet-

tel a természettudományra, a földrajzra, a történelemre, a honismeretre és a néprajzra. 

Szépirodalom: Az életkori sajátosságok figyelembe vételével kiemelt figyelmet kell 

fordítani a képeskönyvek (leporellók, képes albumok), meséskönyvek (népmesék, a 

magyar és a világirodalom mesealkotásai), regények, elbeszélések (magyar és kül-

földi klasszikus és kortárs alkotások), ezen belül az iskolai kötelező és ajánlott ol-

vasmányok, verseskötetek (szépirodalmi antológiák, versgyűjtemények), színmű-

vek (dramatizált irodalmi alkotások, bábjátékok, műsorfüzetek), tankönyvek, gyer-

mek és ifjúsági periodikák beszerzésére. 
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 Tankönyvbemutató gyűjtemény: A nemzeti tanterv anyagának tartalma folyamato-

san bővül, differenciálódik a változó gazdasági, társadalmi és kulturális viszonyok-

nak, valamint a globalizáció és a tudásalapú társadalom által támasztott követelmé-

nyeknek megfelelően. Az igények kielégítése érdekében a tankönyvbemutató anya-

ga alap- és középfokú, valamennyi műveltségi területre kiterjedő szakirodalmat 

foglal magában. 

 Audiovizuális gyűjtemény: Fontos a zenei nevelést, a közízlést formáló és az álta-

lános zenei és zeneirodalmi tájékozódást szolgáló zeneművek hanganyagának, a 

nyelvtanuláshoz szükséges hangzó és auditív anyagok gyűjtése, különböző szép-, 

szakirodalmi és ismeretterjesztő dokumentumok hozzáférhetőségének nem hagyo-

mányos formátumban történő biztosítása. 

Médiatár: Válogatva gyűjtendők a kiemelkedő hazai és külföldi komolyzenei alko-

tók és előadóművészek felvételei, a nép- és világzenei felvételek, a nyelvtanulást 

segítő, valamint az irodalom, a művészetek és a tudomány különböző ágai témájá-

ban készült anyagok.  

A mikrobarázdás lemezgyűjtemény már lezárt, a gyűjtemény folyamatosan gyarapí-

tott részét hangkazetták, CD-k, CD-ROM-ok, DVD-k, DVD-ROM-ok alkotják. 

Hangoskönyvtár: Hanganyagok bő választéka a magyar irodalom és a világiroda-

lom színvonalas alkotásaiból. 

Nyelvi anyag: Elsődlegesen az európai közvetítő nyelvek tanulását segítő, alap- és 

középfokú nyelvvizsgához készült segédanyag. 

Diafilm-gyűjtemény: Már lezárt anyag, amely helyismereti, ifjúsági és gyermekiro-

dalmat tartalmaz. 

Videótár: Irodalmi feldolgozások, ismeretterjesztő művek, szépirodalmi művek 

adaptációi, művész-, kaland- és játékfilmek, mesefilmek, kosztümös filmek VHS és 

DVD hordozókon. 

 Idegen nyelvű gyűjtemény: Válogatva gyűjtött szép- és szakirodalom alap- és kö-

zépszinten. Az anyagi lehetőségek nem állnak arányban az olvasói igényekkel, 

ezért ezen gyűjteményrész gyarapítása időszakos. 

 Európai Uniós gyűjtemény: Az EU-hoz való csatlakozással jelentősen megnöveke-

dett az ezirányú érdeklődés. A használók 90%-a felsőfokú oktatási intézmények ta-

nulója, ezért elengedhetetlenül szükséges a folyamatos gyarapítása és naprakész ál-

lapotban tartása, különös tekintettel a következő témákra: európai jog, gazdaság, 

pályázati rendszer, EU-történet. 
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III. Állományapasztás és állományvédelem 

3.1 Állományapasztás 

Az állományapasztás a gyűjteményszervezésnek az állománygyarapításhoz hasonlóan fon-

tos része; tervszerűen, a szakmai elveknek és a stratégiai célkitűzéseknek megfelelően vég-

zett állománycsökkentés. Célja a bizonyos okok miatt tartósan használaton (kölcsönzés, 

helyben használat) kívüli állományrészek arányának csökkentése. 

Az állományapasztás elsődleges szempontjai a gyűjtőkör által meghatározott irányvonalak, 

valamint a használati mutatók.  

Állományapasztásra a következő esetekben kerül sor: 

 az érdeklődés csökkenése következtében a többes példányok kivonása az állo-

mányból 

 törlés a dokumentum tartalmi elavulása/információtartalmának egyszerűbb, gazda-

ságosabb elérése következtében 

 megrongálódott, hiányos, elveszett dokumentumok selejtezése 

3.2 Állományvédelem 

Az állományvédelem az állomány fizikai megóvása érdekében hozott speciális intézkedé-

seket foglalja magában. Az intézmény alapfeladata, hogy biztosítsa a különböző típusú do-

kumentumok gondos kezelését, fizikai állagának megőrzését, védelmét a környezeti ártal-

makkal és lehetőség szerint a használat, igénybevétel és az idő múlása okozta természetes 

elhasználódással, károsodásokkal szemben. Ennek szempontjai a következők: 

 megfelelő könyvtári berendezés és az állománynak ennek használatával, segítségé-

vel a legbiztonságosabb, legmegfelelőbb módon történő elhelyezése 

 külső károsító tényezők – nedvesség, penészgomba, napfény, stb. – lehetőség sze-

rint történő megszüntetése, kiküszöbölése, korlátozása 

 a károsodott, megrongálódott dokumentumok állagának megőrzése gyorsjavítással, 

restaurálással 

 az állomány egyes példányainak sokszorosítása iratmásolással, digitalizálással, 

egyéb reprodukció útján 

Az állományapasztást rendszeresen kell végezni annak érdekében, hogy a dokumentumál-

lomány maradéktalanul szolgálja a magas színvonalon történő tájékoztatást, az olvasók ér-

dekeit és kielégítse információs igényeiket. 
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IV. A Városi Múzeum tárgyi gyűjtőköre 

A 2010. december 14-én kiállított MGY/OK-8174/2010 számú működési engedély alapján 

az intézményrész jellege muzeális gyűjtemény, gyűjtőköre helytörténet, agrártörténet, ipar- 

és technikatörténet, iskolatörténet. Gyűjtőterülete Tapolca város közigazgatási területe, is-

kolatörténet tekintetében a volt tapolcai járás területe, tekintettel arra, hogy a település és a 

környékbeli falvak a különböző történelmi korszakokban szervezett gazdasági, politikai, 

társadalmi és kulturális egységet képeztek. Ez az alapelv a kezdetektől meghatározta a mú-

zeum gyűjtési struktúráját. Mivel az intézmény jelenlegi profilja elsősorban iskolatörténeti 

és helytörténeti jellegű, illetve a Batsányi-kultuszra összpontosít, elsődlegesen e területe-

ken kell figyelembe venni a gyűjteménygyarapítás szükségességét.  

A múzeum régészeti jellegű gyűjtései időszakosan történnek. Azonban a már meglévő he-

lyi ásatási és helyben leltározott anyagok megőrzése és állagmegóvása elengedhetetlenül 

szükséges, elsődlegesen újabb tárlatrészek jövőbeni kialakítása, illetve a tudományos fel-

dolgozó munka feltételeinek biztosítása céljából.  


