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BEVEZETÉS 

 

 
A Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményeinek Könyvtára egy-

házi tudományos és nyilvános szakkönyvtár. 

A Könyvtár két fő állományrészből áll: Történeti Könyvtár, Modern Könyvtár. A Tör-

téneti Könyvtár állományát az évszázadok alatt összegyűjtött, XVI-XX. századi könyvanyag 

képezi, melynek megőrzése és feltárása e könyvtárrész, illetve az itt folyó munka célja. A "Mo-

dern Könyvtár" elnevezés a közelmúltban kiépített, huszonötezer kötet befogadására képes sza-

badpolcos, galériás könyvtárrészt jelöli. E részlegben kapott helyet az olvasóterem is.  

Mivel Könyvtárunk tulajdonképpen kétfunkciós könyvtárnak tekinthető, e kettősség a 

gyűjtőkör vonatkozásában is megmutatkozik. Noha a Történeti Könyvtár muzeális jellegű ál-

lományát ma már gyakorlatilag nem gyarapítjuk (hiszen minden újonnan beérkező dokumen-

tum a Modern Könyvtár állományába kerül, annak szakrendje szerint), a szerzeményezésnél 

tekintettel kell lennünk a következő fontos szempontokra: 

 A történeti állomány tartalmi-tematikai szempontból bizonyos mértékig meghatározza 

a beszerzés kereteit, a beszerzendő célirodalmat (a történeti-tematikai folytonosságot 

így is biztosítani kell); 

 Nem hagyható figyelmen kívül, hogy Könyvtárunk a Dunántúli Református Egyházke-

rület (gyakorlatilag az egész Dunántúl) központi könyvtára, s a gyarapításnak ezt tük-

röznie kell; 

 Ugyancsak lényeges szempont, hogy Könyvtárunk teológiai szakkönyvtár, a Pápai Re-

formátus Teológiai Akadémia felsőoktatási könyvtára, tehát a református teológiai 

szakirodalmat teljességre törekvően kell gyűjtenie (mint ahogyan ezt a Főiskolai 

Könyvtár az 1950-es évekig meg is tette); 

 Végül, de nem utolsó sorban ezeket a szempontokat össze kell egyeztetni a Modern 

Könyvtárnak, mint iskolai könyvtárnak vállalt funkciójával, azaz a középfokú oktatás 

könyvtári ellátásával.   
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RÉSZLETES GYŰJTŐKÖRI UTASÍTÁS 
 

(A kölcsönözhető és segédkönyvtári/kézikönyvtári állományrészek szétválasztása nélkül) 

 

 

SZAKIRODALOM 
 

 

0  ÁLTALÁNOS MŰVEK 

 

Érdemi teljességgel gyűjtendők a tudomány és kultúra alapjaival, a dokumentációval, a köny-

vek, írásfajták, könyvtárak történetével foglalkozó művek, a könyvészeti, bibliográfiai munkák, 

címtárak, adattárak és a gyűjtőkörbe tartozó nyomtatott katalógusok. Gyűjtendők az általános 

enciklopédiák, lexikonok és szótárak a lehető teljességgel. Be kell szerezni a magyar sajtó tör-

ténetére vonatkozó kiadványokat, az e témában átfogó és részletes ismereteket tartalmazó mű-

veket. 

 

 

1 FILOZÓFIA, PSZICHOLÓGIA 

 

A lehető teljességgel gyűjtendők a filozófiatörténettel és a filozófiai rendszerekkel foglalkozó 

munkák. A pszichológia, logika, erkölcs és az etika területéről az alapművek gyűjtendők válo-

gatással (az erkölcs területéről kiemelten gyűjtendők a valláserkölcsi megközelítésű művek). A 

hatékony tájékoztatás érdekében be kell szerezni a szakterület alapvető lexikonait, bibliográfi-

áit.  

 

 

2 VALLÁS, TEOLÓGIA 

 

Teljességgel gyűjtendők a Bibliával, a szentírástudománnyal, az egyháztörténettel átfogóan 

vagy részleteiben foglalkozó dokumentumok, a történelmi Magyarország keresztyén (elsősor-

ban református) egyházaival, felekezeteivel, egyházművészetével, népi vallásosságával foglal-

kozó művek, valamint a hozzájuk tematikailag kapcsolódó szaklexikonok, bibliográfiák, encik-

lopédiák. Ugyancsak teljességre törekvően kell beszerezni a református teológia elméleti és 

gyakorlati irodalmát, más keresztyén felekezetek teológiai irodalmából pedig azokat a műveket, 

amely monografikus igénnyel készültek, az alapvető tájékozódást szolgálják.  

Válogatással gyűjtendő az általános és összehasonlító vallástudomány szakirodalma, valamint 

a nem keresztyén vallásokra (keleti vallások, mitológia stb.) vonatkozó szakirodalom. 

 

 

3 TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK 

 

Be kell szerezni a középfokú oktatáshoz nélkülözhetetlen statiszikai és szociológiai alapmun-

kákat, elsősorban a magyar politikatörténet és politológia kézikönyveit. Az állam- és közigaz-

gatástan, valamint a közgazdaságtudomány nem tartozik szorosan gyűjtőkörünkhöz, ezért en-

nek szakirodalmából erős válogatással szerzünk be néhány alapmunkát.  

Válogatással ugyan, de gyűjtjük az alapvető jogi kézikönyveket, a jogtörténeti munkákat és az 

egyházjogi szakkönyveket. 
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A néprajz és a folklór területéről beszerzendők az alapozó és közérdeklődésre számot tartó mű-

vek. Különös figyelemmel gyűjtendők a magyarság táj- és néprajzát taglaló művek, ezen belül 

is a Dunántúl, mint kiemelt terület szerepel. 

 

 

5 MATEMATIKA ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYOK 

 

Beszerzendők a középiskolai oktatáshoz nélkülözhetetlen korszerű kézikönyvek és átfogó, ösz-

szefoglaló jellegű népszerűsítő munkák. 

 

 

6 ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK 

 

Beszerzendők az alkalmazott tudományokról szóló általános összefoglaló művek (szakterüle-

tenként), valamint a tudománytörténeti munkák. 

 

 

7 MŰVÉSZETEK, SZÓRAKOZÁS, SPORT 

 

A lehető teljességgel gyűjtendők az egyes művészeti stílusokat tárgyaló és bemutató összefog-

laló kiadványok, az építészeti és más művészeti stílusokat bemutató albumok, lexikonok és 

kézikönyvek, a magyar és egyetemes művészet nagy alakjainak munkásságát taglaló főbb mun-

kák. 

A film- és színházművészet, valamint a sport területéről be kell szerezni az összefoglaló törté-

neti munkákat, lexikonokat. 

 

 

8 NYELVEK ÉS IRODALOM 

 

Teljességgel gyűjtendő a nyelv általános kérdéseivel, a filológia, a lexikológia, a grammatika, 

a szövegkritika és a hermeneutika kérdéseivel foglalkozó irodalom, valamint az egyes nyel-

vekre (mindenekelőtt a magyar nyelvre) vonatkozó szakirodalom. Könyvtárunk ugyancsak a 

lehető teljességgel gyűjti az egyetemes és magyar irodalomtörténet, a különböző irodalmi mű-

fajok, stílusirányzatok szakmunkáit, a gyűjteményes műveket és antológiákat, az irodalomel-

méleti, irodalomesztétikai és irodalomkritikai műveket. Gyűjtendők az eligazító jellegű élet- és 

korrajzok, a magyar nemzeti irodalom határon belüli és határon túli eredményeit földolgozó 

összefoglalások, tanulmánykötetek. Beszerzendők a középiskolai műelemzéseket segítő tömö-

rítvények, összefoglalók, érettségire felkészítő feladatgyűjtemények, segédkönyvek. 

 

 

9 RÉGÉSZET, FÖLDRAJZ, ÉLETRAJZ, TÖRTÉNELEM 

 

A régészet témaköréből az alapirodalom gyűjtendő, részletességgel csak a Dunántúlra vonat-

kozó művek.  

A honismeret témaköréből beszerzendők az egész országra vonatkozó átfogó jellegű munkák, 

valamint a helyismereti szempontból fontos részpublikációk. A helyismereti különgyűjtemény-

ben (Papensia) kell elhelyezni a Pápáról szóló, helyi vonatkozású, pápai szerző által írott ma-

gyar vagy idegen nyelvű dokumentumok egy-egy példányát. 

A földrajz és az útleírások témaköréből válogatással gyűjtendő a földrajztudomány alapiro-

dalma, az útleírások, turistakalauzok. A térképek közül be kell szerezni Európa országainak 
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autóstérképeit, valamint Magyarország megyéinek, nagyobb városainak térképeit egy-egy pél-

dányban.  

Teljességgel gyűjtendő a magyar történelemmel foglalkozó szakirodalom. Átfogó összegzések 

mellett egy-egy korszak, időszak, történelmi periódus eseményeit feldolgozó tudományos mun-

kák is a gyűjtőkörbe tartoznak. Be kell szerezni a világtörténelem alapvető, monografikus igé-

nyű kézi- és segédkönyveit. Gyűjteni kell a művelődéstörténet körébe tartozó publikációkat, a 

reprint kiadványokat, a helyismereti monográfiákat.  

 

 

SZÉPIRODALOM 
 

Teljességre törekvően gyűjtjük a régi magyar irodalom értékes alkotásait, válogatunk a mai 

magyar irodalom terméséből. Ugyancsak válogatva gyűjtjük a határon túli mai magyar írók 

műveit. Teljességre törekvően szerezzük be a külföldi szépirodalom klasszikusainak magyar 

fordításban megjelenő műveit.  

Az idegennyelvű szépirodalom köréből: gyűjtendők az angol, a német és a francia irodalom 

klasszikusai, hogy legismertebb műveik eredeti nyelven is hozzáférhetők legyenek. Ezzel a 

gimnáziumi idegennyelv-oktatást is segíteni kívánjuk. 

 

 

IDŐSZAKI KIADVÁNYOK 

 

Gyűjtésük a könyvtár gyűjtőköréhez igazodik. 

 

 

Pápa, 1997. április 25. 
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