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A Balatonfüredi Városi Könyvtár  

Helytörténeti Gyűjteményének gyűjtőköri szabályzata 
 

 

1. A gyűjtemény földrajzi határai 

Gyűjtjük a Balatonfüreddel illetve a város közvetlen természeti- földrajzi környezetével /hegy, erdőség 

stb./ foglalkozó írásos és képi dokumentumokat. Ezt tekintjük fő gyűjtési területünknek. Szükségesnek 

érezzük azonban, hogy tágabb környezetünket bemutató alapvető munkák is helyet kapjanak a 

gyűjteményben. Ezért lehetőségeinkhez képest beszerezzük a Balatonról szóló alapműveket.  A 

gyűjtési szempontnál figyelembe vesszük azt is, hogy Balatonfüred egykor Zala vármegyéhez 

tartozott. 

 

2. A gyűjtemény időbeli határai 

A gyűjtésben a teljességre törekszünk, éppen ezért semmilyen kronológiai határt nem vonunk meg a 

beszerzendő dokumentumok tekintetében. Egyaránt fontosnak tartjuk a város múltjával, jelenével, 

esetleg jövőjével foglalkozó művek gyűjtését. 

 

3. A gyűjtemény tartalmi körülhatárolása 

Gyűjtünk minden olyan természettudományi, társadalomtudományi és művészeti tárgyú szakirodalmi 

művet, amely településünkkel foglalkozik. A monográfiákon kívül azokat a munkákat is fontosnak 

tartjuk beszerezni, amelyeknek esetleg csak egy-egy fejezete tartalmazza gyűjtési területünket. A 

településünkön élt,  ill. élő személyek szakirodalmi munkái is helyet kapnak a gyűjteményben, 

akárcsak a róluk szóló irodalom.  

Helyismereti jellegűnek tekintünk minden olyan szépirodalmi alkotást, amelynek cselekménye itt 

játszódik, vagy pedig a településről, vagy az itt élt, élő személyekről szól.  

A helyi költők és írók, alkotók műveit lehetőség szerint teljességgel gyűjtjük. Helyi szerzőnek 

tekintünk minden olyan személyt, akinek munkássága - élete jelentős része a településhez kötődik.  

 

4. Hagyatékok 

A gyűjtőkörbe illő hagyatékok feldolgozása és gondozása. 

 

5. A gyűjtemény formai körülhatárolása /dokumentumtípusok/ 
 

Könyvek  

A gyűjtemény tartalmi határait figyelembe véve gyűjtjük ezt a dokumentumtípust, kiegészítve a helyi 

nyomdák termékeivel, tekintet nélkül arra, hogy azok helyi vonatkozásúak-e tartalmilag vagy sem. 
 

Időszaki kiadványok 

Retrospektív gyarapítás: a településünkön eddig megjelent összes sajtótermék. 

Kurrens gyarapítás: elsősorban a városban megjelenő lapok, a megyei napilap, valamint egyéb 

folyóiratok füredi vonatkozású számait és lapkivágatok formájában a helyi vonatkozású cikkeket.  

  

Térképek 

Elsősorban a Balatonfüredet ábrázoló nyomtatott térképészeti anyagok beszerzésére törekszünk, de 

szükségesnek tartjuk a tágabb környezetünket bemutató atlaszok és térképek gyűjtését is. Ezért - a 

teljesség igénye nélkül - gyűjtjük a Balatont ábrázoló földrajzi – geológiai - közigazgatási kartográfiai 

dokumentumokat is. 
 

Nem publikált, illetve szűk körben publikált dokumentumok 

A helyi vonatkozású kéz- és gépiratok gyűjtése tartozik ebbe a csoportba: szak- és záródolgozatok, 

disszertációk, pályamunkák, alapszabályok,  tanács- és képviselőtestületi ülések anyagai, levelezések, 

személyes iratok,  stb. 

 

 



2 

 

Aprónyomtatványok 

Gyűjtünk minden olyan prospektust, plakátot, röplapot, meghívót, gyászjelentést stb., amely a 

városban történt eseményekről nyújt információt, valamint a balatonfüredi nyomdákban készült 

aprónyomtatványokat. 

 

Mikrofilmek  

A régi balatonfüredi hírlapok és folyóiratok. 

 

Másolatok 

Az eredeti formájában nem beszerezhető dokumentumok bármilyen reprográfiai technikával készült 

másolata. 

 

 

Képrögzítéses dokumentumok   
 

Állóképek 

Főként a nyomdai úton készült és terjesztésre szánt képi dokumentumok, képes levelezőlapok, 

grafikák, metszetek stb., gyűjtése, és egyedi fényképek és diapozitívok beszerzése. 

A gyűjtést az alábbi témakörök szerint végezzük: 

a./ A várost és természeti környezetét ábrázoló táj- és látképek. 

b./ a város utcáit, tereit, lakó-, köz- és műemlék épületeit, szobrait stb. ábrázoló képek. 

c./ gazdasági, politikai, társadalmi, kulturális eseményekről hírt adó képi dokumentumok. 

d./ személyeket ábrázoló képek.  

 

Mozgóképek 

A városról és környékéről illetve a helyi fontosabb eseményekről készült filmfelvételeket gyűjtjük.   

 

Hangrögzítéses dokumentumok 

A fontosabb helyi események /rendezvények, előadások, hangversenyek stb./ hanganyagait gyűjtjük, 

valamint a Balatonfüredhez kötődő személyekkel készült hangfelvételeket. 

 

 

 

Múzeumi dokumentumtípusok 

 

A muzeális tárgyak ajándékozással, vásárlással, cserével kerülnek a Gyűjtemény tulajdonába 

- természettudományi gyűjtemény (kőzetgyűjtemény, trófeagyűjtemény) 

- történeti dokumentumok: település-, ipar-, mezőgazdaság-, hajózás-, orvos-, sporttörténeti stb. 

tárgyak (makettek, utcanévtáblák, téglák, céges és céhes tárgyak, emléktáblák, épülettöredékek, 

fürdőpoharak, stb. ) 

- néprajzi gyűjtemény: különböző alapanyagokból készült  használati eszközök és dísztárgyak, , 

a szőlészet-borászat eszközei, az állattartás eszközei, háztartási eszközök, viseletek, textíliák az 

ünnepi és hétköznapi életből, a polgári élet eszközei, tárgyai,  

- szakrális jellegű tárgyak: viseletek, egyházi tárgyak 

- képzőművészeti alkotások: festmények, szobrok, kisplasztikák, dísztárgyak, stb. 

- kitüntetések, érmek-érmék, serlegek,  stb.  

 

 

Balatonfüred, 2008. február 20.  

 

Frissítve: 2012. február 29. 

 

 

 

Sárköziné Sárovits Hajnalka 

igazgató 


