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lajstromszámon bejegyzett nyilvános szakkönyvtár.

A HH FDK tevékenysége:

Tevékenységének célja, hogy a az 1997. évi CXL. Törvényben meghatározott
alapkövetelmények biztosítása mellett működésével elősegítse a népművészet
társadalmi hasznosulását, jelenlétét a hazai kulturális életben és a köztudatban, s
megteremtse a dokumentációs hátterét a népzene és a néptánc élő és folyamatos
visszatanulásának.

Fő feladata, hogy a rendelkezésére álló eszközökkel segítséget adjon a népzenével,
néptánccal, néprajzzal kapcsolatos elméleti és gyakorlati, valamint szakmai és
tudományos munkához. A Használókat a könyvtári és szakirodalmi tájékoztatás
segítségével releváns információkkal lássa el, segítse a kutatómunkát, illetve a
felsőfokú képzésben résztvevők tanulmányait.

A HH FDK feladatának tekinti továbbá, hogy a gyűjtőköri szabályzat szerint
állományát minél szakszerűbben és a teljességre törekvőén gyarapítsa.
Emellett fontos feladata, hogy az állományába kerülő dokumentumok formai és
tartalmi feltárását elvégezze, az állományvédelmi szempontokat figyelembe véve
tárolja, valamint azok információtartalmát a HH FDK által meghatározott keretek
között elérhetővé tegye.

Számos hagyatéknak ad helyet, ezek állományát esetlegesen egyben tartja,
megőrzi, gondozza, illetve a mindenkori szerzői jogi szabályok szerint szolgáltat
belőle.
Emellett őrzője és gondozója a Magyar Állami Népi Együttes kottatárának,
fotógyűjteményének, valamint a Táncház Archívum anyagának.
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Egyik legjelentősebb feladata, hogy a Néptáncosok Szakmai Háza dokumentációs
anyagainak örököseként, illetve a folyamatosan beérkező magángyűjtemények
befogadójaként megőrizze, feldolgozza, és az állományvédelmi szempontokat
betartva tárolja a Magyarországon felhalmozott, illetve a Kárpát-medence (vagy
akár

távolabbi

tájak)

bármely

etnikumához

tartozó

népzenei-

és

néptáncgyűjtéseket.
Ezen információkat a digitális technika felhasználásával az internet segítségével
mindenki számára hozzáférhetővé kívánja tenni.

G yű jtő k ö r i

s z in t e k

:

Főgyűjtőkört alkotnak a szakkönyvtári feladatok körébe vont szakterületek forrásai,
valamint ezek ismeretéhez elengedhetetlenül szükséges segédtudományok:
- Magyar és Kárpát-medencei etnikumok népzenéje
- Magyar és Kárpát-medencei etnikumok néptáncai
- Magyar és Kárpát-medencei etnikumok néprajza
- Népzene- és néptáncpedagógia
-

A

népzene-néptánc

revival

mozgalmakkal

kapcsolatos

kiadványok

és

dokumentumok
- Népzene-néptánc ihletésű zene- és táncművészet
- Népművészeti ihletésű tárgyalkotó művészet, iparművészet
- Kulturális antropológia (elsősorban a Kárpát-medencére vonatkozó munkák)
- Földrajz, térképtudomány (különösen a Kárpát-medencére vonatkozó irodalom)
- Hely- és tájtörténeti munkák
- Helységnévtárak

Mellékgyűjtőkörbe tartoznak a főgyűjtőkörrel érintkező alap- és rokontudományok:
- Zenetörténet, zeneelmélet, zeneesztétika (elsősorban népzenei vonatkozásokkal
is rendelkező művek)
- Történelem, történettudomány (Elsősorban a magyarságra, annak rokon- és
szomszéd népeire vonatkozó irodalom)
- Kárpát-medencei művelődéstörténet, művelődéspolitika
- Nyelvészet (népnyelvvel, nyelvjárásokkal, kétnyelvűséggel, kisebbségi nyelvekkel
foglalkozó források)
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- Pszichológia, pszicholingvisztika (népnyelvi adatokkal, néplélektannal foglalkozó
területek)
- Szépirodalom (kizárólag népéleti vonatkozású)
-

Társművészetek:

képzőművészet,

színház,

film-,

fotó-

és

táncművészet

legfontosabb általános művei

A Z ÁLLOM ÁN YGYŰ JTÉS SZEM PON TJAI:

-

időbeli

-

földrajzi

-

nyelvi

-

dokumentumtípus szerinti
példányszám szerinti

-

archiválási

Időbeli szempont:

A gyűjtőkörbe tartozó dokumentumokat időbeli korlátok nélkül gyűjti a Il ii FDK,
mivel fontosnak tartja mind a könyvtár alapítása előtt megjelent szakirodalom,
mind pedig a napjainkban publikált, a legfrissebb kutatási eredményeket közlő
dokumentumok beszerzését.

Földrajzi szempont:

A könyvtár a beszerzés során nem szelektálja a beszerzendő dokumentumokat azok
megjelenési helye szerint.
Kiemelt szempont: a határokon túli kiadók magyar és idegen nyelvű kiadványainak
gyűjtése.

Nyelvi szempont:

A HH FDK elsősorban a magyar nyelven megjelent dokumentumokat gyűjti, de a
gyűjtőköri elveknek megfelelő idegen nyelvű szakirodalmat is állomány részévé
igyekszik tenni.
Fontos szempont, hogy a fő gyűjtőkörbe tartozó, a Kárpát-medencében megjelenő
szakirodalmat az adott országban/területen élő, nem magyar népek nyelvén is be
tudjuk szerezni.
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Dokumentumtípus szerint:
• Könyvek, folyóiratok
• Kézirattár
• Kottatár
• Aprónyomtatványok
Aprónyomtatvány
Szórólap
Plakát
Újságcikk-repertórium

• Digitális
digitális

dokumentumok

(nyomtatott

dokumentumok,

könyvnek

elektronikusan

megfelelő

tárolt

adatok

gyűjteménye)
CD, DVD
CD-ROM
DVD-ROM
Egyéb hordozó: pl. külső tárhely

• Kiadványként megjelent audio- és video-dokumentumok:
(Népzenével és néptánccal foglalkozó eredeti és revival hangfelvételek)

Hagyományos (analóg) hanghordozó
LP (bakelit és vinyl)
Magnószalag
Magnókazetta
Hanglemez
(bakelit-, vinyl-, alumínium-, műanyag-lemez)

Digitális hanghordozó
CD, DVD
CD-ROM
DVD-ROM
Egyéb hordozó
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Mozgófilm
Hagyományos videó
VHS
SVHS
Egyéb hordozó

• Folklórgyűjtéseket tartalmazó audio- és videodokumentumok:
Hagyományos (analóg hordozón)
Digitális hordozón

Példányszám szerint:

A gyűjtemény speciális jellegére való tekintettel a könyvtár állománya csak helyben
használható, ezért a dokumentumokat egy példányban szerzi be.

Hagyatékok és azok gyűjtési szempontjai:

A hagyatékok esetében a befogadás szempontjai megegyeznek a Gyűjtőköri
Szabályzatban meghatározott elvekkel.
A HH FDK a válogatás jogát minden esetben fenntartja.

Záró rendelkezések
A gyűjtőköri szabályzatot öt évenként felül kell vizsgálni és a szükséges
m ódosításokat végre kell hajtani.

Budapest, 2014.11.14.
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