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Állomány gyarapítása, gondozása

-gyarapítás - új könyvek jegyzéke – negyed évente
- olvasói igények – pedagógusok, óvónők,           

önkormányzati dolgozók
- ismerni kell saját állományodat
- kiadókat, kiadók honlapjai, 
- újdonságok megjelenését is figyelemmel kell    

kísérni
- több részből álló – több kötetes művek
- sorozatok

ÉS heti új könyvek megjelenése: költészet, elbeszélő próza; 
publicisztika, sport; ifjúsági irodalom; irodalomtudomány; 
nyelvészet, szótár; művelődéstörténet, néprajz; történelem, 
politika; szociológia, közgazdaságtan, jog; filozófia; vallás; 
pszichológia, pedagógia; művészetek.



- ajándék kötetek (kupacok, dobozok)

- helyismereti könyvek, helyi szerzők ajándék kötetei

Mivel a helyünk véges a gyarapítás másik oldala a leválogatás

- leválogatás –tartalmi
- fizikai

- köttetés: kb 3000,-/ db (2020-ban) Mérlegelni kell!

Minden, ami számít újra megjelenik
- Dezideráta lista összeállítása



Líra csoporthoz 
tartozó kiadók 

-Magvető Kiadó: Kertész Imre életmű, kortárs magyar szerzők
-General Press : Világsikerek, Romantikus regények, Regényes történelem, Írisz 
könyvek
-Athenaeum Kiadó, Picoult, J., Coelho, P., Bíró Szabolcs
-Szépmíves Könyvek
-Manó Könyvek

-Menő Könyvek 
-Partvonal Kiadó: Egészségünkre!, Partvonal szépirodalom, 
-Rózsavölgyi és Társa
-Corvina Kiadó 

2017-ben az Alexandra bolthálózat csődjét követően a Móra Kiadóval közösen 
huszonnégy könyvesboltot és könyváruházat vettek át. Így közel száz boltjával 
Magyarország legnagyobb könyvesbolt-hálózatává vált.
https://www.lira.hu/

https://www.lira.hu/




Könyvmolyképző Kiadó

Pöttyös könyvek
-Bíbor 10-14 korúaknak

-Vörös 14-16 korúaknak
-Rubin 16-17 korúaknak
-Zafír 16-17 - fantasztikus, erotikus fantasy
-Arany 17-től kortól
-Kristály - női pszichotriller
-Rázós könyvek 18+
-Fekete macska regénytár
-Sötét örvény

https://konyvmolykepzo.hu/





Maxim Kiadó
- Nyelvkönyvek különböző típusú nyelvvizsgákra, illetve könyvek a közép-
és emelt szintű érettségire
- Érettségi mindkét szintjére segédtankönyvek 
- Próba érettségit tartalmazó könyvek 
-Út a tudáshoz tankönyvcsalád 
-Dream válogatás
http://maximkiado.hu 

Mozaik Kiadó
Mozaik 1990-óta a legnagyobb magyar tulajdonú tankönyvkiadó
Az iskolákkal való hatékony együttműködés érdekében a Mozaik az egész 
országot behálózó területi szakreferens-szolgálatot tart fenn. 
www.mozaik.info.hu

Lazi
-Fekete István "felnőtteknek szóló" írásai
-füveskönyv" sorozat
-romantikus regények
www.lazikiado.hu





Európa Könyvkiadó

Több mint hatvan éve működő irodalmi könyvkiadó,
- világirodalom klasszikus és reprezentatív kortárs alkotásai (magas színvonalú 
fordításokban)
Tematikus és szerzői sorozatai:
-Európa zsebkönyvek
- kötelezők, ajánlott olvasmányok
-kortárs világ-és magyar irodalom, pl. Háy János életmű, Hrabal,  King, S., 
Agatha Christie regények, Merle, R.
-Metró 2033 Univerzum : Dmitry Glukhovsky világa
-100 könyv – 2015-ben indult, 2016-ban leállt

Kiválóan kereshető honlappal
https://europakiado.hu





Osiris Kiadó
"A tudás maga a hatalom.„
-Osiris klasszikusok
-Osiris könyvtár Film, Osiris könyvtár Történelem, Osiris könyvtár Filozófia, Osiris 
könyvtár Folklór, Osiris könyvtár  Szociálpszichológia klasszikusai, Osiris könyvtár 
Pszichológia, Osiris könyvtár Politológia, Osiris könyvtár Antropológia Osiris könyvtár 
Irodalom, Osiris könyvtár Jog, Osiris könyvtár Vallástörténet…
-Osiris tankönyvek 
-Osiris diákkönyvtár

www.osiriskiado.hu

IPC Kiadó
-IPC könyvek 
-IPC nature
-IPC gastro
-IPC mirror

www.ipck.hu





Az IPC könyveivel garantált a siker





Trivium
-A távol-keleti kultúrkör
-Dalai Láma könyvek
-Egy gésa emlékiratai 
-Üzleti élet nemzetközi bestsellerei Spencer Johnson, 
Napoleon Hill
www.triviumkiado.hu

Tericum
-Benjamin Hoff: Malacka és tao 
-Tao Te King 
-Hessétől a Demian
-Lélekvesztő könyvek
www.tericum.hu

Tilos az Á Kv.
Egy új generáció kiskamaszok, kamaszok, fiataloknak
-Vészkijárat-könyvek







Kossuth Kiadói Csoport tagjai

-Kossuth K.
-Noran Libro K.
-Ventus Libro K.
-Naphegy K.
-Ventus Commerce K.

Sorozataik:
-Életre szóló olvasmányok (magyar és világirodalom)
-Életre szóló regények (magyar szerzők)
-Európa női szemmel- kortárs szerzők
-Világhíres festők
-Világhíres zeneszerzők
-Világhíres operák
-Kétnyelvű klasszikusok
-Sorsfordítók (ált. iskolásoknak, magyar történelem alakjai)
-A magyar történelem rejtélyei
-A történelem rejtélyei

www.kossuth.hu





Regényes életek sorozat                                       A magyar történelem rejtélyei



Mezőgazda Kiadó
sorozatai
-Lovaskultúra
-Házunk táján
- Kertészkönyvtár
Valamint egyetemi tankönyveket mezőgazdasági témában

https://www.mezogazdakiado.hu

Sziget Kiadó

http://www.szigetkiado.hu – nem könyvtárba való 
kiadványok, kevés információ, de szép kivitelezés

Cser Kiadó
Sorozatai
-Színes ötletek. Kézimunka

https://cserkiado.hu

https://www.mezogazdakiado.hu/
http://www.szigetkiado.hu/






SOROZATOK SOROZATOK SOROZATOK SOROZATOK

Animus kiadó- Centrál Médiacsoport tagja
Skandináv krimik
www.animuscentral.hu

Pánem kiadó
Tantusz könyvek
https://panem.hu

Útikönyvek
Lingea felfedező Lingea
Lingea barangoló Lingea
Marco Polo Corvina
Berlitz útikönyvek Lingea
Útitárs Panemex K.
Utazzunk együtt! Hibernia
Dream travel Maxim









Harmat Kiadó
1990-ben alapították célja, hogy színvonalas irodalommal lássák el a kereszténység 
iránt érdeklődőket, illetve úgy segítsenek hitbeli és életvezetési kérdésekben, hogy 
megőrizzék a hit személyességét és egyben igényességét is. 
www.harmat.hu



És mi van a többi kiadóval?



Helyismereti könyvek

Minden KSZR könyvtárban precíz módon gyűjtik és állományba 
illesztve hozzáférhetővé teszik a helyi kiadványokat, ami nagyon 
fontos, dicséretes. 

Segíteni tudtok a Somogyi-könyvtárnak abban, hogy szóltok, ha új 
kiadvány jelenik meg a településetekről. Felhívjátok rá a 
figyelmünket, hogy új helyismereti munka született. Számunkra 
sokkal könnyebb így beszerezni ezeket a helyismereti munkákat. 



…És akikről nem beszéltünk

https://www.szukits.hu/
https://fumax.hu/
https://www.agavekonyvek.hu

https://fumax.hu/


Science fiction, fantasy, képregény



Sikerszerzők



Kortárs magyar szerzők történelmi regényei
Benkő László, Bíró Szabolcs , Fábián Janka, Bán Mór, Csikász Lajos, Cselenyák Imre,
Varga-Körtvélyes Zsuzsanna, Urbánszki László, Trux Béla, Nemere István



Köszönöm a figyelmeteket!


