
Beszámoló
a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár 

2006. évi munkájáról

A  Debreceni  Egyetem Egyetemi és Nemzeti  Könyvtár a Debreceni Egyetem egyik 
legfontosabb,  az  oktatást  és  kutatást  korszerű  eszközökkel  támogató  háttérintézménye. 
Alapfeladatának  teljesítéséhez  a  jelenlegi  és  jövőbeni  képzési,  oktatási  és  közösségi 
szükségleteket  és  igényeket  ismerő,  arra  építő,  felhasználóbarát  és  az  esélyegyenlőséget 
biztosító  könyvtár  szükséges.  Az egyetem polgárai  mellett  a  városban és  a  régióban élők 
számára  is  vonzó,  könnyű  eligazodást,  önkiszolgálást,  csoportos  és  elmélyült  tanulást,  a 
könyvtáros és olvasó együttműködését  lehetővé tevő barátságos környezet megteremtése a 
cél. A dokumentumokhoz, tanulmányi anyagokhoz és a korszerű információforrásokhoz való 
hatékony és gyors hozzáférés, valamint a rugalmas szolgáltatások kialakításának legfontosabb 
eszköze a 2005/2006-os tanévben is a szakkönyvtári rendszer továbbfejlesztése volt.

A DEENK könyvtári szerkezete a 2005/2006-os tanévben a következő volt:

DEENK Nemzeti és Általános Gyűjtemények Könyvtára
Állománya: 4.453.000 dokumentum
Területe: 5342 m2

Beiratkozott olvasók száma: 5964
Dolgozók létszáma: 61 fő

DEENK Társadalomtudományi Könyvtár
Állománya: 61.000
Területe: 1750 m2

Beiratkozott olvasók száma: 2938
Dolgozók: 9 fő

DEENK Műszaki Főiskolai Könyvtár
Állománya: 219.481 :ebből 37.000 könyv és folyóirat, a többi a TER anyag (szabvány)
Területe: 482 m2

Beiratkozott olvasók száma: 945
Dolgozók: 3 fő

DEENK Pedagógiai Főiskolai Kari Könyvtár
Állománya: 49.000 dokumentum
Területe: 423 m2

Beiratkozott olvasók száma: 1881
Dolgozók: 5 fő

DEENK Konzervatórium Könyvtára
Állománya: 58.000 dokumentum
Területe: 200 m2

Beiratkozott olvasók száma: 300
Dolgozó: 1 fő

DEENK Agrártudományi Könyvtára
Állománya: 162.000 dokumentum
Területe: 844 m2
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Beiratkozott olvasók száma: 3000
Dolgozók száma: 9 fő

DEENK Kenézy Élettudományi Könyvtára
Állománya: 330.000 dokumentum
Területe: 3253 m2

Beiratkozott olvasók száma: 6261
Dolgozók száma: 19 fő

Könyvtári Koordinációs Központ::
Dolgozói létszám 14 fő: ebből 1 főigazgató, 2 fő adminisztráció, a többi a nemzeti könyvtári 
feladatok egy része.

Alapterületben bekövetkezett változások
A  szakkönyvtári  hálózat  bővítésének  újabb  szakasza  az  Élettudományi  Könyvtár 

átadása,  amelyre  2005  novemberében  került  sor  (műszakilag).  A  könyvtár  korszerű 
tanulmányi és kutatási feltételeket nyújt 2006 januárja óta. 3250 m2-en 210 olvasó hellyel, 
oktató  és  multimédia  teremmel  fogadja  az  olvasókat  Ezzel  egy időben átadásra  került  az 
Egyetemi templom 2100 m2-es területe valamint a Kémiai Szakkönyvtár kiköltözött a Kémiai 
épületből. Ezzel a területtel csökkent a NAGYK férőhelye, de a főépületben 300m2 új raktár 
kiépítésre került/kerül sor.

A  szakkönyvtári  rendszer  további  eleme  a  bölcsészet-és  társadalomtudományi 
szabadpolcos  gyűjtemény  kialakítása  a  Főépületben.  A  főépületben  működő  könyvtár 
korszerűsítésének  alapjait  a  DIRECT  Debreceni  Infrastrukturális  Egyetemi  Campus 
Továbbfejlesztési HEFOP pályázat szolgálta. Jelentős szabadpolcos övezet kialakítására nyílt 
lehetőség (40.000 kötet), teljesen kibővült a kutatói tér és a Templom átadásával meg kellett 
oldani a folyóirat olvasó korszerű elhelyezését is. A főépületben folyó átalakítás gyakorlatilag 
lehetetlenné tette a munkát több hónapon keresztül. A felújított könyvtári tereket a kivitelezők 
jelentős csúszással fokozatosan adták át. Még mindig vannak olyan részek, ahol hiányzik a 
bútor és a raktári polcok.

Az Élettudományi  Könyvtár  átadásával  bővült  az  egyetemi  könyvtári  rendszer.  Ez 
egyben azt is jelentette, hogy  900.000 könyvtári egységet kellett  megmozgatnunk és más 
helyre  költöztetnünk.  Ennek  a  munkának  egy  jelentős  része  átnyúlik  a  2007-es  évre, 
melynek jelentős anyagi vonzata is van.

Dolgozói  létszám:  A  DEENK  költségvetésből  finanszírozott  dolgozóinak  száma  2005 
folyamán  12-vel  csökkent.  Szeretném  azt  is  hozzátenni,  hogy  2  év  alatt  30%-os 
megtakarítást  kellett  végrehajtanunk,  úgy,  hogy közben a  könyvtári  szolgáltatásokat 
fokozatosan  bővítettük.  A  tanszéki  könyvtárak  integrációja  révén  2006  folyamán  2  fő 
könyvtáros  a  mi  állományunkba  került,  így  alakult  ki  a  121  fő  foglalkoztatott.  Az  új 
szolgáltatások bevezetése és az átalakításokkal járó sok többletmunka teljesítésére a hallgatói 
munkaviszonyban foglalkoztatottak száma jóval tíz fölött van.

Olvasói statisztika
A 2006-os évben a beiratkozott olvasók száma visszaesett. Erre logikus magyarázattal 

szolgál az a tény, hogy a legnagyobb könyvtári egységünket 2 hónapig zárva kellett tartani az 
átalakítási munkálatok miatt és igazából még mindig nem tudjuk a megszokott szolgáltatások 
teljes palettáját  nyújtani (a dokumentumok folyamatos  költöztetése miatt).  A 2007-es évet 
szeretnénk egy nagyon erőteljes PR kampánnyal indítani, hogy a város lakossága körében 
is ismertté váljanak új szolgáltatásaink.
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A  könyvtár  állományának  nagyságának  számadatai  magukért  beszélnek.  A 
kották, hangzó anyagok és kisnyomtatványokkal együtt közel 6 milliós állomány az ország 
második  legnagyobb  könyvtárává  teszi  a  debrecenit.  Egyedülálló  értéke  még  a 
gyűjteménynek,  hogy  minden  hazai  nyomdában  előállított  dokumentum  kölcsönözhető 
formában  hozzáférhető  az  egyetem  polgárai  számára.  A  karok  nehéz  pénzügyi  helyzete 
ellenére  a  folyamatos  gyarapodás  biztosított.  Ehhez  természetesen  a  Könyvtárnak  nagyon 
sokat tennie, hogy minden pályázati és támogatási lehetőséget megismerjen, megpályázzon és 
elnyerjen.  Összefoglalóan  elmondhatjuk,  hogy  folyamatosan  nagy  gondot  fordítunk  az 
állomány  tervszerű építésére,  mely magába foglalja  a folyamatos állomány revíziót is.  A 
tervszerű állományépítés következtében gyűjteményünk korszerű, teljes mértékben megfelel 
az  Egyetemen  folyó  oktatási,  kutatási,  gyógyítási  és  művelődési  igényeknek.  2006-ban  a 
könyvtári  rendszer  állományát  26.234  magyar  nyelvű  és  2.280  idegen  nyelvű  könyv 
gyarapította  és  139 magyar folyóirat címmel valamint 13 külföldi folyóirat címmel lett 
gazdagabb.  Muzeális  dokumentumainkból  700  került  a  katalógusba;  szabványokból, 
plakátokból több mint 9000 ezer került feldolgozásra.

A  könyvtári  rendszer  infrastruktúrája  nagyon  egyenetlen.  Az  újonnan  épült 
egységeknél van elég sok új számítógép (pl. Társadalomtudományi Könyvtár), de az összes 
többi helyen – beleértve a Kenézy Könyvtárat is –  a számítógépes park nagyon elavult. 
Ennek oka az, hogy az elmúlt évek során egyetlen minisztériumi pályázat nem íródott ki a 
számítógépes infrastruktúra fejlesztésére. Úgy gondolom, hogy ez nagyban rontja az egyetem 
vonzerejét  a jövendő felvételizők körében, s mindenképpen forrást kell találni a fokozatos 
fejlesztésre. A könyvtár saját bevételeiből jelentős fejlesztéseket kezdeményezett, különösen 
projektorok, szekennerek és munkaállomások beszerzésére. 

A  könyvtár  bevételi  forrásainál  jól  látszik,  hogy  mind  a  saját  bevétel,  mind  a 
pályázati  források jelentősen hozzájárulnak a jó szakmai színvonal fenntartásához és az új 
kezdeményezések, projektek megvalósításához.

A  bevételek  jelentős  részét  fordítjuk  a  kisebb-nagyobb  projektek  emberi  erőforrás 
fedezésére, és hallgatók alkalmazására.

A könyvtár nagyon reális és visszafogott költségvetést tervezett az elmúlt években és 
megpróbált nagyon takarékosan gazdálkodni. Minden új beruházás esetében sok apró dolgot 
oldottunk meg saját erőből.

A  könyvtár  szolgáltatásainak  népszerűsítése  egyre  fontosabb  a  felsőoktatási 
intézmények  között  fokozódó  versenyben.  Ezért  több  fórumon  is  meg  kell  jelenni  és 
népszerűsíteni a DEENK különleges helyzetét és az olvasók egyedülálló lehetőségeit.

Az  állománygyarapítás  költségeiben  szerepelnek  a  nem központi  keretből  (KPKF) 
vásárolt, de beleltározott dokumentumok is, ezért térnek el a számok.

A központnál szerepelnek az adatbázisok és az integrált  könyvtári  rendszer support 
költsége, mert ez összegyetemi feladat. 

Összefoglalóan  elmondhatjuk,  hogy  a  Debreceni  Egyetem  Egyetemi  és  Nemzeti 
Könyvtára magas színvonalon, a nehéz körülmények ellenére is kiemelkedő munkát végzett a 
Debreceni Egyetem érdekében a 2006-os évben is.

Debrecen, 2007. május

Dr. Virágos Márta
főigazgató
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