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a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár

2008. évi munkájáról

A  Debreceni  Egyetem  Egyetemi  és  Nemzeti  Könyvtára (DEENK)  a  beszámolási 
periódusban jelentős lépéseket tett az egyetemi és országos könyvtárügyi stratégiával összhangban 
megfogalmazott  céljainak  elérésében.  A  digitális  technológia  korszerű  eszköztárának 
alkalmazásával  eredményeket  ért  el  az  egyetemi  tudásvagyon  elektronikus  hozzáférhetővé 
tételében, hazai és nemzetközi szétsugárzásában. Az elmúlt évben végzett munka az elektronikus 
adatbázisok technikai és tartalmi fejlődését, a dokumentumok nagyarányú mennyiségi növekedését 
eredményezte. Egyetemi és országos feladatának ellátása határozta meg gyűjteményének építését, 
feltárását, a szakirodalmi információ közvetítését korszerű technológiák alkalmazásával, új, 24 órás, 
távoli elérésű online szolgáltatásokkal bővítette.

1. Elektronikus szolgáltatások

A Debreceni  Egyetemen  készült  tudományos publikációk  bibliográfiai  adatait  tartalmazó 
Publikációs Adatbázis működtetése a Rektori Határozat alapján történt Az adatgyűjtés, ellenőrzés, 
jelentős  szervezési munka, folyamatos  kapcsolattartás  mellett  a munkálatok technikai  hátterét  is 
meg kellett teremteni. Ennek eredményeként több mint száz a 2008-ban közölt és az adatbázisban 
regisztrált  publikációk  száma.  Az  adatbázis  alapjául  szolgált  nyomtatott  kiadványok 
megjelentetésének is

A  Debreceni  Egyetem  Elektronikus  Archívuma (DEA)  az  egyetemen  létrehozott 
dokumentumok (szakdolgozatok,  PhD dolgozatok,  oktatási  anyagok,  digitalizált  dokumentumok, 
publikációk)  digitális  tárhelye.  Szakdolgozatokat  az elmúlt  évben 5 kar  töltött  fel  rendszeresen, 
szabályzatokban meghatározott módon. Újabb tanszékek és intézetek jelezték felöltési igényüket, 
ennek kari szabályozását szükséges megoldani. Az OM adatbázisból megtörtént a PhD dolgozatok 
adat- és dokumentum-átemelése. 
Örvendetes  tény,  hogy az új  egyetemi  portálon  is  elérhető  a  Publikációs  Adatbázis  és  a  DEA, 
valamint a honlap célszerűbb hozzáférést nyújt a könyvtári információkhoz. 

A  könyvtár digitalizálási  munkájában  kiemelt  figyelmet  fordít  az  egyetem  történetével 
foglalkozó  kéziratok,  dokumentumok  elektronikus  megőrzésére.  Az  OKM  által  meghirdetett 
Magyar Digitális Képkönyvtár pályázati támogatás elnyerésével megtörtént az egyetem történetét 
(1912–1940)  illusztráló  fényképgyűjtemény,  valamint  a  Kézirattárban  található  ex  libris 
gyűjtemény digitalizálása.

Az  interaktív  könyvtári  portál  fejlesztésének  eredményeként  a  beiratkozott  olvasók 
figyelemmel  kísérhetik  kölcsönzéseiket,  és  kezdeményezhetik meghosszabbításukat.  2008 
februárjától, egyelőre tesztüzem módban, lehetőség van arra, hogy a raktárból online kérőlapon – 
akár otthonról is – kérje ki az olvasó a számítógépes katalógusban szereplő könyveket, folyóiratokat 
és egyéb dokumentumokat. A kéréseinek állapotát a WEBPAC-ban figyelemmel tudja követni. Az 
év végével a tesztidőszak lezárult.

A  könyvtár  jelentős  erőfeszítéseket  tett,  hogy  az  Egyetem  oktatói,  kutatói,  hallgatói  az 
elkövetkező  évben  is  hozzáférhessenek  a  szakmai,  tudományos  munkájukhoz  szükséges 
adatbázisokhoz.  Elkezdődött  az Elektronikus  Információszolgáltatás  (EISZ)  nemzeti  program 
átalakítása,  2009-re  az  eddiginél  szélesebb  résztvevői  kört  felölelő  konzorciummá  alakult.  Az 
OKM, MTA és az NKTH továbbra is központi támogatás formájában finanszírozzák a programot, 
azonban a szolgáltatást igénylő intézményeknek meghatározott önrész megfizetését kell vállalniuk. 
Ahhoz,  hogy  változatlan  maradjon  a  korábban  előfizetett  szaktudományi  adatbázisok  száma, 
jelentős  intézményi  hozzájárulásra  volt  szükség.  Emellett  növelte  az  előfizetés  költségét  a 
jelentősen megugró devizaárfolyam is. 
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2. Állomány, gyűjtemény

A tervszerű,  megfontolt  állományépítés  következtében  a  DEENK gyűjteménye  korszerű, 
megfelel  az  Egyetem oktatási,  kutatási  igényeinek.  A könyvtár  állománya  2008-ban  5,5  millió 
dokumentum volt, ebből a könyv és folyóirat 2,8 millió kötet.

A köteles  példányok  továbbra  is  az  egyetemi  oktatás  elsődleges  szakirodalmi  hátterét 
jelentik. Az előző években kialakított rendszer szerint 2008-ban tovább folyt a kurrens példányok 
szakgyűjteményekbe  utalása  a  korábbiakban  is  használt  tematikus  megosztás  szerint.  A köteles 
példányok feldolgozása a fogadó gyűjteményekben folyik.

Az  elmúlt  évben  is  nagy  hangsúlyt  kapott  a  magyar  és  külföldi  hallgatók  tankönyv 
igényének  kielégítése,  valamint  olyan  magyar  és  idegen  nyelvű  szakkönyvek beszerzése, 
amelyek egyrészt referensz anyagként szolgálnak, másrészt az anyaintézményben folyó tudományos 
munkát, elsősorban a PhD képzést támogatják.

A nélkülözhetetlen szakirodalmi hátteret jelentő  külföldi folyóirat rendelések megújítása 
2008-ban sem zajlott zökkenőmentesen. TEK-es szinten az előző évhez képest 52 címet mondtunk 
le  és 21 újat  rendeltünk.  Több tanszék minden külföldi  előfizetésétől  megválni  kényszerült.  Az 
egyes karok hozzáállása és anyagi ellátottsága nagyon eltérő, a keretek késve, nem egyforma időben 
nyílnak  meg  és  igencsak  esetlegesek,  miközben  a  folyóiratokat  szolgáltató  Swets  cég  egy 
egységként  kezeli  az  egész  egyetemet,  s  csak  a  teljes  előleg  beérkezése  után  újítja  meg  az 
előfizetéseket. 
Az  Élettudományi  Kenézy  Könyvtár  külföldi  periodika  állománya  is  súlyos  veszteséget 
könyvelhetett el. A folyóiratok, folyóiratcsomagok árának emelkedése, a költségvetés hiánya miatt 
arra kényszült, hogy 64 külföldi folyóirat előfizetését lemondja 20 mFt értékben. 

Az  elmúlt  évekhez  hasonlóan  az  OKM  az  Országos  Dokumentumellátó  Rendszer 
támogatása  céljából  dokumentumok beszerzésére  9,5  mFt-tal  segítette  a  DEENK állományának 
gyarapítását. A könyvtár továbbra is részt vett az országos közös katalogizálási együttműködésben 
és rekordcserében.

A gyűjtemények szempontjából 2008 a korábbi nagy állománymozgásokat követő kisebb-
nagyobb utómunkálatok éve volt, amely a  retrospektív állomány rendezettségének növekedését, 
könnyebb használhatóságát eredményezte. 

A  folyóirat  állomány költözés  utáni  utómunkálatai  egyrészt  egyes  folyóiratok 
elhelyezésének változását, másrészt bizonyos állományok, elsősorban az Élettudományi Raktárba 
került vegyes állomány rendezését és más tagkönyvtárba irányítását jelentette. 

A  raktári  állomány  gondozásakor  kiemelt  figyelmet  szentelünk  a  muzeális 
dokumentumoknak.  Végére ért a könyvtár  1850 előtti, régi és ritka könyveinek kiválogatása és 
összegyűjtése a különböző raktárszintekről. Az NKA által meghirdetett konzerválási pályázatoknak 
köszönhetően  tisztítás  és  fertőtlenítés  után  a  BTEK Díszmű tárába  kerültek.  Elkészült  a  védett 
dokumentumok kiszolgálásának új szabályzata.

Folyamatosan haladt a könyvraktárak rendezése, minden állományrészben a dokumentumok 
válogatása,  selejtezése.  A  tagkönyvtárakban  közel  46  ezer  elavult,  rongálódott  dokumentum 
selejtezésére  került  sor  és  folytatódott  a  BTEK-ben  a  2007-ben  kivont  mintegy  13000  kötet 
folyóirat törlésének utómunkálata. 

A plakáttár történetének új szakasza kezdődött el 2008-ban a korábban feltáratlan archív 
anyag rendezésével. Folytatódott a plakátok digitalizálása és az elektronikus adattárba került képek 
címleírása. Mivel még nem készült el az országos szabvány e dokumentumtípus leírásáról, úttörő 
munkának tekinthető az a 300 db címleírás,  amely a könyvtár katalógusában már megtalálható. 
Terveink szerint 2009-ben belső hálózaton megjeleníthetővé válik majd a bibliográfiai rekordhoz 
kapcsolható digitalizált plakát képe is.

Folyamatosan bővült, az igényeket és az új beszerzéseket figyelembe véve újult meg a 
szabadpolcos  állomány.  A  TTK-s  hallgatók  mind  szélesebb  körű  kiszolgálása  érdekében  a 
matematika és fizika szakterület legfontosabb szakirodalma is szabadpolcos elhelyezést kapott.
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3. Könyvtári szolgáltatások

A beszámolási periódus kiemelt feladata a szolgáltatás- és olvasóközpontúság erősítése volt, 
és a könyvtár minden tevékenysége ezt a célt szolgálta. Az elmúlt években kialakított szolgáltatási 
struktúrát  a  felhasználói  igények  figyelembe  vételével  folyamatosan  alakítottuk  tovább.  Az  év 
elején  áttekintettük  az  ügyeleti  pontok  munkáját,  s  ahol  szükségesnek  láttuk,  változtattunk 
olvasóink mind magasabb színvonalú kiszolgálása érdekében. 

Az  első  éves  hallgatók a  felvételi  értesítéssel  együtt  kapták  kézhez  a  könyvtár 
szolgáltatásairól, használatáról tájékoztató CD-t. Magyar és angol nyelvű, a DEENK-et bemutató 
kiadvány  készült,  és  az  adott  tagkönyvtárba  újonnan  beiratkozó  olvasó  könyvtárhasználati 
útmutatóból  is  megismerhette  az  egység  használatát,  szolgáltatásait.  A  HÖK-kel  történt 
együttműködés  értelmében  a  különböző  kedvezményeket  nyújtó  kulturális  kártya azonos  a 
könyvtári olvasójeggyel, amelyet az első éves hallgatók könyvtári beiratkozásukat követően soron 
kívül vehettek át. 

A DEENK a nyilvános könyvtári ellátás országos stratégiai feladatát megvalósító Országos 
Dokumentum-ellátási  Rendszer  (ODR) központja.  A DEENK könyvtárközi  kölcsönzéssel  az 
egész  országban  szolgáltat  dokumentumokat,  és  az  ODR  kiemelkedően  legtöbbet  teljesítő 
intézménye. A dokumentum visszaküldés postai költségének központi finanszírozása 2007. január 
1-től megszűnt, számuk az előző évekhez képest jelentősen csökkent, 2008-ban pedig stagnált. A 
kérési arányok azonban nem változtak, az  ODR rendszerben regisztrált kérések egyharmadát 
változatlanul DEENK teljesíti (29%), míg kétharmadát pedig kb. 50 más könyvtár szolgáltatja. 
Növekedtek  a  másolatban  történő  teljesítések,  külön  kiemelendő  az  elektronikus  úton  történt 
szolgáltatások emelkedése. Örvendetes, hogy néhány határon túli (elsősorban erdélyi és szlovéniai) 
magyar  könyvtár  és  a  DEENK  között  megindult  az  elektronikus  könyvtárközi 
dokumentumszolgáltatás, így az olvasó a nehezen megszerezhető dokumentumokhoz is nagyobb 
eséllyel juthat hozzá.

4. Gazdálkodás, pályázatok

A  DEENK  gazdálkodását  a  kiegyensúlyozottság  és  a  takarékosságra  való  törekvés 
jellemezte.  Minden kereten  a  felhasználás  időarányosan és  ésszerűen történt  az  érvényben lévő 
szabályok és előírások betartásával. A DEENK gazdálkodásában elsőrendű szempont az egyetem 
forrásainak ésszerű felhasználása, és a bevételek lehetőség szerinti fokozása volt. 

A könyvtár feladatainak megvalósításában sikerrel használta fel a pályázati forrásokat, 13 
pályázattal  több  mint  25  millió  Ft-ot  nyert  el.  Elsősorban  a  Nemzeti  Kulturális  Alap  hirdetett 
könyvtári célú támogatást, az Oktatási és Kulturális Minisztérium pályázatain pedig több mint 15 
millió Ft támogatásban részesült az intézmény. 

2008-ban  az  Európai  Unió  támogatási  rendszerében  a  könyvtárak  számára  eddig  nem 
tapasztalható fejlesztési lehetőségek nyíltak meg. A DEENK az Új Magyarország Fejlesztési Terv 
operatív  programjaként  meghirdetett  TIOP  1.2.3.  pályázatán  a  könyvtári  szolgáltatások 
infrastruktúra  fejlesztésére  100 mFt-ot  igényelt,  a  TÁMOP 3.2.4.  pályázattal  pedig  250 mFt-ot 
tervez az országos hatókörű könyvtári szolgáltatásfejlesztésre fordítani.

Debrecen, 2009. július 06.

Dr. Virágos Márta
főigazgató
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