
Beszámoló 
a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár

2007. évi munkájáról

A  Debreceni  Egyetem  Egyetemi  és  Nemzeti  Könyvtárának  célkitűzése,  hogy  a 
nyilvánosságra hozott információt, felhalmozott tudást – beleértve a Debreceni Egyetemen és a 
Tudásközpontokba  létrehozott  szellemi  alkotásokat  –  a  legkorszerűbb  eszközökkel  és  a 
felhasználók igényeihez folyamatosan alkalmazkodva közvetítse az egyetemi polgárok, a régió 
használói  és az Országos Dokumentumellátó  Rendszer  tagjaként  az ország minden lakosa 
számára.  Innovatív,  minden  tagkönyvtárban  azonosan  magas  szintű  szolgáltatásaival 
megvalósítja az egyenlő esélyű hozzáférést, elősegítve ezzel a Debreceni Egyetem oktatóinak, 
kutatóinak,  az  intézményben  diplomát  szerző  hallgatóknak,  és  ezzel  együtt  a  régió 
versenyképességét.

E  célok  szolgálatában  minden  tagkönyvtárban  az  olvasók  igényéhez  alakított 
folyamatosan korszerűsített infrastruktúrával, minőségi, legkorszerűbb szolgáltatási formákkal 
állunk  használóink  rendelkezésére.  Az  információszolgáltatás  forrását  a  jól  szervezett 
hagyományos  gyűjtemény,  az  Egyetem  és  Regionális  Tudástárak  kutatási  igényét 
folyamatosan  követő  információs  adatbázisok  és  elektronikus  dokumentumok  jelentik.  Az 
Egyetemi Könyvtárban szaktudásukat folyamatosan megújító és megfelelő kompetenciákkal 
rendelkező szakemberek közvetítik az ismereteket az egyetemi polgárok és más felhasználók 
számára, segítik a rendszeres, kompetencia-alapú és moduláris képzést az oktatásban és az 
életen át tartó tanulás folyamatában.

1. Állomány, gyűjteményszervezés

A szakkönyvtárként funkcionáló új könyvtárépületek (Kenézy Élettudományi  Épület 
és  Könyvtár,  Társadalomtudományi  Könyvtár)  mellett  a  HEFOP  pályázat  nyújtotta 
támogatással  2006-ban  megtörtént  a  főépületben  működő  Bölcsészettudományi  és 
Természettudományi  Könyvtár  (BTEK)  rekonstrukciója.  Az  építkezések  befejezésével 
azonban  az  új  adottságoknak  és  szükségleteknek  megfelelően  kellett  a  gyűjteményt,  a 
könyvtári  munkát  átszervezni,  a  szolgáltatásokat  kialakítani.  Az  egyik  tagkönyvtárban 
bekövetkezett  gyűjteményi,  szolgáltatási  és  az  ezzel  járó  szervezeti  átalakítás  minden 
egységet láncreakciószerűen érint, mivel folyamatosan történik a főépületben lévő könyvtár 
állományának szakrend szerinti megbontása és szakkönyvtárakba irányítása.

Az  elmúlt  évben  az  állomány  egyenletes,  tervszerű  építéséhez  a  Könyvtár  a 
költségvetési  támogatás  mellett  élt  a  pályázati  és  egyéb  támogatási  lehetőségekkel.  Az 
állománygyarapításra  fordítható  források csökkenésével  egyre nagyobb jelentőséggel  bír  a 
köteles példány szolgáltatás. 2007-ben tovább folyt a köteles példányok szakgyűjteményekbe 
irányítása  a  Gyűjteményi  Bizottság  által  kialakított  elvek  alapján.  A  kurrens  köteles 
könyvállomány  tematikus  megoszlása  teljessé  vált,  minden  tagkönyvtár  megkapja  a 
gyűjtőkörébe tartozó szakanyagot.

A  retrospektív  könyvállományt  is  a  megfogalmazott  alapelvek  szerint  fogadja  a 
Kenézy és a Társadalomtudományi Könyvtár. Az online katalógusban feldolgozott anyagok 
esetében jó közelítéssel megtörtént az átcsoportosítás. A gépi feldolgozásra még nem került 
anyagok esetében a raktári leválogatás folyamatban van.

A  BTEK-ben  változás  következett  be  a  köteles  példányok  kezelésében  és 
gyűjteménnyé  szervezésében.  A  köteles  példányok  raktári  elhelyezése  egyszerűsödött: 
megszűnt a profilidegen rész, és 2007 októberétől a vásárolt és köteles anyag külön tárolása. 
Mivel a köteles példányok is kölcsönözhetővé váltak, lehetőség nyílt a  feldolgozási munkát, 
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tárolást és kiszolgálást egyszerűsítő változtatásra.
A 2007-es év a  folyóiratok  elhelyezésében is változást hozott: A 20 évig könyvtári 

célokat  szolgáló  Egyetemi  templom  folyóirat  állományának  átköltöztetése  ez  év  elején 
fejeződött be. A periodika állomány szakkönyvtári rendszerezését nehezítette a tagkönyvtárak 
raktári  kapacitásának  egyenetlensége.  Ugyancsak  problémát  jelentett,  hogy  nagyon  sok 
időszaki  kiadvány  vegyes  tartalmú,  így  nehéz  volt  eldönteni,  melyik  tematikai  egységbe 
kerüljön.

A  retrospektív  és  kurrens  periodika  állomány  megfelelő  szakrendi  részegysége  a 
Társadalomtudományi Könyvtárban található, a főépületben, az újonnan kialakított alagsori 
folyóiratraktárba  kerültek  a  BTK  oktatását,  kutatását  segítő  „bölcsész”  folyóiratok,  az 
ugyanott  található hírlapraktárba a hírlapok, míg az Élettudományi  Könyvtár gyűjtőkörébe 
illő  és  a  vegyes  tartalmú  folyóiratokat  ennek  raktárában  tároljuk.  Elindítottuk  a  kurrens 
agrártematikájú időszaki kiadványok összegyűjtését is, néhány szállítmány már át is került az 
Agrártudományi Centrum könyvtárába.

A folyóiratok  lelőhelyéről  az OPAC ad tájékoztatást.  A bölcsész folyóiratok  teljes 
köre kereshetővé vált a számítógépes katalógusban, s ez meg is látszik a helyben használatuk 
forgalmán, ill. több doktori iskola felvette programjába a régi magyar folyóiratok kutatását.

Szükség raktárban kaptak helyet a plakátok, és egyéb dokumentumok. Megkezdődött 
e különgyűjtemény tematikus rendszerezése, amely a közeljövőben alapja  lehet a csoportos 
feltárásnak.

Kiemelt  figyelmet  kapott  a  régi  könyvek  állománya.  Folytatódott  a  BTEK 
raktárszintjeiről  az  1850  előtti  dokumentumok  leválogatása,  tisztítása  és  díszmű  szintre 
helyezése, valamint elkészültek a részletes possessori feltárást szolgáló listák.

2007-ben tehát  folyamatosan és  tervszerűen történt  a  szakkönyvtárak  állományának 
építése, mely magába foglalja az elavult dokumentumok selejtezését és az állományrevíziót is. 
Így  folyamatosan  korszerűsítjük  a  gyűjteményt,  az  Egyetemen  folyó  oktatási,  kutatási, 
gyógyítási és művelődési igényeket szolgálva.

2. Digitális gyűjtemények

A DEENK dokumentum-vagyonának szerves  részét  képezik  a  külföldi  elektronikus 
adatbázisok és online folyóiratok.  A nemzetközi  tudományos eredmények megismerésének 
korszerű  eszköze,  jelentőségük  különösen  felértékelődik,  mivel  a  magyar  és  külföldi 
folyóiratok megújítása továbbra is neuralgikus pont. 2003–2008 között 140 külföldi folyóirat 
előfizetését  mondtuk  le,  miközben  a  címféleség  növelése  lett  volna  indokolt.  A 
Tudományegyetemi Karok esetében a lemondott folyóiratok száma 400 felett volt ugyanerre a 
periódusra.

2007-ben több mint  60,  jórészt  teljes  szövegű adatbázist  állt  a Debreceni  Egyetem 
oktatói, kutatói, hallgatói és a könyvtárat használó olvasók rendelkezésére. Az adatbázisok 
esetében a könyvtár proxy szerver segítségével otthoni elérést is biztosítunk a beiratkozott 
felhasználóknak. Az általános, több intézmény érdeklődésére számot tartható adatbázisokat 
(EBSCO,  EISZ)  nemzeti  licencszerződéssel  használhatták  a  könyvtárak.  A  speciális 
szakadatbázisok  egy  részének  online  hozzáférését  a  könyvtári  konzorciumok  számára  az 
OTKA  pályázat  biztosította,  25%-os  intézményi  önrész  megfizetésével,  12  konzorcium 
számára. (Ebből 10 konzorciumnak a DEENK is tagja volt, 1 konzorciumot pedig gesztorált.) 
Emellett  az  egyetemi  igényeket  követve  számos  szakadatbázisra  a  Debreceni  Egyetem 
egyedileg fizetett elő.

2007  utolsó  negyedében  már  körvonalazódott,  hogy  veszélybe  kerül  a  támogatott 
adatbázisok  következő  évi  előfizetése.  Kérdéses  volt  az  EISZ  program  fennmaradása, 
elsősorban  a  Science  Direct  következő  évi  előfizetése,  mivel  a  központi  finanszírozó 
intézmények  hatályos  megállapodása  2007.  december  31-én  lejárt.  A  tárgyalások 
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eredményeként az összes, 2007-ben is a palettán szereplő adatbázist szolgáltatják 2008 első 
negyedévében, a folytatásról pedig – a pénzügyi források ismeretében – az újraalakuló EISZ 
Bizottság dönt.

Ugyancsak bizonytalanná vált az OTKA által támogatott adatbázisok következő évi 
előfizetése is, mivel ezek online hozzáférésére nem írtak ki pályázatot. A támogatás hiánya a 
konzorciumokban részt vevő intézményeknek – változatlan előfizetés esetén – több mint 154 
millió  Ft  többletkiadást  jelentett.  A  zömmel  felsőoktatási  intézményeknek  újjá  kellett 
szervezni  az  online  hozzáférésre  alakított  konzorciumokat  és  az  előfizetés  teljes  összegét 
önerőből szükséges előteremteni. Ez a DE esetében közel 25 millió Ft többletkiadást jelent.

3. Szervezeti változások

Az  állomány  és  szolgáltatások  struktúrájának  megváltozása  a  könyvtári  szervezet 
átalakítását vonta maga után, és az elmúlt évben a BTEK-ben volt a leginkább számottevő. A 
könyvtár belső tereinek átalakítása és az állomány elhelyezésének megváltozása lehetővé tette 
a munkafolyamatok újjászervezését a hatékonyabb munkavégzés érdekében. Három osztály 
összevonásával megalakult a Gyűjteményépítési Osztály. Az új szervezeti struktúra lehetővé 
tette az egymást átfedő, egymással párhuzamosan működtetett munkafolyamatok kiszűrését, s 
az  egyes  munkaterületek  gondozására  egy-egy  felelős  dolgoz  kapott  megbízást.  A 
hatékonyság növelésére  igen nagy szükség volt,  mivel  a  2006-os  esztendőben  a könyvtár 
teljes belső terének átalakítása miatt nagy restancia keletkezett a dokumentumok feldolgozása 
terén.

A  főépületben  a  folyóiratok  szolgáltatásával  és  az  olvasószolgálati  pontok 
átalakításával  meg  kellett  oldani  az  olvasók  tájékoztatását,  és  az  új  ügyeleti  pontokon  a 
tájékoztatás  mátrix  rendszerben  történik  a  Szakreferens  Osztály,  a  Folyóirat  Osztály  és  a 
Gyűjteményépítési Osztály munkatársai bevonásával.

A könyvtári munkafolyamatok egységesítését segíti a  Wikilib  szolgáltatás, amely a 
munkafolyamatok  leírását,  könyvtári  szabályzatokat  és  a  tagkönyvtárakban  folyó  munka 
egységesen  jó  színvonalát  meghatározó  leírásokat  minden  könyvtári  munkatárs  számára 
elérhetővé teszi.

2007.  január  1-től  az  Egyetemi  Könyvtárban,  DEENK  szervezeti  egységeként 
működik  az  Egyetemi  Kiadó,  amely  korábban  a  KLTE  jogutódjának,  a  TEK-nek  önálló 
egysége volt.

4. Informatikai és elektronikus szolgáltatások

A Debreceni Egyetem intézményi archívuma (DEA) az Egyetem és Tudásközpontok 
szellemi tulajdonának elektronikus tárhelye, a nyílt hozzáférés egyik megnyilvánulási formája, 
amely a könyvtár gondozásával működik. A DEA-ban a nyílt hozzáférés (open access) eredeti 
szellemiségének megfelelően kívánjuk tárolni és szolgáltatni az egyetemen dolgozók kutatási 
eredményeit a kiadói copyright-politika és a személyes rendelkezések maximális tiszteletben 
tartásával.

A  DEA  tartalma  (digitalizált  dokumentumok,  disszertációk  és  tézisek,  hallgatói 
dolgozatok,  kutatási  anyagok  oktatási  segédletek,  előadásanyagok  és  intézményi 
dokumentáció) folyamatosan bővül.

2007-ben folytattuk  a  kották,  régi  folyóiratok,  könyvek,  és  tankönyvek,  valamint  a 
Neveléstudományi  Tanszék  megbízásából  a  Rektori  Tanács  jegyzőkönyveinek 
digitalizálását.  Az elkészült  anyag  a  DEA-ban  történő  szolgáltatása  az  egyetemi  tárhely 
megfelelő kialakítása miatt késik.

Noha  technikailag  megoldott  a  zárt  hálózat  használata,  a  digitalizált 
tankönyvgyűjtemény anyagának fejezetenkénti letöltéséhez a szerzői jogi kérdések tisztázása 

3



/tmp/DEENK_beszamolo_2007.doc

szükséges.
A DEA 2007-ben tartalmilag  szakdolgozatokkal  és PhD dolgozatokkal gyarapodott 

leginkább,  valamint  több  tanszék  és  kar  tölt  vagy  töltet  fel  oktatási  segédanyagokat.  Az 
Informatikai  Karon  a  hallgatók  már  üzemszerűen,  míg  a  Jogi  és  Közgazdaságtudományi 
Karokon, valamint az ATC AVK és MTK Karain ez évtől könyvtárosok végzik a feltöltést.

A  PhD  dolgozatok  adatbázisba  kerülésének  rendeleti  és  szervezeti  szabályozása 
megoldott (Kormányrendelet, DE Doktori Szabályzat), megtörtént a doktori iskolák titkárainak 
tájékoztatása  is.  A  kísérleti  periódus  után  2008-tól  a  Tudományos  Igazgatósággal 
együttműködve dokumentált módon folyik a feltöltetés.

A  DEA  együttműködik  a  DART-Europe  nevű  Uniós  projekt  keresőjével,  és 
folyamatban van egy másik nemzetközi projekthez (DRIVER) való kapcsolódás is.

Az Egyetemi Bibliográfia 2006–2007-ben kb. 3–4 ezres tétellel gyarapodott, melyet 
elsősorban az ÁJK és KTK kutatói publikációs listáinak feldolgozásával, valamint az OEC és 
BTK retrospektív tételeinek bevitelével  értünk el.  Az Egyetem új vezetésének terveibe jól 
illeszthető az Egyetemi Bibliográfia. Folyamatos egyeztetések alapján reálisnak látjuk, hogy a 
következő fél évben összegyetemi bibliográfia készítésére alkalmassá tegyük az adatbázist.

Mivel  hazánkban  jelenleg  csak  néhány  publikus  intézményi  archívum  működik  és 
megoldatlan  ezen  intézmények  tapasztalatcseréje,  eredményeik,  céljaik  rendszeres 
publikálása.  A  nemzetközi  és  hazai  tapasztalatok  megismerésére  a  DEENK  2007-ben 
konferenciát  szervezett  Digitalizálás  és  elektronikus  hozzáférés  az  Észak-Alföldi  régióban 
címmel, külföldi és magyar előadók meghívásával, a Baross Gábor program támogatásával.

5. Szolgáltatások

Az  olvasóbarát  környezet  kialakítása  mellett  számos  szolgáltatás  fejlesztésével 
segítettük  a  könyvtárhasználók  információszerzését.  A  BTEK-ben  meghosszabbítottuk  a 
nyitvatartási időt, a dokumentumok nagyobb része minden olvasó számára kölcsönözhetővé 
vált, függetlenül annak forrásától, lehetőség nyílt az ún. „éjszakai kölcsönzésre”. Az új építésű 
és felújított tagkönyvtárak teljes területén elérhetővé vált  az internet saját számítógépről is. 
Több  tagkönyvtár  mellett  2007-től  az  olvasó  a  BTEK-ben  is  minden  számítógépről 
kezdeményezhet  nyomtatást.  A  felhasználóbarát,  új  webes  katalógus  felületén  az  olvasók 
otthonról is meghosszabbíthatják a kikölcsönzött könyveket a könyvtáros segítsége nélkül.

Az  elektronikus  könyvtári  szolgáltatások  és  adatbázisok  intenzív  használatának 
előtérbe  kerülésével  egyre  nagyobb  hangsúlyt  kap  a  felhasználók  képzése.  Legfontosabb 
területei  2007-ben  a  következők  voltak:  adatbázis-bemutatók  egyetemi  oktatóknak, 
dolgozóknak és felsőbb éves hallgatóknak, az egyetemi hallgatók könyvtárismereti  oktatása 
(több karon), kihelyezett adatbázis bemutatók tartása.

A  DEENK  könyvtárközi  kölcsönzéssel  az  egész  országban  szolgáltat 
dokumentumokat,  és  az  Országos  Dokumentumellátó  Rendszer  (ODR)  kiemelkedően 
legtöbbet  teljesítő  intézménye.  A  dokumentum  visszaküldés  postai  költségének  központi 
finanszírozása  2007.  január1-től  megszűnt,  díja  az  olvasókat  terheli,  így  a  2007-ben 
országszerte indított kérések száma az előző évinek kb. a felére csökkent. A kérési arányok 
azonban  nem változtak,  az  ODR rendszerben  regisztrált  kérések  egyharmadát  a  DEENK 
fogadja, míg kétharmadát pedig kb. 50 könyvtár teljesíti.

A Könyvtári Intézet és a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti  Könyvtár NKA 
pályázati támogatásával továbbképzést szervezett „A dokumentumszolgáltatás hagyományos 
és korszerű módszerei” címmel 2007. április 23–24-én a Debreceni Egyetem Aulájában. A 
rendezvény két napján összesen nyolcvan fő vett részt az ország minden részéből, és a határon 
túli könyvtárosok is képviseltették magukat.

6. Minőségbiztosítás
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DEENK  minőségbiztosítási  munkájának  koordinálását  végző  Minőség  Irányítási 
Tanács  (MIT)  útmutatásával  eredményes  munkát  végeztek  az  elmúlt  évben  létrejött 
munkacsoportok.

A  Partnerkapcsolati  munkacsoport  előkészítette  a  DEENK  Minőségügyi 
Kézikönyvének részét képező partnerkapcsolati listát, amelyből elektronikus adatbázis épül. 
A  Szervezeti  kultúra  munkacsoport  folyamatosan  működik,  megtörtént  az  intézmény 
szervezeti kultúrájának feltérképezésére irányuló felmérés összegzése. Az eredményeket és az 
ezek nyomán kialakult képet két fórumon ismerték a meg a könyvtár munkatársai. A Belső 
szabályozás munkacsoport  áttekintette a könyvtár szabályzatait. Megvizsgálták az SzMSz-
ben megnevezett bizottságok tevékenységét, javaslat készült további működésükről. 

2007-ben  megalakult  a  Folyamatszabályozással  foglalkozó  munkabizottság, 
melynek  feladata  a  könyvtári  munkafolyamatok  azonosítása,  folyamatgazdák  kijelölése, 
folyamatábrák  elkészítése.  Kezdő  lépésként  valamennyi  egység  elkészítette  a  kölcsönzés 
munkafolyamatát, leírását, ábráját.

A MIT felülvizsgálta a korábban elkészített  SWOT  analízist,  mely alapját képezi a 
kidolgozandó  stratégiai  tervnek.  Megismételtük  a  használói  elégedettségmérést  és  a 
teljesítménymutató  mérését.  A  korábbi  mérésekkel  összehasonlítva  képet  alkotunk arról, 
hogy  történtek  e  változások  e  területek  hatékonyabb  működésében.  A  MIT  megkezdte  a 
szolgáltatási és minőségi előírások, valamint a minőségügyi kézikönyv kidolgozását.

7.  Személyzet

2007 márciusától az Egyetemi Kiadó szervezetileg az Egyetemi Könyvtárhoz tartozik, 
munkatársaival  a  hivatalosan  engedélyezett  létszám  123  fő.  A  könyvtárosok  centrumok 
szerinti finanszírozása is változatlan, az alkalmazottak közül központi keretből 14 főt, TEK 
keretből  72  főt,  TEK  bevételből  6  főt,  OEC  keretből  19  főt,  ATC  keretből  12  főt 
finanszíroznak.

Mivel  a  kurrens  és  részben  a  retrospektív  köteles  példányok  fogadása  minden 
tagkönyvtár  feladatává  vált,  az  Egyetemi  és  Nemzeti  Könyvtár  megváltozott  működési 
rendjéhez igazodva javaslat készült a nemzeti gyűjtemény kezelését és szolgáltatását végző 
könyvtári személyzet finanszírozására.

2007-ben lezárult  a könyvtári szakemberek szervezett  képzésének 7 éves ciklusa. A 
DEENK-ből  és  hálózatából  az  elmúlt  időszakban  6  munkatárs  PhD  fokozatszerzését 
támogattuk,  30  könyvtáros  –  csaknem  minden  intézeti  könyvtáros  –  szerzett,  ill.  szerez 
elsősorban  informatikus  könyvtáros  felsőfokú  végzettséget,  42-en  vettek  részt  akkreditált 
szakképzésben és 21-en részesültek angol nyelvi képzésben.

Vezetői javaslatok alapján elkészült  a következő 7 éves, 2013-ba befejeződő ciklus 
továbbképzési terve, amelyben 62 munkatárs szervezett képzésére kerül sor.

Debrecen, 2008. január 22.

Dr. Virágos Márta 
főigazgató
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