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Köszönettel várjuk észrevételeiket az info@lib.unideb.hu címre, 
melyekkel hozzájárulhatnak a Könyvtár fejlesztéséhez, szolgáltatásaink megújulásához!

Az ország második legnagyobb könyvtáraként a felbecsül�
hetetlen érték� gy�jteményre é�ül� felhasznál�barát, min�sé�� gy�jteményre é�ül� felhasznál�barát, min�sé�
gi szolgáltatások széles s�ektrumát a Debreceni Egyetem min�
den �olgára, nyilvános könyvtárként �edig valamennyi könyv�
tárhasznál� számára biztosítjuk.

Olvasójegyként az intelligens fényké�es hallgat�i azonosít� 
kártya, hivatalos nevén a Debreceni Egyetemi Kártya (DEKa) 
vagy a könyvtárban készített, vonalkódos kártya szolgál.

Az elkészült DEKa-kártyákat a karukhoz tartozó könyv-
tári egységben vehetik majd át az egyetemi polgárok, amivel 
a regisztráci� után azonnal igénybe vehet�k a könyvtár szolgál��k a könyvtár szolgál�
tatásai.

Az olvas�jegy arcké�es igazolvánnyal együtt, tanévenkénti 
érvényesítéssel a DEENK valamennyi egységében használhat� 
(Agrártudományi Könyvtár, Bölcsészettudományi és Természet�
tudományi Könyvtár, Kenézy Élettudományi Könyvtár, Médiatár, 
M�szaki Könyvtár, Gyermeknevelési és �eln�ttké�zési Kari Könyv��szaki Könyvtár, Gyermeknevelési és �eln�ttké�zési Kari Könyv�
tár, Társadalomtudományi Könyvtár, Zenem�vészeti Könyvtár), 
de másra nem ruházhat� át.

A könyvtárba bárki beiratkozhat személyesen, a kölcsönzé�
si �ultoknál.

Könyvtári olvas�jegy váltásához az alábbi dokumentumok 
szükségesek:
l Kitöltött belé�ési nyilatkozat (A honla�r�l letölthet�!)
l Személyi igazolvány/útlevél, tart�zkodási engedély, 2001. 

január 1. után kiadott gé�járm� vezet�i engedély
l DE hallgat�inak aktív jogviszony a NEPTUN�ban és NEPTUN�

k�d/hál�zati azonosít�
l A DE oktat�inak, dolgoz�inak egyetemi jogviszony igazolása

Az első alkalommal beiratkozó hallgatók a Neptunban 
is igényelhetnek olvasójegyet, a Könyvtári beiratkozás kér�
vény kitöltésével. A beiratkozási díjat szintén a Ne�tunon ke�
resztül kell utalni.

A lejárt olvasójegy önállóan is meghosszabbítható az on�
line katal�gus Olvas�i adatok menü�ontjában vagy a könyvtári 
honla�ok nyit�oldalán lév� Bejelentkezek (Saját könyvtár) me�� Bejelentkezek (Saját könyvtár) me�
nü�ontban. Az olvas�jegy hosszabbításának díját 1 h�na�on be�
lül személyesen vagy a NEPTUN rendszerben kell kiegyenlíteni. A 
szervezeti egységek – az el�z� évek gyakorlatának megfelel�en 
– dolgoz�ik könyvtári beiratkozását keretátadással is intézhetik.

Az iratkozás díja: 2.000 Ft/fő/tanév (2014. sze�tember 
15�ig érvényes)

A kulturális kedvezménykártya díja tartalmazza a beiratko�
zás árát, de a befizetést, kérjük igazolják.

A hallgat�k féléves olvasójegyet is válthatnak (1.200 �t/f� és 
2014. február 15�ig érvényes), de csak személyesen. 

Minden gólya, aki a 2013/14�es tanévre nyert felvételt 
és el�ször iratkozik be a könyvtárba, ajándékot ka�: DEKa-
kártyájára 20 oldal másolására elegendő egyenleget töl-
tünk fel, amit a Bölcsészettudományi és Természettudományi 
Könyvtárban, a Kenézy Élettudományi Könyvtárban és Társa�
dalomtudományi Könyvtárban találhat� önkiszolgál� gé�eken 
tud elhasználni. 

A könyvtári regisztráci�val a DEENK minden egységéb�l le��l le�
het�ség van kölcsönzésre, ami a szakirodalom mellett kiterjed 
a szé�irodalom, lekt�r, ismeretterjeszt� irodalomra, a turisztika, 
idegen nyelv, fitnesz, hobbi, gasztron�mia területeire; valamint a 
könyveken kívül kottákra, filmekre, zenei anyagokra is. A könyv�
tári ala�szolgáltatásokon kívül (kölcsönzés, hosszabbítás, könyv�
tárközi kölcsönzés) az olvas� megka�ja azt a jogot is, hogy ott�
honr�l elérhesse a DEENK elektronikus szolgáltatásait, az el�fi�
zetett adatbázisokat (ACM, EBSCO, EISZ, Sciece Direct, SCOPUS, 
WoS stb.) és az elektronikus foly�iratokat.

Az el�z� tanévben váltott olvas�jegyek érvényessége 
2013.09.15.

Van olvasójegye/d? 
Könyvtár nélkül nem teljes az egyetemi élet!


