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

Hol kereshetünk?
A könyvtár számítógépes katalógusában, az OPAC-ban az 1994 

után állományba vett mindenféle dokumentumtípus (a 
papíralapútól az elektronikusokig) teljes körűen kereshető, a 
korábbi anyagok esetében még a hagyományos katalógust is aján-
lott használni. Az olvasó a tájékoztató könyvtárosoktól kérhet segít-
séget, akik felvilágosítást adnak a katalógusok használatáról, vala-
mint tájékoztatnak a hagyományos és az elektronikus információke-
reső eszközökről, a különböző szakterületekhez tartozó adatbázis-
okról, ötleteket adnak a keresésekhez, valamint otthoni kutatáshoz.

Ezt is érdemes tudni a DEENK-ről!
A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár 2001. január 1-től működik integrált szervezetben, közös menedzsment irányí-

tása alatt. A hét tudományos könyvtár alkotta, nyilvános intézmény fő feladata az információhoz való korszerű hozzáférés biztosítása, 
különös tekintettel az egyetem polgáraira. A nemzeti gyűjtőkörű könyvtár állománya több mint 6 millió dokumentumot számlál. 

Egy kis történelem
Az egyetemi könyvtár 1918-ban nyílt meg a közönség szá-

mára 10.000 kötettel, majd 1932-ben a központi épület befejezése 
után költözhetett végleges otthonába, a külön könyvtári célra ter-
vezett szárnyba, mely 2 millió kötet és több száz olvasó befogadá-
sára volt alkalmas.

Mi is az a köteles?
Az intézmény történetében döntő jelentőségű esemény volt, 

amikor megkapta a kötelespéldány-gyűjtés jogát és felada-
tát (1952), majd 1997-ben a könyvtári törvény megerősítette nem-

zeti könyvtári jellegét. Hazánkban te-
rületi elvű kötelespéldány szolgáltatás 
működik (60/1998. (III. 27.) Korm. ren-
delet), ami a DEENK esetében azt jelen-
ti, hogy az Országos Széchényi Könyv-
tár mellett Magyarország második leg-
nagyobb könyvtáraként 1952 óta ré-
szesedik az országhatáron belül meg-
jelent könyvek, időszaki kiadványok, 
térképek, kották, zenei hangzó do-
kumentumok, plakátok, CD-ROM-ok, 

DVD-k és aprónyomtatványok (meghívók, gyászjelentések stb.) kö-
teles példányaiból. 

És az adatbázisok?
Az elmúlt évek 

során a könyvtár a 
nyomtatott doku-
mentumok mellett 
fokozottan töreke-
dett a modern infor-
mációhordozók be-
szerzésére. Országos 
konzorcium tagjaként vagy helyi előfizetéssel az Egyetem polgá-
rai minden tudományterület fontos külföldi tudományos folyóira-
tának teljes szövegű vagy bibliográfiai adatbázisában kereshetnek 
(EBSCO, WEB of Science, Elsevier folyóiratok, Biological Abstract, 
PsycINFO, Jstor stb).

A szépen fejlődő gyűjtemény ekkor már megközelítette a 
100.000 kötetet. Nagyobb mérvű gyarapodás 1935 után követke-
zett; a második világháború utolsó évében pedig négyszeresére 
nőtt a könyv- és folyóirat állomány. 1987-től mintegy húsz éven 
keresztül az Egyetemi Templom adott otthont a Folyóirat olvasó-
nak és a Zeneműtárnak. 2002 novemberében megnyílt a Társada-
lomtudományi Könyvtár az új Kassai úti campuson, 2005 végére 

elkészült a másik könyvtári beruházás, az 
Élettudományi Könyvtár. 


