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

Hol van már az az id�, amikor még a régi stencilgé�eken, é����, amikor még a régi stencilgé�eken, é���
hogy csak olvasható min�ségben készültek az egyetemi jegyze�
tek! Ma már a legmodernebb digitális gé�ekkel dolgozik az Deb�
receni Egyetemi Kiadó (Debrecen University Press), amely hosz�
szú évek óta látja el jegyzetekkel az egyetem diákjait. 

Az 1995�ben létrehozott kiadó korábban Kossuth Egyetemi 
Kiadó néven m�ködött, s a jegyzetek mellett kis számban irodal��ködött, s a jegyzetek mellett kis számban irodal�
mi témájú kötetet is kiadott. 2008�ban nagyobb változás történt: 
a Kiadó szervezetileg az Egyetemi Könyvtárhoz került. Profilja is 
módosult, mert bár a jegyzetkiadás maradt a legjelent�sebb te�
vékenység, a hagyományos és tudományos könyvkiadás meg�
er�sítése fontos céllá vált. Ezt bizonyítja, hogy a Kiadó 2010�ben 
az OTKA (Országos Tudományos Kutatási Ala�) által akkreditált, 
els� vidéki tudományos kiadó lett, így mind hazai, mind nem�

zetközi téren megfelel�en tudja re�rezentálni az Egyetem tudo�
mányos teljesítményét. 

A kiadó 2007�ig csu�án a Kossuth Lajos Tudományegyetem 
hallgatóit látta el jegyzetekkel, mára azonban összegyetemi 
kiadóként m�ködik, ami azt jelenti, hogy itt készülnek a jegyze��ködik, ami azt jelenti, hogy itt készülnek a jegyze�
tek az agrártudományi és az orvostudományi centrumok, vala�
mint az egyetem összes karának hallgatói számára.

Az egyetemi jegyzetkiadás sajátos m�faj a kiadói tevékeny��faj a kiadói tevékeny�
ségen belül, hiszen nagyfokú rugalmasságot, alkalmazkodóké�
�ességet és körültekintést igényel. A jegyzetek folyamatosan 
változnak, megújulnak, alkalmazkodva az egyes tudományágak 
legújabb eredményeihez, megfelelve így a modern kor elvárá�
sainak. A jegyzetek nyomtatása mindig az igények, azaz a hall�
gatói létszám ala�ján történik, így aztán az alig 80 darabos �él�
dányszámtól az 500�ig igen széles a skála. Ezért is fontos a digi�
tális technológia, ami ezt a rugalmasságot biztosítja. Két nagy 
teljesítmény� Océ VarioPrint digitális gé��el rendelkezünk, és 
a múlt évben beszereztünk egy Xerox DocuColor 8000�as gé�
�et is. Így kis �éldányszámban, viszonylag olcsón és gyorsan 
tudunk jegyzeteket, más tudományos kiadványokat elkészíte�
ni, valamint jó min�ségben tudjuk el�állítani a kötetek borító�
it és egyéb színes nyomtatványokat is. Évente 120�140 cím ké�
szül a karok számára. 

A kiadó köteteinek min�ségi el�állításához nagyban hozzá��ségi el�állításához nagyban hozzá�
járul a könyvtár részeként már több mint 60 éve m�köd� köté�
szet, amely hat munkatársat foglalkoztat. A kötészetet Szilágyi 
Péterné könyvköt� vezeti. Az � keze munkáját és szakmájának 
szeretetét mutatja az a kötészeti múzeum is, amit közvetlenül 
a kötészeti m�hely mellett rendeztek be: régi gé�ek, eszközök, 
míves borítók, és sok�sok éves régi rézbet�k gy�jteménye utal 
ennek a munkának a sokszín�ségére.

A DEENK olyan számítógé�es és nyomtatási hálózatot hozott 
létre, amelyen keresztül a hallgatói kártyákkal az egyetemisták 
hozzájuthatnak a jegyzetek elektronikus változataihoz, és 
lehet�ség van egy jegyzet akár csak bizonyos oldalait is letölte��ség van egy jegyzet akár csak bizonyos oldalait is letölte�
ni, kinyomtatni. A rendszer szélesebb körben való elterjesztése, 
kialakítása folyamatban van. Bevezetése értelmes és okos do�
log, nem csu�án az újszer�sége miatt, hanem a hallgatók meg�
változott szokásai miatt is.

Az érdekl�d�k a Kiadó honla�ján tájékozódhatnak az egység 
gazdag szolgáltatási kínálatáról.

Stencilek helyett digitális nyomtatás


