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 1 olvasójegy 7 könyvtár

Az olvasójegy arcképes igazolvánnyal együtt 
valamennyi egységünkben használható (Agrár-
tudományi Könyvtár, Bölcsészettudományi és ter-
mészettudományi Könyvtár, Kenézy Élettudományi 
Könyvtár, médiatár, műszaki Könyvtár, gyermekne-
velési és Felnőttképzési Kari Könyvtár, társadalomtudományi Könyv-
tár, Zeneművészeti Könyvtár).

A Könyvtárba bárki beiratkozhat személye-
sen a kölcsönzési pultoknál. Első alkalommal be-
iratkozó hallgatóként a Neptunban is igényel-
hetsz olvasójegyet, a Könyvtári_beiratkozás kér-
vény kitöltésével. 

Az iratkozás díja: 2.000 Ft/fő/tanév.

 Az ország második legnagyobb könyvtára

6 milliós állományunkban a minden tudományterületre kiterje-
dő szakirodalom mellett szépirodalom, lektűr, ismeretterjesztő iro-
dalom, turisztika, idegen nyelv, fitnesz, hobbi, gasztronómia is talál-
ható; valamint a könyveken kívül kottákból, filmekből, zenei anya-
gokból is válogathatsz.

A DEENK Digitális Könyvtára folyamatosan épülő különleges 
gyűjtemény igazi ritkaságokkal. ilyen a több mint 2400 képet tar-
talmazó, a 100. tanévét kezdő egyetem történetéhez kapcsolódó 
fotógyűjtemény, melyet böngészve például a főépület építésének 
különböző fázisait is végigkövetheted.

 Korlátlan internet, Wi-Fi

Beiratkozott olvasóink számára a könyvtár területén 
internetelérést biztosítunk! Az internetkapcsolat könyvtári számí-
tógépeken és saját eszközökkel is igénybe vehető. Érvényes olva-
sójeggyel 3 eszközt regisztráltathatsz a kölcsönzési pultoknál.

 A könyvtár „házhoz megy”

Online katalógu-
sunk segítségével ott-
honról is kereshetsz 
állományunkban, le-
adhatod raktári ké-
réseidet, elérheted 
az egyetem által elő-
fizetett tudományos 
adatbázisokat.

A könyvtári beiratkozáskor minden olvasónak létrejön a szemé-
lyes „profilja”, így a „saját könyvtár”-ba belépve ellenőrizheted köl-
csönzéseidet, meghosszabbíthatod a lejáró határidőket. Ha nem 
találod a keresett könyvet vagy folyóiratcikket, az Országos Do-
kumentumellátó Rendszer segítségével az ország, sőt a világ bár-
mely könyvtárából megszerezzük neked. 

 Nincs sorban állás, önkiszolgálás gombnyomásra

A Bölcsészettudományi és természettudományi Könyvtárban 
(BtEK), valamint a Kenézy Élettudományi Könyvtárban (ÉtK) felállí-
tott önkölcsönző pultoknál a könyvtáros segítsége nélkül kölcsö-
nözhetsz a szabadpolcról sorban állás és várakozás nélkül!

A PrintAnyWhere nyomtatási és fénymásolási szolgáltatás-
sal saját számítógépedről nyomtathatsz a rendszerbe kapcsolt 
multifunkciós másológépeken.

 Reprográfia és kötészet felsőfokon

Felkészült szakemberek ké-
szítenek fekete-fehér és színes 
fénymásolatokat, de rendel-
hetsz nyomtatást, szkennelést, 
spirálozást, digitalizálást, 
hőkötést, laminálást is. Könyvek, folyóiratok, jegyzetek, diplo-
mamunkák kötését, különböző kiadványok előállítását (ívvágás, 
bigelés, perforálás, képkasírozás, dobozkészítés stb.) éppúgy vál-
laljuk, mint például leckekönyvek javítását.

 Olvasás és szórakozás jó áron

Családi gyűjteményünkben családod min-
den tagja olvasnivalóra találhat. Mozifilmek, zene, 
nyelvtanulás, fitnesz CD-k, DVD-k bővítik a kínálatot.

további információkat a könyvtár honlapján találhatsz:
www.deenk.hu

Az Egyetemi Életben eddig megjelent cikkeink 
elérhetők a DEA-ban.

Köszönettel várjuk észrevételeiket az info@lib.unideb.hu címre, 
melyekkel hozzájárulhatnak a könyvtár fejlesztéséhez, 

szolgáltatásaink megújulásához!

        Miért látogass el az Egyetemi Könyvtárba?

                      Nem csak gólyák figyelmébe!


