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Amit a könyvtárról tudni érdemes
Tanévkezdetkor hagyományosan rövid összefoglalást 
adunk az Egyetemi Élet hasábjain a Debreceni Egyetem 
Egyetemi és Nemzeti Könyvtár (DEENK) szolgáltatásai-
ról, az aktuális tudnivalókról. A DEENK minden egyetemi 
campuson működtet könyvtárat, melyek között van egy 
helyiségből álló kiskönyvtár és négyszintes, önálló épület is. 
E helyen természetesen csak néhány alapvető információra 
szorítkozhatunk, amihez a DEENK új honlapja (deenk.hu) 
jelent hasznos vezérfonalat. 

A könyvtárral  kapcsolatos legfontosabb tudnivalók  „A könyvtár 
használata” elnevezésű menüpontban vannak. itt megtalálható 
minden információ a beiratkozásról, a kölcsönzés feltételeiről, 
a nyújtott szolgáltatásokról egészen az olyan apró részletekig, 
mint pl. a könyvek gerincén lévő színes matricák jelentése vagy a 
könyvtárosok által tartott felvehető kurzusok listája.

A beiratkozás
A „tagság váltása” menü alatt a különböző beiratkozási lehető-

ségek sorakoznak. Első helyen a legelőnyösebb helyzetben lévő 
egyetemi polgárok tagsága áll. Az egyetem hallgatói, oktatói és 
dolgozói teljes hozzáférést kapnak a dokumentumokhoz, éjszakára 
elvihetik a nem kölcsönözhető könyveket, és bárhonnan elérhetik 
az adatbázisokat. 

Ők beiratkozni is a legegyszerűbben tudnak: az online regiszt-
ráció bárhol elvégezhető, izetni nem kell érte, csak érvényes 
egyetemi jogviszony és egy aktivált egyetemi (Unipass vagy DEKa) 
kártya szükséges hozzá. Ez utóbbi azért is fontos, mert ezt kell majd 
könyvtári olvasójegyként is használni.

Kölcsönzés
A nyomtatott könyvek kölcsönzését és visszahozatalát még jó 

ideig csak személyesen lehet majd elvégezni, de ez is gyorsab-
bá, könnyebbé tehető. Az önkiszolgáló terminálokon gyorsan, 
sorban állás nélkül kölcsönözhetők ki a könyvek, amiket elég 
visszahozatalkor betenni a könyvbedobó szekrényekbe. A többit 
a könyvtárosok elintézik, s e-mailt küldenek, ha van további tud-
nivaló. A böszörményi úti Campuson a kölcsönzés és a visszavétel 
is teljesen automatikus géppel történik. A külső falon elhelyezett 
könyvbeadónak hála, ide még akkor is vissza lehet hozni a köny-
veket, ha a könyvtár zárva van.

A kölcsönzési idő a DEENK minden könyvtárában egységesen 
harminc nap, melyet a lejárat után még öt alkalommal hosszab-
bíthatunk. Ehhez elég bejelentkezni online proilunkba, a honlap 
jobb felső sarkában lévő „bejelentkezés” gombra kattintva.

Akkor sincs ok pánikra, ha valamilyen fontos könyv nem elérhető 
a polcokon. Előjegyzéssel összesen öt könyv foglalható le előre, 
s ha valamelyiket visszahozzák, e-mailben megy az értesítés. A 
könyvtárközi kölcsönzés pedig arra ad lehetőséget, hogy bármely 

magyarországi vagy külföldi könyvtárból átkérjük a számunkra 
nélkülözhetetlen szakirodalmat, legyen az könyv vagy folyóiratcikk.

Szolgáltatások
Az alapvető funkciók mellett számos szolgáltatást kínál az 

egyetemi könyvtár. természetesen mindenhol találunk olvasói 
számítógépeket, és az Eduroam is elérhető a könyvtár teljes terü-
letén. Az önkiszolgáló fénymásolókon másolhatunk, nyomtatha-
tunk és szkennelhetünk kiváló minőségben. A Kassai úti Campus 
Könyvtárában kutatófülkét bérelhetünk, ha elmélyült munkára 
vágyunk. A zavartalan tanuláshoz fülhallgatót kölcsönözhetünk, 
s a babzsákfotelek adta kényelmet kihasználva olvasgathatunk az 
órák közti szünetekben is. 

tekintve, hogy a DEENK több könyvtára hétköznap 20.00-ig 
és szombaton is nyitva van, mindig találunk helyet a tanulásra. A 
vizsgaidőszakban az Élettudományi Könyvtár még ennél is tovább, 
egészen éjfélig rendelkezésre áll a tanulni vágyók számára.

A DEENK által nyújtott szolgáltatások és lehetőségek palettája 
igen széles, aminek megismeréséhez mindenképpen érdemes a 
könyvtárat weben vagy személyesen felkeresni. Nem bánjuk meg.


