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Reprográia – több mint fénymásoló
A Debreceni Egyetemi Kiadó 

(DUPress) az egyetem szolgáltató 

részlege, a DEENK részeként, a Deb-

receni Egyetem Kiadói Szabályzata 

alapján működik. 

Reprográiai Pontok

A kiadói tevékenység mellett digitális 
és hagyományos másolási, nyomdai és 
kötészeti szolgáltatásokkal is várjuk az egye-
temi polgárokat, jelenleg három DUPress 
pontban: a DEENK Bölcsészettudományi 

és Természettudományi Könyvtárában 
(btEk), az Egyetem téri Főépület föld-

szintjén és a  Böszörményi úti Campus 

Könyvtárában (bCk).

Klasszikus fénymásolói szolgáltatások

olvasói kérésre a DEENk helyben hasz-
nálható vagy védett anyagairól, a szerzői 
jog figyelembevételével, elektronikus 
vagy papír másolatot készítünk; valamint 
hozott anyagot is nyomtatunk, máso-

lunk, szkennelünk, spirálozunk vagy 

laminálunk.

Ha otthon maradt a jegyzetfüzeted, 
keresd a kis példányszámban készülő, sze-

zonális, saját tervezésű A4 és A5 formátumú 
füzeteinket.

Egyetemi dolgozatok...

nyomtatása, kötése? reprográiai pontja-
ink a kötészeti szolgáltatások egy részének 
a kezdő- és többnyire a végpontjai is. A 
szakdolgozatokat, doktori téziseket, 

disszertációkat a 65 éves könyvkötésze-
tünk szorgos munkatársai készítik el rövid 
határidőn belül.

Jegyzetárusítás, utánnyomás

Feladatunk az egyetem hallgatóit meg-
bízható, naprakész szakirodalomhoz juttat-
ni, megfelelő minőségben. A kiadó könyvei 
1995 óta képviselik az egyetemet a hazai 

könyvpiacon, 2018-ban már több mint 
háromszáz címmel. 

lokálisan három formában terjesztjük a 
nálunk megjelent jegyzeteket és szakköny-
veket: az egyetemi jegyzetboltok mellett 
a DEENK több egységében (DEENk kassai 
úti Campus könyvtár, műszaki könyvtár) és 
az általunk üzemeltetett fénymásoló pon-

tokon kaphatók a DUPress könyvei.
Az aktuális kínálaton túli művekből 

vagy e-jegyzetekből egyedi utánrende-

léseket néhány munkanapon belül teljesí-
tünk saját, digitális nyomdánkban gyártva.

A készlet erejéig…

idén októberben nagyszabású könyv-

kiárusítást tartunk minden előbb említett 
helyszínen. 

Az adott campuson oktatott tudomány-
területhez kapcsolódó művek mellett 
minden értékesítő helyen találtok listát a 
teljes kínálatról, ami több mint négyszáz kü-
lönböző jegyzet és szakkönyv több tízezer 
példányából áll.

Várunk reprográiai pontjainkon, ahol a 
papír életre kel!

Bátfai Erika


