
Dokumentumszolgáltatás
és könyvtárközi kölbönzés

a Debreceni Egyetem
Egyetemi és Nemzeti

Könyvtárában

ORSZÁGOS
DOKUMENTUM-ELLÁTÁSI

RENDSZER

A DEENK Altalános és Nemzeti Gyûjtemények
Könyvtára
A debreceni egyetemen képviselt tudományok
irodalmát teljességükben, a határterületekét vá-

logatva gyûjti.
Nemzeti gyûjteményét az 1952-tõl Magyarorszá-
gon kiadott dokumentumok (kötelespéldányok)
és az 1952 elõtt hazánkban megjelentetett mû-
vek alkotják.
Levélcím: 4010 Debrecen, Pf. 39.
Tel./fax: (52) 410-443
E-mail: kölcsönzés: loan@lib.unideb.hu

könyvtárközi: ill@lib.unideb.hu

A DEENK Agrártudományi Könyvtára
Gyûjtõkörét a mezõgazdasági tudományok és

határterületeik alkotják.
Levélcím: 4032 Debrecen, Böszörményi út 138.

Tel./fax: (52) 413-385
E-mail: zsu@lib.unideb.hu

A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti
Könyvtára 2001. január l-jétõl az i.1niveizitás
egységes irányítású és szerkezetû, az egyetem
rektorának közvetlenül alárendelt központi egy-
sége, amely közös és egységes feladatokat szol-
gál, különös tekintettel az információhoz való
korszerû hozzáférésre az egyetem minden polgára
számára.

Az 1997. évi CXL. törvényben foglaltak szerint
nemzeti gyûjtõkörû nyilvános könyvtár. Országos
és regionális feladatkörû könyvtár ként a Magya-
rországon kiadott minden könyvtári dokumentum-
típusból kötelespéldányban részesül, az Országos
Dokumentumellátási Rendszer lelõhely-nyilvántartó
központja, fogadja az adatokat és teljes gyûjtemé-
nyébõl szolgáltat az ODR-ben.

Az egyesített könyvtár állománya meghalad-
ja a hatmillió kötetet, kurrens külföldi elõfizetett
folyóiratcímeinek száma ezerötszáz. Ehhez járul
a közel ötezer magyar cím. Éves gyarapodása
38 ezer kötet, melybõ-~ 13 ezer a vásárlás. Elekt-
ronikusan elérhetõ adatbázisai minden tudomány-
területet lefednek, számuk mára több százra
duzzadt.

Több mint ötezer folyóiratcímhez biztosít
hozzáférést olvasóinak és a külsõ felhasználók-
nak vagy teljes szövegben, vagy tartalomjegy-
zék, illetve absztrakt formájában.

A könyvtár feladatainak ellátását szolgáló
gyûjteményépítõ tevékenységet a jogszabályok,
az egyetem által megszabott kritériumok, a Gyûj-
teményépítési Szabályzat, továbbá két- és többol-
dalú kooperációs megállapodások határozzák meg.

A könyvtár nyilvános könyvtár. A könyvtári
rendszernek nyilvános egységei és nem nyilvá-
nos, kari/intézeti/tanszéki egységei vannak. A

rendszer nyilvános egységei:

A DEENK Kenézy Könyvtára
Gyûjteményét az orvostudomány és határterüle-
tei jelentik.
Levélcím: 4010 Debrecen, Pf. 18.
Tel./fax: (52) 413-847
E-mail: kenezy@lib.unideb.hu

könyvtárközi: kkozi@lib.unideb.hu
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VOCAL adatbázisban a http://www. vocal.lib.
klte.hu címen, másrészt a könyvtár honlapján a
helyi önálló katalógusokban (NAGYK, Kenézy,
Agrártudományi). A számítógépes katalógusok
az 1985 óta könyvtári állományba került vala-
mennyi tudományterületet fel ölelik. A NAGYK
katalógusában érdemes keresni az irodalom, a
történelem, a földrajz, az idegen nyelvek, a jog,
a közgazdaság-, a természet- és a mûszaki tudo-
-~ , mányok körébõl

kikerülõ mûve-
ket, valamint az
általános és is-

meretterjesztõ
témákban meg-
jelent dokumen-
tumokat. A Ke-

nézy Könyvtár
és az Agrártudo-

mányi Könyvtár
kataIógusa az or-
vosi és mezõ-

gazdasági gyüj-
te~ényeket fog-
lalja magában.

A DEENK Társadalomtudományi Könyvtára,
Mûszaki Fõiskolai Könyvtára, Pedagógiai Fõis-
kolai Kari Könyvtára és a Konzervatórium
Könyvtára állományával szintén részt vesz a
könyvtárközi kölcsönzésben.

A felhasználók általános tájékoztatását 'Segíti
elõ a honlapon található kérõlap, melyet egy-
aránt igénybe vehet saját dolgozó vagy hallgató
és külsõ hasmáló.
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ODR-
támogatások

A könyvtári
I rendszer három

tagja részesült

támogatásban
az elmúlt években mint aDR szolgáltató intéz-
mény. A támogatást fõként dokumentumbeszer-
zésre fordította a könyvtár. Az összeg nagyobb
részét a könyvtárközi kölcsönzésben keresett ma-
gyar nyelvû dokumentumok többespéldányainak
beszerzésére fordítottuk. Az idegen nyelvû állo-
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A könyvtár 1985 óta építi számítógépes kata-
lógusát, 1993 óta a__V oyager/Corvina integrált
könyvtári rendszert használja. Saját katalógusait
webes felületen biztosítja, a http://www.lib.
unideb.hu címen. A könyvtári rendszer-állomá-
nyát többféle módon is lehet keresni, egyrészt a



Kl)Jd~ttdolium en1um oli

""
~

..,..., I:::"'.., 

I

eredeti mûvek húsz-huszonöt százaléka a peda-
gógiai irodalomból kerül ki, hasonló aránnyal
képviseltetik magukat a közgazdasági/általános
jpgi témákkal foglalkozó könyvek. Szintén je-
lentõs az aránya az ismeretterjesztõ mûveknek.
Nagy számban kémek angol nyelvû mûveket,
és nem elhanyagolható az egészen speciális ké-
rések száma sem.

A kapott/teljesített valamint a kért/teljesített
kérések aránya megközelíti a kilencven százalé-
kot, ez a százalékos arány a könyvtárat minden-
képpen a nagyon jól teljesítõ aDR-tagok sorába
emeli.

A DEENK könyvtári rendszerének elsõrendû
feladata saját egyetemi polgárainak információ-
ellátása. Ennek érdekében számos felhasználó-
barát fejlesztés indult el, illetve fejezõdött be.
Ezek közé tartozik például az a lehetõség, hogy
az olvasó saját vonalkódját begépelve az
interneten ellenõrizheti kölcsönzéseit. Ugyanilyen
kényelmi szempontokat szolgál a webes könyv-
tárközi krncsönzési formanyomtatvány is.

mány gyarapításánál elsõsorban az
új doktori iskolák könyvtári igé-
nyeit vettük figyelembe, valamint
az oktatáshoz szükséges legfrissebb

monográfiákat igyekeztünk meg-
venni. A magyar állomány gyara-
pításánál egyaránt támaszkodtunk
a KELLó katalógus ára és a hely-
beli könyvesboltok megtekintésre
küldött könyvkínálatára. Mindkét
esetben jelentõs kedvezményt tud-
tunk érvényesíteni.

A technikai eszközök beszerzé-
sére kapott támogatásból egyrészt
az elektronikus könyvtárközi köl-
csönzés bevezetéséhez szükséges
hardvert és szoftvert vásárolták meg az aDR
könyvtári egységek, másrészt a nagy másolási

igényeket kiszolgáló reprográfiai szolgáltatáso-
kat kellett ellátni új, korszerû, alacsonyabb üze-
meltetési költséggel mûködõ másológépekkel.

A hardver jelen esetben PC-ket, nyomtatót és
az ARIEL szoftverrel kompatibilis szkennert

jelent.
A legelsõ megállapításunk a statisztikával

kapcsolatban az lehet, hogy a küldött dokumen-
tumok száma évekre visszamenõleg többszöröse
a kapott dokumentumokénak. A másik észrevé-
tel az lehet, hogya saját kutatók/hallgatók által
kért dokumentumok száma csak minimálisan
változik. Ennek oka elsõsorban abban keresen-
dõ, hogy ugrásszerûen megnõtt az elektronikus
adatbázisok és folyóiratok használata és az azok-
ból történõ letöltés, illetve nyomtatás.

Az eredeti dokumentumok tartalmi megosz-
lására vonatkozóan nem lehet nagyon pontos
statisztikát közölni. A random szerûen vé'gzett
felmérések alapján megállapíthatjuk, hogy a kért
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zi kölcsönzésseI kapott kül-
deményeket a kérõ könyvtá-
rak térítés nélkül küldhetik
visz-sza. Avisszaküldõ
könyvtárnak csak a külde-
ményben mellékelt nyomtat-
ványt kell felragasztania a

csomagra.
A szerzõdés a DEENK

esetében elég bonyolult volt,
hiszen hét eltérõ postai cím-
mel és postafiókkal rendel-
kezõ egységet foglal magá-
ban.

Annak ellenére, hogy ez-
zel tetemesen megnõ az ad-
minisztrációnk, azt remél-
jük, hogya szerzõdés meg-
kötése jelentõsen fogja se-
gíteni könyvtárközi köl-
csönzést kérõ partnereink

munkáját.

A dokumentum (folyóirat, dkk) adatai:

F,ol~'óirat I()me:

Cikk Iszerzóje:

CJ"kkCfme: I

~1/ K~tet Száin O.ldalsz~m 1SSN
.

r-- r- r r- ~-

További informáC1ó~, segítség:

D,nVd Zó!tánr;~ (5522)

Virágos Márta

marta@~ib.unideb.huValótlan adat~ feltü~ese eseten a kerest töröljük'

Kalandozás a DENK honlapján:
Régi és ritka könyvek
gyûjteménye

Az elektronikus könyvtárközi kérõ lap az egye-
tem hallgatói és dolgozói számára készült, de
értelemszerûen használhatják a könyvtárak és a
külsõ felhasználók. A módosított változat is
hamarosan elérhetõ lesz.

A könyvtárközi szolgáltatás színvonalában
már az 1990-es évek közepétõl jelentõs változás
állt be, az elektronikus dokumentumszolgáltatás
lehetõségeinek felfedezésével és fokozatos alkal-
mazásával. Az ARIEL szoftver megismerésére
és megvásárlására 1997-ben nyílt lehetõség elõ-
ször a könyvtárban. Az elmúlt esztendõkben több
ARIEL szoftver beszerzésére volt mód, így a
DEENK könyvtári rendszerében a nagyobb szol-
gáltató egységek mindegyike tudja fogadni és
küldeni elektronikusan a dokumentumokat.

Az ország egyik legnagyobb könyvtárközi
szolgáltatójaként fontosnak tartjuk a kisebb
könyvtárak lehetõségeinek növelését is. Ennek
érdekében kezdeményeztük -több megyei
könyvtár példáját követve -a Magyar Postánál
az ajánlott, értékbiztosított válaszküldem_~nyek
térítésmentes felvételét és kézbesítését. Ez annyit

jelent tehát, hogyakönyvtárunkból könyvtárkö-

A könyvtár mintegy 30000 régi könyvet tar-
talmazó különgyûjteménnyel rendelkezik, amely-
be az 1800 elõtt megjelent killfóldi és az 1850
elõtt kiadott magyar, illetve magyar vonatkozá-
sú kiadványok tartoznak. E ritka, védett köny-
vek gyûjteményének gerincét a nemzeti gyûjtõ-
körû könyvtári funkciónkból eredõen a hunga-

rika-anyag képezi.
A könyvtár ebben az állományrészben õriz

jelentõs számú 1500 és 1600 között megjelent
igen értékes antikvát. Itt kaptak helyet egyéb,
könyvészetileg értékes anyagok, díszmûvek, ku-
riózumok, minikönyvek, nyomtatásuk, illetve kö-
tésük szempontjából ritka könyvek.

A régi könyvek döntõ többsége 1945 után
került a könyvtár birtokába. Az állománye ko-
rai rétegének jelentõs hányadát a régi magyaror-
szági egyházi nyomtatványok alkotják, nem egy
köztük helyi, debreceni vonatkozású.
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A régi nyomtatványok között található
Thuróczy János: Chronica Hungarorum címû
mûvének 1488-as brünni kiadása. Az állomány-
nak ezt a legrégebbi magyar vonatkozású, fa-
metszetekkel illusztrált díszes õsnyomtatványát41 

magyar vezér és király szöveg~zi arcképe
díszíti.

1. Szent István király fametszetes arcképe a
Thuróczy krónikában. Az uralkodó trónon ül, a
királyok nélkülözhetetlen jelvényeivel, koronát

visel, jobbjában jogart, baljában országalmát
tart: -

" Az életnek értéket csak a szolgálat adhat,
amellyel az emberek ügye felé fordulunk. "

(Márai Sándor)

E könyvek az egyetemen folyó tudományos
kutatást és oktatást szolgálják. A régi könyvek
történetének kutatásával, a possessori és margi-
nális bejegyzések feltárásával a könyvtár tudo-
mányos munkatársai...az 1960-as évek óta foglal-
koznak.

A balassagyannati Madách Imre Városi Könyv-
tárat 1950-ben alapították. Sokáig kis alapterü-
leten, nehéz, korszerûtlen körülmények között
mûködött. 1989-ben adták át -Reimho/z Péter
tervei alapján -az 1108 négyzetméter alapterü-
letû épületegyüttest.

Könyvtárunk feladata, hogy a városban és
vonzáskörzetében élõk számára elérhetõvé tegye
a munkához, a tanuláshoz, a kutatáshoz, a kul-
turálódáshoz és a szabadidõ tartalmas eltöltésé-
hez szükséges infonnációkat.

A könyvtár gyûjteménye közel százezer do-
kumentumot számlál, amelynek túlnyomó része
könyv. A folyóiratok száma 118, több mint négy-
ezer audio- és videokazetta, valamint CD is a
használók rendelkezésére áll.

A beíratkozott olvasók száma a 2002. év
végén 4321 fõ volt. Több mint hatvan százalé-
kuk valamilyen iskolatípusban tanuló diák. A vá-
ros 17 906 fényi lakosságának huszonnégy szá-
zaléka regisztrált olvasó, ami jelentõsen megha-
ladja az országos átlagot.

Az infonnációs társadalom korában elenged-
hetetlen, hogy lépést tartsunk a technika fejlõdé-
sével. A különbözõ könyvtári munkafolyamato-
kat a számítógép segítségével egyre gyorsabban
és pontosabban tudtuk megoldani, majd az 1999.
év végétõl könyvtárunk a TextLib integrált rend-
szert használja. A számítógépes kölcsönzés 1999
decemberétõl három gépen zajlik, s az olvasók
két tenninálon tájékozódhatnak az állományról. A

Helytörténeti Gyûjtemény anyagának digitalizálá-
sát folyamatosan végezzük, mára multimédiás CD-
ROM-on kereshetõ a Horváth Endre pénzjegy-
tervezõ, grafikusmûvész életét és munkásságát
bemutató anyag, a balassagyarmati és Nógrád
megyei képeslap-, fotó- és diagyûjtemény, vala-

mint az Összes aprónyomtatvány.

Egy másik, kéziratos' kottába kötött könyvritka-

ság:
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