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Művészeti Kar Könyvtára
7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u. 16.

Pekár Mihály Orvosi és Élettudományi Szakkönyvtár
7624 Pécs, Szigeti út 12.

Műszaki és Informatikai Kar Könyvtára
7624 Pécs, Boszorkány út 2.

Történeti Gyűjtemények Osztálya 
7621 Pécs, Szepesy Ignác utca 3.

Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar 
Könyvtára

7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1.

Egészségtudományi Kar Pécsi Könyvtára
7621 Pécs, Szepesy Ignác u. 1.

Egészségtudományi Kar Kaposvári Képzési Központ Könyvtára
7400 Kaposvár, Szent Imre u. 14/b.

Egészségtudományi Kar Szombathelyi Képzési Központ Könyvtára
9700 Szombathely, Jókai u. 14.

Egészségtudományi Kar Zalaegerszegi Képzési Központ Könyvtára
8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 33.

PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont 
hálózata

ELÉRHETŐSÉG

Cím: 
7622 Pécs, Universitas u. 2/A.

Könyvtárvezető: 
Dr. Füzes Barnabás 
fuzes.barnabas@lib.pte.hu
72/501-600/61071

Kölcsönzés, hosszabbítás:
72/501-600/28091 és 28094

Szaktájékoztatás:
72/501-600/28023

Könyvtárközi kölcsönzés:
tel: 72/501-600/28071 és 28072
e-mail: ill@tudaskozpont-pecs.hu

NYITVATARTÁS 

Kölcsönzés, hosszabbítás,
Európai Dokumentációs Központ:
Hétfő–Szombat: 8.00–20.00
Vasárnap: 10:00–18:00

Raktár:
Hétfő–Péntek: 8:00–18:00
Szombat: 10:00–18:00

Szaktájékoztatás:
Hétfő–Péntek: 8:00–18:00

A nyári és ünnepi nyitva tartást az interneten, 
illetve szórólapokon tesszük közzé.

Bővebb tájékoztatás honlapunkon:
http://www.lib.pte.hu



A KÖNYVTÁRRÓL
A két kar közös könyvtára – a Rákóczi úti épületegyüt-
tes rekonstrukciójával – 2003 szeptemberében nyílt meg, 
egyesítve az eddig külön működő két kari könyvtárat. A 
könyvtár 2007 márciusáig PTE ÁJK–KTK Kari Könyvtár 
néven működött, majd felvéve a pécsi jogtudós, Benedek 
Ferenc professzor nevét, 2010-ben beköltözött a Tudás-
központ 3. emeletére. A szakkönyvtár elsősorban az Ál-
lam- és Jogtudományi és a Közgazdaságtudományi Karon 
folyó képzést és kutatómunkát szolgálja; a hagyományos 
szolgáltatások mellett – kölcsönzés, automata kölcsönzés, 
tájékoztatás, könyvtárközi kölcsönzés, reprogáfia – nagy 
figyelmet fordít a tartalomszolgáltatásra és a szaktájékoz-
tatásra, valamint az oktatók, kutatók és hallgatók tudo-
mányos tevékenységének támogatására.

EURÓPAI DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT
A 9000 dokumentumból álló gyűjtemény magját az Eu-
rópai Unió hivatalos kiadványai (az Unió Kiadóhivatala 
által publikált statisztikák, jelentések, ismeretterjesztő 
füzetek), valamint a tudományos kiadók uniós témát 
feldolgozó magyar és angol nyelvű szakkönyvei alkotják. 
A Dokumentációs Központ nyolc olvasói számítógépén 
az Unió hivatalos honlapja és a Jogi Kar által előfizetett 
adatbázisok is hozzáférhetőek.

GEORG BRUNNER HAGYATÉKA
Georg Brunner professzor 5000 kötetes kézikönyvtá-
rát özvegye, Ursula Brunner 2003 szeptemberében a 
jogi karnak adományozta. A gyűjtemény részét képező 
kiadványok a kelet-európai országok jogrendszereit, a 
jogbölcselet és az alkotmányjog keretein belül az alkot-
mányfogalom, hatalommegosztás tana kérdéseit elemzik. 
A kutatók hasznos anyagokat találhatnak itt az európai 
politikai rendszerek, a kelet-európai rendszerváltás, a ki-
sebbségi kérdések vagy a német–német kapcsolatok vizs-
gálatához.

VILÁGBANKGYŰJTEMÉNY
A washingtoni székhelyű Világbank 1996-tól 2008-ig 
küldte kiadványait ajándékként a PTE Könyvtára szá-
mára. Nemzetközi gazdasági kapcsolatokkal, gazdasági 

fejlődéssel, gazdaságszociológiával, fejlődő országokkal, 
pénzüggyel kapcsolatos könyveket, továbbá különböző 
jelentéseket, tanulmányokat tartalmaz.

TERMINOLÓGIAI DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT
A Terminológiai Dokumentációs Központ 2009-ben Ma-
gyarországon elsőként jött létre, melynek fő feladatai a 
magyar és nemzetközi terminológiai témájú publikációk 
gyűjtése, azok hozzáférhetőségének biztosítása, a számí-
tógépes háttér kidolgozása.

SZOLGÁLTATÁSOK
Kölcsönzés, hosszabbítás
Tel.: (72) 501-600/28091 vagy a 28094

PTE hallgatóPTE KutatóPTE oktató*
Egy időben 

kölcsönözhető 
dokumentumok 

száma:

101520

Kölcsönzési idő:1 hónap1 hónap3 hónap

Hosszabítások 
száma:

2x2x3x

Késedelmi díj:20 Ft/nap/dok.20 Ft/nap/dok.-

Előjegyzés díja:100 Ft/dok.100 Ft/dok.-

*Bővebben:
http://www.lib.pte.hu/ajkktk/kolcsonzes-hosszabbitas

A kikölcsönzött, de más könyvtárhasználó által elője-
gyeztetett dokumentum kölcsönzési határidejét nem le-
het meghosszabbítani. A kölcsönzési határidő követése és 
betartása az olvasó kötelessége. A többszöri felszólításra 
sem rendezett tartozások behajtására a könyvtár az ügyet 
jogi útra tereli. A kikölcsönzött és a könyvtárhasználónál 
elveszett, megsemmisült vagy megsérült dokumentum 
esetén a könyvtár és a könyvtárhasználó az olvasószolgá-
lat vezetőjével megállapodik a kártérítésről.

Internethasználat
Asztali gépekhez: 
Felhasználónév: olvasójegy száma. 
Jelszó: a születési hónap és nap négy számjegye egybe-
írva.

Wifi: TK-LIB (olvasójegy száma+jelszó), PTE-PUBLIC 
(EHA-kód+jelszó), EDUROAM (eduID+jelszó)

Tájékoztatás/Szaktájékoztatás
Kérdezze a könyvtárost! 
Chat a könyvtárossal
Ha bármilyen segítségre, információra, a könyvtárral kap-
csolatos gyors tájékoztatásra van szüksége, élő chat-szol-
gáltatásunk segítségével (www.lib.pte.hu – jobb alsó sarok) 
azonnali üzenetváltást kezdeményezhet kollégáinkkal. Ha 
részletesebb szaktájékoztatást szeretne igénybe venni (pl. 
szakdolgozatához szeretne forrásanyagokat felkutatni), a 
Kérdezze a könyvtárost online! szolgáltatásunk is a rendel-
kezésére áll. Teljes szakbibliográfia összeállítása a kutató, a 
szakdolgozó feladata, de képzett szaktájékoztatóink a lehető 
legszélesebb körben igyekeznek szaktájékoztatást nyújtani.

Katalógusok
Könyvtárközi kölcsönzés
Adatbázisok
Az OPAC (elektronikus katalógus) a teljes könyvtári háló-
zatról, a folyóirat-lelőhely a könyvtárban található kül-és 
belföldi időszakos kiadványokról ad tájékoztatást. A ma-
gyarországi könyvtárak összesített katalógusát a http://www.
mokka.hu/ oldalon találja. A saját állományban nem szerep-
lő dokumentumot könyvtárközi kölcsönzés útján szolgál-
tatjuk a dokumentum átkölcsönzése vagy térítéses másolat 
formájában.
A könyvtár által előfizetett magyar és külföldi adatbázisain-
kat az alábbi linken érheti el: 
http://www.lib.pte.hu/adatbazis

Reprográfia
A nyomtatás, fénymásolás és szkennelés az emeleten elhe-
lyezett három gépen történik önállóan, szigorúan a szerzői 
jogok betartásával.
Szkennelés: ingyenes
Nyomtatás, fénymásolás:

  fekete-fehér  színes
 A/4 15 Ft/ oldal  A/4 80 Ft
 A/3 25 Ft/ oldal  A/3 150 Ft


