
TTSZK/2

Központi Könyvtár a Tudásközpontban
7622 Pécs, Universitas u. 2/A.

Benedek Ferenc Jogtudományi
és Közgazdaságtudományi Szakkönyvtár

7622 Pécs, Universitas u. 2/A.

Tóth József Bölcsészettudományi és Természettudományi Kari 
Szakkönyvtár

7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

 Társadalomtudományi Szakkönyvtár
7624 Pécs, Rókus u. 2. M/1. Fsz. 01.

Germanisztikai Szakkönyvtár és Osztrák Könyvtár
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

KPVK Könyvtár- és Információtudományi Tanszék Könyvtára
7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/B.

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: 7624 Pécs, Rókus u. 2.
Telefon: (72) 501-600 / 23560, 23536
E-mail: horvath.klara@lib.pte.hu
Web: www.lib.pte.hu
Facebook: www.facebook.com/ptettsz

NYITVATARTÁS
 
Hétfő-Péntek:
Olvasóterem 9.00-17.00
Kölcsönzés 9.00-17.00
Pénztár 9.00-16.45

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

Bővebb tájékoztatás honlapunkon: www.lib.pte.hu



BEIRATKOZÁS
A beiratkozás személyesen, a Könyvtárhasználati szabályzat 
aláírással igazolt tudomásulvételével történik.

A beiratkozáshoz szükséges 
•    személyi igazolvány, útlevél vagy új típusú jogosítvány;
•    külföldiek esetében útlevél és/vagy tartózkodási engedély 
      bejelentett és igazolt magyarországi lakcím;
•    1 db igazolványkép (3,6 x 4,6 cm);
•    beiratkozási díj egyszeri megfizetése a Könyvtár bármelyik  
      egységében;
•    PTE hallgatóknak EHA kód / diákigazolvány.

A beiratkozás általános szabályai
•    PTE hallgatói új diákigazolvánnyal beiratkozhatnak, és 
      igénybe vehetik a Könyvtár szolgáltatásait.
•    Minden más esetben olvasóink olvasójegyet kapnak, mely-
     nek érvényessége a beiratkozástól számított egy naptári év,  
     PTE hallgatóinál egy tanév.
•    Érvényesítés előtt a tartozásokat a hálózat minden egységé-
      ben rendezni kell.
•    Az olvasójegy / diákigazolvány névre szóló, másra át nem 
     ruházható.
•    Minden adatváltozást, valamint az olvasójegy / diákigazol-
     vány elvesztését a kölcsönzőben be kell jelenteni.
•    Az elveszett olvasójeggyel / diákigazolvánnyal való vissza-
     élésért a felelősség az olvasójegy / diákigazolvány tulajdono-
     sát terheli.
•    Az elveszett olvasójegy pótlása 300,- Ft.

SZOLGÁLTATÁSOK

Kölcsönzés
Csak beiratkozott, érvényes olvasójeggyel / diákigazolvánnyal 
rendelkező olvasók vehetik igénybe. 
Az olvasójegyre / diákigazolványra egy időben tíz dokumen-
tum kölcsönözhető. A kölcsönzési idő egy hónap, ami legfeljebb 
kétszer hosszabbítható meg:
telefonon: (72) 503-650 / 23560, vagy
e-mail-en keresztül a tarstudkonyvtar@lib.pte.hu címen,  illetve 
online a honlapunkon a www.lib.pte.hu / OPAC – olvasó me-

nüpont alatt.
A kölcsönzési határidőn túl visszahozott, vagy késedelme-
sen hosszabbított könyvekre késedelmi díjat számolunk, 
könyvenként naponta 20 Ft-ot. A már kikölcsönzött köny-
vekre előjegyzés kérhető, aminek díja 100 Ft/könyv.
A kölcsönzési határidő követése és betartása az olvasó kö-
telessége. A késedelemben lévő könyvek visszaadására a 
Könyvtár felszólítja az olvasót.  A többszöri felszólításra sem 
rendezett tartozások behajtására a Könyvtár az ügyet jogi 
útra tereli, átadja tartozásaikat a PTE Jogi Osztályának. Az 
egyetem dolgozóinak, hallgatóinak a PTE-vel való jogviszo-
nyuk megszűnte előtt könyvtári tartozásaikat rendezniük 
kell. Az elveszett, vagy megrongált dokumentumot az olva-
sónak meg kell térítenie, vagy egy másik példánnyal érdem-
ben pótolhatja.

Könyvtárközi kölcsönzés
A saját állományban nem szereplő dokumentumot 
könyvtárközi kölcsönzés útján szolgáltatjuk a dokumentum 
átkölcsönzése vagy térítéses másolat formájában.
A könyvtárközi kölcsönzés rendjét, a szolgáltatás megren-
delőjét terhelő költségeket külön szabályzat tartalmazza.

Ügyintéző: Horváth Klára
Telefon: (72) 503-650/25360
E-mail: tarstudkonyvtar@lib.pte.hu

Helyben használat
E célra az olvasóterem és a folyóiratolvasó áll rendelkezésre. 
Kizárólag helyben használható dokumentumok:
•    olvasótermi állomány;
•    1914 előtti állomány;
•    folyóiratok;
•    elektronikus dokumentumok: CD/DVD, video;
•    szakdolgozatok;
•    oktatói segédanyagok.

Könyvtárhasználati oktatás
Előzetes egyeztetés alapján.

Általános és szakirodalmi tájékoztatás
•    tájékoztatás a könyvtár, a katalógusok, a számítógépes 
      adatbázisok használatáról
•    tájékoztatás a könyvtár állományáról
•    tájékoztatás az irodalomkutatás alapvető módszereiről és 
      segédleteiről
•    szakirodalmi tájékoztatás

Internethasználat
Hat számítógép áll az olvasók rendelkezésére, valamint wifi 
hozzáférés biztosított. Nyomtatás térítési díj ellenében a könyv-
tárostól kérhető.

Számítógépes adatbázisok
•    CD-ROM-ok : A számítógépes katalógusban tájékozódhat 
      a könyvtárban használható CD-ROM-okról. Ha a számító-
     gép címkeresőjébe beírja, hogy „elektronikus dokumen-
     tum”, listát kaphat róluk.
•    Hálózati adatbázisok
•    Internetes honlapunkon: www.lib.pte.hu az E-könyvtár, 
      majd E-források címszó alatt kaphat tájékoztatást arról, 
      hogy milyen megvásárolt adatbázisok érhetők el erről az 
      oldalról.
•    A magyarországi könyvtárak katalógusait a www.mokka.hu 
     címen érhetik el.

Fénymásolás
A könyvtárban kihelyezett fénymásológépen történik önállóan, 
a szerzői jogok figyelembevétele mellett.

KATALÓGUS
OPAC (számítógépes katalógus) – könyvtárunk állománya tel-
jes feldolgozottsággal bír.  Interneten elérhető a www.lib.pte.hu 
OPAC alatt.

GYŰJTŐKÖR
A könyvtár fő gyűjtőköre a társadalomtudományokra (törté-
nettudományok, néprajz) terjed ki, de megtalálhatók a kurrens 
filozófiai, jogi, közgazdasági alapmunkák is. A teljes dokumen-
tum-állomány közel 60 000 kötetet számlál.


