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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 Boszorkány u 2.

E-mail:  cskardos@lib.pte.hu
                vargane.noemi@lib.pte.hu
                
                pollackkonyvtar@lib.pte.hu -
                 - kölcsönzési igények leadása

Honlap: www.lib.pte.hu

Telefon:
•    Könyvtárvezető: (72) 503-650/23932
•    Kölcsönzés, hosszabítás: (72) 503-650/23994
•    Könyvtárközi kölcsönzés: (72) 503-650/23904

NYITVATARTÁS

Hétfő-csütörtök:     10.00 -16.00
Péntek                        10.00 -14.00
Szombat-Vasárnap      ZÁRVA

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

Bővebb tájékoztatás honlapunkon: www.lib.pte.hu
Facebook: www.facebook.com/ptemikkonyvtara



Általános tudnivalók

2017. szeptember 4-től könyvtárunk a C épületszárnyban, 
a 045 és 047-es teremben található.

A könyvtár feladata a kar hallgatóinak, oktatóinak, kutatói-
nak szakirodalommal való ellátása. Gyűjteményünkben közel 
30.000 kötet könyv, folyóiratok és 42000 szabvány is megtalál-
ható.

A műszaki tudományok mellett a építőművészet, az építészet, 
a gépészet, a számítástechnika az élettelen természettudomá-
nyok és a környezetvédelem irodalmát gyűjtjük. Nagy figyelmet 
fordítunk a szakterület speciális dokumentumainak és az angol 
nyelvű szakirodalom beszerzésére.

Szolgáltatások

      •    szakfolyóiratok helyben olvasása
      •    kölcsönzés - raktárból
      •    könyvtárközi kölcsönzés
      •    internet használat
      •    Wifi
      •    irodalomkutatás
      •    Elektronikus szakdolgozatok helyben olvasásra
      
      * Könyvállományunk jelenleg a raktárban található, 
        a kéréseket másnapra tudjuk teljesíteni.

Adatbázisok: a  www.lib.pte.hu oldalon

      •    EISz
      •    Ebsco
      •    On-line szabványtár (csak helyben használható)
      •    A nyomtatott szabványok adatbázisa
      •    A karon készült szakdolgozatok adatbázisa
      •    A karon készült TDK dolgozatok

Hasznos tudnivalók

      •    A kabátot és a táskát az aulában található ruhatárban 
            kérjük elhelyezni!  
      •    A könyvtár előtt őrizetlenül hagyott tárgyakért   
            nem vállalunk felelősséget!
      •    A könyvtár csak olvasójeggyel vagy diákigazolvány-
            nyal használható! Elvesztését kérjük jelezze!
      •    Az egyetem polgárai részére ingyenes a beirat- 
             kozás.
      •    Az egy időben kikölcsönözhető könyvek száma  
            10 db.
      •    A kölcsönzési idő 1 hónap + 2x1 hónap hosszab- 
            bítás.   
      •    A már kikölcsönzött művekre térítés ellenében   
            előjegyzés kérhető.
      •    Telefonon és email-ben is elfogadunk hosszab-  
            bítást, az olvasójegy számának bediktálásával 
      •    A kölcsönzési idő letelte után  kölcsönző-rendsze- 
            rünk automatikusan késedelmi díjat számol fel,  
            amely 20 Ft/nap/könyv
      •    Honlapunkon a www.lib.pte.hu címen megnézheti  
            ill. meghosszabbíthatja kölcsönzéseit a baloldali
            Katalógusok menüben az „OPAC” , majd az   
            „Olvasó” ikonra kattintva.
      •    Az elveszett vagy megrongált könyvek pótlásának  
            rendjét a használati szabályzat tartalmazza.
      •    Folyóiratot és olvasótermi anyagot nem kölcsön- 
            zünk. 
      •    Személyi adatainak változását, kérjük jelezze. 
           (lakcím, e-mail cím).
      •    Kérjük, jelezze állomány-gyarapítási javaslatát a  
            könyvtárosnak, vagy a honlapon található 
            „Beszerzési javaslatok” menüpontba beírni.
      •    Bármilyen a könyvtár használati szabályzatától   
            eltérő kéréssel forduljon a könyvtár vezetőjéhez.

Térkép


