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A Központi Könyvtár
NYITVATARTÁSA
Beiratkozás, olvasói terek
H-Szo: 8-20, V: 10-18
Raktár
H-Szo: 8-18, V: zárva
Fénymásolópont
H-P: 10-16
A nyári és ünnepi nyitvatartást az interneten,
illetve szórólapokon tesszük közzé.
Bővebb tájékoztatás honlapunkon: www.lib.pte.hu
KK/3

A könyvtár használatára vonatkozó szabályok
•

•
•
•
•
•
•

Alapszolgáltatásai (könyvtárlátogatás, az állomány
helyben használata, katalógusok használata, információa könyvtári rendszerről és szolgáltatásairól) napijegyhez kötöttek és ingyenesek.
Egyéb szolgáltatásai érvényes olvasójeggyel vagy
éves látogatójeggyel vehetők igénybe.
Az olvasójegyet évente érvényesíteni kell.
Az olvasójegy másra át nem ruházható.
Az éves beiratkozási díj 3200 Ft. A kedvezményes illetve ingyenes beirtakozás részletei: www.lib.pte.hu.
A ruhatár használata ingyenes.
Ruhatári szekrény kaució (1000,-FT/nap) ellenében
bérelhető.
A részletes könyvtárhasználati szabályzat honlapunkon olvasható.

Szolgáltatások
Helyben olvasás
Csak helyben használható dokumentumok:
• a piros csíkkal megjelölt könyvek
• újságok, napilapok
• védett dokumentumok
(pld: az 1900 előtt megjelent könyvek)
különgyűjtemények állománya
•

Kölcsönzés
•
•
•
•

•

Csak érvényes olvasójeggyel vehető igénybe.
Az olvasójegyre sszesen 10 dokumentum kölcsönözhető. A kölcsönzési idő egy hónap, ez legfeljebb kétszer hosszabbítható meg 1-1 hónappal.
PhD-hallgatóknak ill. kutatóknak összesen 15 könyv
adható ki.
Egyetemi oktatók részére 20 dokumentum kölcsönözhető összesen. Számukra a kölcsönzési idő három
hónap, ami háromszor hosszabbítható meg 1-1 hónappal.
Hosszabbítani lehet:
telefonon: 72/ 501-600/28021,
online: honlaponkun keresztül (lib.pte.hu)

•

•
•
•

A kölcsönzési határidőn túl visszahozott, vagy késedelmesen hosszabbított dokumentumokra késedelmi
díjat számolunk fel, dokumentumonként és naponta
20 Ft-ot.
A könyvvisszavevő automaták a 0. szinten, a könyvtár
nyitvatartási idején kívül is használhatóak.
A már kikölcsönzött könyvekre előjegyzés kérhető,
melynek díja 100 Ft.
Elveszett vagy megrongált dokumentumokért kártérítést kell fizetni.

Könyvtárközi kölcsönzés

Amennyiben a beiratkozott olvasónak olyan dokumentumra van szüksége, mely a könyvtárunk állományában nem
található, lehetősége van könyvtárközi kölcsönzésre. A
szolgáltatás a könyvtárközi kérőlap kitöltésével, csak személyesen igényelhető.
Eredetiben történő kérés esetén a postaköltség a kérőt
terheli. Az elektronikus, szkennelt másolat és a fénymásolat költségét a teljesítő könyvtár állapítja meg, ennek díja
a megrendelőt terheli. A könyvtárak folyóiratokat nem kölcsönöznek, de másolat ezekről is kérhető.
Külföldről való kérés esetén a 4.500 Ft szolgáltatási díjat
előre kell fizetni, a postaköltség utólag fizetendő. Amen�nyiben nem sikerül a könyvet külföldről meghozatni, úgy
három hónap után a pénzt visszaszolgáltatjuk. A szolgáltatás módjáról és feltételeiről tájékoztatást kaphat munkatársainktól, valamint a következő elérhetőségeken:
e-mail: ill@lib.pte.hu
telefon: (72) 501-600/28071, 28072

Könyvtárhasználati és szakirodalmi tájékoztatás
•
•

A kölcsönzői térben lévő tájékoztató pultnál vehető
igénybe.
A „Kérdezze a könyvtárost” szolgáltatás a könyvtár
honlapján található.

Fénymásolás, szkennelés
Beiratkozott olvasóink számára önkiszolgáló gépek állnak rendelkezésre minden emeleten nyitvatartási időben.
emelett a földszinten található Fénymásoló Ponton kollégánk végzi el Önnek munkanapokon 10 és 16 óra között.

Adatbázisok
•
•
•
•
•

Előfizetett adatbázisaink honlapunk adatbázis portálján találhatók.
Digitália - PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont
saját digitalizálása
Doktori disszertációk adatbázisa - pea.lib.pte.hu
Impakt faktor kereső
Impakt faktor és Q érték számláló

Különgyűjtemények
• Klimo könyvtár (Pécs, Szepesy Ignác u. 3.)
• Egyetemtörténeti kiállítás (Pécs, Szepesy Ignác u. 3.)
• Vas István gyűjtemény (Pécs, Universitas u. 2/A.)
Különgyűjteményeinkről bővebb információ honlapunkon,
a Különgyűjteményeink menüpont alatt található.

Katalógusok
1. Számítógépes katalógus (OPAC)
A PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont teljes
hálózatára vonatkozik.

2. Klimo Könyvtár katalógusa

Számítógép és internet használat
•
•

Csak érvényes olvasójeggyel vagy éves látogatójeg�gyel vehető igénybe.
A Tudásközpont épületében wifi szolgáltatás működik. Bővebb információ honlapunkon található.

3. eKéPEK-a PTE egyetemtörténeti gyűjtemény
képgyűjteménye

