
Klimo Könyvtár
Hazánk első nyilvános könyvtárát 1774-ben hozta létre 
Klimo György pécsi püspök a székesegyház melletti  püs-
pöki palotában. Jelenlegi helyére Szepesy Ignác költöztet-
te, aki tovább gyarapította az állományt. 1923-tól az Er-
zsébet Tudományegyetem könyvtáraként működött. 
A mintegy 35 ezer kötetet számláló gyűjtemény jelenleg 
múzeumi védettség alatt áll. Az állomány kutatható, a 
könyvtár és benne az évente megújuló kiállítások idegen-
vezetés keretében megtekinthetők.

Pécsi Egyetemtörténeti Kiállítás
A kiállítás a folyamatosan bővülő egyetemtörténeti gyűjte-
mény anyagára épülve mutatja be a pécsi felsőoktatás tör-
ténetét az 1367-ben alapított rövid életű középkori pécsi 
egyetemtől egészen a tízkarú modern tudományegyetem-
ig. A kiállítás öt terme megidézi a középkori pécsi egyetem 
gótikus hangulatát, a tudományok történetét, az Erzsébet 
Tudományegyetem pozsonyi és kezdeti pécsi időszakának 
emlékeit, az 1950-től napjainkig terjedő időszakot, végül a 
rektori szobában a pécsi egyetemhez kapcsolódó filmeket 
nézhetnek és hangdokumentumokat hallgathatnak a láto-
gatók.
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idegenvezetés
A Klimo Könyvtár és a Pécsi Egyetemtörténeti Kiállítás nyit-
vatartási időben, magyar, angol, német és orosz nyelven az 
alábbi órákban induló vezetések keretében tekinthető meg:

hétfőkedd-csütörtökpéntekszombat
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ápr. 1.  és okt. 31. 
között:

9:00–15:00
óránként

Az idegenvezetés díjai:

Klimo Könyvtár 
VAGY Egyetem-
történeti Kiállítás

Kombinált jegy 
(mindkét helyre 

érvényes)

egyéni

teljes árú500 Ft800 Ft

kedvezményes300 Ft500 FT

csoportos (15 főtől)

teljes árú6000 Ft9000 Ft

kedvezményes4000 Ft7000 Ft

Az idegenvezetés a PTE hallgatói és dolgozói 
számára ingyenes. 

Elérhetőség
PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont
Történeti Gyűjtemények Osztálya
7621 Pécs, Szepesy Ignác utca 3.
(Kérjük, használja a kapucsengőt!)

Előzetes bejelentkezés:
E-mail: info-tgyo@lib.pte.hu
Telefon: 72 / 501-600 / 22651
További részletek: https://lib.pte.hu
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