
ELÉRHETŐSÉG

Cím:
 7624 Pécs, Ifjúság u. 6.

Telefon: 
 72 / 501-600 / 24156 vagy 72 / 501-522

Fax: 
72/ 501-522

Kölcsönzés hosszabbítása: 72/ 501-600/24154

Könyvtárközi kölcsönzés: 72/ 501-600/24353

E-mail:
• Könyvtárvezető: tamis.eszter@lib.pte.hu
• Könyvtárközi kölcsönzés: konyvtarkozi.btkttk@lib.pte.hu
• Hosszabbítás: info-btkttk@lib.pte.hu

NYITVATARTÁS

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

Bővebb tájékoztatás honlapunkon: www.lib.pte.hu

TÓTH JÓZSEF
BTK TTK KARI 

SZAKKÖNYVTÁR

TJK/4

A PTE Egyetemi Könyvtár 
és Tudásközpont hálózata

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

Benedek Ferenc Jogtudományi
és Közgazdaságtudományi Szakkönyvtár

7622 Pécs, Universitas u. 2/A.

Tóth József BTK TTK Kari Szakkönyvtár
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

Társadalomtudományi Szakkönyvtár 
7624 Pécs, Rókus u. 2. O épület

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

Földrajzi Szakkönyvtár
7624 Pécs, Ifjúság u. 6. C/5

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, Vörösmarty u. 4.

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.



A könyvtár története
Könyvtárunk több mint ötven éves múltra tekint vissza. 
Elődje az 1948-ban megalapított Pécsi Pedagógiai Főisko-
la Könyvtára. A könyvtár elnevezése a főiskola elnevezésé-
vel párhuzamosan változott, de funkciója mindig ugyanaz 
volt, az itt folyó oktatás, kutatás támogatása, illetve az itt 
tanulók, dolgozók általános művelődési igényeinek kielé-
gítése. 
Összes dokumentumainak száma több mint 300 000.

A könyvtár használatára vonatkozó szabályok

• Beiratkozáskor olvasójegyet állítunk ki, amihez érvé-
nyes személyi okmányok (személyi igazolvány, lakcím 
kártya, diákigazolvány, NEPTUN kód) szükségesek.

• Az olvasójegyet évente érvényesíteni kell.

• Az olvasójegy másra át nem ruházható, elvesztését 
kérjük bejelenteni!

• Alapszolgáltatásaink (könyvtárlátogatás, az állomány 
helyben használata, információ a könyvtári rendszer-
ről)    ingyenesek.

• A beiratkozás a Pécsi Tudományegyetem diákjai és 
dogozói számára ingyenes, mindenki más a könyv-
tárhasználati szabályzatban foglaltaknak megfelelő 
térítési díjat fizet.

• A részletes könyvtárhasználati szabályzat a könyvtár 
területén ki van függesztve.

• A szabályzattól eltérő használatot a könyvtárigazgató 
engedélyezheti.

Szolgáltatások

Helyben olvasás
Helyszíne az olvasóterem, a folyóiratolvasó és a 
kutatóterem. 

Csak helyben használható dokumentumok:
• az időszaki kiadványok
• a segédkönyvtári anyag
• az olvasóterem állománya - kivéve a zárástól nyitásig 

kölcsönzést

• a védett dokumentumok (pl.: 1930 előtt megjelent   
könyvek)

• 1991 előtti szakdolgozatok 

Kölcsönzés
Csak beiratkozott, érvényes olvasójeggyel rendelkező 
olvasók vehetik igénybe.
Az olvasójegyre egy időben 10 dokumentum kölcsönözhe-
tő, egyetemi oktatóknak egy időben 20, kutatók részére 15 
dokumentum adható ki.
A kölcsönzési idő egy hónap, oktatóknak három hónap.

Hosszabbítás
Hallgatók kétszer, egyetemi oktatók háromszor hosszabít-
hatnak:
Telefonon: (72) 501-600/24154
E-mailen: info-btkttk@lib.pte.hu 
Online: www.lib.pte.hu - hosszabbítás menüpont alatt. 
Felhasználónév: olvasójegy száma, jelszó: születési dátum 
hónap és nap 4 számjegyre kiegészítve.
A kölcsönzési határidőn túl visszahozott, vagy késedelme-
sen hosszabbított könyvekre késedelmi díjat számolunk, 
könyvenként és naponta 20 Ft-ot, a 7 napra kölcsönözhető 
könyvek, illetve CD-ROM-ok esetében 100 Ft-ot. 
A már kikölcsönzött könyvekre előjegyzés kérhető, aminek 
díja 100 Ft/könyv.
A kölcsönzési határidő követése és betartása az olvasó kö-
telessége. A késedelemben levő könyvek visszaadására a 
könyvtár felszólítja olvasóit.
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 jogviszonyuk 
megszűnte előtt könyvtári tartozásaikat rendezniük kell. 
Az elveszett, vagy megrongált dokumentumot az olvasó-
nak meg kell térítenie, vagy egy másik példánnyal pótol-
hatja.

Könyvtárközi kölcsönzés
A saját állományban nem szereplő dokumentumot könyv-
tárközi kölcsönzés útján szolgáltatjuk a dokumentum át-
kölcsönzése vagy térítéses másolat formájában. A könyv-
tárközi kölcsönzés rendjét, a szolgáltatás megrendelőjét 
terhelő költségeket külön szabályzat tartalmazza.
Telefon: 72 / 501-600 / 24353
E-mail: konyvtarkozi.btkttk@lib.pte.hu

Könyvtárhasználati oktatás
Előzetes egyeztetés alapján.

Általános és szakirodalmi tájékoztatás
A tájékoztató pultnál kérhető.

Internethasználat
A könyvtár területén erre a célra kijelölt számítógépek 
állnak rendelkezésre. Nyomtatás térítési díj ellenében a 
pultnál kérhető.

Számítógépes adatbázisok
• A számítógépes katalógusban tájékozódhat a könyv-

tában használható CD-ROM-okról. Ha a számítógép 
címkeresőjébe beírja, hogy „elektronikus dokumen-
tum”, listát kaphat róluk.

• Internetes honlapunkon: www.lib.pte.hu az E-könyv-
tár majd Adatbázis portál címszó alatt kaphat tájé-
koztatást arról,  hogy milyen megvásárolt adatbázisok 
érhetők el.

• A magyarországi könyvtárak katalógusai a 
        www.mokka.hu címen érhetők el.
 
Fénymásolás
A könyvtárban kihelyezett fénymásológépen történik 
önállóan, a szerzői jogok figyelembevételével.
 
 A/4 ff    15 Ft/ oldal
 A/3 ff    25 Ft/ oldal

Katalógusok
Tájékoztatnak könyvtárunk állományáról.

• Hagyományos katalógusok – az 1997 előtt megjelent 
könyvekről adnak tájékoztatást. Ezen dokumentumok 
elektronikus katalógusba való beépítése folyamatban 
van.

• Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont Katalógusa: 
        corvina.tudaskozpont-pecs.hu/WebPac/

• Folyóiratok lelőhelyjegyzéke: 
        flel.lib.pte.hu/konyvtar-lista


