
Mindenhol ott vagyunk! Összesen hét könyvtárunk 
vár az egyetem öt kampuszán. Elérhetőségükről a 
honlapunkon találsz információt: 
www.lib.unideb.hu

A DEENK-ben található az ország egyik legnagyobb 
gyűjteménye. Itt minden könyv és jegyzet megvan, 
ami a tanulmányaidhoz szükséges. Három könyv-
tárunkban meg is vásárolhatod a jegyzeteket.

Könyvtárainkban mindig találsz 
helyet a tanuláshoz. 

Nyitvatartásunkat a tanrendhez 
és a hallgatói igényekhez igazít-
juk. A vizsgaidőszakban az Élet-
tudományi Könyvtár éjfélig van 
nyitva.

Fénymásolni, nyomtatni és 
szkennelni minden szolgáltatási 
helyen lehet. Önkiszolgáló gépe-
inket az olvasójegyeddel használ-
hatod. 

Kikapcsolódáshoz is válaszd a 
DEENK-et! Több ezer , 
kölcsönözhető CD és a legújabb 
bestseller könyvek várnak.

-
gosabb tudományos folyóiratok egy kattintásnyira 
vannak, bárhol is vagy.  
www.lib.unideb.hu/hu/adatbazis

Az eduroam
hető, nem egyetemi felhasználóink pedig regiszt-
rálhatnak a könyvtár saját hálózatára. 

-

Kedves hallgató!

A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárba (DEENK) minden egyetemi hallgató ingyen iratkozhat be. 
Ehhez érvényes DEKa kártyára van szükséged, amit augusztus 4-ig rendelhetsz meg a DEKa kártyaközpont honlapján. 

A könyvtár által nyújtott szolgáltatásokról a túloldalon és a weblapunkon* találsz bővebb információt.

A DEENK honlapja: 
www.lib.unideb.hu 

DEKa kártya igénylés: 
dekakartya.unideb.hu

2016. augusztus 1-12. között a DEENK könyvtárai  zárva tartanak,  de augusztus 15-től ismét tárt kapukkal várunk.

Üdvözlettel

*2016. július 27. és augusztus 12. között a DEENK szervereinek karbantartása miatt előfordulhat, hogy a weboldalunk és más szolgáltatásunk nem 
lesz elérhető. 
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