
Sagmeisterné Patakfalvi Andrea, Golarits Miklós

Pannon Egyetem 

Egyetemi Könyvtár és Levéltár



Köszönjük, hogy 

a Pannon Egyetemet választották!

Gratulálunk, hogy felvételt nyertek a 

Gazdaságtudományi Karra! 
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Hol található az Egyetemi Könyvtár?

A felső kampuszon, az M épületben:

Wartha Vince u. 1. 

47.086233, 17.9005883 …

http://konyvtar.uni-pannon.hu/

https://www.facebook.com/PEKonyvtar/

http://193.6.34.40:8991/F

… és az Önök eszközein. 3

http://konyvtar.uni-pannon.hu/
https://www.facebook.com/PEKonyvtar/
http://193.6.34.40:8991/F


Milyen feltételekkel használhatom?

 Alanyi jogon, ingyenesen vehetik igénybe a 

könyvtári szolgáltatásokat.

 A beiratkozással  a könyvtár olvasójává válik 
minden elsőéves hallgató.

 A névre szóló olvasójegyet szeptember 18-tól 
vehetik  át a könyvtári olvasószolgálatnál.

 Aki ezt megelőzően szeretne kölcsönözni, az 
ideiglenes olvasójeggyel megteheti.

 Az olvasójegy helyben használatra, kölcsönzésre,  
internet használatra jogosít.
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Mikor használhatom a könyvtárat?

Személyesen:  a (jövő héttől érvényes) nyitva 

tartási idő alatt:

Hétfő – csütörtök: 8 – 17; péntek: 8-15.

A levelezős hallgatók ellátása érdekében  

meghatározott szombati napokon is nyitva tartunk 
8-13 óráig.

Távolról, elektronikusan: 

0-24 óráig, a hét minden napján.



Mit találok a könyvtárban?

 A tantárgyakhoz megadott kötelező és ajánlott 

irodalmat. A GTK hallgatói az aktuális tananyagot 

nyomtatott és online forrásokból is elsajátíthatják. 

 A legfontosabb hazai és külföldi folyóiratokat, 

kézikönyveket, lexikonokat, szótárakat.
 Teljes szövegű magyar és idegen nyelvű cikkeket.

 Teljes szövegű magyar és idegen nyelvű e-

könyveket.

 Korábban végzett hallgatók szak- és 

diplomadolgozatait.
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Érdemes felkeresnem a könyvtárat…

 Beadandó feladat elkészítése és nyomtatása 
érdekében.

 Neptun hozzáférés miatt tantárgyfelvétel vagy 
vizsgajelentkezés idején.

 Moodle használat céljából.

 Ingyenes wifi-elérés miatt.

 Nyugodt, kényelmes környezetben való egyéni 
tanulás végett.

 Csoportos feladatok közös megoldása céljából.

 Szellemi feltöltődés érdekében.

 Testi feltöltődés miatt.

 Akkumulátor feltöltés céljából.



Mit találhatok még a könyvtárban?

 Egyetemi Könyvesbolt: megvásárolhatók saját 

jegyzetek, külsős könyvek, PE ajándéktárgyak.

 Egyetemi Nyomda: köttetés, nyomtatás.

 Könyvmoly Büfé.
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Többet mint ad, mint a Google?

 Mennyiségileg nem, de minőségileg igen.

 Önöknek ingyenes, egyébként drága nyomtatott 

és online tartalmak.

 A szolgáltatott szakirodalmat a Google nem 

találja meg.

 Ellenőrzött, szakemberek által jóváhagyott 

információk.

 Személyes, értő segítség a könyvtárosok 

részéről.
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A könyvtárban megtalálhatják kérdéseikre a 

válaszokat. 

Eredményes és boldog diákéveket kívánunk!

Mindenkit szeretettel várunk a könyvtárban!


