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Tájékoztató a Maróthi György Könyvtárról  
és az informatikai feltételekről 

 
A könyvtár 

A DRHE – Maróthi György Könyvtár, mint nyilvános felsőoktatási szakkönyvtár segíti a 
DRHE egyetemi polgárainak tanulmányi, tudományos kutatói, oktató-nevelői, valamint 
közművelődési munkáját, biztosítva az ehhez szükséges információs feltételeket. 

 Célja és feladata a református lelkészek, valláspedagógusok és egyéb egyházi szolgálatot 
végzők, tanítók képzésének segítése.  

A könyvtár nyilvános könyvtárként információs rendszerével és gyűjteményével  a Tiszántúli 
Református Egyházkerület, valamint a Tiszántúli régióban élők számára a tudásalapú 
társadalom alapintézményeként működik, magas színvonalon szolgálva ki a regionális és 
városi szakmai információs igényeket, kedvező feltételeket biztosítva használóinak a magyar 
és az egyetemes kultúra értékeinek megismeréséhez, a folyamatos önművelődéshez, az 
élethosszig tartó tanuláshoz. 

Gyűjti: 

- hittudományok, vallástudományok, a filozófiai tudományok és a valláspedagógia      
szakterületek hazai és nemzetközi kurrens irodalmát, 

- a tanítóképzés szakterületek hazai kurrens irodalmát,  
- nyelvkönyveket 
- gyermek- és ifjúsági irodalmat, 
- tankönyveket, jegyzeteket, 
- kötelező irodalmat. 

A könyvtár szolgáltatásai: 

A könyvtár a következő szolgáltatásokat nyújtja:  

a) kölcsönzés, 
b) helyben olvasás, 
c) tájékoztatás, 
d) irodalomkutatás, 
e) másolatszolgáltatás, 
f) nyomtatás, fénymásolás, 
g) elektronikus tananyag-szolgáltatás, 
h) könyvtárközi kölcsönzés, 
i) számítógép és internet használat. 

Az egyetem hallgatói a könyvtár egyes szolgáltatásait díjmentesen vehetik igénybe 
(kölcsönzés, helyben olvasás, tájékoztatás, számítógép és internet használat). 
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Informatikai feltételek 

 

A Debreceni Református Hittudomány Egyetem hálózatán az informatikai szolgáltatásokat az 
egyetemi Informatikai Szolgáltató Csoport nyújtja. Az intézményi rendszer a Debreceni 
Egyetemen keresztül éri el az országos akadémiai és közintézményi 20 Gbit/sec hálózatot 
(HBONE), amin keresztül elérhető az internet is. Az egyetemi hálózat főként optikai 
kapcsolatok segítségével köti össze az egyetem tevékenységéhez szorosan kapcsolódó 
szervezeti egységeket (Maróthi György Könyvtár, Egyetemi Kollégium külső tagkollégiumai, 
Gyakorló Iskola, egyéb intézmények) és kiszolgálja a végfelhasználói számítógépeken 
keresztül a felhasználókat. 

Az egyetem központi épületében – a nem hitéleti képzések és szervezeti egységek 
átköltöztetése során – az informatikai belső hálózatot 2013-ban fejlesztettük tovább, az 
épületet több helyen újrakábeleztük és korszerűbb aktív eszközöket szereltünk be a 
biztonságos üzemeltetéshez.  

Egyetemünkön jelenleg közel 250 hálózatba kötött munkaállomás üzemel, közel ennyi IP 
telefont használunk. A szolgáltatásokat 18 szerver biztosítja. Az épületben teljes egészében 
elérhető WiFi hálózatot alakítottunk ki, 8 fejállomással szolgáltatunk mobil elérést a 
közösségi és oktatási terekben. A hivatalokban, intézetekben minden oktatásszervezőnek, 
ügyintézőnek külön gépe van, multifunkciós eszközökhöz csatlakoztatva. A hallgatói 
géptermek reggel 8 órától este 21 óráig látogathatók, informatikusi felügyelet segíti a 
hallgatói munkákat. Három multimédiás előadóterem támogatja az előadások megtartását, 
ezen túl 4 szemináriumi terem rendelkezik interaktív táblával is, két informatikai tanterem (71 
m2 és 35 m2), áll a hallgatók rendelkezésére, valamint ezen felül 3-4 mobil számítógép, 
projektor eszköz biztosítja az oktatás informatikai hátterét.  

A Doktori Iskola munkáját, ezen belül a doktoranduszok kutatómunkáját segíti a 
Doktorandusz Szoba. Ebben a helyiségben a nappali tagozatos doktoranduszok számára 
alakítottunk ki munkaállomásokat és rendeztünk be kis kézikönyvtárat. A szobában négy 
számítógépes munkaállomás üzemel Internet hozzáféréssel.  

A tantárgyi kurzusok adminisztrációját, hallgatói segédletekkel, feladatokkal való 
ellátását a blended learning elvét követve évek óta egy, az intézmény által működtetett e-
learning portál segíti. 
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