Az Országos Széchényi Könyvtár különgyűjteményei, a Kézirattár, a Régi Nyomtatványok Tára, a
Színháztörténeti és Zeneműtár, a Térkép-, Plakát- és Kisnyomtatványtár és a Történeti Fénykép
és Videótár (korábbi nevén a Fényképtár, valamint a Történeti Interjúk Tára) 2020. július 14-étől
a koronavírus-fertőzés miatt kialakult járványügyi szabályok betartása mellett újra fogadja
olvasóit.
Az olvasóteremmel rendelkező különgyűjtemények további intézkedésig keddtől csütörtökig 10
és 17 óra között várják az olvasókat.
A járványügyi szabályok értelmében a megfelelő társadalmi távolság betartása miatt 26 főben
korlátozzuk a különgyűjteményi olvasótermekben egyszerre tartózkodó olvasóink számát. A
könyvtárba történő belépéskor, kérjük, minden esetben használják a főbejáratnál elhelyezett
érintésmentes kézfertőtlenítő automatákat! Az épületben való tartózkodás teljes időtartama alatt
ajánlott, az olvasói terekben kötelező a maszk viselése. Kérjük, hozzon magával maszkot!
A járványügyi szabályok betartása érdekében az olvasói nyilvános terek használatában bevezetett
változtatások:
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A különgyűjtemények olvasótermeibe csak előzetes hely- és időpontfoglalást
követően tudunk kutatási lehetőséget biztosítani olvasóinknak. (Előzetes hely- és
időpontfoglalás nélkül a tári olvasótermek nem látogathatók.)
Amennyiben a Kézirattár, a Régi Nyomtatványok Tára, valamint a Térképtár ideiglenesen
közös olvasótermében szeretnének helyet foglalni (9 db olvasói hely), a terkep@oszk.hu,
manuscriptum@oszk.hu, vagy a regikonyv@oszk.hu e-mail címre,
ha a Színháztörténeti és Zeneműtár olvasótermében (8 + 2 + 1 olvasói hely) 1, a
szinhaz@oszk.hu vagy a zene@oszk.hu e-mail címre,
ha pedig a Plakát- és Kisnyomtatványtár és az ideiglenesen itt elhelyezett Fényképtár
olvasótermében (6 db olvasói hely) szeretnének kutatni, a plakat@oszk.hu vagy a
fenykeptar@oszk.hu e-mail címre küldjék kérésüket.
A Történeti Interjúk Tára továbbra is az Általános olvasóban szolgálja ki az olvasókat.
Közös géphasználtra a járványügyi előírások miatt nincs lehetőség.
Minden helyfoglalási igényre válaszolunk, de a nyitvatartási időn kívül érkező e-maileket
csak a következő nyitvatartási napon tudjuk feldolgozni, ezért az olvasók türelmét kérjük.
E-mailes megkeresésükben lehetőség szerint tüntessék fel telefonos elérhetőségeiket,
hogy esetleges ütközés esetén munkatársaink könnyebben tudjanak egyeztetni Önökkel.
Dokumentum-előkészítésre vonatkozó kéréseiket szintén a fenti e-mail címeken fogadjuk
– a tervezett látogatásukat megelőző napon 12 óráig.
Kézirattári dokumentumokkal kapcsolatos tájékoztatás, egyéb információ a (+36-1) 2243700/890, a (+36) 30 311 3519, (+36) 30 312 3782 vagy a (+36) 30 310 9377
telefonszámon,
a Plakát- és Kisnyomtatványtár dokumentumaira vonatkozó tájékoztatás a (+36-1) 4878623 számon,
a Régi Nyomtatványok Tára dokumentumaira vonatkozó tájékoztatás a (+36-1) 2243700/776 vagy a (+36–1) 224–3700/564 telefonszámon,
a Színháztörténeti Tár dokumentumaira vonatkozó tájékoztatás a (+36-1) 224 3781-es,

8 nagyobb alapterületű asztal, 2 kis felületű olvasóhely és 1 hely a katalógustérben kizárólag a
cédulakatalógusokkal történő munkára
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a Térképtár dokumentumaira vonatkozó tájékoztatás a (+36 1) 224-3700/353
telefonszámon,
a Zeneműtár dokumentumaival kapcsolatos tájékoztatás, egyéb információ a (+36-1) 224
3778-as telefonszámon kérhető.
a Fényképtár dokumentumaival kapcsolatos tájékoztatás, egyéb információ a (+36-1) 487
8613-as telefonszámon kérhető.
A
Történeti
Interjúk
Tára
elérhető
az
interjutar@oszk.hu
és
a
bealukacs@oszk.hu e-mail címeken, továbbá felvilágosítás kérhető a (+36-1) 224-3710
telefonszámon.
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e-mail címe

telefonszáma
(+36-1) 224-3700/890
(+36)
30 311
3519
(+36) 30 312 3782
(+36) 30 310 9377
(+36-1) 224-3700/776

terkep@oszk.hu

(+36–1) 224–3700/564
(+36 1) 224-3700/353

plakat@oszk.hu

(+36-1) 487-8623

szinhaz@oszk.hu

(+36-1) 224 3781

zene@oszk.hu

(+36-1) 224 3778

fenykeptar@oszk.hu

(+36-1) 487 8613

interjutar@oszk.hu
bealukacs@oszk.hu

(+36-1) 224-3710

A különgyűjtemények dokumentumai továbbra is csak érvényes, legalább fél évre szóló
olvasójegy birtokában kutathatók, napijegy kizárólag a katalógusok, a szabadpolcos
állomány, illetve a korábbi Történeti Interjúk Tára digitálisan szolgáltatható
dokumentumainak használatára jogosít.
Azoknak az olvasóinknak, akiknek az olvasójegye legalább március 14-ig érvényes volt
(azaz a karantén idején járt le, illetve jelenleg is érvényes), 3 hónappal díjmentesen
meghosszabbítjuk annak érvényességét.
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Könyvtári beiratkozásra keddtől péntekig 16.30-ig van lehetőség. A havi, a féléves vagy
éves olvasójeggyel rendelkező olvasók részére biztosított nejlontáskákat távozáskor nem
kell leadni, elhasználódás esetén újakra cseréljük őket.
A ruhatárban egyszerre egy olvasót tudunk fogadni, javasoljuk a zárható értékmegőrző
szekrények használatát.
A félretett dokumentumok megvárták olvasóinkat: a március 15. után lejárt félretételek
idejét július 14-i dátummal újraindítottuk. (Kivéve a Régi Nyomtatványok Tára esetében,
itt kérjük, hogy rendeljék meg azokat újra.)
Továbbra is biztosítjuk a raktárból kikért dokumentumok félretételét, azonban a fizikai
érintkezés minimalizálása érdekében a dokumentumok olvasók közötti cseréjére nincs
lehetőség.
A különgyűjteményi raktárakból előrendelt, illetve a kézikönyvtári állományból az
olvasóteremben használt könyvek és dokumentumok 72 órás karanténba kerülnek,
olvasóink védelme érdekében ez idő alatt nem áll módunkban azok forgalmazása más
olvasók számára.
A szabadpolcról levett könyvet használat után, kérjük, az erre a célra kijelölt helyre tegyék,
hogy biztosíthassuk azok elkülönítését.
A fokozott biztonság érdekében átmeneti időre szüneteltetjük az Olvasói Professzionális
Munkaállomások (OPM) és minden egyéb eszköz használatát, ezért kérjük, lehetőség
szerint saját elektronikus eszközt (laptopot, tabletet) hozzanak magukkal. A könyvtár
nyilvános területein olvasóink számára elérhető a wifi szolgáltatás.
A fizikai érintkezés minimalizálása érdekében a dokumentummásolásra irányuló kéréseket
6 munkanapon belül elektronikus formában vagy postai úton teljesítjük. A szolgáltatás
díjának kiegyenlítése átutalással vagy utánvéttel lehetséges.

Szeretettel várjuk Önöket újra az OSZK különgyűjteményeiben!

