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A Különgyűjteményi olvasótermek nyitvatartása:

kedden és csütörtökön 10-től 20 óráig
szerdán és pénteken 10-től 17 óráig
szombaton 10-től 14 óráig
A különgyűjtemények olvasótermeibe csak előzetes hely- és időpontfoglalást követően tudunk
kutatási lehetőséget biztosítani olvasóinknak. Kérjük, hogy lehetőség szerint tervezett látogatásuk
előtt legalább 24 órával jelezzék foglalásukat. Kérjük, hogy amennyiben időpontfoglalásuk ellenére
mégsem tudnak jönni, jelezzék, hogy másnak tudjuk kiadni a felszabadult helyet.
Dokumentum-előkészítésre vonatkozó kéréseiket hétközben a tervezett látogatásukat megelőző
napon munkaidő végéig, a szombati napra vonatkozóan pénteken 13 óráig várjuk.

Amennyiben a Kézirattár, a Régi Nyomtatványok Tára, valamint a Térképtár
térképgyűjteményének közös olvasótermében szeretnének helyet foglalni (9 olvasói hely), a
terkep@oszk.hu [1], a manuscriptum@oszk.hu [2] vagy a regikonyv@oszk.hu [3] e-mailcímre;
ha a Színháztörténeti és Zeneműtár olvasótermében (10 olvasóhely + 1 hely kizárólag
cédulakatalógusokkal történő munkára a katalógustérben), a szinhaz@oszk.hu [4] vagy a
zene@oszk.hu [5] e-mail-címre;
ha a Plakát- és Kisnyomtatványtár olvasótermében (6 olvasói hely) szeretnének kutatni, a
plakat@oszk.hu [6] e-mail-címre írjanak.
A Történeti Fénykép- és Videótár olvasóinak (4 olvasói hely) kéréseit és időpontfoglalásait a
fenykeptar@oszk.hu [7] vagy az interjutar@oszk.hu [8] e-mail-címen várjuk a tervezett
látogatásukat megelőző napon 14 óráig. Érkezéskor az általános olvasóteremben dolgozó
kollégák segítenek bejutni a kutatóterembe (Kápolnatér).
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.
Az egy időben kikért dokumentumok számát korlátozzuk; kérjük, minden esetben
egyeztessenek erről az olvasószolgálatos kollégával.
A kézirattári dokumentumokkal kapcsolatos tájékoztatás, egyéb információ a (+36-1)
224-3890-es, a (+36-1) 224-3830-as, (+36-1) 224-3729-es, (+36-1) 487-8656-os
telefonszámon,
a Régi Nyomtatványok Tára dokumentumaira vonatkozó tájékoztatás a (+36-1)
224-3700/776-os telefonszámon,
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a Térképtár dokumentumaira vonatkozó tájékoztatás a (+36 1) 224-3700/353-as
telefonszámon,
a Színháztörténeti és Zeneműtár színháztörténeti gyűjteményének dokumentumaira
vonatkozó tájékoztatás a (+36-1) 224 3780-as,
a Színháztörténeti és Zeneműtár zeneműtári gyűjteményének dokumentumaival kapcsolatos
tájékoztatás, egyéb információ a (+36-1) 224 3778-as telefonszámon,
a Plakát- és Kisnyomtatványtár dokumentumaira vonatkozó tájékoztatás a (+36-1)
487-8623-as számon,
a Történeti Fénykép- és Videótár fotóival kapcsolatos tájékoztatás, egyéb információ a
(+36-1) 487 8613-as telefonszámon kérhető.
A Történeti Fénykép- és Videótár történeti interjúgyűjteménye elérhető az interjutar@oszk.hu
[8] e-mail-címen, továbbá felvilágosítás kérhető a (+36-1) 224-3710 telefonszámon.
A különgyűjtemények dokumentumai továbbra is csak érvényes, legalább egy hónapra szóló
olvasójegy birtokában kutathatók, napijegy kizárólag a katalógusok és a szabadpolcos
állomány használatára jogosít.
2020/01/10 (Egész nap)
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