Másolatkészítés

Másolatkészítés

Tisztelt Megrendelőink, kedves Olvasók!
A másolatkészítési igényeket 2021. december 3-ig tudjuk fogadni az év végi ünnepek és zárás miatt.
Helyszíni gyorsmásolási szolgáltatásunk 2021. december 10-ig áll rendelkezésre.
Megértésüket köszönjük!

1. Másolatkészítési szolgáltatásaink törzsgyűjteményi dokumentumokról
Az OSZK törzsgyűjteményében található dokumentumokról másolatkészítési igényét a
masolatkeszites@oszk.hu [1] címen tudja leadni.
A gyűjteményeinkben található dokumentumok a felvételezés előtt állapotfelmérésen esnek át, így
annak eredményétől függ a dokumentumok digitalizálhatósága.
Minden megrendeléshez egyedi vállalási időt tudunk kiajánlani, amelyről a megrendelést követően emailben értesítjük megrendelőinket.
Jogvédett dokumentumok
A szerzői jogvédelem alatt álló dokumentumokat kizárólag nyomtatva tudjuk szolgálni.
Kérjük amennyiben szerzői jog által védett dokumentumokkal kapcsolatban további kérdése lenne,
állásfoglalás kérése céljából keresse fel a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalát [2].
Nyomtatás

fekete-fehér A/4: 25 Ft/oldal
fekete-fehér A/3: 30 Ft/oldal
színes A/4: 300 Ft/oldal
színes A/3: 400 Ft/oldal
Nyomtatott anyagok átvétele

Személyesen: Országos Széchényi Könyvtár, Budavári Palota, F. épület, V. szint, bejárat után
balra, az Ajándékboltban (térkép [3]), keddtől szombatig, 9-től 17 óráig.
Fizetési lehetőség készpénzzel vagy bankkártyával.
Utánvéttel: Csomagküldő szolgálaton keresztül, 1 500 Ft.- szállítási költséggel.
A megrendelését az elkészülés napján átadjuk a GLS Futárszolgálatnak, akik a következő
munkanapon kézbesítik az Ön által megadott címre reggel 8-19 óra között a forgalom és a
csomagok számától függően.
A digitálisan kért, nem jogvédett dokumentumok digitalizálása:

nézőkép: kutatási, általános felhasználás céljából, 300 DPI, JPG vagy PDF: 40 Ft/oldal
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mikrofilm: kutatási, általános felhasználás céljából, 300 DPI, JPG vagy PDF: 100 Ft/oldal
kiadvány: kiállítási, publikálási célok, 600 DPI, TIFF: 500 Ft/oldal
kiállítás, publikálás esetén: Közlési engedély kötelesség merül fel, erről bővebb információt
az inform@oszk.hu [4] címen tud kérni.
Digitalizált anyagok átvétele:
A digitálisan változatban megrendelt dokumentumokat átutalással lehet rendezni. Ebben az esetben
postai úton és szkennelt formában is megküldjük Önnek a számlát, melynek rendezése után egy
biztonságos FTP letöltő linket adunk meg, ahonnan megrendelését letöltheti.
Másolatkészítés eredeti dokumentumokról

Papírmásolat
Fekete-fehér A/4

25 Ft/oldal

Fekete-fehér A/3

30 Ft/oldal

Színes A/4

300 Ft/oldal

Színes A/3

400 Ft/oldal

Digitális másolat
Nézőkép: kutatási, általános felhasználás
céljából, 300 DPI, JPG vagy PDF: 40 Ft.-/oldal

40 Ft/oldal

Mikrofilm: kutatási, általános felhasználás
céljából, 300 DPI, JPG vagy PDF: 100 Ft/oldal

100 Ft/oldal

Kiadvány: kiállítási, publikálási célok, 600 DPI,
TIFF

500 Ft/oldal

2. Másolatkészítés a különgyűjteményi dokumentumokról
A Kézirattár, a Plakát- és Kisnyomtatványtár, a Régi Nyomtatványok Tára, a Színháztörténeti Tár, a
Térképtár, a Zeneműtár nyomtatott dokumentumairól a Digitalizáló Központ készít másolatot.
Helyben, az adott olvasóteremben ügyelő kollégától kérhet információt.
További információk a különgyűjteményi anyagok másolásáról

Kézirattár [5]
Régi Nyomtatványok Tára [6]
Plakát- és Kisnyomtatványtár [7]
Színháztörténeti Tár [8]
Térképtár [9]
Zeneműtár [10]
3. Egyéb másolatkészítő szolgáltatások

Könyvtárközi kölcsönzéssel [11] beszerzett dokumentumok másolása
EOD [12] – E-könyvek igény szerint. Rendeljen e-könyveket saját használatra! Keressen
szavakra és kifejezésekre az extra e-könyvekben, amelyeket külön kérésre optikai
karakterfelismertetéssel digitalizálunk. A szolgáltatás csak régi könyvekre vonatkozik.
Hitelesített másolat – Az OSZK állományába tartozó dokumentumokról készítünk
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hitelesített másolatot is. Az erre vonatkozó igényt az olvasószolgálat továbbítja a Központi
Iktató és Irattár részére, akik a hitelesítést végzik. Ügyintézési határidő min. 48 óra. Az
elkészült anyagot előre megbeszélt időpontban, a megrendelő kizárólag személyesen veheti
át az 511-es szobában hétfőtől csütörtökig: 9.00-16.00, pénteken: 9.00-12.00. Az
illetékbélyegről a megrendelőnek kell gondoskodnia, melynek mértéke oldalanként 100 Ft,
illetékmentes intézmények, személyek részére a szolgáltatás ingyenes. Bővebben [13].
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