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 A Keleti Gyűjtemény nyitvatartási ideje: 

• hétfőtől csütörtökig 9:00–16:00 óráig;
• pénteken 9:00–13:30 óráig

A Keleti Gyűjtemény használatára a Könyvtár általános használati szabályzata az irányadó, a helyi 
követelmények mindenkori figyelembevételével. 

A Keleti Gyűjtemény használatához minden olvasónak a Könyvtár Olvasószolgálatán (Arany János 
u. 1) kiállított érvényes látogatójeggyel kell rendelkeznie. Helyben olvasás alkalmával a ruhatár
használata kötelező. Az olvasóterembe a kézírásos jegyzeteken kívül legfeljebb 25x30 cm-t meg
nem haladó méretű táska vihető be. Más dokumentum csak a szolgálatot ellátó könyvtáros
engedélyével vihető be, amit távozáskor ismételten be kell mutatni. A látogatójegyet az
olvasószolgálatos könyvtárosnak kell átadni, aki azt távozáskor adja vissza. Az olvasóterem
telítettsége esetén az orientalisztikával főállásban foglalkozó kutatókat, egyetemi oktatókat és
egyetemi hallgatókat áll módunkban kiszolgálni.

Az olvasó az olvasóterem szabadpolcos állományát szabadon használhatja, egyéb 
dokumentumokat az erre a célra rendszeresített kérőlapon igényelhet. Mivel a Keleti Gyűjtemény 
könyv- és folyóirat-állománya – a H-jelzetű folyóiratokat kivéve – külső raktárban van elhelyezve, 
a kért dokumentumok az igénylést követő munkanapon 10:00 órától állnak rendelkezésre. Az 
olvasótermi folyóiratokat azonnal, a belső raktárban lévő egyéb dokumentumokat rövid időn belül 
kapja meg az olvasó. Folyamatos használat esetén a kutatott anyagot félretesszük. 

Fénymásolatot a könyvtári szabályzatban megfogalmazott feltételek szerint lehet rendelni, 
amennyiben az állományvédelmi szempontok azt megengedik. A reprodukciós szolgáltatások 
árlistája honlapunkon megtalálható.  

Kéziratos anyagok kutatására a REAL-MS repozitórium, ill. a  mikrofilm szolgál. Eredeti kézirat 
csak kivételes esetben használható, előzetes írásbeli kérelem alapján, osztályvezetői engedéllyel. 
Ugyancsak osztályvezetői engedély szükséges a kéziratos anyagról készítendő bármilyen fajta 
másolathoz. Feldolgozatlan és feldolgozás alatt álló anyagok nem kutathatók. 

Egyes speciális részgyűjtemények (pl. Kaufmann-, Stein-, Csoma-gyűjtemény) csak a gyűjtemény 
kurátorával történt előzetes egyeztetés után tanulmányozhatók. 

A kutató köteles bejelenteni, ha a Gyűjtemény anyagából publikálni szándékozik. A megjelent 
kiadványban a forrást a Gyűjtemény által megadott módon kell feltüntetni. 

A Keleti Gyűjteményből történő kölcsönzésre a könyv- és folyóiratgyűjtemény használati 
szabályzatának 6.16. pontja érvényes. A könyvtárközi kölcsönzés lebonyolítását a Keleti 
Gyűjtemény állományából is a Könyvtár Tájékoztatási és Olvasószolgálati Osztálya végzi. 
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