
KEDVES OLVASÓINK! 

VÁRJUK ÖNÖKET ÚJRA  

AZ IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM KÖNYVTÁRÁBAN! 
 

Könyvtárunk a múzeum Üllői úti épületének felújítása idején átmenetileg  

a X., Jászberényi út 55. szám alatti épületben működik. 
Megközelítés:  

az Örs vezér terétől a 161, 161A és 168 E jelzésű buszokkal,  

Kőbánya-Kispesttől pedig a 68 jelzésű busszal  

(leszállás valamennyi esetben a Kossuth Nyomda megállónál).  

Személygépkocsival: parkolási lehetőség van (bejelentkezéskor kérjük a rendszámot leadni). 
Belépés:  

a központi portáról kell értesíteni a könyvtárat, az ügyeletes könyvtáros pedig átkíséri  

az olvasókat az olvasóterembe, amelynek az ajtaja egyébként zárva van. 

 

NYITVATARTÁS  –  CSAK  ELŐZETES  BEJELENTKEZÉSRE 

hétfőtől csütörtökig 10–16 óráig, pénteken 10–13 óráig. 
e-mail: library@imm.hu, facebook: https://www.facebook.com/immkonyvtar/ 

Kérjük, feltétlenül várják meg a visszaigazoló e-mailünket, mert előfordulhat, hogy 
az Önök által kért könyvet valamelyik gyűjteményi osztályon éppen használják. 

 

BEIRATKOZÁS, KÖNYVTÁRHASZNÁLAT 
A beiratkozás díja évi 3000.-Ft, diákoknak (érvényes diákigazolvánnyal) és nyugdíjasoknak 1500.-

Ft. Múzeumi kutatóknak, könyvtárosoknak, a közoktatásban dolgozó pedagógusoknak és az 

Iparművészeti Múzeum Baráti Köre tagjainak ingyenes. Kérjük a beiratkozott olvasókat, hogy 

könyvtári látogatójegyüket hozzák magukkal. 

A nagyobb táskák, kabátok, vizespalackok elhelyezésére kérjük a nagy állófogast használni. 

A kutatóasztalhoz csak irattárcával, pénztárcával, jegyzetekkel és íróeszközzel, fényképezőgéppel és 
laptoppal lehet leülni (laptoptáska nélkül), a mobiltelefont pedig kérjük lenémítani. (Telefonálni az 

épületen kívül lehet.) 

 

A KÖNYVTÁR SZOLGÁLTATÁSAI 
A könyvtár állományát csak helyben lehet olvasni, kölcsönzés nincs. A digitális katalógus az 

interneten is elérhető a múzeum holnapjáról vagy közvetlenül a következő címről: 

http://94.199.48.18/sziren_0037.htm 
A bejelentkezéshez elküldött e-mailben kell felsorolni a kéréseket, egy alkalommal legfeljebb 

10 művet lehet helyben tanulmányozni. Az e-mailben kérjük feltüntetni a szerző nevét, a mű 

címét és az online katalógusban csillaggal kiemelt raktári jelzetet, folyóirat esetén pedig a címet, 

évfolyamot és számot, valamint a katalógus Ad betűkkel kezdődő jelzetét.  

Távozás előtt kérjük, jelezzék a könyvtárosnak, tegye-e félre Önöknek a könyveket további 
használat céljából. 

Dokumentumainkról (saját eszközökkel, magáncélra) fénykép készíthető korlátozás nélküli 

mennyiségben – a vonatkozó szerzői jogi szabályozás figyelembe vételével –, fotójegy váltása esetén, 

amely egy napra érvényes. Ehhez a beiratkozott olvasónak 750.-Ft-ot, a napijeggyel rendelkező 

olvasónak pedig 1500.-Ft-ot kell fizetnie. 
Publikációra szánt fotó készítéséhez, illetve muzeális könyvek tanulmányozásához kérjük 

kitölteni és engedélyeztetni a múzeum honlapján található kutatási adatlapot: 

http://www.imm.hu/hu/contents/49,Inform%C3%A1ci%C3%B3k+kutat%C3%B3knak 

Fénymásolást és szkennelést vállalunk. 

Kérjük olvasóinkat, hogy másolási/szkennelési igényeiket a megfelelő nyomtatványon összegyűjtve 

adják le 15:30-ig. Azonnali másolást 20 oldalig, ezen felül közösen egyeztetett időpontra 
vállalunk. További tudnivalók: nem másolunk sem 1945 előtt megjelent dokumentumokat 

(állományvédelmi okok miatt), sem pedig teljes könyvet (a szerzői jogi törvény értelmében). 

Reprográfiai díjak: 

Fekete-fehér fénymásolás:   A4 méret: 20,- Ft/oldal,     A3 méret: 40,- Ft/oldal 
Színes fénymásolás:             A4 méret: 300,- Ft/oldal,   A3 méret: 600,- Ft/oldal 

Szkennelés pendrive-ra 

vagy e-mailben elküldve:     A4 méret:   50,- Ft/oldal,   A3 méret: 100,- Ft/oldal 
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