A Bölcsészettudományi Kutatóközpont Néprajztudományi Intézet
Adattárának használati rendje

Cím: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Budapest, 1097 Tóth Kálmán utca 4., B.8.14. szoba
Kapcsolattartó: Bednárik János (bednarik.janos@btk.mta.hu; +36205486724)

Kutatás
Az adattárat előzetes egyeztetés után munkaidőben (9–17 óráig) lehet látogatni. Ajánlott kutatónap:
kedd. Az adattári anyagok helyszíni használata díjtalan, de kutatási engedélyhez kötött.
A kutatási engedélyt a kitöltött engedélykérő lap alapján az intézet igazgatója adja ki. A lapon a
kutató megjelöli a kutatás tárgyát és célját, valamint aláírja az adattár használati rendjét és a szerzői
jogokra vonatkozó egyéb rendelkezéseket elfogadó nyilatkozatot, amelyben többek között
kártérítési felelőssége tudatában vállalja, hogy megőrzi a kutatásra kapott dokumentumok épségét,
rendjét. Az intézet fenntartja magának annak lehetőségét, hogy szerzői jogi vagy más akadály
fennállása esetén egyes gyűjteményrészek vagy dokumentumok kutathatóságát korlátozza.

Reprográfia
Az adattári anyagokról – amennyiben nem áll fenn adat‐, vagy állományvédelmi, szerzői jogi, illetve
egyéb akadály – kutatási céllal a következő díjakért készíthetők másolatok:
o napi fotójegy: 1000 Ft
o önkiszolgáló fénymásolás / szkennelés: 50 Ft / oldal
o digitális kép, hang‐ és filmfelvétel átmásolása: 50 Ft / kép, illetve perc
Az adattári anyagokról készített másolatoknak bármilyen formában történő publikálása az intézet
igazgatójának engedélyéhez és egyéni megállapodás szerinti díjhoz kötött (ez vonatkozik a digitális
katalógusokban már közzétett anyagokra is). A kutatási engedélyhez szükséges nyilatkozat
aláírásával a kutató vállalja, hogy az adattári anyagok felhasználásával készült publikációk
bibliográfiai adatait, valamint a publikáció legalább egy példányát a megjelenést követő egy hónapon
belül megküldi az intézet részére.

Hivatkozás
Az adattári törzsgyűjtemények anyagaira (Fotó‐ és diatár, Kézirattár, Hangtár) való hivatkozás a
következő formátumban történjen: MTA NTI [a gyűjteményrész rövidítése] [leltári szám]:
[amennyiben van: oldalszám, tételszám, vagy egyéb adat]. Példák:
o Fotótár: MTA NTI F865
o Diatár: MTA NTI D784
o Kézirattár: MTA NTI K52: 24.
o Hangtár: MTA NTI H777: B‐oldal, 24. perc
Különgyűjtemények esetén mindig annyi adatot szükséges megadni (kérdéses esetekben az adattári
kapcsolattartóval való egyeztetés után), amennyi alapján a tétel egyértelműen beazonosítható.
Példák:
o MTA NTI Diószegi‐gyűjtemény 365
o MTA NTI Néprajzi Atlasz gyűjtőfüzet, Áporka: 24.
o MTA NTI Erdélyi Zsuzsanna hagyaték, Szeged‐alsóvárosi gyűjtés, 2. kazetta, B oldal,
23. perctől

