A Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltára
kutatótermének ideiglenes nyitvatartási rendje
Érvényes: 2020. július 1-jétől
Tájékoztatjuk kedves kutatóinkat, hogy a Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltárának
kutatóterme 2020. július 1-től – előzetes bejelentkezéssel, korlátozott létszámban – újra
látogatható.
A kutatók és a kollégák biztonsága érdekében az alábbi rendelkezések mellett vehetők igénybe
szolgáltatásaink.
Általános és egészségügyi rendelkezések
•

•
•

•
•

Kérjük, hogy kutatási szándékát és a kutatni kívánt levéltári iratanyag vagy könyv
megnevezését, illetve jelzetét emailben vagy telefonon jelezze kutatószolgálatunknak. (E-mail:
kutatoszolgalat.zml@mnl.gov.hu)
Új kutatóink előzetesen, emailben vagy telefonon konzultálhatnak a kutatni kívánt témáról és
iratanyagról az illetékes kollégákkal.
A személyes érintkezések minimalizálása érdekében csak az előzetes egyeztetés során kért
iratokat lehet használni a kutatóteremben. Személyes tájékoztatás igénybevételére, levéltári
referensekkel való közvetlen konzultációra továbbra sincs lehetőség
A kutatóteremben és közös helyiségekben kötelező az arc eltakarása maszkkal, sállal vagy
kendővel.
A bejáratnál, valamint a közös számítógép és mikrofilmolvasó mellett kihelyezett
kézfertőtlenítők használata kötelező.

Kutatótermi rendelkezések
Nyitvatartás
•

Keddtől csütörtökig 8.00-16.00 között, pénteken 8.00–13.00 között tart nyitva a kutatóterem.
(A 16.00 utáni kutatótermi ügyelet egyelőre szünetel.)

Bejelentkezés
•

A kutatóterem befogadóképessége a biztonságos távolságtartás (1,5 m) betartása érdekében
korlátozott:
A külső (iratok kutatására szolgáló) kutatóterem befogadóképessége 2 fő.
MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR ZALA MEGYEI LEVÉLTÁRA
8900 Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3.
Postacím: 8901 Zalaegerszeg, Postafiók 110.
Telefon: (+36 92) 510 030, 598 956, 598 957
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•

•
•
•

A belső kutatóteremben egy időben 1 fő kutathatja a mikrofilmeket és 1 fő használhatja a
számítógépet.
Kutatni csak előzetes bejelentkezés alapján lehet. Délelőttre vagy délutánra (vagy egy-egy egész
napra) lehet időpontot foglalni a kutatószolgálatunk email címére küldött elektronikus
levélben. (E-mail: kutatoszolgalat.zml@mnl.gov.hu)
Kérjük, minden esetben várja meg kollégáink visszaigazolását bejelentkezésével
kapcsolatban!
Ha nem tud eljönni a korábban foglalt időpontjára, kérjük, kutatószolgálatunknál jelezze azt!
ELŐZETES BEJELENTKEZÉS ÉS IDŐPONTFOGLALÁS NÉLKÜL ÉRKEZŐ
KUTATÓKAT NEM TUDUNK KISZOLGÁLNI!

Kutatás
A kutatandó iratanyagok előkészítése – a kéréstől számítva – legalább egy munkanapot (külső
raktárban őrzött, ill. nagyobb mennyiségű anyag esetében ennél többet) vesz igénybe. Kérjük,
hogy az időpontok foglalásánál erre legyenek tekintettel!
• A kutatótermi számítógép és mikrofilm-olvasó használata lehetséges, a melléjük kihelyezett
kézfertőtlenítők használatával.
• A kutatóteremben csak saját íróeszközt (papírt, tollat, ceruzát) lehet használni.
• Másolatok készítése – egyelőre – csak saját technikai eszközzel oldható meg, az érvényben
lévő díjszabásban meghatározott térítési díj ellenében.
•

Eredményes kutatást kívánunk!
Az MNL ZML kutatószolgálata

MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR ZALA MEGYEI LEVÉLTÁRA
8900 Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3.
Postacím: 8901 Zalaegerszeg, Postafiók 110.
Telefon: (+36 92) 510 030, 598 956, 598 957
E-mail: zml@mnl.gov.hu

