Bercsényi 28-30 Kollégium
Könyvtár használati rendje

1. Általános rendelkezések
a. Helyszín: Bercsényi 28-30 Kollégium, déli szárny, földszinti folyosó, első ajtó jobbra.
b. A helyiséget a Bercsényi Építész Tudástár öntevékeny kör működteti.
c. A helyiség célja az építész hallgatók félcsendes, csendes tanulását biztosítani, közösségi

szellemüket kibontakozásra bírni.

2. Kulcsfelvétel
a. A Könyvtár kulcsát kizárólag a portán leadott listán szereplő körtagok, és azon hallgatók vehetik

fel, akik ezen szándékukat előre jelezték egy körtagnak. A kulcsfelvétel személyazonosságot
igazoló okmány (személyi igazolvány, jogosítvány, diákigazolvány) ellenében lehetséges.
Kivételes esetben (teremellenőrzés, körtag nincs az épületben) kollégiumi mentor vagy a
körvezető engedélyével más hallgató is felveheti.
b. Kulcsfelvételkor ki kell tölteni a Tanulóhelyiség használati nyomtatványt.

3. Teremhasználat
a. A könyvtári helyiség tanulásra, rajzolásra, könyv- és folyóirat-olvasásra, beszélgetésekre és
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minden olyan csendes tevékenységre használható, mely a kritikai gondolkodást fejleszti, illetve a
hallgatók által szervezett előadások megtartására biztosít helyet.
A kör nem tart ügyeletet, de a tagok elérhetőségét megadva biztosítja a hallgatók részére a
teremhasználat lehetőségét.
A terembe lépő hallgató köteles a termet rendeltetésszerűen használni, tisztán, eredeti állapotába
visszaállítva elhagyni.
Amennyiben előzetes igény nem érkezett a terem használatára, úgy bármely építész hallgató
felveheti a kulcsot, amennyiben vállalja, hogy a következő bejegyzett rendezvény/gyűlés kezdete
előtt legalább negyed órával visszaállítja a helyiséget eredeti állapotába, és leadja a kulcsot a
portán. Ehhez az aktuális teremfoglalásokról a Hallgatói Képviselet honlapján lehet tájékozódni.
Amennyiben több hallgató, esetleg másik öntevékeny kör szeretné használni a helyiséget,
előzetesen egyeztetni kell az aktuális körvezetővel.
Amennyiben az ügyeletes körtag elhagyja a termet, a kulcsot távolléte idejére le kell adnia a
portán.
Az ügyeletes körtag kötelessége a fent leírtak ellenőrzése, szabálysértés esetén köteles mentort
hívni, aki a Bercsényi 28-30 Kollégium Házirendjének és a BME Hallgatók Fegyelmi, Kártérítési
Jogorvoslati Szabályzatának megfelelően jár el.

4. Eszközhasználat
a. A teremből könyvet és folyóiratot engedély nélkül kivinni tilos.
b. A teremben található egyéb eszközök (netkábel, hosszabbító, íróeszközök, stb.) használata

megengedett, a teremből ezeket kivinni tilos.
c. A terem bútorzatának, és az itt található könyvek, folyóiratok rongálása tilos!

5. Záró rendelkezések
a. Jelen szabályzat megsértése a BME Hallgatók Fegyelmi, Kártérítési Jogorvoslati Szabályzatban
foglalt következményeket vonja maga után.
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Könyvtár helyiséghasználati rend
-kivonat● A Könyvtár kulcsát igazolvány ellenében előre jelezve, a Bercsényi Építész Tudástár tagjainak
segítségével tudod felvenni!
● A helyiséget tartsd tisztán!
● A helyiséget elhagyásakor az eredeti állapotába állítsd vissza!
● A teremből könyvet, folyóiratot engedély nélkül kivinni tilos!
● A teremben található egyéb eszközök használata engedélyezett, kivinni ezeket a teremből tilos!
● Belépéssel elfogadod a helyiség használati rendjét.
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