Retningslinjer biblioteket
Velkommen til biblioteket vårt!
Generelt ønsker vi at dere bruker biblioteket slik dere synes
det er ok at andre bruker biblioteket. Noen retningslinjer har
vi allikevel:
• Vanlig innestemme og kollokvieprat er helt ok. Om noen
vil ha det helt stille, anbefaler vi å gå på lesesal.
• Spising og drikking er greit, men vennligst forlat plassen
slik den var da du kom.
• Vennligst ikke sett sko i møblene.
• Vennligst ikke plasser ting i døra så den holdes oppe.
Dette er av hensyn til deres sikkerhet og bibliotekets
verdier.
• Hver onsdag kl. 12.00-15.00 er det «Hold kjeft og skriv»
forbeholdt stipendiater og postdoktorer på kursrommet,
og rommet er da reservert til det. Man kan eventuelt sitte
i sofaen eller på ledige bord, men dørene vil lukkes igjen
og det skal være stille der inne, med unntak av 15
minutters pauser på starten av hver time.

Vi håper dere vil trives!

Library guidelines
Welcome to our library!
In general, our wish is that you use the library in line with
how you wish others to use it. We nonetheless have some
guidelines:
• Regular talking voice and group work is fine. If you need
total silence when working, we recommend finding a
faculty study space.
• Eating and drinking is fine, but please leave your work
space as you found it.
• No shoes on the furniture.
• Please do not place items that block the door from closing
and locking properly. This is to secure both your safety
and the values inside the library.
• Every Wednesday from 12.00-15.00 we will host «Shutup-and-write» sessions for phd students and post docs at
the faculty. The seminar room is reserved, but feel free to
use the sofa area/available tables. The door will be closed,
and the room is quiet apart from 15 minute breaks at the
start of every hour.
We hope you will like it here!

