
Lesesalsreglement for IKOS’ masterlesesal, rom 326 PA Munchs hus 
 
§1.1 Virkeområde 
Rom 326PAM, heretter lesesalen, er lesesal for masterstudenter ved Institutt for kulturstudier og 
orientalske språk (IKOS). Lesesalsreglementet, heretter reglementet, gjelder all bruk av lesesalen, inkludert 
leseplasser og bokskap. Alle som benytter lesesalen plikter å sette seg inn i og følge dette reglementet. Ved 
å benytte lesesalen godtar du dette regelverket. Alle som benytter lesesalen er også pliktig å holde seg 
orientert om og følge opp de annonseringer som omtales i dette regelverket. 
 
§1.2 Åpningstider og tilgang 
Lesesalen er per juli 2012 normalt åpen for bruk mellom 0600-2400 mandag til fredag/0745-2400 lørdag og 
søndag. Opphold på lesesalen utenfor disse tidspunktene skal ikke forekomme. IKOS og UiO forbeholder 
seg retten til å endre dette uten nærmere varsel. 
 
Det er kun personer med faglig tilknytning til IKOS som har adgang til å benytte lesesalen. Utgangspunktet 
er at lesesalen kan benyttes av masterstudenter, men instituttet kan unntaksvis anvise plass til andre. Alle 
studenter på masterprogrammene ved IKOS får automatisk tilgang ved opptak. Avvik meldes IKOS’ 
ekspedisjon. 
 
Adgang til lesesalen krever at studentkort og personlig kode (pin) medbringes. Det er ikke tillatt å slippe inn 
personer uten eget adgangskort. Personer uten gyldig adgangskort skal nektes adgang. Studentkort må 
fremvises på forespørsel. Dersom det oppstår spørsmål om en persons adgangsrettigheter, vennligst 
kontakt IKOS administrasjon eller UiOs vakt- og alarmsentral.  
 
§2 Bokskap 
Det er utplassert 146 bokskap på lesesalen. Skapene er nummererte med en klistrelapp i øvre, høyre 
hjørne. Disse kan disponeres av alle masterstudenter tilknyttet IKOS, uavhengig av om studenten har fast 
plass eller bruker de frie plassene. 
 
Skap skal være låst og registrert. Studentene må selv sørge for lås. Registrering skjer enten ved bruk av 
nettskjema på IKOS’ webside, normalt ved starten av et semester, eller per e-post til 
masterlesesal@ikos.uio.no. Registrering må inneholde navn på student og nummer på skapet, og skal ikke 
sendes før studenten fysisk har okkupert et skap ved å sette sin egen lås på det.  
 
Skap som ikke er låste og skap som er låst men ikke registrerte vil tømmes. Klipping og tømming varsles 
med oppslag på lesesalen, normalt 2 uker før klipping/tømming. Innhold som fjernes fra låste skap vil 
oppbevares i 3 måneder. Innhold fra ulåste skap anses som søppel og vil ikke oppbevares. 
 
Skapene benyttes på eget ansvar. IKOS tar ikke ansvar for eiendeler som forsvinner, verken fra låste eller 
ulåste skap. 
 
§ 3 Frie leseplasser 
56 plasser på lesesalen er såkalte frie plasser. Disse kan benyttes av alle masterstudenter tilknyttet IKOS. 
Førstemann til mølla-prinsippet gjelder fra dag til dag. Plassen skal ryddes helt når den forlates for dagen, 
eller for mer enn 2 timer. Har man vært borte fra plassen i to timer eller mer, kan andre fritt benytte 
plassen, og man kan ikke forlange at ny bruker frigjør plassen når man kommer tilbake. Bøker eller andre 
gjenstander skal ikke forlates på plassen når man går for dagen.  
 
Dersom skapet under bordet på en av de frie plassene låses, anses dette som uakseptabel okkupasjon av 
leseplass. Disse skapene kan klippes og tømmes uten nærmere forvarsel og innholdet fjernes. 
 
§4 Faste plasser  
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Denne paragrafen er midlertidig ute av bruk fra og med høsten 2015. Alle plasser er å anse som frie 
plasser, ref. §3. §4.1 er fortsatt i bruk. 
54 plasser på lesesalen er såkalte faste plasser. Alle masterstudenter ved IKOS kan søke om tildeling av fast 
plass for et semester av gangen. Søknad sendes i nettskjema. Åpning og stenging av nettskjema 
annonseres med oppslag på lesesalsplassen. Det kan ikke søkes på e-post, og fristen som opplyses i 
tilknytning til nettskjema er endelig. Tildeling etter søknad vil normalt skje i månedsskiftene august-
september og januar-februar. 
 
Faste plasser skal som hovedregel ryddes før neste semester begynner, dvs. før 15. august og 15. januar. 
Plasser som ikke er ryddet ved tildeling av faste plasser, vil bli ryddet. Alt som ligger på pulten vil da anses 
som søppel og vil bli kastet. 
Eventuelle låste skap under bordene vil bli klippet opp og tingene fjernet samtidig. Gjenstander som 
fjernes fra låste skrivebordsskap vil oppbevares i inntil 3 måned før de kastes. 
 
Unntak fra regelen om rydding av fast leseplass kan gjøres i det tilfelle at studenten har søkt om og ser det 
som sannsynlig at han/hun vil få tildelt samme plass også det neste semesteret. I det tilfelle at studenten 
allikevel ikke får tildelt den aktuelle plassen, skal den ryddes og frigjøres for ny bruker senest samme dag 
som tildelingen av plasser annonseres.  
IKOS tar ikke ansvar for eiendeler som forsvinner fra hyller, bord eller skuffer. 
 
§4.1 Reservasjon av plass ved tilrettelegging 
Studenter med behov for fast plass som del av tilrettelegging skal kontakte sin studiekonsulent for å få 
reservert plass. Plassen skal være merket med navneskilt utlevert fra studiekonsulent eller instituttets 
ekspedisjon. 
 
§5 Pauserom 
Det er masterstudentenes ansvar å sørge for orden på pauserommet. 
 
§6 Sanksjoner 
Alle brukere av lesesalen plikter å innrette seg etter dette reglement. IKOS /kan nekte enkeltstudenter 
adgang til lesesalen og/eller avslå søknad om fast plass, som ellers ville vært innvilget, som reaksjon på 
brudd av reglementet. 
 
Eventuell klage på andre studenters oppførsel eller melding om disputt med annen student rettes til 
administrasjonen på IKOS. 
 
§7 Ikrafttredelse 
Dette reglementet gjelder fra og med tilgjengeliggjøring for studentene høsten 2011. Rydding, skapklipping 
og sanksjonering i henhold til dette reglement vil trå i kraft fra og med vårsemesteret 2012. 
 
 

Sist oppdatert 2015/09/07 


