Segítségre van szükséged a tanulmányaidban?

Keress minket!

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár

a Műegyetem könyvtára.
A BME hallgatójaként tanulmányaid során az ország legnagyobb műszaki
szakirodalmi bázisára támaszkodhatsz a több százezer tankönyvnek,
egyetemi jegyzetnek, különböző tudományos munkáknak és folyóirat-állománynak köszönhetően. Megtalálhatók itt továbbá évszázados
könyvritkaságok, szép- és ismeretterjesztő irodalom, valamint rengeteg kiadvány különböző témában az idegen nyelvű könyvektől egészen
a gasztronómiáig.
A könyvtárban nem csak nyomtatott könyveket találsz, több ezer magyar
és külföldi e-könyv és e-folyóirat, kép- és videó anyag elérhető akár
otthonról is.
A BME OMIKK nyilvános könyvtár, ahová bárki betérhet és olvashatja
a polcokon elhelyezett könyveket, folyóiratokat. A könyvtár teljes körű
szolgáltatásaihoz azonban tagságot kell váltani.

Ingyenes szolgáltatások BME hallgatóknak:
•
•
•
•
•
•
•

olvasótermeink és közel másfél milliós gyűjteményünk helyben
használata,
hozzáférés az elektronikus gyűjteményhez,
csoportos tanulás erre a célra kialakított terekben,
szaktájékoztatás, irodalomkutatás,
könyv előjegyzés, gyorsított feldolgozás,
számítógépek és wifi (Eduroam)
szkennelés.

Tagság váltáshoz kötött, illetve térítéses szolgáltatásaink:
•
•
•
•
•
•

kölcsönzési szolgáltatások,
könyvbeszerzési javaslat,
könyvtárközi kölcsönzés,
tanulóasztal és -szoba foglalás,
laptopzár kölcsönzés,
fénymásolás, nyomtatás

A BME hallgatói ingyenesen válthatnak könyvtári tagságot a Neptun
tanulmányi rendszeren keresztül. A regisztrációhoz kötött szolgáltatások
igénybevételéhez szükség van egy olvasójegyre, amelynek egyszeri kártyadíja 300 Ft.

A kölcsönzési szolgáltatásokról
•
•
•
•
•

•
•
•

A könyvtárból csak beiratkozott olvasók kölcsönözhetnek
olvasójeggyel, személyesen a kölcsönző pultoknál,
a hallgatók max. 10 db könyvet kölcsönözhetnek 2 vagy 4 hétre,
a könyvek elektronikus kérőlapon keresztül előzetesen is kérhetők,
a kölcsönzési határidő 5 alkalommal hosszabbítható meg az online
olvasói profilban, e-mailben, telefonon vagy személyesen,
3 nappal a kölcsönzési idő lejárta előtt emlékeztetőt küldünk a
Neptunban,
Tipp: a Neptunban beállíthatod, hogy e-mailben is megkapd.
a kölcsönzési határidő lejárta után késedelmi díjat számítunk fel,
amelynek mértéke 35 Ft/munkanap/könyv,
ha a keresett könyvet már kikölcsönözték, előjegyzés kérhető rá,
a könyveket visszaadására személyesen az olvasószolgálati pultnál
vagy a kihelyezett könyvbedobó dobozainkon keresztül van lehetőség.

A Könyvtár minden hétköznap 8.00-20.00 óráig tart nyitva. A vizsgaidőszakban azonban hosszabbított nyitvatartással várjuk olvasóinkat: ebben
az időszakban a kijelölt olvasói terek 22 óráig tartanak nyitva.
A könyvtár honlapján (www.omikk.bme.hu) még több információt találsz
szolgáltatásainkkal kapcsolatban, illetve személyesen is szívesen válaszolunk bármely kérdésedre.

E-mail: konyvtar@bme.hu
Telefon: +36 1 463-1790
Facebook: @bmeomikk.hu
Instagram: bmeomikk.hu

BME OMIKK

a te könyvtárad!

Szívesen megismernéd, milyen volt az egyetem régen, vagy TDK-hoz,
szakdolgozathoz búvárkodnál egykori professzorok szakmai hagyatékában?

Keresd a Levéltárat!
Speciális, ingyenes szolgáltatásaink:
• 1,5 kilométernyi levéltári dokumentum használata (régi órarendek, a diákélet írásos nyomai, az
egyetem hivatalos iratai, oktatói dokumentumgyűjtemények),
• egyetemtörténeti fotógyűjtemény böngészése,
• a 2000 előtt beiratkozott hallgatók tanulmányaira, oklevélszerzésére vonatkozó adatok
rendelkezésre bocsátása.

Nyitvatartás
Hétfő, kedd, csütörtök: 9:00–16:00
Szerda, péntek: zárva

Cím
1111 Műegyetem rkp. 3.
Központi épület fszt. 19.
www.omikk.bme.hu/leveltar
@bmeleveltar
bme_leveltar
muegyetem.topoteka.net

