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Biblioteki kopenhaskie — zasady zachowania 
 
Witamy w bibliotece. 

Biblioteki są centrum kultury i nauki i tak powinny być traktowane. W bibliotekach jest 
monitoring. 

Należy stosować się do poleceń obsługi i do przedstawionych poniżej zasad. 

- Nie wolno przeszkadzać innym w czasie wizyty w bibliotece. 
- Prosimy o grzeczne zachowanie i porządkowanie po sobie. 
- Czytelnik jest odpowiedzialny za swoje działania w bibliotece. 
- Palenie, spanie, picie alkoholu lub bycie pod wpływem alkoholu lub narkotyków nie 

jest dozwolone na terenie biblioteki. 
- Nie wolno wprowadzać zwierząt. 
- Komputery przeznaczone do wyszukiwania mogą być wykorzystywane tylko do 

wyszukiwania w bazach danych biblioteki. 
- Komputerów przeznaczonych do wyszukiwania w Internecie i sieci Wi-Fi należy używać 

zgodnie z celami biblioteki: do szukania informacji, edukacji i działalności kulturalnej. 
Wyszukiwanie nielegalnych treści, wyświetlanie treści pornograficznych lub bardzo 
drastycznych zdjęć nie jest dopuszczalne. 

- Nasi pracownicy mogą wyprosić osobę lub tymczasowo zakazać jej wejścia, jeśli stosuje 
groźby, przemoc fizyczną lub przeklina. To samo ma zastosowanie w przypadku 
nieprzestrzegania zasad zachowania. 

- W razie konieczności może zostać wezwana policja w celu zachowania porządku, 
ochrony osób i bezpieczeństwa publicznego. 

- Celowe zniszczenie własności i kradzież zawsze będą zgłaszane policji i będziemy żądać 
rekompensaty. 

 
Godziny otwarcia z samoobsługą: uwagi 

- Wejście dla wszystkich osób powyżej 15 roku życia z (żółtą) kartą ubezpieczenia 
zdrowotnego. Przy wejściu prosimy o zeskanowanie swojej karty w czytniku. 

- Na żądanie należy pokazać swoją (żółtą) kartę ubezpieczenia zdrowotnego 
pracownikowi. Niezastosowanie się do tego polecenia spowoduje wyproszenie takiej 
osoby. 

-  Dzieci poniżej 15 roku życia muszą być w towarzystwie osoby, która posiada kartę. Ta 
osoba jest odpowiedzialna za dzieci i nie może pozostawiać ich samych w bibliotece. 

- Nie można wprowadzać innych osób do biblioteki. Jedynie osoby niepełnosprawne 
mogą mieć opiekunów. 

- Nie wolno otwierać okien ani wyjść ewakuacyjnych. 
- Po usłyszeniu ogłoszenia o zamykaniu biblioteki wszyscy powinni ją opuścić. 
-  W dni świąteczne lub podczas specjalnych okazji biblioteka może być zamknięta. 

Prosimy o sprawdzanie naszej strony internetowej i naszych ogłoszeń. 
 
Kierownik biblioteki 
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