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Bibliotecile din Copenhaga – Regulament de ordine interioară
Bine ați venit la bibliotecă.
Biblioteca este un centru cultural și de învățare și trebuie folosită ca atare.
Biblioteca utilizează supravegherea video.
Solicitările din partea personalului, precum și codul nostru de conduită prezentat mai jos
trebuie respectate.
-

-

Vizita voastră la bibliotecă nu trebuie să provoace neplăceri altora. Vă rugam
comportați-vă cu grijă și păstrați curățenia.
Sunteți trași la răspundere pentru acțiunile dumneavoastră în bibliotecă.
Fumatul, dormitul, consumul de alcool sau droguri, precum și starea de ebrietate nu
sunt premise în incinta bibliotecii.
Animalele de companie nu sunt permise în bibliotecă.
Calculatoarele destinate căutarilor în baza de date a bibliotecii vor fi folosite exclusiv
pentru interogarea bazei de date a bibliotecii.
Calculatoarele destinate căutarilor pe internet și cu acces Wi-Fi trebuie să fie utilizate
doar în concordanță cu scopurile bibliotecii: informare, educație și activitați culturale.
Nu e permisă accesarea oricărui material ilegal, expunerea la material cu conținut
pornografic sau cu imagini violente.
Personalul nostru are autoritatea de a da afara / de a pune în carantină un utilizator cu
comportament amenințător, care recurge la hărțuire fizică sau are un limbaj vulgar.
Același lucru este valabil și în situațiile în care regulamentul de ordine interioară nu
este respectat.
Dacă este necesar, poliția va fi chemată pentru a asigura ordinea, protecția
cetățeanului și siguranța publică.
Distrugerea proprietății și furtul vor fi întotdeauna reclamate la poliție și cei care au
săvârșit faptele de vandalism vor fi pedepsiți penal.

Observații particulare cu privire la programul de funcționare în regim self-service
Sunt admise toate persoanele cu vârstă de peste 15 ani care dețin un card de
asigurare de sănătate (card galben). Pentru accesul în bibliotecă, scanați cardul în
cititorul de carduri de la intrare.
Vă rugăm prezentați cardul galben de sănătate dacă vă este solicitat de personalul
nostru. Refuzul duce la interzicerea accesului în instituție.
Copiii și tinerii sub 15 ani trebuie să fie însoțiți de o persoană care are acces. Această
persoană este responsabilă pentru ei și nu trebuie să îi lase singuri în bibliotecă.
Nu e permis să aduceți persoane străine în bibliotecă. Totuși, persoanele cu
dizabilități au dreptul de a veni cu însoțitori.
Nu trebuie deschise ferestrele și iesirile de incendiu.
La semnalul sonor, vă rugăm parasiți biblioteca.
În zilele de sărbătoare și în anumite ocazii speciale, programul poate fi redus sau
biblioteca poate fi închisă. Vă rugăm, verificați pagina noastră de internet și
anunțurile noastre.
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