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ZASADY KORZYSTANIA Z PRZESTRZENI BIBLIOTEKI ECS 
 

1. Biblioteka jest otwarta dla czytelników od poniedziałku do piątku, w godzinach 11.00–16.00. 

W soboty, niedziele oraz w pozostałe dni wolne od pracy, biblioteka będzie nieczynna. 

2. Bibliotekarze dyżurujący mają prawo wskazać miejsce pracy użytkownikowi biblioteki. 

3. Zabrania się samodzielnego korzystania z urządzeń reprograficznych znajdujących się na terenie 

biblioteki. 

4. Umożliwia się wolny dostęp do półek na tych samych zasadach co dotychczas. Jednocześnie 

wprowadzony zostaje bezwzględny nakaz odkładania każdej publikacji, z której użytkownik 

korzystał, nawet jeśli książka była przez użytkownika tylko przeglądana, na wózek oznaczony 

napisem „Tutaj prosimy odkładać książki”. 

5. Wprowadza się możliwość rezerwacji miejsca do pracy przed przybyciem do biblioteki. 

Rezerwacji należy dokonać drogą elektroniczną na adres: biblioteka@ecs.gda.pl, w wiadomości 

e-mail należy podać imię i nazwisko oraz datę i godziny, na które chce się zarezerwować 

stanowisko pracy. Rezerwacja jest skuteczna tylko po otrzymaniu potwierdzenia. 

6. Osoby, które nie dokonały rezerwacji, będą dopuszczane do stanowisk pracy w miarę 

ich dostępności. 

7. Wprowadza się możliwość zarezerwowania wcześniej książek, z których użytkownik będzie 

chciał skorzystać na miejscu. Rezerwacji należy dokonać drogą elektroniczną na adres 

biblioteka@ecs.gda.pl, w wiadomości e-mail należy podać imię i nazwisko, datę i godziny, 

na które chce się zarezerwować książki oraz tytuł i nr kodu paskowego wybranych publikacji.  

8. ECS ma prawo utrwalania obrazów z przestrzeni publicznych w budynku ECS za pomocą 

urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk w celach promocyjnych i reklamowych i wykorzystania 

ich  w  mediach oraz serwisach społecznościowych bez wynagrodzenia z tego tytułu dla osób, 

których wizerunek został utrwalony. Jeśli korzystający z biblioteki nie wyraża zgody 

na rozpowszechnianie wizerunku swojego lub nieletniego podopiecznego w związku z promocją 

ECS, w szczególności w sieci Internet, powinien zgłosić to pracownikom ECS przy wejściu 

do biblioteki. 
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