
 

PRZEPISY PORZĄDKOWE 
 
 
 
Na terenie Biblioteki (budynki U i W) obowiązuje przestrzeganie zasad współżycia społecznego i kultury 
osobistej, ogólnie przyjętych w miejscach publicznych. Pracownicy Biblioteki mają prawo zwracać uwagę, a 
w uzasadnionych wypadkach - odmawiać prawa przebywania na terenie Biblioteki użytkownikom 
naruszającym niniejsze przepisy porządkowe. 
 
1. Użytkowników obowiązuje: 
 

1.1. znajomość bieżących informacji, podawanych do wiadomości użytkownikom, dotyczących zasad 
korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki, 

 
1.2. uważne obchodzenie się ze zbiorami i sprzętem, w tym także - zachowanie odpowiedniej czystości 

rąk i ubrania, 
 

1.3. wyłączenie sygnałów dźwiękowych w telefonach komórkowych i innych urządzeniach 
elektronicznych, 

 
1.4. sprawdzenie, czy wynoszone ze Strefy Wolnego Dostępu materiały są przeznaczone do 

wypożyczenia, a jeśli tak, to czy zostały zarejestrowane na koncie czytelnika, 
 

1.5.  przedstawienie do wglądu wynoszonych książek oraz zawartości toreb na żądanie pracownika 
Biblioteki, 

 
1.6. podporządkowanie się zaleceniom pracowników Biblioteki oraz odnoszenie się do nich z 

szacunkiem, 
 

1.7. pozostawienie w szatni okryć wierzchnich oraz toreb i plecaków (szatnia jest objęta 
monitoringiem). Zasady korzystania z szatni uszczegółowione są w osobnym dokumencie. 

 
2. Na terenie Biblioteki zabronione jest: 
 

2.1. zachowanie uciążliwe dla innych użytkowników, np. prowadzenie głośnych rozmów, palenie 
tytoniu, papierosów elektronicznych oraz przyjmowanie środków odurzających, 

 
2.2. przebywanie osób w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających lub 

nieprzestrzegających zasad higieny osobistej, 
 

2.3. wykonywanie zdjęć fotograficznych i filmowych wewnątrz budynków, poza zdjęciami 
pamiątkowymi do użytku prywatnego, bez uzyskania zgody dyrektora Biblioteki, 

 
2.4.  przestawianie stołów, foteli i krzeseł, 

 
2.5.  niszczenie mebli i urządzeń będących własnością Uczelni. 

 
3. W Czytelni OIN i Strefie Wolnego Dostępu zabronione jest ponadto: 
 

3.1. wszelkie działanie powodujące niszczenie materiałów bibliotecznych w czasie czytania (np. 
podkreślanie tekstu), 

 
3.2.  spożywanie posiłków i napojów kolorowych, 

 
3.3.  prowadzenie rozmów telefonicznych, 

 
3.4.  wnoszenie: 

 
• wierzchnich okryć, 

 
• teczek, plecaków i toreb o wymiarach większych niż 50x50x20cm., 

 
• sprzętu drukującego i kopiującego (np. skanerów, kserografów), z wyjątkiem aparatów 

fotograficznych. 
 
4. Biblioteka nie bierze odpowiedzialności za rzeczy użytkowników pozostawione na terenie budynków 

bibliotecznych. 


