
ILOŚĆ 

WYDARZEŃ W 

CIĄGU ROKU 

PRZEDZIAŁ GODZINOWY NAZWA WYDARZENIA TERMIN WYDARZENIA, ILOŚĆ DNI 

zewnętrzne 7

ilość godzin po godz. 20:00 - około 22 

godzin rocznie (średnio 3 godziny 

dziennnie) 

różne w zależności od kontrahentów w ciągu roku

partner (Miasto 

Gdańsk)
13

ilość godzin po godz. 20:00 - około 30,5 

godzin rocznie (średnio 2,5 godziny 

dziennie)

różne w zależności od kontrahentów w ciągu roku

partner (Miasto 

Gdańsk) i ECS 
10 zakończenie: godz.18:00-21:00 różne w zależności od kontrahentów w ciągu roku

1 zakończenie: godz. 20:00-24:00 Gdańsk DocFilm Festival czerwiec 4 - 5 dni

15 zakończenie: godz. 18:00-20:00 
Polka Niepodległa

Dni Równości 
w ciagu roku 

wewnętrzne duże dział DPO 3 zakończenie: godz. 20:00-24:00

1. SOFA (Solidarity of Arts)

2. Według Wajdy

3. AAFF (All About Freedom Festival) 

1. SOFA oraz gala Neptun, SOFA koncerty w dniach 23.08 - 

26.08 (razem 5 dni - SOFA 4 dni, gala Neptun jeden dzień)

2. Według Wajdy - w dnach 10 -11-12.03 (minimum 3 dni)

3. AAFF - w dniach 19.10 - 26.10 (8 dni) próby nocą, próby na 

wystawie

wewnętrzne dział DPO 10 zakończenie: godz. 18:00-20:00

1. Kolędowanie

2. Bursztynowy Mieczyk

3. podsumowanie Zrozumieć Sierpień 

(obchody Sierpnia '80)

4. Europa z Widokiem na Przyszłość

5. Dialogi Dominikańskie

6. Debaty Europejskie

7. Dni Solidarności 

1. Kolędowanie - jedne wieczór w styczniu (4 godziny) 

2. Bursztynowy Mieczyk - jeden wieczór na początku grudnia 

(4 godziny)

3. podsumowanie Zrozumieć Sierpień - jeden wieczór pod 

koniec września / na początku października (4 godziny)

4. Europa z Widokiem na Przyszłość - 3 dni w kwietniu lub 

maju

5. Dialogi Dominikańskie - dwa razy w roku w kwietniu

6. Debaty Europejskie - 4 dni w kwietniu

7. Dni Solidarności - jeden dzień w czerwcu

wewnętrzne dział DAIOW 1 20:00 - 00:30 Noc Muzeów jedna noc w weekend majowy

wewnętrzne dział PR 4 godz. 10:00 - 22:00
Korpus Dyplomatyczny, Kancelarie: 

prezydentów, premierów, Ambasady
w trakcie roku

około 10
godz. 18:00 - 20:00 - wyjście 

publiczności do godz. 21:00
Spotkania autorskie

w ciągu roku ruchome terminy - średnio  3 spotkania na 

kwartał

około 8-10
godz. 18:00 - 2:.00 - wyjście 

publiczności do godz. 20:30

Gdańskie Wykłady Solidarności (projekt 

działu WMS)
raz na miesiąc - termin ruchomy

7 spotkań
godz.16:00 - 19:00 soboty / godz. 12:00 - 

16:00 niedziela
Metafora Faktu - warsztaty reportażu

projekt weekendowy - zjazdy w sobotę i niedzielę, jeden raz 

na miesiąc; 12 / mała liczba uczestników - projekt zamknięty

3 spotkania godz. 10:00 - 11:00 Lekcje czytania - warsztaty 
termin ruchomy; spotkania organizowane w bibliotece dla grup 

zorganizowanych - projekt zamknięty

około 110 godz. 17:30 - 19:30 Językowy Klub Obcokrajowca

każdy poniedziałek, wtorek i środa w okresie od października 

do listopada; zajęcia odbywają się głównie w salach 

warsztatowych na III p.

około 20 godz. 18:00 - 20:00 Kulturalny Klub Obcokrajowca
1 raz na dwa tygodnie - w poniedziałki (około dwa razy w 

miesiącu)

10 godz. 18:00 - 20:30 Dyskusyjny Klub Książki Non-Fiction
1 raz na miesiąc - każda ostatnia środa miesiąca za wyjątkiem 

wakacji letnich

na zamówienie

w godzinach pracy biblioteki (pon. - 

piąt. godz. 11:00 - 18:00, sob. 

godz.11:00 - 15:00)

Infogeneracja - szkolenia indywidualne

szkolenia indywidualne dla małych grup (1-3 osoby) na 

zamówienie - przez cały rok; szkolenie trwa około jednej 

godziny i odbywa się w bibliotece w godzinach jej pracy

na zamówienie

w godzinach pracy biblioteki (pon. - 

piąt. godz. 11:00 - 18:00, sob. godz. 

11:00 - 15:00)

Warsztaty czytelniczo - informacyjne i 

lekcje biblioteczne

szkolenia dla grup zorganizowanych, realizowane przed 

otwarciem biblioteki na jej terenie dla grup zorganizowanych - 

spotkania o charakterze zamkniętym

1 na kwartał godz. 11:00 - 23:00 Arena Idei co niedzielę

około 10
godz. 18:00 - 20:00,  wyjście po godz. 

20:00

Klub Myśli Obywatelskiej im. Tadeusza 

Mazowieckiego
raz na miesiąc - termin ruchomy

Czytelnia archiwum
wenętrzne / 

zewnętrzne 
około 8 godz. 9:00 - 20:00 różne - w zależności od kontrahentów róznie - termin ruchomy

Galeria TRAP wewnętrzne około 2 

w godzinach otwarcia ECS (w sezonie: 

pon. - piąt. godz. 10:00 - 19:00, sob. - 

niedz. godz. 10:00 - 20:00, poza 

sezonem: pon. - piąt. godz. 10:00 - 

17:00, sob. - niedz. godz. 10:00 - 18:00)

wystawy czasowe w ciagu roku około 2 wystawy

Galeria MESA wewnętrzne około 3

w godzinach otwarcia sklepiku (w 

sezonie: pon. - piąt. godz. 10:00 - 20:00, 

sob. - niedz. godz. 10:00 - 20:00, poza 

sezonem: pon. - piąt. godz. 10:00 - 

17:00, sob. - niedz. godz. 10:00 - 18:00)

wystawy czasowe w ciągu roku około 3 wystawy

Sala Wystaw 

Czasowych

wewnętrzne / 

zewnętrzne
około 2

w godzinach otwarcia ECS (w sezonie: 

pon. - piąt. godz. 10:00 - 19:00, sob. - 

niedz. godz. 10:00 - 20:00, poza 

sezonem: pon. - piąt. godz. 10:00 - 

17:00, sob. - niedz. godz. 10:00 - 18:00)

wystawy czasowe w ciagu roku około 2 wystawy

Inne Solidarność Codziennie
codziennie na III piętrze (pomieszczenia biurowe 

wynajmowane)

współogranizowane 

partnerzy społeczni 

BIEŻĄCA OBSŁUGA TECHNICZNA, SERWIS I KONSERWACJA BUDYNKU ECS

Zał. Nr 6 -Wykaz Planowanych Wydarzeń ECS

RODZAJ WYDARZENIA

najbardziej obciążonymi miesiacami w skali roku są: marzec, kwiecień, maj, czerwiec, wrzesień, pazdzierniak i listopad

do godz. 21:00 organizowanych jest 85% wydarzeń

do godziny 22:00 organizowanych jest 10 % wydarzeń

po godz 22:00 odbywa się około 5 % wydarzeń

dział DB - wewnętrzne

dział DB - wewnętrzne

Biblioteka

zewnętrzne
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