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PRAVILA ŠOLSKE KNJIŽNICE 
(izvleček iz šolskih pravil) 

 
Šolska knjižnica je sodobno multimedijsko informacijsko 
središče namenjeno izposoji gradiva in posredovanju 
informacij. Da bi knjižnica uspešno zadovoljevala 
informacijske, kulturno izobraževalne in razvedrilne 
potrebe svojih uporabnikov in članov morajo biti pravila 
medsebojnega sodelovanja čim bolj jasno postavljena. 
 
Dostopnost in pogoji uporabi knjižnice 

 
1. Knjižnica je šolska knjižnica in je namenjena 

učencem in delavcem šole. 
 
Etika poslovanja 

 
1. Knjižničarjev odnos do uporabnikov knjižničnih storitev temelji na enakopravnosti ter 

spoštovanju tako na strokovni kot na človeški ravni. Enako ravnanje knjižničar 
pričakuje od uporabnika. 

2. Knjižnica varuje uporabnikovo zasebnost glede osebnih podatkov, iskanih gradiv in 
informacij. 

3. Knjižnično gradivo je javno dobro, zato so člani knjižnice dolžni z njim skrbno ravnati. 
4. V vseh prostorih knjižnice, ki so namenjeni javnosti, je prepovedano preglasno 

govorjenje, uporaba mobilnih telefonov, malicanje, vodenje živali v knjižnico, razen če 
niso v funkciji pomoči. Prepovedano je vsako motenje uporabnikov knjižnice in 
neprimerno vedenje. Prav tako ni dovoljeno neprimerno in agresivno vedenje do 

zaposlenih in knjižnične opreme. V primeru, da 
član moti delo knjižnice in njene uporabnike, ga 
lahko knjižničar/ka odstrani iz knjižnice. 

 
Pravice in dolžnosti uporabnika in člana do knjižnice 
in knjižničnega gradiva 
 

1. Uporabnik knjižnice je fizična oseba, ki uporablja 
gradivo, storitve, prostore in opremo knjižnice. 
Člani knjižnice so učenci in delavci naše šole. 

 
Članarina in članske izkaznice 
 

1. Članarine ni. 
2. Član knjižnice prejme člansko izkaznico ob vpisu. 

Izkaznica ni prenosljiva in jo lahko uporablja le 
njen imetnik, ki za njeno zlorabo, uničenje ali izgubo tudi osebno odgovarja. 

3. Ob vpisu pridobi član izkaznico brezplačno, ob izgubi ali uničenju pa novo izkaznico 
kupi sam. Novo in brezplačno izkaznico dobi tudi v primeru, da je stara izpolnjena. 
Le-to pa dobi ob predložitvi stare izpolnjene izkaznice. Član si lahko izposodi knjigo 
tudi v primeru, če ni še nadomestil uničeno, izgubljeno ali poškodovano staro 
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izkaznico z novo, vendar le v primeru, če nima zamude pri vračanju že izposojenih 
knjig. 

 
Izposoja 

 
1. Izposojanje knjižničnega gradiva na dom, 

uporaba čitalnice ter računalniškega kotička 
je omogočena le članom knjižnice ob 
predložitvi članske izkaznice. 

2. Član knjižnice izposojenega knjižničnega 
gradiva ne sme posojati drugim. 

3. Knjižničar sme omejiti število enot 
izposojenega gradiva, če gre za iskano 
gradivo (domače branje) ali v drugih 
utemeljenih okoliščinah. 

4. Knjižnica ne izposoja na dom: tekoče 
periodike, bibliografij, temeljnih del z vseh 

področij, ki sestavljajo priročno zbirko. 
5. Roki za izposojo knjižničnega gradiva: 15 dni leposlovje in strokovna literatura. 

 
Podaljševanje izposojevalnega roka 
 

1. Rok izposoje knjižničnega gradiva se lahko podaljša samo enkrat. Za čas daljše 
odsotnosti člana se lahko odobri izjemna izposojevalna doba, a le enkrat letno. 

2. Izposojevalnega roka ni mogoče podaljšati: 
a) šolskim in obveznim branjem (domače branje, gradivo za referate), 
b) gradivu, za katerega je že bil poslan opomin. 
 

Opomini in odškodnina 
 

1. Člane knjižnice – zamudnike se opomni na vrnitev gradiva s tremi pisnimi opomini, ki 
jih knjižničarka vroči razredniku. Zadnji opomin se pošlje staršem. 

2. V kolikor zamudnik ne poravna svojih obveznosti do knjižnice niti po opominu 
poslanem staršem, se primer izroči v obravnavo pravni službi. 

3. Vrednost izgubljenega ali poškodovanega gradiva določajo za to pooblaščene osebe. 
Močno poškodovano ali izgubljeno gradivo mora uporabnik nadomestiti z enakim 
gradivom, če je to možno, ali z gradivom po dogovoru s knjižničarko. 

 
Čitalnica in javno dostopni računalniki 
 

1. Čitalnico lahko uporabljajo člani knjižnice. 
2. V čitalnici si lahko člani izposodijo poleg časopisov in revij (naenkrat 2 kosa) tudi 

gradivo, ki je namenjeno uporabi le v knjižnici – priročna zbirka. 
3. Javno dostopne računalnike knjižnice lahko uporabljajo le člani. Knjižničar vodi 

evidenco uporabnikov za vsakim računalnikom in beleži čas dela. Član oziroma 
uporabnik je materialno in kazensko odgovoren za vse namerne strojne in 
programske okvare in zlorabe, nastale v času, ko je uporabljal računalnik. 

 
4. Računalniki v knjižnici so namenjeni iskanju informacij in učenju, ne pa pregledovanju 

neustreznih vsebin. Uporabniki so o tem obveščeni in knjižničar takšno uporabo takoj 
prekine. 


