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Osnovna Sola Vinica, Vinica 50, 8344 Vinica; tel.: 07 3647 1OO; e-naslov: o-vinica.nm@guest arnes.si

Ravnateljica 05 Vinica, Vinica 5A,8344Vinica, mag. lnes Zlogar, izdajam

INTERNI PRAVILNIK O DELOVANJU KNJENICE 05 UNICA

r. iuru

Solska knjiZnica zbira, strokovno obdeluje, hrani in izposoja knjiZnidno gradivo, ki je
namenjeno uiencem in uditeljem ter ostalim zaposlenim na Osnovni Soli Vinica. Strokovno

obdeluje tudi gradivo, kije namenjeno Enoti vrtca pri O5 Vinica.

Solska knjiinica s svojo dejavnostjo sodeluje v vzgojno-izobraievalnem delu 5ole.

Prostor Solske knjiZnice zajema knjiZnico, ditalniSki prostor in prostor za delo z radunalnikom

(prostor itevilka 2).

z. eleru (ilanswo)

Ob vpisu v Osnovno Solo Vinica postanejo vsi udenci dlani Solske knjiZnice. Vsak udenec dobi

svojo Solsko izkaznico. ehni so prav tako otroci Enote vrtca pri 05 Vinica, ki skupaj z

vzgoj iteljico obiskujejo Solsko knjiZnico. elana rine n i.

elani knjiinice so tudi zaposleni na 05 vinica.

s. eLeN (delovni tas)

Solska knjiZnica je odprta za uporabnike po urniku, kije obeSen na vratih Solske knjiinice in

objavljen na spletni strani Sole. Vse morebitne spremembe so objavljene na oglasni deski pri

knjiZnici.

Urnik delovanja se lahko spremeni zaradi odsotnosti knjiinidarke.

Solska knjiZnica priine z izposojo knjiinidnega gradiva predvidoma v prvem tednu septembra

in zakljudi z izposojo drugi teden v juniju.

4. etEN (storitve)

Solska knjiinica izvaja in omogoia naslednje osnovne storitve za uporabnike:

- vpogled v gradivo v prostem pristopu in njegovo uporabo,

- uporaba vzajemnega in lokalnega kataloga COBISS,



dostop do svetovnega spleta,

posredovanje informacij o gradivu,

izposoja gradiva na dom,

usposabljanje uporabnikov za uporabo knjiinice in informacijsko opismenjevanje,

pomod in svetovanje pri iskanju gradiva, informacij in pri uporabi knjiZnice,

pomoi uiiteljem in svetovanje pri sestavi seznamov za domade branje in Bralno

znaiko,
priprava razstav,

seznanjanje z novostmi. ,'

5. tLEN {knjiiniino gradivo}

Knjiinidno gradivo je postavljeno v prostem pristopu, razporejeno po nadelu UKD

klasifikacije, leposlovje po starostnih stopnjah {C, P, M}. Strokovno gradivo za uditelje je

loieno od strokovnega gradiva za uience. Doloieno gradivo imajo uiitelji shranjeno v svojih

kabinetih ali uiilnici.

6. eteN {izposoja}

Gradivo si izposoja ilan s svojo izkaznico, ki ni prenosljiva (izjema so starii, ki lahko izposodijo

gradivo za svojega otroka). Uporabnik izposojenega gradiva ne sme izposojati naprej in je

dolZan opozoriti na morebitne polkodbe gradiva. Udenci imajo moinost prebiranja revij in

tasopisov, ki se ne izposojajo na dom, v ditalnem kotiiku.

Referenino gradivo {leksikone, slovarje, enciklopedije, atlase ...} je mogote uporabljati v

iitalnem prostoru in se prav tako ne izposojajo na dom. Moina je le izposoja v uiilnice za

potrebe pouka.

Uporabnik si lahko izposodi gradivo {knjise} za 2L dni. Knjige namenjene domaiemu branju si

lahko uporabnik izposodi za obdobje 15 dni brez moinosti podalj5anja.

Uditelj si lahko gradivo izposodiza daljSiias {za potrebe pouka}.

Zamudnine ne obradunavamo.

7. CLEN {poSkodovano ali izgubljeno gradivo}

Poikodovano ali izgubljeno knjiinidno gradivo se nadomesti z novim tako, da uporabnik

znesek izgubljenega ali poikodovanega knjiinitnega gradiva poravna po polo2nici. Vrednost

le tega doloii knjiZniiar in sicer v enakem znesku trenutne cene istega naslova na triiSiu. V



primeru, da je gradivo starejSe in ni vei na voljo v prodaji ter mu ni mogoie doloditi prvotne

cene, znaia enotniznesek nadomestila za to gradivo 7 €.

Poikodovanega gradiva se doma ne lepi.

s. iLEN {knjiiniini red}

Uporabnikiv skladu s Solskim knjiinidnim redom z izposojenim gradivom ravnajo odgovorno

in skrbno in s svojim vedenjem ne motijo ostalih uporabnikbv knjiinice. Vstop v knjiinico s

Solsko torbo ter hrano in pijado ni dovoljen. Prav tako ni dovoljena uporaba mobilnih

telefonov.

9. ELEN

V iolski knjiinic je udencem za delo na voljo raiunalnil( povezan z internetom ter barvni

tiskalnik. Namenjena sta vsem ufencem 5ole.

- Uienci lahko uporabljajo raiunalnik izkljutno za Solsko delo v iasu, ko je knjiinica

odprta.

Raiunalnik lahko uporablja najvei en uporabnik hkrati.

V primeru napak pri delovanju raiunalnika je uienec dolZan obvestiti knjiZniiarko oz.

Solskega raiunaln i6arja.

Uporabnik odgovarja za namerno povzrodeno ikodo oziroma okvaro.

V primeru kr5itve pravil uporabe raiunalnika se krlitelju zaiasno odvzame pravica

dela na radunalniku.

10. eLEN {veliavnost pravilnika}

Ta pravilnik zadne veljati L. 3,1.2019.

Ravnateljica O5 Vinica:

mag. lnes Zlogar, prof. soc. ped.
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