KNJIŽNIČNI RED
1. Naša šolska knjižnica je namenjena branju, učenju, raziskovanju, izposoji ter
pisanju domačih nalog.
2. Vanjo ste vabljeni otroci, ki obiskujete osnovno šolo Kapela, njihovi starši ter vsi
odrasli, ki so zaposleni na naši šoli.
3. Za vse dejavnosti v knjižnici sta potrebna tišina in zbranost, zato se v prostorih
knjižnice pogovarjamo zelo tiho ali šepetaje.
4. Če tega nočemo in kljub prošnjam motimo druge, se bomo morali iz knjižnice
umakniti.
5. Uporaba mobitelov in prinašanje hrane v knjižnico nista dovoljena.
6. Knjižnico lahko za potrebe pouka obiščete vsak dan od 9:30 do 11:30, bolj
podroben razpored pa je v urniku.
7. Prav je, da ob izposoji pokažete knjižno izkaznico (za vračanje to pravilo ne velja).
8. Vse gradivo v knjižnici si lahko izposodimo brezplačno.

9. Gradivo si lahko izposodimo za 3 tedne, lahko ga pa tudi podaljšamo. Domače
branje ima rok izposoje 2 tedna in se ga ne da podaljšati.
10. Na dom lahko odnesemo vse gradivo v knjižnici razen audio in videokaset,
zgoščenk, priročnikov, učbenikov ter tekočega gradiva za referate, ki je
namenjeno za čitalnico.
11. Prav je, da knjige za domače branje preberemo čim hitreje, saj sošolci že gotovo
nestrpno čakajo nanje.
12. Knjižnično gradivo je last šole, zato ga moramo paziti, da se ne umaže ali raztrga.
13. Če se kljub pazljivosti gradivo poškoduje ali izgubi, kupimo novo, ga nadomestimo
z gradivom enake vrednosti ali zanj plačamo ustrezno denarno nadomestilo.
14. V knjižnici uporabljamo računalnike samo za potrebe učenja, pri tem moramo
upoštevati podrobna navodila.
15. Kdor bi računalnik uporabljal za nasilje, nacionalizem ali pornografijo, mu bo
dostop do elektronskih virov informacij prepovedan.
16. Ko iščemo nasvete pri knjižničarju, je prav, da počakamo, da pridemo na vrsto.

17. Če se bomo teh pravil vsi držali, bo knjižnica res bralno in učno središče naše šole
in se bomo v njej vsi dobro počutili.

