
IZ PRAVILNIKA O RADU ŠKOLSKE KNJIŽNICE: 

 

 

Članak 1. 

Pravilnikom o radu školske knjižnice uređuje se radno vrijeme knjižnice, korištenje 

knjižnične građe, posudba knjižnične građe i postupak u slučaju oštećenja, uništenja ili 

gubitka posuđene knjižnične građe. 

 

 

  Članak  2. 

 

Radno vrijeme knjižnice  za korisnike:  

 

PONEDJELJAK – PETAK :  

8.30 – 13.30 

 

Radno vrijeme knjižnice obavezno se ističe na ulaznim vratim knjižnice. 

 

 

Članak  3. 

 

O promjenama radnog vremena knjižnice, knjižničar je dužan pravodobno istaknuti obavijest 

na ulaznim vratima knjižnice i oglasnoj ploči Škole. 

 

 

  Članak  4. 

 

Knjižničnu građu imaju pravo koristiti učenici, učitelji i stručni suradnici te ostali djelatnici 

Škole. 

 

 

  Članak  5. 

 

U prostorijama knjižnice mora biti red i mir. 

Korisnika koji narušava red i mir, knjižničar je ovlašten udaljiti iz prostorija knjižnice. 

 

 

   Članak   6. 

 

Korisnici su dužni čuvati knjižničnu građu od svakog oštećivanja. 

Korisnici ne smiju trgati listove knjiga, podcrtavati dijelove knjiga, izrezivati slike, prljati 

knjige i sl. 

 

 

   Članak  7. 

 

Knjižničnu građu korisnicima posuđuje knjižničar. 

 

 

 



Članak  8. 

 

Za korištenje izvan prostorija knjižnice korisnici mogu posuditi: 

- odjednom 1 knjigu za lektiru i 1 knjigu za izvannastavno čitanje, 

      na vrijeme od 14 dana 

- ostalu knjižničnu građu uz dogovor s knjižničarom 

 

 

Članak  9. 

 

Izvan prostorija knjižnice ne mogu se koristiti:                                                                   

priručnici, enciklopedije, leksikoni, rječnici, bibliografski rječnici, atlasi i sl.  

(osim kad se radi o razrednoj posudbi prema zahtjevu učitelja ili stručnog suradnika). 

 

 

Članak  10. 

 

Korisnici su posuđenu knjižničnu građu dužni pravodobno vratiti. 

Ako korisnik zbog bolesti ili drugog objektivnog razloga nije u mogućnosti pravodobno 

vratiti posuđenu knjižničnu građu, dužan je o tome izvijestiti knjižničara, a posuđenu 

knjižničnu građu vratiti odmah nakon prestanka razloga spriječenosti. 

 

Članak  11. 

 

Korisnika koji pravodobno ne vrati knjižničnu građu, knjižničar će opomenuti. 

Ako ni nakon opomene korisnik ne vrati posuđenu građu, mogu  se primijeniti odgovarajuće 

kaznene pedagoške mjere iz Pravilnika o pedagoškim mjerama OŠ  BELICA. 

 

Članak  12. 

 

Korisnik koji izgubi, ošteti ili uništi posuđenu knjižničnu građu, odgovoran je za štetu. 

Ako je posuđeni primjerak knjižnične građe oštećen toliko da se više ne može koristiti ili je 

uništen ili izgubljen, korisnik je dužan nabaviti i vratiti knjižnici istovrsni primjerak kakav je 

posudio. 

Ako korisnik ne može postupiti prema stavku 2 ovog članka, dužan je nabaviti i vratiti 

knjižnici drugi primjerak koji joj je potreban u visini cijene posuđenog primjerka. 

Odluku o plaćanju nadoknade štete iz stavka 4 ovog članka na prijedlog knjižničara donosi 

ravnatelj. 

Za štetu koju prema stavku 1 ovog članka učini učenik, odgovoran je roditelj odnosno skrbnik 

učenika. 

 

 

Pravilnik o radu školske knjižnice dostupan je svim korisnicima i nalazi se na vidljivom 

mjestu u školskoj knjižici. 

 

 

U Belici, 1. listopada 2014.                                        

 Knjižničar: 

             Bojana Grgić 


