IZPOSOJA IN VRAČANJE GRADIVA V ŠOLSKI
KNJIŽNICI OŠ VOJNIK MED POUKOM NA DALJAVO
Učenke in učenci, spoštovani starši!
Zaradi trenutnih razmer šolsko delo že kar nekaj časa poteka
na daljavo. Verjamemo, da ste v tem času tudi kaj prebrali in
da je komu izmed vas že zmanjkalo knjig. Prav gotovo jih
potrebujete za pouk ali si želite z njimi krajšati čas, z njimi
odpotovati v daljne kraje …

Odprtost šolske knjižnice: ponedeljek in četrtek: 8:00-13.00

Knjige je potrebno vnaprej naročiti.
POSTOPEK NAROČANJA GRADIVA:
Če se želiš prepričati, ali je knjiga, ki jo potrebuješ, v naši knjižnici na voljo in je prosta, lahko to
preveriš v sistemu COBISS+.
Kako? Vstopiš v sistem COBISS+ (https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/search).
), pod iskalni niz vtipkaš naslov knjige, pod knjižnice pa kodo naše knjižnice OSVOJ. Dobiš število
naslovov in s klikom na naslov še število knjig, ki jih imamo v naši knjižnici. Tako dobiš podatek, ali
imamo kakšen izvod željene knjige.
Knjigo naročiš preko LoPolis (sporočila) na e-mail ivanka.krajnc@guest.arnes.si.
V elektronskem sporočilu navedeš svoje ime, priimek, razred ter naslov knjige, ki bi si jo želel
izposoditi. V povratnem elektronskem sporočilu te bom obvestila o prevzemu gradiva.
Izjemoma me lahko tudi v času odprtosti knjižnice pokličeš na telefon 03 7800 562.
Gradivo boš prevzel pred glavnim vhodom v šolo.
Pa še tole. Knjigo za domače branje in vse, ki jih imaš morebiti izposojene, moraš vrniti prej,
preden si izposodiš drugo, saj je število teh omejeno.
Gradivo vračaš v polivinil vrečki. To se nato vrne in da v karanteno za 3 dni.
Izposoja in vračanje gradiva bosta potekala v skladu z upoštevanjem navodil NIJZ:
•
•
•
•
•

V šolo prihajaš le povsem zdrav.
Knjige lahko prevzamejo tudi starši.
Obvezno je razkuževanje rok.
Uporaba maske je obvezna.
Varnostna razdalja je 1,5 do 2 m.
Vabim te po knjige,
knjižničarka Ivanka Krajnc

