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Temeljem članka 118. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, 

broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12 i 16/12) i članka 41. i 199. Statuta Osnovne škole 

Ferdinandovac, a u svezi s člankom 28. Zakona o knjižnicama (Narodne novine, broj 105/97, 5/98, 

104/00 i 69/09) i člankom 25. Standarda za školske knjižnice (Narodne novine, broj 34/00), Školski 

odbor Osnovne škole Ferdinandovac na sjednici održanoj 29. lipnja 2012. godine donio je 

 

 

PRAVILNIK 

O RADU ŠKOLSKE KNJIŽNICE 
 

 

I. OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

Pravilnikom o radu školske knjižnice (u daljnjem tekstu: Pravilnik) uređuje se radno vrijeme 

knjižnice, korištenje knjižnične građe, posudba knjižnične građe te postupak u slučaju 

oštećenja, uništenja ili gubitka posuđene knjižnične građe. 

 

Članak 2. 

Odredbe ovoga pravilnika primjenjuju se na učenike, učitelje, stručne suradnike i druge 

radnike Škole. 

 

Članak 3. 

Bibliotečno stručno poslovanje u knjižnici uređeno je prema važećim propisima o 

bibliotečnom poslovanju. 

Stručni dio fonda klasificira se prema UDK – univerzalnoj decimalnoj klasifikaciji, a 

književnost za djecu prema oznakama: 

 M – knjige za najmlađe (slikovnice) 

 D – dječja književnost (1. – 6. razred) 

 O – književnost za mlade (7. i 8. razred) 

 N – narodna književnost. 

 

Članak 4. 

Fond knjižnice je prema namjeni podijeljen na: 

 - učenički – posudbeni 

 - učiteljski (stručni) – posudbeni 

 - fond čitaonice – neposudbena 

 - zbirka AV građe (fonoteka i videoteka) – posudbena. 

 

Članak 5. 

Nabavu knjiga, časopisa, novina i AV građe u pravilu obavlja knjižničar u dogovoru s 

učiteljima, pedagogom i ravnateljem, u skladu s nabavnom politikom knjižnice, nastavnim i 

drugim odgojno-obrazovnim potrebama Škole. 

Iznimno, knjige i drugu građu mogu nabavljati i drugi zaposlenici Škole na temelju 

ravnateljeva odobrenja. 

 

Članak 6. 

Godišnji otpis pohabanih i dotrajalih knjiga ili neuporabljivih primjeraka knjiga obavlja se na 

prijedlog školskog knjižničara krajem svake kalendarske godine, a zapisnik o otpisu 

potpisima ovjerava tročlano povjerenstvo. 
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Potpunu reviziju fonda Škola je dužna provesti svake četiri godine prema važećim propisima. 

 

 

II. RADNO VRIJEME KNJIŽNICE 

 

Članak 7. 

Radno vrijeme knjižnice regulirat će se Godišnjim planom i programom rada Škole, u skladu 

s rasporedom sati rada knjižničara u nastavi. 

Radno vrijeme knjižnice obvezno se ističe na ulaznim vratima knjižnice. 

Za vrijeme školskih praznika, knjižnica ne radi za posudbu. 

 

Članak 8. 

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

na ulaznim vratima knjižnice i na oglasnoj ploči Škole. 

 

 

III. KORIŠTENJE KNJIŽNIČNE GRAĐE 

 

Članak 9. 

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

radnici Škole (u daljnjem tekstu: korisnici), a nju čine: 

 - učenički fond (lektira, lijepa književnost i znanstveno-popularna literatura za djecu) 

 - učiteljski fond (stručne knjige za učitelje) 

 - fond čitaonice (referentna zbirka – enciklopedije, leksikoni, rječnici, 

 bibliografije, priručnici, časopisi i novine) 

 - zbirka AV građe (videoteka – videokasete, fonoteka – gramofonske ploče i 

audiokasete). 

U prostoru knjižnice obavlja se središnja bibliotečna i tehnička obrada svih knjiga, časopisa i 

drugih publikacija koje knjižnica prima. 

Prostor knjižnice služi i održavanju različitih kulturnih priredbi. 

 

Članak 10. 

U prostorijama knjižnice mora biti red i mir. 

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

 

Članak 11. 

Korisnici su dužni čuvati knjižničnu građu od svakog oštećivanja.  

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

knjige i sl. 

 

 

IV. POSUDBA KNJIŽNIČNE GRAĐE 

 

Članak 12. 

Knjižničnu građu korisnicima posuđuje knjižničar. 

Knjižničaru u posuđivanju knjižnične građe i drugim poslovima s tim u svezi mogu pomagati 

učenici Škole. 

 

Članak 13. 

Učenici se upisuju u knjižnicu početkom svake školske godine, a članarine nema. 
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Članak 14. 

Učenik ima pravo odjednom posuditi najviše tri knjige na mjesec dana. 

 

Članak 15. 

Posudba za učitelje nije ograničena ni vremenski ni brojem knjiga. 

Učitelji su obvezni sve zadužene knjige donijeti na uvid za vrijeme redovitih revizija, a 

dotrajale primjerke krajem svake kalendarske godine predložiti za otpis. 

 

Članak 16. 

Izvan prostorija knjižnice ne mogu se koristiti časopisi, priručnici, enciklopedije, leksikoni, 

rječnici, bibliografski rječnici, bibliografije, atlasi, gospodarski pregledi i sl., osim kada se 

radi o razrednoj posudbi prema zahtjevu učitelja ili stručnog suradnika. 

 

Članak 17. 

Ako je potražnja za nekom knjižničnom građom povećana, knjižničar je ovlašten prigodom 

posudbe skratiti korisniku vrijeme korištenja određeno člankom 14. ovoga pravilnika. 

Za vrijeme ljetnog, zimskog i proljetnog odmora učenika propisanih školskim kalendarom, 

za vrijeme godišnjih odmora radnika te kada postoje opravdani razlozi, knjižničar može 

korisniku produljiti vrijeme posudbe određeno člankom 14. ovoga pravilnika. 

Opravdanost razloga iz stavka 2. ovoga članka ocjenjuje knjižničar samostalno. 

 

Članak 18. 

Razrednom odjelu knjižnica može posuditi knjižničnu građu prema zahtjevu učitelja ili 

stručnog suradnika. 

Vrijeme posudbe građe iz stavka 1. ovoga članka određuje knjižničar u dogovoru s učiteljem 

ili stručnim suradnikom u skladu sa sadržajima nastavnog plana i programa koji se izvode u 

razredu uz pomoć posuđene knjižnične građe. 

 

Članak 19. 

Korisnika koji pravodobno ne vrati knjižničnu građu, a ne radi se o slučaju iz članka 17. 

stavka 2. ovoga pravilnika, knjižničar će opomenuti. 

Ako ni nakon opomene korisnik ne vrati posuđenu knjižničnu građu, dužan je platiti 

zakasninu. 

Iznos zakasnine iz stavka 2. ovoga članka, po danu i posuđenom primjerku, određuje školski 

odbor. 

 

Članak 20. 

Knjižničar i drugi radnici Škole ne smiju izdavanje svjedodžbi, izvješća i drugih potvrda 

uvjetovati vraćanjem posuđene knjižnične građe. 

 

 

V. POSTUPAK U SLUČAJU OŠTEĆENJA, UNIŠTENJA ILI GUBITKA POSUĐENE 

KNJIŽNIČNE GRAĐE 

 

Članak 21. 

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 odnosno izgubljen, korisnik je dužan nabaviti i vratiti knjižnici istovrsni primjerak 

kakav je posudio. 
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Ako korisnik ne može postupiti prema stavku 2. ovoga članka, dužan je nabaviti i vratiti 

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

Kada korisnik ne može postupiti prema stavku 3. ovoga članka dužan je Školi nadoknaditi 

štetu u protuvrijednosti oštećenog, uništenog ili izgubljenog posuđenog primjerka. 

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

ravnatelj. 

 

 

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 22. 

Jedan primjerak ovoga pravilnika trajno mora biti istaknut na vidljivom mjestu u knjižnici. 

 

Članak 23. 

Stupanjem na snagu ovoga pravilnika prestaje važiti Pravilnik o radu školske knjižnice, 

Klasa: 003-05/09-01/07, Urbroj: 2137-40-09-1 od 12.03.2009. godine. 

 

Članak 24. 

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Škole. 

 

 

 

KLASA: 003-05/12-01/16 

URBROJ: 2137-40-12-1 

 

Ferdinandovac, 29.06.2012. 

 

 

        ZAMJENICA PREDSJEDNIKA ŠKOLSKOG ODBORA: 

                               Vlasta Golub 

 

 

 

 

 

 


