
Rasti
postati večji, višji 

zaradi naravnega, 
življenjskega razvoja

Pravilnik
-a m (ı̑) pravila, določila, 

ki podrobneje urejajo delovanje 
delovne enote, odnose v njej

Izvleček 
2. kratka vsebina, povzetek: 

prebrati izvleček iz predsednikovega 
poročila / navesti nekaj izvlečkov 

iz kritike / predavanje ni bilo 
objavljeno v celoti, ampak v izvlečkih 

3. redko, navadno s prilastkom 
dokument z ustreznimi podatki, 

izpisanimi iz česa; izpisek: 
izvleček iz matične knjige

S 
KNJIŽNICO
RASTEMO
O D  Č R K E  D O  B E S E D E  V  Z G O D B I  O B I S K A .



Pozdravljeni v Mariborski knjižnici!
Veseli smo, da ste nas obiskali in se odločili, da postanete naš član. Knjižnica je svet odnosov, ki je krhek 
v svoji edinosti in odprtosti. Da razvijemo in ohranimo odprtost knjižničnega prostora, smo pravila 
sodelovanja članov, uporabnikov in knjižničarjev zajeli v Pravilniku o splošnih pogojih poslovanja 
Mariborske knjižnice. Pravilnik je v celoti dostopen v vaši knjižnici ali na spletni strani. Pred vami 
je izvleček, ki vas usmerja v dogovorjena pravila v knjižničnem okolju.

drugo načelo:

četrto načelo:

prvo načelo:

tretje načelo:

peto načelo:

s članom knjižnico obišče tudi 
članska izkaznica,

spoštujemo knjižnično 
gradivo,

gradivo kroži od enega hišnega 
naslova do drugega, 
vmes pa se vedno 
znova vrača na svoj 
naslov, v knjižnico,

spoštujemo izposojevalne 
roke in se ob tem učimo 
odgovornosti,

v knjižnici se dobro počutimo 
in medsebojno spoštujemo, 
prijazna beseda pa uresniči 
skoraj vse želje in potrebe.

s članom knjižnico obišče tudi 

spoštujemo izposojevalne 
roke in se ob tem učimo 
odgovornosti,

spoštujemo knjižnično 

Pravila
smo gradili na petih načelih:



Z vami knjižnico obišče tudi 
članska izkaznica
V knjižnico lahko pridete na obisk, se udeležite prireditev ali se sprehodite med policami. Če si želite 
izposoditi knjige, revije, igrače, DVD ali poiskati informacije s pomočjo dostopa na daljavo, potrebujete 
člansko številko in za dostop na daljavo tudi geslo. Oboje dobite pri nas, ko prinesete osebni dokument, 
izpolnite pristopno izjavo, uredite letno članarino in postanete naš član.

Članska izkaznica je neprenosljiva in je vaša redna sopotnica na poti v knjižnico. Če jo izgubite ali vam 
jo ukradejo, nam to sporočite takoj. Prav tako nam sporočite spremembe osebnih podatkov. V knjižnici 
ne odgovarjamo za zlorabo članske izkaznice. Članarina v knjižnici velja dvanajst mesecev. Članstvo v 
knjižnici lahko tudi podarite. V ta namen smo za vas pripravili darilni bon.

odrasli 13,00 €

študenti, upokojenci 10,00 €

mladi do 18. let, brezposelni, 
invalidi, uporabniki izposoje 
v bolnišnico in dijaki nad 18. 
let (ob predložitvi ustreznih 
dokazil)

brezplačno

gospodarske in 
negospodarske  
organizacije

25,00 €

Članarina Zelo se veselimo najmlajših, 
ki tudi v knjižnici delajo prve korake k 
samostojnosti. Da postanejo naši člani, 
potrebujejo pomoč staršev ali skrbnikov, ki 
zanje izpolnijo pristopno izjavo in jih skupaj z 
nami uvajajo v pravila sodelovanja v knjižnici. 
Najmlajši pridobijo svojo izkaznico, ki je nato 
tudi njihova redna spremljevalka v knjižnici. S 
tem dostopajo do zgodb in znanja, ki bogati 
njihov svet in jim pomaga rasti. Prvi koraki 
so pomembni na poti k samostojnosti, prve 
odgovornosti pa na poti k odraslosti.
Najstniki, ki se nam pridružijo med 15. in 
18. letom, izpolnijo pristopno izjavo sami in 
tako prevzamejo odgovornost za spoštovanje 
pravil sodelovanja.



Spoštujemo knjižnično gradivo
Knjižnica je svet v malem in vam ponuja različno gradivo, ki ga lahko pregledate v knjižnici ali ga ob 
predložitvi članske izkaznice odnesete domov.

Prosimo vas, da poškodovanega gradiva ne popravljate sami, ker je lepilni trak največji sovražnik 
knjig. Sodelavci v knjigoveznici Mariborske knjižnice poznajo vse skrivnosti učinkovitega zdravljenja 
knjižničnega gradiva. Opozorite nas na poškodbe, popravilo pa prepustite nam.

V primeru, da se knjižnično gradivo pri vas izgubi in ga ne morete vrniti v knjižnico, da bi bilo na voljo 
drugim članom, vas prosimo, da se oglasite pri nas. Skupaj bomo našli rešitev, kako boste nadomestili 
izgubljeno gradivo. Verjamemo, da boste razumeli, da je ob izgubi gradiva potrebno poravnati tudi s tem 
povezane stroške.

Prepogosto je ob besedi knjižnica prva 
asociacija knjiga, a pri nas lahko dobite še 
kaj drugega. Prosimo vas, da ste skrbni tudi 
z računalniki, ki jih nikoli ni dovolj in jih 
uporabljate v koristne namene.

Večina poškodb se dogodi nehote in v 

sklopu zgodbe, ki ji pravimo življenje. Če 

ugotovimo, da član namerno poškoduje 

gradivo in s tem povzroči škodo drugim 

članom, mu za določeno obdobje preneha 

članstvo v knjižnici.

Prosimo vas, da knjižnično gradivo 

pogledate in če opazite poškodbe, nas na to 

opozorite, preden si gradivo izposodite. Ne 

glede na starost gradiva se lahko dogodi, da 

so knjige poškodovane, pri igračah morda 

manjkajo kakšni delčki.



Gradivo kroži in se vrača

Neprevzeto rezervirano gradivo: 0,50 € na enotoRezervacija gradiva: brezplačna

Modrost raste od prvih do zadnjih besed, ki jih lahko prebiramo, poslušamo, preigravamo v gradivu, 
ki ga najdete v Mariborski knjižnici. Kljub vaši morebitni želji, da bi bilo izbrano gradivo z vami zelo 
dolgo, vas prosimo, da upoštevate izposojevalne roke. Le tako lahko 
gradivo kroži med različnimi hišnimi naslovi. Prosimo, da po izteku 
najdaljšega izposojevalenga roka gradivo prinesete na vpogled 
knjižničarju, nato pa si ga lahko ponovno izposodite, če le ni 
rezervirano.

Gradivo lahko v knjižnici rezervirate ob obisku pri nas, s klicem ali 
klikom 24/7 preko spletnega servisa COBISS/OPAC – Moja knjižnica. 
O prispelem gradivu vas obvestimo na način, ki si ga izberete 
sami – vas pokličemo ali vam pišemo. Gradivo čaka na vas tri 
delovne dni. V primeru, da nas v roku ne obvestite, da gradiva več 
ne potrebujete ali ga ne prevzamete, vas prosimo, da poravnate 
stroške neprevzetega rezerviranega gradiva.

V knjižnici imamo veliko gradiva, lahko pa se dogodi, da kakšne 
knjige, ki jo potrebujete, ni v naši zbirki. Takrat nam jo za naše 
člane posodijo tiste knjižnice, ki jo v zbirki imajo. Veseli smo 
tudi, če nam predlagate naslove knjig, ki jih iščete in si jih želite 
srečevati na knjižnih policah.

Knjižne police prinašajo veliko zanimivih zgodb in res vabijo 
k brskanju in prelaganju. Za vas smo pripravili kazalke, s 
katerimi bo brskanje med knjigami prijetnejše in zanesljivejše, 
saj bo knjiga prišla nazaj na tisto mesto, ki ga je zapustila. 
Našli pa jo bomo potem vsi: knjižničarji in drugi člani.



Spoštujemo izposojevalne roke
Čas teče tiho in dandanes tudi zelo hitro, zato boste morda želeli imeti gradivo še nekaj dni pri sebi. 
Prosimo vas, da rok izposoje podaljšate pred potekom. Rok izposoje lahko podaljšate ob obisku v 
knjižnici, če nas pokličite ali 24/7 preko spletnega servisa COBISS/OPAC – Moja knjižnica. Knjižničar  
lahko na vašo prošnjo podaljša izposojevalni rok izposojenemu gradivu tudi v drugi enoti knjižnice, 
razen na bibliobusu.

Če vam ne bo uspelo vrniti gradiva v roku, vam bomo obračunali zamudnino. V primeru, da vas  
bomo pisno obvestili o poteku izposojevalnega roka, boste zamudnini prišteli še znesek obvestila.

Finančne obveznosti lahko poravnate v katerikoli enoti Mariborske knjižnice in si tako omogočite  
tudi v prihodnje neokrnjeno uporabo knjižničnih storitev.

21 dni + podaljšanje
(najdaljši skupni rok izposoje je 63 koledarskih dni)

 � knjige, knjižno gradivo s prilogami in igrače
 � revije in časniki v krajevnih knjižnicah in 
pionirskih oddelkih (Pionirska knjižnica 
Rotovž in Pionirska knjižnica Nova vas)

7 dni + podaljšanje
(najdaljši skupni rok izposoje je 21 koledarskih dni)

 � revije in časniki v Čitalnici, Knjižnici Nova vas 
in Knjižnici Tabor.

 � glasba na digitalnih nosilcih
 � filmi na digitalnih nosilcih

28 dni
 � gradivo na bibliobusu.

Izposojevalni roki Zamudnine

prvo obvestilo 2,00 €

drugo obvestilo 5,00 €

tretje obvestilo  
(obvestilo pred izterjavo) 15,00 €

na dan na enoto gradiva 0,10 €

Obvestilo o poteku  
izposojevalnega roka

Izterjava 25,00 €



V knjižnici se dobro počutimo 
in medsebojno spoštujemo, 
prijazna beseda pa uresniči 
skoraj vse želje in potrebe
Knjižničarji pri uresničevanju poslanstva knjižnice upoštevamo etična načela delovanja knjižnice. Želimo 
si, da je vaš obisk pri nas prijeten, tudi takrat, ko se stvari odvijajo drugače, kot ste pričakovali. Prepričani 
smo, da lahko s spoštovanjem najdemo rešitev za skoraj vsak odmik od običajnega.

V knjižnici želimo zaščititi vaše pravice in zato vas bomo morda kdaj prosili, da ob članski izkaznici 
predložite tudi osebni dokument, ki omogoča ugotavljanje vaše identitete. Z razumevanjem vam bomo 
pomagali tudi pri uresničevanju vaših dolžnosti in tako vam lahko kdaj knjižničar iz utemeljenih razlogov 
določi drugačne pogoje poravnave morebitnega dolga, vam omogoči izposojo večjega števila enot 
gradiva ali morda za daljši ali krajši izposojevalni rok, kot določa naš pravilnik.

Knjižnica je po prepričanju večine prebivalcev prostor tišine in miru. Knjižničarji si želimo, da postane 
dinamičen prostor preživljanja vašega časa. Ob tem pa upamo, da bomo skupaj ustvarili takšen prostor, 
kjer šepetanje ne bo zapovedano, smeh dobrodošel, otroški jok sprejet in zasebnost varovana ter 
posebnost spoštovana.

Če se odločite, da ne želite biti več naš član, vas prosimo, da nam to sporočite pisno. Pred tem vas 
bomo prosili, da vrnete izposojeno gradivo in poravnate morebitne finančne obveznosti do knjižnice. 
Vašo odločitev bomo spoštovali in ob tem upali, da si kmalu premislite in ponovno postanete naš član. 
Podarite si članstvo v Mariborski knjižnici in podarite si cel svet.



S KNJIŽNICO RASTEMO.

Od črke do besede v zgodbi obiska.

Izvl eček Pravilnika o splošnih pogojih poslovanja Mariborske knjižnice

Izdala: Mariborska knjižnica • Zanjo: Dragica Turjak
Vsebinska zasnova: mag. Sabina Fras Popović

Uredili: mag. Sabina Fras Popović, Desanka Tavčar Pernek
Jezikovni pregled: Dragica Turjak • Oblikovanje: Grafični atelje Visočnik

Tisk: Dravski tisk • avgust 2013

Vaše mnenje pričakujemo na info@mb.sik.si.


