
 

VRAČANJE IN IZPOSOJA GRADIVA  

V ŠOLSKI KNJIŽNICI III. OŠ CELJE  

MED POUKOM NA DALJAVO  

(OD 16. 11. DALJE) 

 

Učenke in učenci, spoštovani starši! 

Od ponedeljka, 9. novembra 2020, šolanje ponovno poteka na daljavo. Ker bomo veliko časa 

preživeli pred zasloni, verjamem, da bo marsikdo z veseljem v roke prijel knjigo in vsaj v mislih 

potoval v drug svet, svet zgodb, poezije, fantazije, domišljije … Zato bo šolska knjižnica od 

ponedeljka, 16. novembra, spet odprla svoja vrata, a z omejenim časom izposoje. 

Odprtost šolske knjižnice: ponedeljek, četrtek: 8.00-12.00 

 

Knjige je potrebno vnaprej naročiti.  

 

POSTOPEK NAROČANJA GRADIVA: 

Če se želiš prepričati, če je knjiga, ki jo potrebujete za domače branje, bralno značko ali 

referat, v naši knjižnici 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 TOSCE. Dobiš število naslovov 

in s klikom na naslov število knjig, ki jih imamo v naši knjižnici. Tako veš, ali imamo še kakšen 

izvod tvoje knjige ali so bili sošolci hitrejši. 

Knjigo naročiš na e-mail urska.sotler@3os-celje.si ali preko klepeta v sistemu Teams. V 

elektronskem sporočilu/klepetu  navedeš svoje ime in priimek, razred ter naslov knjige, 

ki bi si jo rad izposodil.  V povratnem elektronskem sporočilu te bom obvestila o 

prevzemu gradiva. Izjemoma si lahko gradivo naročiš osebno ob prihodu in počakaš, da 

ga poiščem in ti ga prinesem. 

Gradivo boš prevzel v šolski knjižnici med uradnimi urami knjižnice, zapisanimi zgoraj. 

Naj te spomnim, da moraš knjigo za domače branje, ki si jo imel izposojeno in je ne 

rabiš več, vrniti, da si lahko izposodiš drugo, saj je število knjig za domače branje 

omejeno in jo potrebuje drug razred. 

Gradivo vračaš v za to namenjeno škatlo v predprostoru knjižnice, ki je posebej označena. 

Gradivo se vrne in postavi v karanteno za 3 dni. 

Tako izposoja kot vračanje gradiva bosta potekala v skladu z upoštevanjem navodil NIJZ: 

- V šolo prihajaš le povsem zdrav, knjigo pa lahko prevzamejo tudi starši. 

- Obvezno je razkuževanje rok. 

- Uporaba maske je obvezna. 

- Varnostna razdalja je 1,5 m do 2 m. 

- Če je v knjižnici izposojevalec, naslednji počaka zunaj. 

 

Vabim te v šolsko knjižnico in te lepo pozdravljam, 

knjižničarka Urška Sotler 
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