KNJIŽNIČNI RED
ČLANSTVO:
Ob vpisu na Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana vsi učenci in dijaki postanejo člani
šolske knjižnice. Člani knjižnice so tudi vsi profesorji in ostali delavci šole.
Članarine ni.
Učenci in dijaki si knjižnično gradivo izposojajo brezplačno z glasbeno knjižico.
Izposoja zunanjim članom ni mogoča.
DELOVNI ČAS KNJIŽNICE IN ČITALNICE:
Knjižnica in čitalnica sta odprti vsak dan od 9. do 12. ure in od 13. do 14. ure ter ob sredah od
14. do 17. ure.
IZPOSOJA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA IN ROKI IZPOSOJE:
Uporabniki knjižnice si lahko izposojajo gradivo na dom ali pa ga uporabljajo v čitalnici.
Izposojevalni roki:
Knjige (strokovne in leposlovne): 14 dni
Knjige za domače branje: 14 dni
Notno gradivo: 14 dni
Neknjižno gradivo (DVD, CD, VHS): 7 dni
Referenčno gradivo (leksikoni, slovarji, enciklopedije) se uporablja samo v čitalnici. Član
knjižnice, ki gradiva ne vrne pravočasno oz. v določenem roku, si novo gradivo ne more
izposoditi,dokler ne vrne zamujenega gradiva.
Možna je rezervacija gradiva.
Dijaki in učenci si lahko izposojajo gradivo do konca maja 2012. Ob koncu pouka (do 24.
junija 2012) pa morajo poravnati vse svoje obveznosti do šolske knjižnice.
Dijaki 4. letnikov si lahko izposojajo gradivo, ki je potrebno za opravljanje mature in ga
morajo vrniti najkasneje do razglasitve rezultatov mature (julij).
Dijaki, ki imajo popravne izpite, si lahko izposodijo gradivo tudi za čas med počitnicami.
ODŠKODNINE ZA POŠKODOVANO ALI IZGUBLJENO GRADIVO:
Poškodovano ali izgubljeno gradivo učenec oz. dijak nadomesti z novim, če je le to mogoče.
Za gradivo, ki ga ni mogoče nadomestiti, plača odškodnino.
ČITALNICA:
Čitalnica je namenjena individualnemu delu dijakov, zato se v njej zahteva disciplina.
Periodiko in gradivo, ki ga učenec oz. dijak vzame s police, mora vrniti na isto mesto ali pa ga
da knjižničarki, da gradivo ne bi odložil na napačno mesto. Mesto izposoje gradiva si lahko
dijak označi s kazalkami, ki jih dobi pri knjižničarki.
V čitalnici ni dovoljeno glasno govorjenje.
Prepovedana je uporaba mobilnih telefonov.
Vstop v knjižnico z malico ni dovoljen.

