
U skladu sa Zakonom o knjižnicama (NN 105/97., 05/98., 104/00., 69/09.), Zakonom o odgoju i 

obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 

86/12., 126/12., 94/13., 152/14, 7/17) te sukladno člancima 25. i 160. Statuta Osnovne škole Malinska 

- Dubašnica, Školski odbor je na sjednici održanoj 10. travnja 2017. godine donio 

 

PRAVILNIK O RADU ŠKOLSKE KNJIŽNICE 

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

Pravilnikom o radu školske knjižnice (u daljem tekstu: Pravilnik) uređuje se radno vrijeme knjižnice, 
posudba knjižnične građe, korištenje knjižnične građe te postupci u slučaju oštećenja, uništenja ili 
gubitka posuđene knjižnične građe u Osnovnoj školi Malinska - Dubašnica (u daljnjem tekstu: Škola). 

Članak 2. 

Školska knjižnica je mjesto u kojem se pohranjuje, stručno obrađuje, čuva i daje na korištenje knjižna 
i neknjižna građa.  

Školska knjižnica je sastavni dio odgojno-obrazovnog procesa škole. Njezina je osnovna funkcija 
unaprjeđivanje svih oblika i područja odgojno-obrazovnog procesa. Navedeno se ostvaruje: 

1. neposrednom odgojno-obrazovnom djelatnošću 
2. stručnom knjižničnom djelatnošću 
3. kulturnom i javnom djelatnošću. 

Članak 3. 

Neposredna odgojno-obrazovna djelatnost iz članka 2. točke 1. ovoga Pravilnika obuhvaća rad s 
učenicima, suradnju s učiteljima i stručnim suradnicima te pripremanje, planiranje i programiranje 
odgojno-obrazovnog rada. 

Članak 4. 

Stručna knjižnična djelatnost iz članka 2. točke 2. ovoga Pravilnika obuhvaća ustrojavanje i vođenje 
rada u knjižnici, odgojno-obrazovni rad s učenicima, nabavu knjižne i neknjižne građe, izgradnju 
knjižničnoga fonda, inventarizaciju, signiranje, klasifikaciju i katalogizaciju, predmetnu obradu, otpis i 
reviziju, izradu popisa literature i bibliografskih podataka za pojedine nastavne predmete, izradu 
potrebnih informacijskih pomagala, praćenje i evidenciju knjižničnoga fonda, statističke pokazatelje 
o uporabi knjižnog fonda, sustavno izvješćivanje učenika, učitelja i stručnih suradnika o novim 
knjigama i sadržajima stručnih časopisa i razmjenu informacijskih materijala, usmene i pisane prikaze 
pojedinih knjiga, časopisa i novina, izradu popisa literature koja promiče kulturnu baštinu i daje temelj 
za razumijevanje različitih kultura i zaštitu knjižnične građe. 

Članak 5. 

Kulturna i javna djelatnost iz članka 2. točke 3. ovoga Pravilnika obuhvaća organizaciju, pripremu i 
provedbu kulturnih sadržaja kao što su književne i filmske tribine, natjecanja u znanju, književni 
susreti, predstavljanje knjiga, tematske izložbe, filmske i kazališne projekcije i video-projekcije te 
suradnju s kulturnim ustanovama koje rade s djecom i mladeži u slobodno vrijeme. 



Članak 6. 

Knjižnicu vodi stručni/a suradnik/ca knjižničar/ka koji u ostvarivanju funkcija i zadataka knjižnice 
surađuje s učenicima, njihovim roditeljima i(li) skrbnicima, učiteljima i svim djelatnicima škole. Obveza 
je knjižničara i suradnja s matičnom službom, drugim knjižnicama, knjižarama i nakladnicima. 

Članak 7. 

Knjižničar daje na posudbu posudbenu građu knjižnice. 

Knjižničaru u posuđivanju knjiga i drugim poslovima u knjižnici mogu pomagati učenici. 

 
II. KORISNICI KNJIŽNICE 

Članak 8. 

Knjižničnu građu imaju pravo koristiti učenici, učitelji i stručni suradnici, ostali djelatnici Škole te 
roditelji i skrbnici učenika škole. 

Članak 9. 

Knjižnica je dužna svim korisnicima pružati usluge pod jednakim uvjetima.  

Za sve korisnike iz članka 8. ovoga Pravilnika članstvo u školskoj knjižnici je besplatno. 

Članak 10. 

Knjižničar je ovlašten udaljiti iz prostora školske knjižnice korisnika koji se ne pridržava Pravilnika o 
kućnom reda Škole. 

 

III. KNJIŽNIČNI FOND 

Članak 11. 

O sastavu knjižničnog fonda (nabava i otpis) odlučuje knjižničar vodeći računa da fond bude 
prilagođen iskazanim potrebama i interesima korisnika te da bude prilagođen nastavnom programu. 

Članak 12. 

Fond školske knjižnice sadrži knjižnu i neknjižnu građu. 

Knjižna građa predviđena za posudbu treba biti smještena u slobodnom pristupu, a o organizaciji 
smještaja knjižne građe koja se ne posuđuje izvan knjižnice i o neknjižnoj građi odlučuje knjižničar. 

 

IV. POSUDBA KNJIŽNIČNE GRAĐE 

Članak 13. 

Korisnik može posuditi 2 jedinice građe (knjige) na rok od mjesec dana od kojih samo jedna može biti 
lektirni naslov. 



Članak 14. 

Ako je potražnja za nekom knjižnom građom povećana, knjižničar je ovlašten prilikom posudbe skratiti 
korisniku vrijeme korištenja određeno člankom 13. ovoga Pravilnika. 

Članak 15. 

Jedinice referentne zbirke (enciklopedije, atlasi, rječnici i dr.) koriste se isključivo u knjižnici i ne smiju 
se iznositi izvan prostorije školske knjižnice. 

Iznimno, učitelj može u dogovoru s knjižničarom iznijeti jedinicu referentne zbirke za potrebe 
nastavnog procesa, no dužan ju je vratiti do kraja radnog vremena knjižnice. 

Članak 16. 

Korisnici su dužni posuđenu građu vratiti pravodobno. 

Korisnici vraćaju građu isključivo knjižničaru, ni u kom slučaju ne vraćaju građu samostalno na policu.  

Članak 17. 

Korisnici posuđuju građu isključivo osobno u svoje ime. 

Građu umjesto korisnika može vratiti bilo tko drugi, no korisnik koji je građu posudio odgovoran je za 
njezino oštećenje ili gubitak. 

Članak 18. 

Sva posuđena građa mora biti vraćena u knjižnicu do kraja nastavne godine. Knjižničar ima pravo 
odrediti krajnji datum povratka građe. 

U slučaju preseljenja korisnika u drugu školu, razrednik je dužan provjeriti je li učenik vratio sve 
posuđene knjige u školsku knjižnicu prije potpisivanja svjedodžbe prijelaznice. 

Knjižničar je dužan obavijestiti razrednika o nevraćenoj građi prije kraja nastavne godine, a razrednik 
je dužan obavijestiti učenike te voditi brigu o tome jesu li svi učenici vratili posuđeno. 

Korisnicima koji nisu vratili posuđenu građu do kraja nastavne godine neće se izdati svjedodžba dok 
to ne učine. 

Članak 19. 

Korisnici su dužni čuvati knjižničnu građu od svakog oštećenja (trganje i presavijanje listova, 
podcrtavanje teksta, izrezivanje slika, prolijevanje tekućine i sl.). 

Korisnik koji izgubi ili ošteti knjižničnu građu odgovoran je za štetu. 

Oštećenu ili izgubljenu knjigu korisnik je dužan nadoknaditi novom istoga naslova ili se u dogovoru s 
knjižničarom odabire druga iste novčane vrijednosti. 

Za štetu koju učini učenik odgovoran je roditelj i(ili) skrbnik učenika. 

 
 
 



V. RAD KNJIŽNICE 

Članak 20. 

Radno vrijeme knjižnice određuje knjižničar uz suglasnost ravnatelja. Radno vrijeme knjižnice je: 

 Ponedjeljak, srijeda, četvrtak i petak  8:00-13:00 

 Rad sa strankama (posuđivanje knjiga): Ponedjeljak, srijeda, četvrtak 8:00-12:00 

                     Petak: 9:00-12:00 

Članak 21. 

Radno vrijeme knjižnice ističe se na ulaznim vratima knjižnice. 

O promjeni radnog vremena knjižničar mora obavijestiti korisnike stavljanjem obavijesti na ulazna 
vrata knjižnice i na oglasnu ploču Škole. 

Članak 22. 

Korisnici su dužni održavati urednost prostora knjižnice te počistiti za sobom nakon korištenja. 

Članak 23. 

U prostoru knjižnice organizira se individualni rad s učenicima, rad u skupinama, nastava i 
izvannastavne aktivnosti u skladu s kurikulumom Škole. 

Učitelji i stručni suradnici mogu organizirati nastavu u školskoj knjižnici, ali su dužni prethodno 
obavijestiti knjižničara o svojim namjerama. 

 

VI. ZAŠTITA GRAĐE U KNJIŽNICI 

Članak 24. 

Knjižnica je dužna osigurati zaštitu građe u knjižnici pravilnim smještajem i ispravnim postupanjem u 
knjižnici i izvan nje (revizija s otpisom, uvezivanje i popravci). 

Članak 25. 

Revizija i otpis provode se sukladno odredbma aktualnog Pravilnika o reviziji i otpisu knjižnične 
građe. 

Istrošene se knjige otpisuju ili popravljaju, a zastarjele se knjige otpisuju. 

Otpisanu građu treba nadoknaditi nabavom nove građe. 

Članak 26. 

Pri korištenju knjižnične građe u školskoj knjižnici ne smije se konzumirati hrana niti piće. 

 

 



VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 27. 

S odredbama Pravilnika razrednici su dužni upoznati učenike i roditelje i(ili) skrbnike učenika na 
prvom roditeljskom sastanku na početku nastavne godine. 

Članak 28. 

Primjerak Pravilnika mora biti dostupan u knjižnici. 

Članak 29. 

Prilikom nabave trenutno nezastupljene građe u knjižnici (periodička, audiovizualna, multimedijalna, 
elektronička i sl.) potrebno je revidirati pojedine članke ovoga Pravilnika. 

 

Članak 30. 

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči. 

 

Predsjednica Školskog odbora 

_________________________ 

Alenka Žužić, prof. 

 

Pravilnik je objavljen na oglasnoj ploči  10. travnja 2017. godine  i s istim danom stupa na snagu. 

 

Ravnateljica: 

______________________ 

Nedeljka Turčić, prof. 

 

KLASA: 003-05/17-01/07 

URBROJ: 2142/05-55-17-01 

Bogovići, 10.travnja 2017. godine 

 

 

 

 


