Šolska knjižnica je priprla svoja vrata!
Izposoja knjig učencem od 4. do 9. razreda
v Železnikih in Selcih
v času, ko pouk poteka v spletnih učilnicah.
Pa knjigam je
dolgčas!

Joj, koliko prahu
se je nabralo na
knjigah!

KAKO POTEKA
'BREZSTIČNA IZPOSOJA'?

Dragi člani šolske knjižnice!
Vabim vas, da si knjige
NAROČITE na e-naslov šolske
knjižnice:
knjiznica@os-zelezniki.si.

1. Knjigo, ki jo želite, NAROČITE
na e- naslov šolske knjižnice: knjiznica@os-zelezniki.si.
V naročilu navedite tudi dan prevzema.

2. In kdaj bralec lahko pride po knjigo?
Urnik izposoje pred šolo v Železnikih in Selcih:
dan
torek
torek
sreda
četrtek

sprejem naročil
dan pred prevzemom

ura prevzema
od 11. do 12. ure
od 8. do 13. ure
od 8. do 13. ure
od 14. do 15. ure

3. Izposoja poteka pri glavnem vhodu v
šolo.
Knjižničarka naročeno gradivo pripravi, označi z
imenom naročnika in paket postavi v škatlo –

pričakovalnico bralcev.

lokacija
PŠ Selca
OŠ Železniki
OŠ Železniki
OŠ Železniki

Ne pozabite!
Istočasno poteka tudi
vračanje knjig,
ki so doma že daljši čas.
Zavite v vrečke in označene z
imenom jih bralec odloži v
posebej označeno škatlo.

4. "Jaz bi pa eno napeto knjigo!" – nekaj predlogov, kako in kje iskati knjige
Knjižničarki napišite e-sporočilo, v katerem lahko napišete le enega od spodaj naštetih
podatkov:
 avtorja in naslov knjige (ali pa samo avtorja in samo naslov),
 literarno zvrst (npr. pesniška zbirka, strip, pravljica, roman),
 ključne besede (npr. detektivka, humorna zgodba, vitezi, odnos do okolja, domače
živali) ipd.
 Izposoditi si je možno tudi revije: Cicido, Ciciban, Moj planet, Pil, Gea, Unikat,
Prostočasnik in Planinski vestnik (starejši letniki).

Na šolski spletni strani so
objavljeni tudi

priporočilni seznami
za bralno značko.

V katalogu COBISS lahko preko
spleta preverite, ali je knjiga na
voljo v šolski knjižnici.

Na podoben način si knjige lahko
poiščete in izposodite tudi v Knjižnici

Ivana Tavčarja na Češnjici.

Vaša vprašanja in 'naročila' pričakujeva
knjižničarki Uršula Bernik in Katarina Primožič
Železniki, 26. januar 2021

