KNJIŽNIČNI RED KNJIŽNICE FAKULTETE ZA SOCIALNO DELO
(v reviziji od 01.10.2015)
1. člen
Knjižnični red Knjižnice Fakultete za socialno delo določa članstvo, uporabo in delovni
čas knjižnice in velja za vse uporabnike. Uporabniki knjižnice so obiskovalci in člani.
2. člen
Vstop in pregledovanje gradiva v prostem pristopu sta brezplačna. Obiskovalec, ki želi
uporabljati storitve knjižnice in čitalnico, pa mora postati njen član.
3. člen
Kdor želi postati član knjižnice, predloži knjižničnemu delavcu osebni dokument in se
seznani s knjižničnim redom. Študenti predložijo indeks ali študentsko izkaznico. Član
knjižnice postane, ko podpiše pristopno izjavo, da dovoljuje uporabo svojih osebnih
podatkov in da se bo ravnal po knjižničnem redu in plačilom mesečne, četrtletne ali
celoletne članarine. Študenti FSD, razen absolventov, plačajo letno članarino in podpišejo
pristopno izjavo ob vpisu v letnik. Plačila članarine so oproščeni brezposelni ob
predložitvi potrdila območne enote Zavoda RS za zaposlovanje ter dijaki do 18. leta.
4. člen
Uporabniki knjižnice FSD so lahko tudi pravne osebe. Pravne osebe imajo dostop do
storitev knjižnice po medknjižnični izposoji ali na podlagi pogodbe.
5. člen
Član knjižnice je dolžan vse spremembe svojih osebnih podatkov iz evidence članov
sporočiti izposojevalcu ob prvem obisku knjižnice.
6. člen
Pred izdajo potrdila o diplomiranju referent za študentske zadeve zahteva od študentov
FSD potrdilo knjižnice, da so poravnali vse obveznosti do knjižnice. Potrdilo na zahtevo
študenta izda izposojevalec v knjižnici.
7. člen
Knjižnica izposoja gradivo na dom in v čitalnico. Na dom ne izposoja periodike, razen
revije Socialno delo, čitalniških izvodov monografij, enciklopedij, slovarjev, redkih in
dragocenih del, ter gradiva z omejeno dostopnostjo. Član lahko gradivo, ki se ne izposoja
na dom, uporablja v čitalnici. Gradivo mora vrniti do konca izposojevalnega dne.
8. člen
Fotokopiranje je dovoljeno v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah. Če
knjižničar presodi, da bi lahko fotokopiranje škodovalo gradivu, lahko zahtevo po
fotokopiranju odkloni.
9. člen
Gradivo, ki je v COBISS/Opac-u označeno kot »izposojeno za nedoločen čas«, je bilo
nabavljeno iz posebnih fondov pedagoških in raziskovalnih delavcev za njihove lastne

pedagoške in raziskovalne potrebe in uporabnikom ni na razpolago, razen v primeru
dogovora z osebo, ki ima izposojeno gradivo.
10. člen
Izposojevalni rok za knjige in učbenike je 21 dni, za diplomske naloge ter revijo Socialno
delo 7 dni. Ta se lahko pred potekom roka podaljša, če ni povpraševanja po izposojenem
gradivu oziroma, če gradivo ni rezervirano. Izposojeno gradivo se lahko podaljša dvakrat,
in sicer osebno, po telefonu, preko storitve Moja knjižnica ali preko elektronske pošte.
11. člen
Član si lahko na dom izposodi do 7 izvodov gradiva, zaposleni na FSD pa do 50 izvodov, v
čitalnico pa do 5 izvodov gradiva.
12. člen
Knjižnica vodi evidenco o izposojenem gradivu. Če član 5 delovnih dni po izteku
izposojevalnega roka gradiva ne vrne, mu knjižnica pošlje prvi opomin. Če se član v petih
delovnih dneh ne odzove na opomin, mu knjižnica pošlje drugi opomin. Če se tudi na
tega ne odzove, mu knjižnica pošlje tretji opomin in nato opomin pred tožbo. Če član tudi
tega opomina ne upošteva, knjižnica po enem mesecu sproži postopek za izterjavo pri
pristojnem sodišču v Ljubljani. Član je dolžan poravnati stroške opominov in zamudnino
po veljavnem ceniku. Zamudnina se obračunava od prvega dne poteka izposojevalnega
roka za vsak dan za vsako enoto izposojenega gradiva, ki mu je potekel rok izposoje, po
veljavnem ceniku
13. člen
Če ima član gradivo, ki mu je potekel rok izposoje, si ne more izposoditi drugega gradiva
na dom ali v čitalnico, dokler gradiva ne vrne in poravna dolga, ki presega 20 Eur.
14. člen
Če je gradivo, ki ga član potrebuje, izposojeno, ga lahko rezervira osebno, po telefonu,
elektronski pošti ali preko storitve Moja knjižnica. Ko je izposojeno gradivo vrnjeno,
knjižnica o tem obvesti člana, ki je gradivo rezerviral, praviloma po elektronski pošti ali
preko SMS sporočil. Rezervirano gradivo čaka na člana 7 delovnih dni, po tem roku se
lahko izposodi drugim uporabnikom ali vrne na polico.
15. člen
Če želi član knjižnice sprejemati SMS sporočila o poteku roka izposoje, mora ob vpisu
podati svojo številko mobilnega telefona. Če želi poslovati s knjižnico po elektronski
pošti, mora podati svoj elektronski naslov. V primeru, da želi uporabljati storitve Moja
knjižnica, pa mora določiti svoje geslo.
16. člen
Član je odgovoren za izposojeno knjižnično gradivo in ga mora vrniti v enakem stanju, v
kakršnem ga je prejel. Če član prejme poškodovano gradivo, mora na to opozoriti
izposojevalca. Pisanje, podčrtavanje, trganje in zavihanje strani v gradivu ni dovoljeno. Če
član gradivo poškoduje, mora škodo povrniti. Če član izposojeno gradivo izgubi, jo mora
nadomestiti z novim izvodom ali plačati odškodnino ter tudi plačati stroške obdelave.

17. člen
Višino zamudnine, opominov, stroškov obdelave, odškodnine in drugih storitev določa
veljavni in objavljeni cenik storitev knjižnice FSD.
18. člen
Knjižnično gradivo smejo izposojati samo knjižnični delavci. Izposojajo lahko samo
obdelano in ustrezno opremljeno gradivo. Člani izposojenega gradiva ne smejo posojati
drugim osebam, tudi če so člani knjižnice FSD.
19. člen
Računalnike v prostorih knjižnice lahko uporabljajo samo vpisani člani, ki jim članarina še
ni potekla. Člani smejo uporabljati računalnike v knjižnici samo za tista opravila, za katera
so namenjeni. Na računalnikih je že naložena oprema, ki ustreza namenu posameznih
računalnikov. Člani ne smejo uporabljati drugih programov, nameščati svojih in
spreminjati nastavitev računalnikov.
20. člen
Pridobivanje neupravičenega dostopa do podatkov, programske opreme, servisov in
uporabniških imen na računalnikih ali omrežjih, za katera nima pooblastil, ni dovoljeno.
21. člen
Dostop do medmrežja je omogočen članom knjižnice samo za izobraževalne in
informacijske namene, ne pa za zabavo ali druge namene.
22. člen
V knjižničnih prostorih, ki so namenjeni študiju in posredovanju informacij, mora biti mir
in tišina. V prostorih knjižnice ter v čitalnici ni dovoljeno uživanje hrane in uporaba
mobilnih telefonov. Če član v čitalnici študira, lahko s seboj prinese manjšo količino
brezalkoholne pijače v zaprti embalaži.
23. člen
Vsi obiskovalci morajo pazljivo ravnati s knjižničnim gradivom in opremo knjižničnih
prostorov. Odstranjevanje knjižničnih in varnostnih nalepk ni dovoljeno.
24. člen
Knjižnica ima normalni delovni čas od 1. septembra do 30. junija, julija in avgusta pa
skrajšani poletni delovni čas. Delovni čas knjižnice je objavljen na vhodnih vratih
knjižnice ter na spletnih straneh FSD.
25. člen
Knjižnični red, poslovni čas in cenik storitev knjižnice FSD morajo biti na vidnem mestu na
oddelku izposoje.
26. člen
Ta knjižnični red velja od 1. oktobra 2008 dalje.

