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Izposoja knjižničnega gradiva z dostavo na dom – nova interventna storitev Knjižnice Dravograd 
 
V času epidemije in posledičnih interventnih ukrepov Knjižnica Dravograd deluje samo v obliki virtualne 
knjižnice, ki pa našim občanom ne zagotavlja vsega nujno potrebnega knjižničnega gradiva. V času 
zaprtja knjižnice imajo naši člani možnost izposoje 265 elektronskih knjig preko portala Biblos  (52 
licenc za vsak naslov) in dostop do nekaterih ostalih e-virov (Pressreader - Dnevnik, Nedeljski dnevnik 
in 5.000 tujih revij ter dostop do arhiva Večer). Zaradi zaprtja knjižnice so prikrajšani zlasti mladi, ki ne 
morejo dostopati do študijskega gradiva, pa tudi starejši občani, ki niso vešči sodobne tehnologije.  
Ker se s podobno tematiko ukvarjamo vse splošne knjižnice v Sloveniji, se je Združenje splošnih knjižnic 
obrnilo na Nacionalni inštitut za javno zdravje, ki je dal »zeleno luč« knjižnicam, da lahko izposojajo 
knjige po pošti.  
V kolikor se situacija v zvezi z možnostjo odprtosti splošnih knjižnic v prihodnjih dnevih ne bo 
spremenila, bomo začeli s to storitvijo predvidoma v drugi polovici aprila. Zaenkrat bomo to storitev 
omogočili vsem kategorijam članov. V kolikor pa bo teh naročil absolutno preveč, bomo izposojali le 
gradivo za domače branje, maturo in študijsko gradivo za izpite ter leposlovno gradivo upokojencem.   
Interventno storitev bomo izvajali brez neposrednega stika z uporabniki in upoštevajoč vsa priporočila 
Nacionalnega inštituta za javno zdravje in drugih pristojnih organov. 
 

Navodila: 
1. Uporabnik pošlje seznam knjižničnega gradiva na e-mail:  knjiznicadra@dra.sik.si  ali SMS 

sporočilo  na mobilno številko 031 353 645.  
1. V kolikor uporablja COBISS+ ali mCOBISS je priporočljivo, da predhodno preveri, če je gradivo 

prosto.  
2. Pošlje tudi kontaktne podatke: ime in priimek ter naslov dostave.  
3. Količina gradiva je omejena na 3 knjige oz. na težo paketa do 2 kg  (cena paketa   2 kg pri Pošti 

Slovenije je  2,50 eur). 
4. Uporabnik je seznanjen, da se strošek pošiljanja vpiše v program COBISS kot dolg, ki ga bo 

poravnal, ko bo knjižnica ponovno odprta za javnost.   
5. Naročila bomo pošiljali ob ponedeljkih in četrtkih. 
6. Knjižnično gradivo se bo vračalo,  ko bo knjižnica ponovno odprta za javnost. 

 
 
Lidija Štruc, 
direktorica 

mailto:knjiznicadra@dra.sik.si


 
 


