
Rezervacija čitalniškega mesta v čitalnici Janeza Puha 
 

1. 24 čitalniških mest v čitalnici Janeza Puha (dalje čitalnica) je namenjenih poglobljenemu 

študiju. 

  

2. Rezervacija čitalniškega mesta v čitalnici je na voljo članom knjižnice z veljavno člansko 

izkaznico CTK. 

  

3. Čitalniško mesto je na voljo le ob rezervaciji. Od ponedeljka do petka, od 8–21, in v soboto, 

od 9–17, lahko rezervacijo opravite:  

- osebno pri izposojevalnem pultu ali  

- na telefonski številki 01/2003-400. 

 

Ob tem navedete vaše članske podatke (št. izkaznice, ime, priimek). Namerno izogibanje 

postopku registracije velja za kršitev čitalniškega reda.  

  

4. Zasedenost čitalniških mest se lahko preveri preko spleta.  

 

5. Čitalniško mesto je na voljo tistemu, ki ga prej rezervira. Rezervacija je možna le na dan 

uporabe čitalniškega sedeža. Obvezno zasedite sedež, ki ste ga rezervirali. Če je zaseden, 

se obrnite na knjižničarja. 

 

6. CTK si pridržuje pravico, da iz katerega koli razloga prekliče rezervacijo. 

 

7. Uporabniki sami odgovarjajo za svojo lastnino, ki jo pustijo v sobi. Knjižnica ne odgovarja 

za krajo ali izgubo osebne lastnine. 

  

8. Pred zasedbo čitalniškega mesta mora član na izposojevalnem pultu prevzeti posebno 

kartico čitalniškega sedeža. V času rezervacij lahko uporabnik koristi največ 1 uro za daljšo 

pavzo. Ko član zapusti čitalniško mesto za namene odmora, mora kartico pustiti na 

izposojevalnem pultu. Če knjižničar ugotovi, da je čitalniško mesto prazno, kartice pa ni na 

izposojevalnem pultu, bo umaknil stvari z rezerviranega mesta v škatlo ob mizi in sprostil 

prostor za drugega člana. Po odhodu iz čitalnice mora član vrniti kartico na izposojevalni pult. 

V kolikor kartica ne bo vrnjena, se članu zaračuna tisk nove kartice. 

 

9. Vnos hrane ni dovoljen, dovoljen je vnos vode, soka ali kave v posodi s pokrovčkom oz. 

zamaškom. Odmoru, prigrizkom in družabnim stikom je namenjena avla ali terasa CTK. 

  

10. V čitalnici se pričakuje tišina, zato pred vstopom v čitalnico izklopite zvok na prenosnih 

napravah! 

 

11. Uporabniki, ki druge uporabnike čitalnice motijo pri delu s povzročanjem hrupa ali se 

obnašajo žaljivo do zaposlenih ali drugih uporabnikov, morajo ob posredovanju pristojnega 

knjižničarja ali varnostnika, prostore knjižnice takoj zapustiti. 

 

Ljubljana, 16.6.2022 


