Şcoala Gimnazială “Corneliu Păcurariu”, Micăsasa
REGULAMENTUL C.D.I.
PENTRU ELEVI
1.ACCES
1.1.Centrul de Documentare şi Informare funcţionează după următorul program:
LUNI:
12 – 15
MIERCURI: 12 – 15
VINERI:
11 – 15
1.2.Centrul de Documentare şi Informare este deschis tuturor categoriilor de public.Au
drept de împrumut şi prioritate în utilizarea spaţiului şi a resurselor CDI elevii şi angajaţii
Şcolii cu clasele I-VIII Micăsasa.
2.COMPORTAMENTUL IN CDI
Intrarea în CDI se face în linişte şi fără bagaje.Acestea vor fi depuse în spaţiul
special amenajat la intrarea in CDI.
La CDI se vine, în primul rând, pentru a face o lucrare sau o cercetare care necesită
utilizarea documentelor (dicţionare,enciclopedii, materiale audio-vizuale, lucrări
documentare), în al doilea rând, se vine pentru a se destinde citind (diverse), ascultând
muzică, vizionând un film. CDI este spaţiul organizării unor expoziţii, concursuri, etc.
CDI nu este nici sală de discuţii, nici sală de mese. Nu se bea, nu se mănâncă şi se
vorbeşte în şoaptă spre a nu-i deranja pe ceilalţi utilizatori.
Materialul pus la dispoziţie trebuie respectat. Orice deteriorare atrage după sine
aplicarea de sancţiuni.
Elevii nu sunt autorizaţi să oprească sau să pună în funcţiune aparatele existente in
CDI (calculatoare, video-proiector etc.)
După consultarea unui document, acesta trebuie repus corect la locul său. Dacă se
întâmpină dificultăţi la reordonarea documentelor consultate, se solicită ajutorul
bibliotecarei. A nu se uita că un document prost plasat este un document pierdut.
La terminarea activităţilor, mesele de lucru rămân curate şi scaunele sunt corect
aşezate la locul lor.
3.UTILIZAREA CALCULATORULUI ŞI A INTERNETULUI LA CDI – se
realizează cu respectarea obligatorie a următoarelor reguli:










accesul la calculator este permis doar sub supravegherea responsabilului
CDI;
consultarea Internetului se face sub supravegherea unui cadru didactic;
se interzice modificarea configuraţiei sistemului, a fişierelor;
nu se deschid, modifică sau şterg fişierele existente;
este interzisă folosirea calculatorului în scop personal;
pentru a se evita viruşii informatici, nu se utilizează dischete ;
nu sunt permise jocurile;
nu se imprima fără acordul responsabilului CDI;
in cazul unor probleme tehnice, se avertizează fără intârziere
responsabilul CDI;

4.CONSULTAREA SI IMPRUMUTUL DOCUMENTELOR
Accesul la resursele CDI se face în baza semnării unui angajament scris al
utilizatorului.
Înscrierea cititorilor şi gestionarea împrumutului se realizează în sistem clasic.
Toate operaţiunile sunt efectuate de către prof.documentarist.
Documentele necesare la inscriere sunt următoarele:
- buletin de identitate
- carnet de elev / student
Se pot imprumuta maxim două documente.
Durata imprumutului este de 14 zile, cu posibilitatea prelungirii cu
încă 7 zile a perioadei de imprumut.
Lucrările documentare, lucrările existente într-un singur exemplar se imprumută
pentru o perioada de 7 zile.
Sunt excluse de la împrumut (se consultă în CDI) următoarele categorii de
documente:
- lucrări de referinţă (dicţionare, enciclopedii, atlase etc)
- casete audio şi cele video
- dischete, diapiozitive, hărţi
- CD, CD-ROM
- Dosare documentare

5.ÎNTÂRZIERI. DETERIORĂRI
Pentru publicaţiile nerestituite de către elevi la data prevăzută, aceştia sunt
atenţionaţi, urmând ca în termen de 3 zile să le restituie, în caz contrar, vor fi trecuţi pe
lista elevilor cu acces restricţionat la CDI şi plata cărţilor împrumutate.
În cazul deteriorării unei publicaţii, utilizatorul va plăti contravaloarea publicaţiei.
Utilizatorului căruia i s-au imputat publicaţii i se va interzice accesul la CDI pe
perioadă limitată sau nelimitată.
6.ORDONAREA DOCUMENTELOR IN CDI
Volumele din CDI sunt ordonate conform normelor biblioteconomice, pe clase,
genuri şi alfabetic.
Documentele audio-vizuale sunt ordonate in funcţie de suport pe domenii
conform (CZU) şi alfabetic
Periodicele sunt ordonate pe titluri şi cronologie.
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