Извештај о раду Библиотеке за 2012. годину
Најважнији показатељ радних резултата сваке, па и наше библиотеке,
су подаци о попуњавању фондова - куповином, поклоном и разменом.
ПОПУЊАВАЊЕ ФОНДОВА
А) ПРИНОВЉЕНО за фонд

Књиге:
Куповина
922 примерка
Размена
85 примерака
Поклон
993 примерка
Укупно 2.000 примерака у 1.773 наслова
Куповином су приновљена 922 примерка монографских публикација,
322 више од планираног броја, а укупно је план набавке монографских
публикација премашен за 500.

Часописи:
Куповина
Размена
Поклон

106 годишта
53 годишта
42 годишта

Укупно приновљено за фонд 201 годиште
УКУПНА вредност набавке публикација
***Купљена су још 2 годишта часописа за размену.
Укупан број наслова живих часописа је 204 (страних 93; регион 22;
наших 89) односно (куповина 107; размена 62; поклон 35)
*** Број приновљених годишта и број наслова живих часописа се не
подудара, зато што неке наслове из 2012. Библиотека још увек није добила,
или још увек нису објављени.
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Фонд периодике је обогаћен са 6 нових наслова часописа : Нова правна
ревија (поклон);
Fundamina (куповина); ASA Bulletin (поклон);
Perceptions Journal of International Affairs (поклон); Revue generale du
droit des assurances (куповина); Panoeconomicus (поклон).
Б) БРОЈНО СТАЊЕ И ВРЕДНОСТ ФОНДА на крају 2012.
Укупно примерака књига 149.201
Укупно наслова књига
94.219
Укупно годишта часописа
33.928
Укупно наслова часописа
2.855
Укупно свезака часописа 354.412
Укупно приручника референсне збирке 2.000
Укупно раритета
преко 400
Библиотека-легат проф. др Драгаша Денковића која садржи 1.814 књига и
54 наслова периодике
УКУПНО библиотечких јединица 503.613
Поклоном је од 117 дародаваца (32 институцијe и 85 појединaца)
добијено око 3.000 публикација. Као и до сада највећи дародавац је Народна
библиотека Србије, затим Универзитетска библиотека Светозар Марковић.
Издвојили бисмо још два драгоцена поклона - први је стигао љубазношћу
Јапанске фондације, док је други добијен захваљујући др Нади Бакић са
Правног факултета у Луцерну. Њен поклон чини 70 књига и преко 100
годишта периодике, а све добијене публикације су делом њен лични поклон,
а делом поклон професора њеног матичног факултета и односе се на многе
области права. Урађена је селекција свих поклоном добијених публикација,
оне које тематски одговарају нашем фонду су лекторисане и проверене кроз
каталоге и 993 је унето у фонд. Остале су поклоњене другим библиотекама и
то: Библиотеци Правног факултета у Нишу; Библиотеци Правног факултета у
Сарајеву; Тужилаштву у Сарајеву; Факултету политичких наука у Београду;
Универзитетској библиотеци у Крагујевцу; Криминалистичко-полицијској
академији у Београду;
Правном факултету Универзитета у Источном
Сарајеву; Правном факултету у Зеници; Правном факултету Универзитета у
Крагујевцу, Уставном суду Србије; Библиотеци Народне скупштине;
Виктору Лазићу за Храм књиге и путовања; Факултету за европске правно-
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политичке студије у Новом Саду;
Библиотеци у Краљеву, Музеју у
Врњачкој Бањи.
Размена се од формирања Друштва библиотекара правних и сродних
библиотека Југоисточне Европе обавља са све већим бројем институција (са
61 институцијом у земљи и региону и 56 у иностранству.
Депозитни фонд се формира од поклоњених монографских публикација
чији су аутори наставници и сарадници нашег факултета и свих издања
Факултета. Све добијене публикације су инвентарисане и каталогизиране,
формиран је и лисни каталог и оне су похрањене на посебном месту у
магацину. У овај фонд је 2012. приновљена 131 монографска публикација, тако
да овај фонд садржи укупно 1.098 монографских публикација и знатан број
серијских публикација. Треба напоменути да још увек сви аутори не
достављају редовно своје новообјављене публикације.
Инвентарисано је у материјалном инвентару 2.000 примерака књига, а у
фонд је похрањено 1.773 нова наслова монографких публикација.
Каталогизација - Сигнирано је 1.467 монографских публикација за
редован и депозитни фонд, а урађено је (ауторски и предметно) 1.916
каталошких записа. Обрађено је од почетка уноса у COBIB.SR 848 наслова
часописа, па се тако, по први пут, формира наш електронски каталог серијских
публикација. Укупно до сада у COBIB.SR је унето 5.477 записа. Штампани су
листићи за ауторски, предметни и топографски лисни каталог и у њих
уложени, тако да се сви записи налазе и у електронском каталогу и у
ауторском, предметном и другим лисним каталозима. Урађено је 5 бројева
Билтена приновљених монографских публикација. Билтен се објављује у
папирном облику, али је доступан корисницима и у електронској форми на
сајту Факултета. Текућа периодика, ажурно инвентарисана, груписана по
насловима и бројевима чувала се, лако доступна корисницима, током
календарске године у читаоници периодике. Аналитичка обрада чланака из
домаћих часописа и зборника је, такође, ажурно рађена и проширена на водеће
часописе и зборнике из региона. Поред тога унето је 1.000 дескриптора у
постојеће каталошке записе у ISIS-у, а састављен списак докторских и
магистарских теза којих нема у вишковима,
Коришћење фонда - Библиотеку Правног факултета Универзитета у
Београду користи десетак хиљада наших активних студената, као и
наставници, сарадници и остали запослени на Факултету. Њени фондови су
приступачни, под посебним условима, и свим другим корисницима.
Библиотекари читаоцима дају на коришћење монографске и серијске
публикације, као и низ информација које се односе на монографске и серијске
публикације, чланке из наше и светске литературе, библиографске и друге
податке доступне преко нашег и свих других
електронских каталога
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библиотека, лисних каталога, референсне и друге релевантне литературе, као и
оне које су доступне преко интернета. Број корисника је од 120 до 150 дневно.
Читаоница на галерији, иако је предвиђено да ради целодневно, због одсуства
библиотекара-информатора је током 2012. била отворена за кориснике само у
преподневној смени. Посредством КоБСОН-а омогућен је приступ страној
научној литератури, тако да је данас у електронској форми доступно преко
38.000 наслова страних часописа и 40.000 електронских књига. Послат је већи
број опомена институцијама и појединцима, али је мали број публикација
враћен, па је још увек код многих корисника већи број публикација од
дозвољеног. Иако се сада поштује одлука да се периодика не даје на
коришћење ван Библиотеке, забрињава податак да су многа годишта и бројеви
периодике у ранијем периоду узети на послугу. Да би се овај проблем решио
урађене су измене и допуне Правилника о раду Библиотеке и усвојен
Тарифник по коме ће се наплаћивати прописане казне. Писане су опомене,
циркуларна обавештења, а декан је јавно информисао све наставнике и
сараднике о броју невраћених публикација.
Кадар - У Библиотеци је на крају 2012. било стално запослено 11
стручних радника, од тога је са високом спремом 10 (9 са положеним
стручним испитом, 6 са лиценцом за рада у COBIB.SR-у), а др Светлана
Мирчов и Ивана Пајић су библиотекари саветници. Колегиница Милица
Душанић је била одсутна због болести до краја октобра, када је проглашена
технолошким вишком. Катарина Стефановић и Вања Ерор су целе године биле
на трудничком, односно породиљском одсуству. Од марта је колегиницу
Стефановић до краја децембра замењивала Ксенија Савић, која је претходно
радила као волонтер.
Тежиште рада у Библиотеци је било на стручним пословима. Приоритет
је била заштита књижног фонда, тако да је укоричено 1100 публикација,
углавном раритетних публикација, фасциклирани су сепарати, брошуре и
појединачна годишта периодике, а у пластичне фасцикле улагана годишта
старе и нове периодике, док су публикације на полицама осигураване
граничницима како се не би савијале и цепале. Летњи месеци искоришћени су
за сређивање фонда, припрему публикација за коричење и обављање отписа.
Библиотечки одбор је током 2012. одржао 2 седнице, а сви чланови Одбора
су показали заинтересованост и вољу да допринесу добром функционисању
Библиотеке. Јануара 2012. су усвојени Правилник о раду Библиотеке Правног
факултета Универзитета у Београду (пречишћен текст), као и Тарифник.
Остале активности - На сајту Факултета су бројне информације о
Библиотеци: о фонду, поклону и дародавцима, сви бројеви Билтена принова,
информације о раду са корисницима и службама, упутства за рад у
КоБСОН-у, затим Правилник о раду Библиотеке, извештаји о раду, планови
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рада, а у рубрици Инфо су вести из Библиотеке. Редовно се и у факултетском
билтену Acta diurna објављују вести из Библиотеке и списак дародаваца.
Отворен је фонд белетристике у холу испред корисничке читаонице, па наши
студенти могу слободно да позајмљују књиге.
Међубиблиотечка сарадња - Осми округли сто Друштва библиотекара
правних и сродних библиотека Југоисточне Европе одржан је у Неуму 22. и
23. јуна 2012. Уводно излагање колегинице Весне Стојановић, управнице
Библиотеке Правног факултета универзитета у Нишу, било је на тему Значај,
улога и стварни статаус високошколских библиотека. На Скупштини
Друштва је констатовано да је рад у претходном периоду био веома
плодотворан. Објављен је Водич Друштва, оно се учланило у Међународну
асоцијацију правних библиотека (International Association of Law Libraries),
што, уз друге погодности, омогућава и добијање часописа International
Journal of Legal Informantions. Припремљен је и документ Улога и
компетенције библиотекара у правним и сродним библиотекама који је од
изузетне важности за све наше библиотеке, јер предвиђа да се у њима
запошљавају само квалификовани стручњаци. Потом су се, као и претходних
година, чланови Друштва окупили 26. октобра 2012. године, а домаћин је
била Библиотека Правног факултета Универзитета у Београду. Присутно је
било 30 чланова Друштва који су усвојили документ Улога и компетенције
библиотекара правних и сродних библиотека, договорили се о публиковању
Зборника Друштва, који треба да садржи излагања чланова на нашим
досадашњим скуповима, као и о формирању дигиталног репозиторијума.
Наши библиотекари активно суделују у раду Заједнице библиотека
универзитета Србије, и то као чланови Надзорног одбора и комисија
Заједнице. Светлана Мирчов је објавила књигу Библиотека леџбеница душе
која садржи и текстове посвећене нашој библиотеци и раду високошколских
библиотека, а четири наше библиотекарке су објавиле радове у последњем
Зборнику Сусрета библиографа у Инђији, који су, такође, тематски везани за
историју и рад нашег факултета. Библиотека и њени библиотекари су ове
године значајно допринели проширењу Музејске поставке Оснивање и развој
Правног факултета, и изради Каталога Поставке, посебно управница др
Светлана Мирчов која је била члан ауторског тима.
Извештај сачинила управница Библиотеке, др Светлана Мирчов
У Београду, 11. 02. 2013.
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