Извештај о раду Библиотеке за 2015. годину

ПРИНОВЉЕНО ЗА ФОНД

КЊИГЕ:

Куповина

202 примерка

Размена

86 примерака

Поклон

674 примерака

Сопствено издање

347 примерaка

Обавезни примерак установе

424 примеракa

Укупно

(1.377 наслова)

1.733 примерaка

ЧАСОПИСИ (број годишта)

Куповина

87 годишта

Разме

42 годишта

Поклон

34 годишта

Сопствено изд.

14 годишта

Укупно (950 свезака) 177 годишта

БРОЈНО СТАЊЕ и ВРЕДНОСТ ФОНДА на крају 2015.

Укупно примерака књига

154.207

Укупно наслова књига

98.544

Укупно годишта часописа

34.609

Укупно наслова часописа

2.889

Укупно свезака часописа

357.917

Укупно приручника референсне збирке 2.060

Укупно раритета

преко 1.000

Библиотека-легат проф. др Драгаша Денковића која садржи 1.814 књига и 54 наслова
периодике
Укупно библиотечких јединица 512.124

Укупан број наслова живих часописа је 171 (79 страних ; 22 регион ; 70 домаћих). Набављено
је 6 нових наслова, од тога један домаћи који је престао са излажењем и 5 живих. Број
пристиглих наслова (152) и укупан број живих наслова се разликују зато што још 19 наслова
живих часописа које добијамо поклоном и разменом није стигло у Библиотеку. Куповином је
приновљено 87 наслова часописа (65 страних часописа, 21 домаћи и 1 из региона). Купљено
је 16 наслова мање, јер су доступни у електронској форми. Разменом добијамо 48, поклоном
32, сопствено издање су 4 наслова.
Депозитни фонд који се формира од поклоњених монографских публикација чији су аутори
наставници и сарадници нашег факултета и свих издања Факултета, обогаћен је 2015. са 130
монографских публикација и 4 серијске. У депозитном фонду сада је похрањено 1.499
монографских публикација и 4 наслова серијских публикација које објављује Факултет. Треба
напоменути да још увек сви аутори не достављају редовно своје новообјављене публикације
за овај фонд.
Куповина публикација се одвијала путем поступка јавних набавки, што је резултирало
извесним потешкоћама, од којих су најизразитије мања ажурност и већи материјални издаци
за домаће књиге и часописе него претходних година. Треба посебно нагласити да је Вања
Ерор имала изузетно одговоран задатак да организују куповину путем поступка јавних
набавки што је веома успешно обавила.
Поклоном је од 115 дародаваца ( 35 институција и 80 појединац) добијено 1514
публикација. Као и до сада, највећи дародавац су Народна библиотека Србије и
Универзитетска библиотека Светозар Марковић. Урађена је селекција свих поклоном
добијених публикација, оне које тематски одговарају нашем фонду су лекторисане и
проверене кроз каталоге и унете у фонд. Остале су поклоњене другим библиотекама и то:
Библиотеци Правног факултета у Новом Саду, Библиотеци Правног факултета у Нишу,
Библиотеци Правног факултета у Крагујевцу, Библиотеци Правног факултета Универзитета
Унион у Београду, Библиотеци Правног факултета у Сарајеву, Библиотеци Правног факултета у
Мостару, Библиотеци Правног факултета у Осијеку, Библиотеци Правног факултета у Загребу,
Библиотеци Правног факултета у Подгорици, Библиотеци Правног факултета у Бањој Луци,
Народној библиотеци Србије, Удружењу Адлигат, Факултету политичких наука Универзитета
у Београду, Факултету за европске правно политичке студије у Новом Саду. Размена се одвија
са 117 институција, 61 у земљи и региону и 56 у иностранству.
Инвентарисање и каталогизирање
У Узајамном електронском каталогу COBIB.SR
инвентарисано је укупно 1.911 примерака монографских публикација и годишта часописа, док
је укупно креирано 4.142 записа, од тога 1.591 каталошки запис монографских публикација,
87 каталошких записа наслова серијских публикација и 2.551 аналитички запис чланака из

часописа и зборника. Предметно је обрађено 2.397 монографских и аналитичких записа.
Укупно је до сада у Узајамном електронском каталогу COBISS.SR урађено 17.026 записа.
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. Број корисника је од 120 до 150 дневно. Корисници се услужују у две
библиотечке читаонице, прва је за услуживање корисника свим публикацијама, друга је
научна читаоница намењена наставницима и сарадницима, студентима докторских и мастер
студија, као и корисницима текуће периодике. Два библиотекара-информатора пружају
информације 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 библиотека, лисних каталога, референсне и друге релевантне
литературе, као и оне које су доступне преко интернета. Они обављају и континуирану обуку
корисника за све видове тражења информација и публикација, како из класичних, тако и из
електронских медија (електронских каталога наше Библиотеке, Виртуелне библиотеке Србије,
КоБСОН-а, интернета и других доступних база података). Посредством КоБСОН-а омогућен је
приступ страној научној литератури, тако да је данас у електронској форми доступно преко
35.000 наслова страних часописа и близу 160.000 електронских књига. Наша библиотека
похрањује 1.325 књига у електронској форми (348 домаћих 977 страних). Фонд белетристике
који се попуњава поклонима, смештен је у холу испред корисничке читаонице, тако да наши
студенти могу слободно да позајмљују и читају дела лепе књижевности. Највећи проблем у
раду Библиотеке је, као и претходних година, неажурно враћање публикација узетих на
послугу.
Чување и заштита књижног фонда Укоричено је више стотина књига, фасциклирани су
сепарати, брошуре и појединачна годишта периодике, а у пластичне фасцикле улагана
годишта старе и нове периодике, док су публикације на полицама осигуравајне
граничницима како се не би савијале и цепале. Примерци одбрањених мастер и докторских
радова, на нашем факултету достављају се Библиотеци и у електронској форми. Добијена су 4
нова рачунара.
Кадар У Библиотеци је запослено 11 стручних радника, од тога је са високом спремом 10, од
којих су сви са положеним стручним испитом, 6 библиотекара има лиценцу за рад у
COBIB.SR-у. Др Светлана Мирчов и Ивана Пајић су библиотекари саветници, док су три
колегинице завршиле мастер студије, Вања Ерор и Ана Павловић на Правном факултету
Универзитета у Београду, а Катарина Стефановић на Катедри за библиотекарство Филолошког
факултета Универзитета у Београду. Скоро сви библиотекари су похађали инструктивне
курсеве и семинаре у Народној библиотеци Србије или Универзитетској библиотеци
Светозар Марковић, и то оне који су у вези са стучним пословима које обављају у
Библиотеци.
Остале активности Колегиница Ивана Пајић је сачинила 4 броја Билтена приновљених
монографских публикација. Билтен се објављује у папирном облику, али су сви бројеви
доступни корисницима и у електронској форми на сајту Факултета. На овом сајту, који се
редовно ажурира, су и бројне информације о Библиотеци: о фонду, поклону и дародавцима,

о раду са корисницима и службама, упутства за рад у КоБСОН-у, затим Правилник о раду
Библиотеке, извештаји о раду, планови рада, а у рубрици Инфо су вести из Библиотеке.
Редовно се и у факултетском билтену Acta diurna објављују вести из Библиотеке и списак
дародаваца. Наши библиотекари активно суделују у раду Заједнице библиотека универзитета
Србије, и то као чланови Надзорног одбора и комисија Заједнице, библиотекар саветник
Ивана Пајић је члан Матичне комисије за доделу звања у високошколским библиотекама
Универзитетске библиотеке Светозар Марковић. Као и претходних година, чланови Друштва
библиотекара правних и сродних библиотека Југоисточне Европе окупили су се крајем
октобра 2015. године, а домаћин је била Библиотека Правног факултета Универзитета у
Београду. Скуп је био посвећен изради приручника драгоценог за библиотекаре запослене у
правним и сродним библиотекама: Правно библиотекарство: теорија, пракса и темељни
принципи, који ће бити плод заједничког рада многих чланова Друштва и чије се
публиковање очекује почетком наредне године. Разговарало се и о будућим делатностима
нашег Друштва и учешћу у међународним пројектима који се односе на развој и сарадњу
библиотека у региону и свету. Након тога је уследила посета Сајму књига. У холу Библиотеке
постављена је изложба књига чији су аутори наши знаменити негдашњи професори Слободан
Јовановић, Радомир Лукића и Михаило Ђурић. Повод је био откривање бисте академика
Слободана Јовановића испред зграде Факултета. Правни факултет Свеучилишта у Мостару, у
сарадњи с Правним факултетом Свеучилишта у Сплиту, организовао је Тринаесто
међународно саветовање Актуелности грађанског и трговачког законодавства и правне
праксе. Истовремено је, као део Саветовања, организован и Једанаести округли сто Друштва
библиотекара правних и сродних библиотека Југоисточне Европе. Скуп је одржан у Неуму од
11. до 14. јуна 2015. Централни догађај је била промоција Зборника радова излаганих на
досадашњим скуповима Друштва библиотекара. Зборник садржи више значајних текстова о
важним сегментима стручног рада, иновацијама и новим технологијама, међународној
сарадњи и промоцији Друштва, а у њему је објављен и текст Библиотека Правног
факултета Универзитета у Београду чији је аутор др Светлана Мирчов, управница наше
библиотеке. Разговарало се и о будућим делатностима нашег Друштва и учешћу у
међународним пројектима који се односе на развој и сарадњу библиотека у региону и свету,
као и о изради већ поменутог приручника.

Извештај сачинила управница Библиотеке др Светлана Мирчов

У Београду, 4. фебруара 2016.

