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Извештај Библиотеке Правног факултета Универзитета у Београду за 2016. годину
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је
научноистраживачка организациона јединица Факултета и организована је и устројена у
складу са Статутом Правног факултета Универзитета у Београду, Законом о
библиотечко-информационој делатности РС (2011) и Правилником о националним
стандардима за обављање библиотечко-информационе делатности (2013). Према
поменутим документима, она је дужна да прикупља, каталогизује, чува и даје на
коришћење библиотечко-информациону грађу, првенствено наставницима, сарадницима
и студентима Факултета, али и другим заинтересованим лицима и институцијама.
Библиотеком управља Библиотечки одбор, а руководи управник Библиотеке. Како
је у септембру 2016. године je претходни управник пензионисан, а на место управника је
постављена Вања Ерор, дипломирани правник. Управник Библиотеке обезбеђује
равномерну упошљеност свих извршилаца, којих је у претходном периоду било десет и
то: два запослена у магацину књига, на пословима издавања библиотечко-информационе
грађе и њиховог враћања у фонд, два извршиоца на пословима издавања грађе,
исписивања реверса, пружања сваковрсних информација за кориснике, један запослени
на обради серијских публикација (инвентарисање...), један библиотекар-саветник за
ауторску обраду монографских публикација, један библиотекар за рад на предметној
класификацији, један на каталогизацији саставних делова публикација, један
библиотекар за рад са електронским публикацијама и заменик управника, чији су
послови успостављање комуникације са истим или сличним институцијама у земљи и
региону у циљу размене или поклањања издања Правног факултета и пријема исте, као и
на промоцији факултетских издања. Одмах по ступању на дужност управница је
покренула и питање систематизације радних места свих запослених, дефинисала њихова
задужења и поставила обавезне циљеве.
У циљу потпуне прецизности извештаја на самом почетку биће изложени
резултати испуњења годишњег плана за 2016. годину, а у наставку приказани и додатни
резултати који су постигнути.

НАБАВКА БИБЛИОТЕЧКЕ ГРАЂЕ:

Претходних година, у складу да Законом о јавним набавкама, највећи део
библиотечко-информационе грађе набавља се путем јавних набавки.1 Током 2016. године за
Библиотеку је приновљено 1457 наслова у 1891 примерака монографских публикација, и то:

Куповина

205 наслова

246 примерака

Размена

88 наслова

88 примерака

Поклон

648 наслова

686 примерака

Сопствено издање

47 наслова

233 примерка

Обавезни примерак установе

470 наслова

638 примерака

Како је Планом рада Библиотеке за 2016. годину предвиђена набавка 1.950
примерака монографских публикација, то значи да је План испуњен са 90%.
Серијске публикације, такође се набављају поступком јавне набавке, поклоном и
разменом са институцијама са којим имамо споразум о размени. Током претходне године
набављено је 158 наслова серијских публикација и то:

Куповина

89 наслова

92 годишта

Размена

37 наслова

46 годишта

Поклон

28 наслова

51 годиште

Сопствено издање

4 наслова

29 годишта

Што говори да је План испуњен са 90%.

И 2016. године Библиотека је примила огроман број поклона како од институција,
тако и од појединаца2:
Наглашавамо да јавне набавке отежавају набавку библиотечке грађе и оно што је најважније грађа губи
на актуелности, што је у времену технолошког напретка велики недостатак, како за кориснике, тако и за
запослене на Факултету и у Библиотеци. Овај процес нарочито се негативно одражава на набавку грађе на
захтев професорâ Правног факултета.
2 Спискови дародаваца редовно се објављују у билтену Факултета Acta diurna.
1

ИНСТИТУЦИЈЕ: Аутономни женски центар, Досије студио, Институт друштвених
наука, Народна библиотека Србије, Немачка фондација за међународну правну сарадњу,
Параграф, Правни факултет за привреду и правосуђе (Нови Сад), Vis Moot тим 2015/16,
Удружење банака Србије, Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“, Факултет
политичких наука, Центар „Живети усправно“, Europa-Institut, Saarland University,
Saarbrücken, Germany, Institut društvenih nauka, Копаоничка школа природног права,
Правни факултет Свеучилишта J. J. Strossmayer у Осијеку, Председништво Републике
Српске, Установа за унапређење економске, научно-техничке, културне и спортске
сарадње између Републике Српске и Републике Србије, Саобраћајни факултет у
Београду, Факултет за инжењерски менаџмент, Правни факултет, Свеучилиште у
Осијеку, Треф Треид , Удружење за радно право и социјално осигурање Србије, USAID,
Libertarijanski klub - LIBEK.
ПОЈЕДИНЦИ: проф. др Сима Аврамовић, др Жарко Анђелковић, проф. др Данило
Баста, проф. др Борис Беговић, Милан Белић, проф. др Милан Благојевић, асс. Филип
Бојић, проф. др Жика Бујуклић, проф. др Саша Бован, др Чедомир Богићевић, Викторија
Будић, проф. др Илија Бабић, др Дејан Вукићевић, проф. др Игор Вуковић, Тамара
Гајинов, Славица Граховац, др Душан Дабовић, проф. др Наташа Делић, проф. др Стеван
Ђорђевић, Михајло Ђорђевић, Горазд Ђуровић, асс. Урош Живковић, Слађан Здравковић,
др Владета Јеротић, проф. др Александра Јовановић, проф. др Предраг Јовановић, проф. др
Милош Живковић, проф. др Татјана Јевремовић-Петровић, проф. др Мирољуб Јевтић,
проф. др Миодраг Јовановић, проф. др Небојша Јовановић, Мијат Јокановић, Стефан
Ковач, доц. др Љубинка Ковачевић, проф. др Будимир Кошутић, доц. др Нина Кршљанин,
доц. др Јелена Лепетић, Бора Марковић, проф. др Ратко Марковић, Јелена Милуновић, проф.
др Зоран Мирковић, др Светлана Мирчов, проф. др Часлав Оцић, проф. др Слободан
Перовић, проф. др Владан Петров, Јован Протић, Зоран Радовановић, Александар Радујко,
проф. др Бранислав Ристивојевић, Драган Савић, проф. др Зоран Стојановић, prof. dr. jur.
Dres. h. c. Joseph Straus, проф. др Дамјан Татић, Илија Тодорић, проф. др Јовица Тркуља,
проф. др Генц Трнавци, проф. др Јасминка Хасанбеговић, ambassador of India in Belgrade
Narinder Chauhan, проф. др Коста Чавошки, Јован Шарац, Јован Шарац, проф. др Богољуб
Шијаковић, проф. др Милан Шкулић, проф. др Марина Комар, prof. dr Pietro Lo Iacono,
Ива Лучић, проф. др Дијана Марковић Бајаловић, проф. др Горазд Мешко, проф. др
Момир Милојевић, проф. др Божидар Митровић, др Драган Новаковић, проф. др Гордана
Павићевић, проф. др Владан Петров, проф. др Милена Полојац, Данијела Радонић,
породица почившег проф. др Владана Станковића, Ricardo Fernandi, Ambassador of the
Argentine Republic to the Republic of Serbia, Петар Хинић, Неџад Башић, Марија Буњевац,
Золтан Виг, Драган Гостовић, Горан Ђорђевић, Вања Ерор, проф. др Војислав П. Јелић,
Зоран Јелић, проф. др Татјана Јованић, Недељко Јованчевић, др Ђорђе Лопичић, Радоица
Лубурић, Душко Медић, проф. др Владимир Павић, проф. др Душан Поповић, проф. др
Зоран Мирковић, Љиљана Сибер, Мирјана Тадић, Massimo Foglia, чланови нашег тима

Air Law Moot Court такмичења: Татјана Радивојевић, Александар Стевановић, Огњен
Мирковић и ментор Бранислав Радовић.
БРОЈНО СТАЊЕ ФОНДА И ВРЕДНОСТ ФОНДА НА ДАН 31. 12. 2016. ГОДИНЕ:
Укупно примерака књига

156.098, у вредности од 57.015.145,03 дин

Укупно наслова књига

100.001

Укупно годишта часописа

34.827, у вредности од 59.455.226,76 дин

Укупно наслова часописа

2.753

Укупно свезака часописа

358.868

Укупно раритета

преко 1.000

Библиотека-легат проф. др Драгаша Денковића која садржи 1.814 књига и 54 наслова
периодике.
Укупнa вредност фонда износи 116.470.371,79 динара
Укупан број наслова живих часописа је 171 (79 страних ; 22 регион ; домаћих 70).
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.
Фонд електронских публикација:
У 2016. години пристигло је 48 домаћих наслова електронских публикација, тренутно
фонд броји 396 домаћих наслова електронских публикација.
2016. године пристигло је 315 мастер радова у електронској форми, укупно фонд броји 1041
мастер рад у електронској форми.
Размена публикација:
Размена се одвија са 117 институција, 61 у земљи и региону и 56 у иностранству.

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ:

Према Плану рада Библиотеке за 2016. годину предвиђено је било да тежиште рада,
осим редовних послова, буде враћање што већег броја публикација узетих на послугу. На
иницијативу управнице Библиотеке Вање Ерор, уз подршку Библиотечког одбора и
одобрење Управе Факултета, покренута је и ова акција. Свим корисницима достављени

су реверси са задужењима, а поврат библиотечке грађе у Библиотеку наишао је на
озбиљан одзив свих задужених корисника, тако да је више од 50% грађе по реверсима
враћено у фонд. Ово ће олакшати активности које су предвиђене у наредном периоду,
како би рад Библиотеке био бржи, ажурнији и како би она постала доступнија
корисницима и видљивија широј академској јавности.

ДР СВЕТЛАНА МИРЧОВ (у пензији од 10.9.2016. године)

Др Светлана Мирчов 11. јануара 2016. године примила је награду „Марија ИлићАгапова“, коју додељује Библиотека града Београда, најбољем библиотекару престонице,
том приликом је истакла значај библиотеке за научна истраживања и мапирала даље правце
развоја.
Поводом обележавања светосавских дана на Правном факултету Универзитета у
Београду, 28. јануара 2016. године, др Светлана Мирчов одржала је предавање Писана реч у
Првом светском рату као моћно оружје у борби за национални и државни опстанак, којим
је истакла значај књига и часописа објављених током Првог светског рата. Уз предавање
отворена ја и изложба ратних издања монографија из фонда наше Библиотеке.
Јуна месеца је у издању Правног факултета објављена библиографија Књиге и
периодичне публикације објављене током Првог светског рата на Крфу, у Солуну и
Бизерти, чиме су ауторка др Светлана Мирчов и Правни факултет дâли огроман
допринос обележавању стогодишњице Великог рата. Монографија је представљена
културној јавности на Сајму књига од 23. до 30. октобра и у Народној библиотеци Србије
8. децембра 2016. године, када су о њој говорили проф. др Борјанка Трајковић и проф. др
Милош Ковић. О доприносу књиге говорила је и колегиница мстр. Катарина Стефановић
на Научном састанку „Сусрети библиографа у спомен на др Георгија Михаиловића“, у
Инђији.

ВАЊА ЕРОР (управница библиотеке од 12.09.2016. године)

Традиционалном, четрнаестом по реду, Међународном саветовању, у Неуму од
17. до 19. јуна 2016. године, Актуалности грађанског и трговачког законодавства и
правне праксе присуствовала је управница Библиотеке мстр. Вања Ерор. У оквиру
Саветовања организован је Округли сто Друштва библиотекара правних и сродних
библиотека Југоисточне Европе на коме се разговарало о међународној промоцији
Друштва, активнијем укључењу свих правних факултета у рад Друштва. Разговарало се о
будућим плановима Друштва и међубиблиотечкој сарадњи. Наглашена је потреба да се

библиотеке укључе у међународне пројекте који подржавају и развијају сарадњу
библиотека у региону и свету.
У време одржавања Сајма књига, 23-30. октобра, одржан је у нашој Библиотеци
састанак чланова Друштва библиотекара правних и сродних библиотека Југоисточне
Европе на коме је разматрана организација Друштва и могућност пријема нових чланова.
Након тога уприличена је посета Сајму књига.
У оквиру пројекта Мреже правних факултета југоисточне Европе (SEELS
Network), у организацији Центра за координацију (Centre for SEEL Coordinator) и Europa
Institut Универзитета у Сарланду (Saarland University) организована је радионица за
библиотекаре факултета чланова Мреже. Учесници су на радионици разматрали
могућности стварања дигиталног репозиторијума часописа чији су издавачи факултети
чланице мреже SEELS. Вања Ерор је представљала библиотеку Правног факултета у
Београду.

ИВАНА ПАЈИЋ

Ивана Пајић је члан Матичне комисије за доделу звања у високошколским библиотекама
Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“. Током 2016. године присуствовала је
састанцима Матичне комисије за доделу звања и била известилац Матичној комисији за
доделу виших стручних звања у Народној библиотеци Србије. Учешће на састанку
Подружнице Универзитетске библиотеке ''Светозар Марковић'' и високошколских
библиотека Београда Библиотекарског друштва Србије. Учешће на састанку Друштва
библиотекара правних и сродних библиотека Југоисточне Европе.
Рад у Комисији за заштиту библиотечког материјала при Заједници библиотека
универзитета у Србији.
Учествовала је са излагањем ''Библиографије два правна часописа'' – приказ књиге
Библиографија часописа Годишњак Правног факултет у Бањој Луци 1977-2015. и књиге
Библиографија часописа Српска правна мисао 1994-2015. на Научном састанку „Сусрети
библиографа у спомен на др Георгија Михаиловића“, у новембру 2016. године.

АНА ПАВЛОВИЋ

У периоду од 17. до 24. априла Ана Павловић, учествовала је на једнонедељном
семинару посвећеном младима са инвалидитетом од 18 до 35 година, који је, у Стразбуру
у Европском центру за младе организовала Европска мрежа за самостални живот особа
са инвалидитетом и Савет Европе. Семинаром су биле обухваћене теме у вези са

репродуктивним здрављем, заснивањем породице, родитељством особа са
инвалидитетом, насиљем над женама са инвалидитетом, безбедним окружењем,
приступачношћу као и друге теме, које се посредно или непосредно односе на
инвалидитет. Било је укупно 22 учесника из 16 земаља чланица Савета Европе. Рад на
семинару је био организован као рад у пленуму и рад по групама. Семинар је био веома
користан ради размењивања искустава и остваривања контаката на међународном нивоу,
а циљ је наставак сарадње и укључивање у Европски покрет младих са инвалидитетом,
који има све више чланова. Последњег дана, свим учесницима су уручени сертификати о
успешном завршетку семинара.
Ана Павловић је поводом 03. децембра Међународног дана особа са
инвалидитетом у оквиру трибине „Дискриминација особа са инвалидитетом и како је
препознати“, коју је организовала Општинска организација „Савеза слепих Србије“
Палилула одржала предавање Дискриминација жена са инвалидитетом и проблеми
особа са инвалидитетом у образовању.

КАТАРИНА СТЕФАНОВИЋ

Учествовала са излагањем Српска књижна продукција у Великом рату на
Научном састанку „Сусрети библиографа у спомен на др Георгија Михаиловића“, у
новембру 2016. године у Инђији. Учешће на састанку Друштва библиотекара правних и
сродних библиотека Југоисточне Европе.

АКРЕДИТОВАНИ СЕМИНАРИ

У складу са Правилником о сталном стручном усавршавању у библиотечкоинформационој делатности3 запослени су похађали акредитоване семинаре за 2016.
годину, предвиђене одлуком Народне библиотеке Србије број: 0101-319/512, од 28. 12.
2015. године.

Име и презиме
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Назив акредитованог

Доступно на: https://www.nb.rs/view_file.php?file_id=3347.
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