План рада Библиотеке за 2013. годину
Библиотека Правног факултета Универзитета у Београду је
научноистраживачка организациона јединица Факултета и њен задатак је да
прикупља, каталогизира, чува и даје на коришћење монографске и серијске
публикације, првенствено наставницима, сарадницима и студентима матичног
факултета.
Најважнији стручни посао у свакој библиотеци је планско, правилно и
редовно попуњавање фондова које се одвија у складу са дугорочним
принципима набавне политике, а од успешности овог посла зависи и ваљана
реализација свих других послова и задатака.
ПЛАНИРАНО ПОПУЊАВАЊЕ ФОНДОВА
Монографске публикације 1.550 примерака
Куповином ….600 примерака
Разменом … . .150 примерака
Поклоном…. ..800 примерака
Серијске публикације 204 наслова/годишта
Куповином .........107 годишта
Разменом ..... ........62 годишта
Поклоном .............35 годишта
Куповина ће се обављати на основу дезидерата наставника и сарадника
Факултета, као и по избору библиотекара наше Библиотеке. Поред тога, и ове
године ће сваки наставник и сарадник моћи да набави књиге, по сопственом
избору, а на основу Правилника о финансирању научног и стручног
усавршавања и набавке стручне литературе у вредности до 300 €. На основу
искуства из претходних година са сигурношћу можемо рачунати на бројне
поклоне дародаваца, појединаца и институција, из земље и света, првенствено
Народне библиотеке Србије. Имена свих дародаваца Библиотеке ће се редовно
објављивати у факултетском билтену Acta diurna и на сајту Факултета. И наша
библиотека ће током 2013. године слати на поклон своје сувишке, првенствено
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библиотекама правних факултета. Размена ће се одвијати са 61 институцијом у
земљи и региону и са 56 у иностранству.
НАБАВКА, ИНВЕНТАРИСАЊЕ,
СТРУЧНИ ПОСЛОВИ

КАТАЛОГИЗАЦИЈА

И

ОСТАЛИ

Приспеле публикације по свим видовима набавке ће се инвентарисати у
материјалном инвентару, а сви нови наслови каталогизирати у електронском
каталогу COBIB.SR-у. Планирано је да се што већи број, и монографских и
серијских публикација, набави у електронској форми. Током године објавиће
се 4 броја Билтена принова у којем су пописани наслови свих новоприспелих
књига. Депозитни фонд ће се и 2013. попуњавати ауторским примерцима
наших наставника и сарадника као и публикацијама које објави Факултет.
Пошто се публикације за овај фонд обезбеђују поклоном и надаље треба
обавештавати наше наставнике и сараднике о значају тог фонда, како би
редовно поклањали по један ауторски примерак.
Наставиће се израда електронског каталога наслова серијских
публикација. Аналитички ће се обрађивати знатан број часописа и зборника,
наших и из региона. Редовно ће се објављивати информације о раду
Библиотеке у факултетском билтену Acta diurna и на сајту Факултета, а
приређиваће се и тематске и продајне изложбе. Уколико будемо у могућности
радићемо и попис и каталошку обраду раритета (све наше књиге штампане до
1868. сматрају се покретним културним добром, као и стране књиге објављене
до краја 18. века).
Обе читаонице ће радити од 8 до 19 часова, а поред редовних послова
тежиште рада ће бити на враћању што већег броја публикација узетих на
послугу из Библиотеке. Како је ступио на снагу Правилник о раду Библиотеке
Правног факултета Универзитета у Београду (пречишћен текст) који доноси
нове одредбе о начину коришћења фонда, током 2013. године ће се слати
опомене корисницима који се не понашају у складу са тим одредбама. Ажурно
ће се издвајати публикације за повез и преповез (планирано 1000 публикација
формата А4 и А5 и 100 формата А3), томирати периодика и улагати у
пластичне кутије часописи и сепарати. Планирано је да се због уштеде
магацинског простора, али и лакоће добијања информација, примерци
докторских теза и мастер радова чувају и у електронској форми. Током
летњих месеци вршиће се и расход публикација. Редовно ће се слати у размену
Анали Правног факултета у Београду.
Неопходно је да се, као и до сада, једном у току године детаљно очисти
целокупан магацински простор, а за тај посао се ангажују радници сервиса
који одржава и друге просторије на Факултету.
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План сачинила управница Библиотеке, др Светлана Мирчов
У Београду, 13. фебруара 2013.
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