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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.
Фондови Библиотеке се највећим делом принављају куповином и то средствима
која обезбеђује Оснивач, док се другим начинима набавке (промоције и маркетинг,
замена, размена и поклони) обогаћују у малом проценту. Овакав начин набавке је
једини који који обезбеђује планско попуњавање фондова, којим се уједно
задовољавају потребе и захтеви наших корисника.1
ПЛАНИРАНО ПОПУЊАВАЊЕ ФОНДОВА
Монографске публикације примерака
Куповина 250 примерака
Размена
80 примерака
Поклон
500 примерака
Обавезни примерак 500 примерака
Сопствена издања 200 примерака
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Серијске публикације наслов
Куповина 87 наслова
Размена
37 наслова
Поклон
28 наслова
Сопствена издања 4 наслова
Куповина серијских и монографских публикација ће се спроводити путем
поступка јавних набавки, али се надамо да ће потешкоће са којима смо били
суочени претходне године бити ублажене. Планирана средства за куповину су
6.200.000,00 динара без ПДВ-а.
На основу искуства из претходних година са сигурношћу можемо рачунати и
на поклоне дародаваца, појединаца и институција, из земље и света, првенствено
Народне библиотеке Србије и Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“.
Имена свих дародаваца Библиотеке ће се редовно објављивати у факултетском
билтену Acta diurna и на сајту Факултета.
И наша Библиотека ће током 2017. године слати на поклон своје сувишке,
првенствено библиотекама правних факултета. Размена ће се одвијати са 117
институција, 61 у земљи и региону и са 56 у иностранству. У размену ће се слати
Анали Правног факилтета у Београду, као и факултетске монографије, а у складу
са Одлуком о издвајању десет примерака свих комерцијалних и некомерцијалних
издања правног факултета универзитета у београду за размену са другим правним
институцијама у земљи и региону.

ИНВЕНТАРИСАЊЕ, КАТАЛОГИЗАЦИЈА И ОСТАЛИ СТРУЧНИ ПОСЛОВИ
Приспеле публикације по свим видовима набавке ће се инвентарисати и
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.
Наставиће се израда електронског каталога наслова серијских публикација.
Аналитички ће се обрађивати чланци из часописа и зборника, наших и из региона,
редовно ће се објављивати информације о раду Библиотеке у факултетском
билтену Acta diurna и на сајту Факултета.
Велике тешкоће запослени у сектору за рад са корисницима имају у
сналажењу корисника у подједнако заступљеним базама података ISIS и COBISS.
Након обављених разговора са представницима VBS Центра за узајамну
каталогизацију РС, на којима су представници Библиотеке обавештени да се ISIS
база Правног факултета не може конвертовати у COBISS узајамну базу донета је
одлука да се сви наслови ISIS базе појединачно уносе у COBISS. На овим
пословима радиће сви извршиоци на радним местима каталошке обраде

библиотечке грађе, заменик управника, а координатор овог процеса биће мстр.
Вања Ерор.
Очекивани почетак овог процеса је март 2017. године. Почетак рада је
условљен:
1. Добијањем лиценци Народне библиотеке Србије и
2. Набавком зебра штампача за штампање бар кодова, у поступку јавних набавки.
Овај посао означиће и почетак ревизије библиотечког фонда, будући да
иста није рађена од 1982. године. Извештаји о извршеним пословима квартално ће
се достављати Библиотечком одбору и Управи Факултета.
Током 2017. године, паралелно са уносом података у COBISS базу, биће
формирана електронска база корисника Библиотеке и аутоматизована циркулација
(позајмица), чиме ће се смањити обим исписивања корисничких реверса и
задужења, убрзати задужење и раздужење корисника, омогућити брже и
ефикасније излиставање података о задужењима на захтев корисника и
установљено прецизније вођење библиотечке статистике. Такође, моћи ће да се
добију подаци о обрту библиотечког фонда, што је један од основних параметара за
рад Библиотеке и вођење планске набавке у будућности. Овај посао координираће
Бранка Драгосавац, која је у обавези да похађа курс Употреба програмске опреме
COBISS3/Pozajmicа, колеге обучи и пружи им неопходну помоћ у савладавању овог
значајног процеса и Библиотечки одбор квартално обавештава о резултатима.
Унос и провера података старе и ретке библиотечке грађе из фонда
Библиотеке. Према подацима Извештаја стручног надзора збирке старе и ретке
књиге бр. 0101-706/3 од 21. 07. 2008. године, који су извршили и извештај
саставили овлашћени радници Народне библиотеке Србије, Библиотека поседује
збирку старе и ретке књиге „у доста добром стању“, али не поступа по Закону о
културним добрима и по Правилнику о регистрима старих и ретких књига, те
пошто се у овом смислу ни до сада није много урадило, управница Вања Ерор је
организовала надзор матичне библиотеке у домену старе и ретке књиге –
Библиотеке града Београда. Након надзора и предлога мера које том приликом буду
достављене почеће се са што хитнијим уносом података у складу са Законом и
Правилником у смислу вођења Регистра старе и ретке књиге. Овај посао захтева
комисијски рад из више разлога, а обавештење о формираним комисијама управник
Библиотеке доставиће накнадно, након одобрења Библиотечког одбора и добијања
сагласности декана.
Депозитни (музејски) фонд ће се и 2017. попуњавати ауторским примерцима
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.

Библиотекар који ради са корисницима са оштећеним видом ће услуживати и
све кориснике публикацијама у електронској форми чији број се из године у годину
повећава. Неопходно би било да библиотекар похађа неки од акредитованих
семинара за ову категорију корисника, као и да учествује на међународним
конференцијама и семинарима, како би ова услуга мога бити што доступнија
посебним корисницима Библиотеке, а у складу са њиховим захтевима и
савременим тенденцијама у европском и светском библиотекарству. Значајно је,
такође, да се непрекидно афирмише рад Библиотеке Правног факултета на овом
пољу, јер је заиста још увек врло мало библиотека које својим корисницима, у овом
случају студентима, омогућавају коришћење електронских публикација, ово је
нарочито значајно ако се има у виду да се у овом фонду налазе и факултетски
уџбеници.
Издвајаће се публикације за повез и преповез, а периодика ће се томирати и
улагати у пластичне кутије, као и сепарати.
Током летњих месеци вршиће се и сређивање фонда у магацину и одвајање
публикација за расход и коричење, а обим тих послова зависиће од начина
организације колективног годишњег одмора на Факултету. Неопходно је да се
једном током године детаљно очисти целокупан магацински простор, а за тај посао
су се ранијих година ангажовали радници сервиса који одржава и друге просторије
на Факултету.
Стручни радници Библиотеке учествоваће по позиву и са радовима на
стручним скуповима и конференцијама.
У складу са Правилником о сталном стручном усавршавању у библиотечкоинформационој делатности2 запослени ће похађали акредитоване семинаре за
2017. годину, предвиђене одлуком Народне библиотеке Србије.
Београд, фебруар 2017. Године

Управница Библиотеке
Вања Ерор
_________________________
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