Извештај о раду Библиотеке за 2013.
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
Размена
Поклон
Укупно

408 примерка
47 примерака
784 примерка
1.239 примерака у 1.039 наслова

Часописи:
Куповина
115 годишта
Размена
63 годишта
Поклон
41 годишта
Укупно приновљено за фонд 219 годишта
***Купљена су још 2 годишта часописа за размену.
Укупан број наслова живих часописа је 211 (страних 95; регион
23; наших 93) односно (куповина 110; размена 62; поклон 39).
*** Број приновљених годишта и број наслова живих часописа се
не подудара, зато што неке наслове из 2013. Библиотека још увек
није добила, или још увек нису објављени.
Фонд периодике је обогаћен 2013. са 7 нових наслова часописа, у
21 годишту. Куповином 3 наслова: Journal of Legal and Economis
Issues of Central Europe; Revue de Droit Compare du Travail et de la
Securite Sociale; Дискурси и поклоном 4 наслова: Јужна Србија;
Билтен
Републичког
јавног
правобранилаштва;
Билтен
Апелационог суда у Београду; Печат,
Б) БРОЈНО СТАЊЕ И ВРЕДНОСТ ФОНДА на крају 2013.

Укупно примерака књига 150.440
Укупно наслова књига
95.258
Укупно годишта часописа
34.147
Укупно наслова часописа
2.862
Укупно свезака часописа
355.726
Укупно приручника референсне збирке 2.030
Укупно раритета
преко 400
Библиотека-легат проф. др Драгаша Денковића која садржи 1.814
књига и 54 наслова периодике
УКУПНО библиотечких јединица

506.166

Од октобра 2013. примерци одбрањених мастер радови на
нашем факултету достављају се Библиотеци и у елктронској
форми (ЦД, ДВД) и чувају у докторандској читаоници, а
сачињена је и њихова електронска база која сада садржи 150
радова и која ће се континуирано допуњавати. У децембру су и
одбрањени докторски радови почели да пристижу у
Библиотеку и у електронској форми, они се на исти начин
похрањују, али се не формира електронска база, пошто је
Универзитетска библиотека Светозар Марковић установила
електронску базу свих докторских радова одбрањених на
Београдском универзитету.
Треба нагласити да је купљен мањи број књига од планираног
због спровођења процедуре јавних набавки .
Поклоном је од 115 дародаваца (26 институцијe и 89 појединaца)
добијено преко 3.000 публикација. Као и до сада највећи дародавац
је Народна библиотека Србије. 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, Библиотеци
Тужилаштва Босне и Херцеговине, Библиотеци Суда Босне и
Херцеговине, Библиотеци Уставног суда Босне и Хецеговине,

Народној библиотеци Србије, Храму књиге и путовања Виктора
Лазића, Градској библиотеци у Краљеву, Факултету политичких
наука Универзитета у Београду, Факултету за европске
правно политичке студије у Новом Саду, Православном
богословском факултету у Београду.
Размена се одвија са 117 институција, 61 у земљи и региону и 56 у
иностранству.
Депозитни фонд који се формира од поклоњених монографских
публикација чији су аутори наставници и сарадници нашег
факултета и свих издања Факултета је 2013. обогаћен са 76
монографских публикација, тако да овај фонд сада садржи укупно
1.174 монографске публикације и све серијске које публикује
Факултет. Треба напоменути да још увек сви аутори не достављају
редовно своје новообјављене публикације.
Инвентарисано је у материјалном инвентару 1.239 примерака
књига, а у фонд је похрањено 1.039 нових наслова монографких
публикација. Од 2014. инвентарисање (по први пут) и
каталогизација публикација вршиће се искључиво у електронском
каталогу COBIB.SR, па су током новембра и децембра 2013.
наши библиотекари ишли на обуку у Народну библиотеку Србије.
Након тога су уложили доста труда и времена да се нови начин
инвентарисања ваљано савлада, примени и усклади са начином
пословања наше библиотеке.
У Узајамни електронски каталог ВБС је 2013. укупно унето
3.090 записа, од тога 1.198 каталошких записа монографских
публикација, 105 каталошких записа наслова серијских
публикација и 1.787 записа чланака из часописа и зборника.
Аналитичка обрада чланака из часописа и зборника, домаћих и из
региона, у првом делу године је рађена у ISIS-у, укупно је унето
876 записа, а у другом полугодишту су ови записи рађени у
Узајамном електронском каталогу ВБС. Укупно је до сада у
Узајамном електронском каталогу ВБС 8.567 записа, од тога
око 1.000 наслова серијских публикација које наша библиотека
похрањује. Колегиница Ивана Пајић је сачинила 4 броја 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.
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 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 преласка у другу службу једног библиотекараинформатора је од октобра 2013. отворена за кориснике само у
преподневној смени. Посредством КоБСОН-а омогућен је приступ
страној и научној литератури, тако да је данас у електронској
форми доступно преко 35.000 наслова страних часописа и 90.000
електронских књига. Велики проблем је, као и претходних година,
неажурно
враћање публикација узетих на послугу. Фонд
белетристике који се попуња поклонима, смештен је у холу испред
корисничке читаонице, тако да наши студенти могу слободно да
позајмљују и читају дела лепе књижевности.
Кадар У Библиотеци је на крају 2013. било 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. Из Библиотеке је у другу службу отишла
Ана Јовићевић-Поповић, а из Центра за публикације премештена у
Библиотеку Ана Павловић. 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.
Чување и заштита књижног фонда Укоричено је 1.100, 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.
Набављен је скенер чијом употребом ће се сачувати многе
вредне публикације. Проблем у раду представљају дотрајали
рачунари које користе наши библиотекари.
Библиотечки одбор је током 2013. одржао седнице, а сви чланови
Одбора су показали заинтересованост и вољу да допринесу бољем
функционисању Библиотеке.
Остале активности
Као и претходних година, чланови Друштва библиотекара правних
и сродних библиотека Југоисточне Европе окупили су се 25.

октобра 2013. године, а домаћин је била Библиотека Правног
факултета Универзитета у Београду. Присутно је било 30 чланова
Друштва, а скуп је, поглавито, био посвећен изради приручника:
Правно библиотекарство: теорија, пракса и темељни принципи
који ће садржавати смернице, упутства и препоруке за све
сегменте рада. Договорено је и да Зборника Друштва, који треба да
садржи излагања чланова на нашим досадашњим скуповима, буде
публикован до јуна 2014. Након тога је уследила посета Сајму
књига. Девети округли сто Друштва библиотекара правних и
сродних библиотека Југоисточне Европе одржан је у Неуму 21, 22.
и 23. јуна 2013. Централна тема скупа је била: Видови обуке
корисника пр авних и сродних библиотека са нагласком на
изграђивању информационе компетентности корисника и
развијању креативности у стицању знања. Пошто је представљен
програм информационог описмењавања који се спроводи у
Библиотеци Правног факултета Свеучилишта у Ријеци и други
библиотекари су представили оне видове обуке са којима имају
најбоља искуства.
Едукацију за коришћење водећих светских часописа и база
података у електронској форми органзовала је, по четврти пут,
наша библиотека, 15. марта 2013. Предавачи су биле
библиотекари саветници из Универзитетске библиотеке Светозар
Марковић Александра Поповић и Дејана Каваја Станишић.
Колегинице су говориле о информационим изворима из области
друштвених наука у отвореном приступу, о информационим
изворима (часописи и књиге) доступним преко КоБСОН-а, о
цитатном индексу и вредновању научноистраживачког рада, као и
о цитатном менаџеру Менделеy. Презентација EBSCO база
података одржана је 5. априла 2013. Представљена је база eBooks
Academic Collection која садржи преко 113.000 књига у пуном
тексту из свих академских области, база Legal Source, којом су
обухваћене све области права као и Academic Search Complete,
надограђена верзија базе Academic Search Premier која је доступна
преко КоБСОН-а. Нашим корисницима је био омогућен и пробни
приступ
овим
базама.
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 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.
Светлана Мирчов и Ивана Пајић су објавиле
радове правне
тематике у последњем Зборнику Сусрета библиографа у Инђији.
Управница Библиотеке др Светлана Мирчов је маја 2013.
учествовала научном скупу Наука и глобализација који је
организовао Филозофски факултет у Источном Сарајеву. Тема
њеног излагања је била Плодови духовног стваралаштва Срба у
расејању, а поглавито је било речи о неким знаменитим
правницима који су на нашем факултету били професори или на
њему студирали и докторирали. Она је била и учесник Научног
скупа Сто педесет година Велике школе у Београду. Тема њеног
излагања је била: Настанак, развој и гашење Библиотеке Лицеја.
На Светски дан књиге 23. априла 2013. била гост Народне
библиотеке Стефан Првовенчани у Краљеву. Одржала је два
предавање, прво Корисни видови сарадње је било намењено
библиотекарима Рашког округа, а друго Књигохранитељи и
књигољупци је било одржано на вечерњој Трибини Библиотеке.
Извештај сачинила управница Библиотеке,
Мирчов
У Београду, 28. јануара 2014.

др Светлана

