Извештај о раду Библиотеке за 2014. годину
ПРИНОВЉЕНО ЗА ФОНД
КЊИГЕ:
Куповина
283 примерка
Размена
57 примерака
Поклон
840 примерака
Сопствено издање
183 примерка
Обавезни примерак установе
671 примерак
Укупно
2.034 примерка у 1.909 наслова
ЧАСОПИСИ:
Куповина
103 наслова
103 годишта
Размена
35
46 годишта
Поклон
32
92 годишта
Сопствено изд, 4
44 годишта
Укупно за фонд 285 годишта (од тога 41 годиште за депозит, а укупно 174 наслова)

*Укупан број наслова живих часописа је 197 (страних 83; регион 27;
домаћих 87), набављен је 21 нови наслов, од тога један страни који је
престао са излажењем и 20 живих и то 9 куповином, 9 поклоном и 2
разменом.
*Куповином је приновљено 103 наслова часописа (71 страних часописа, 30
домаћих и 2 из региона). Разменом добијамо 52 наслова (6 страних, 26
домаћих и 20 часописа из региона), али 17 наслова још увек није
достављено.
Поклоном добијамо 38 наслова (6 страних, 27 домаћи и 5 часописа из
региона), али још 6 није достављено. Сопствено издање су 4 наслова.
БРОЈНО СТАЊЕ ФОНДА на крају 2014.
Укупно примерака књига 152.474
Укупно наслова књига
97.167
Укупно годишта часописа
34.432
Укупно наслова часописа
2.883
Укупно свезака часописа
356.967
Укупно приручника референсне збирке 2.040
Укупно раритета
преко 500
Библиотека-легат проф. др Драгаша Денковића која садржи 1.814 књига и
54 наслова периодике

Укупно библиотечких јединица 509.441
Депозитни фонд који се формира од поклоњених монографских
публикација чији су аутори наставници и сарадници нашег факултета и
свих издања Факултета је 2014. обогаћен са
192 монографске
публикације, тако да овај фонд сада садржи укупно 1.366 монографских
публикација и 4 наслова серијских публикација које објављује Факултет.
Треба напоменути да још увек сви аутори не достављају редовно своје
новообјављене публикације.
Куповина публикација се одвијала путем поступка јавних набавки, што
је резултирало извесним потешкоћама, од којих су најизразирије мања
ажурност и већи материјални издаци за домаће књиге и часописе него
претходних година.
Поклоном је од 140 дародаваца ( 39 институција и 101 појединац)
добијено 2.761 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, 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.
Инвентарисање и каталогизирање У Узајамном електронском каталогу
COBIB.SR укупно је креирано 4.569 записа, од тога 2.103 каталошких
записа монографских публикација, 83 каталошких записа наслова
серијских публикација и 2.383 аналитичких записа чланака из часописа и
зборника. Предметно је обрађено 2.855 монографских и аналитичких
записа. Инвентарисано је укупно 2.425 примерака монографских

публикација и годишта часописа. Укупно је до сада у Узајамном
електронском каталогу COBISS.SR урађено 12.878 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 преко 90.000 електронских књига. 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 Укоричен је мањи број публикација
од планираног броја, јер начин на који фирма која је добила на тендеру
коричи није задовољавајући за раритетне публикације. 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 радова на нашем факултету достављају се
Библиотеци и у електронској форми (ЦД, ДВД), а од децембра и
одбрањени докторски радови, који се на исти начин похрањују, али се не
формира њихова електронска база, пошто је Универзитетска библиотека
Светозар Марковић установила електронску базу свих докторских радова
одбрањених на Београдском универзитету. Добијена су три нова рачунара
за набавно-обрадну службу, два скенера, од којих један за службу за

кориснике са оштећеним видом за коју је набављен и брајев штампач
ембосер. Неопходан је још известан број нових рачунара, као и
побољшањење интернет мреже.
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. Треба
посебно нагласити да су библиотекари наше набавно-обрадне службе
имали изузетно тежак задатак да организују куповину путем поступка
јавних набавки (Вања Ерор), као и да до танчина упознају рад у новом
COBIB.SR 3 систему и прилагоде праксу наше библиотеке инвентарисању
у њему, и то како монографских тако и серијских публикација (Ивана
Пајић, Катарина Стефановић, Викторија Будић и Ивана Марић). 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.
Презентација EBSCO базе података Legal Source одржана је на нашем
факултету 12. децембра 2014. Важно је нагласити да је после дуже
процедуре лиценцирања у њу недавно уврштен и наш часопис Анали
Праваног факултета у Београду, као и да је нашим корисницима
омогућен тромесечни пробни приступ овој бази. У Неуму је од 20. до 22.
јуна 2014. одржан Десети округли сто Друштва библиотекара правних и
сродних библиотека Југоисточне Европе. То је била прилика да се

сумирају резултати десет успешних радних година Друштва које данас
броји 45 чланова из 26 институција.
Треба нагласити и да су
прокламовани циљеви Друштва у потпуности остварени: регионална и
међународна сарадња и размена искустава и добре праксе,
међубиблиотечка размена публикација, посуђивање књига и часописа, као
и чланака из књига и зборника у класичној форми, скенираних,
копираних или путем меилинг листе. Најважнији задатак у наредном
периоду је објављивање Приручника у којем ће већи број врсних аутора
дати прилоге који се односе на све сегменте библиотечког пословања.
Плодна издавачка делатност Правног факултетета Универзитата у
Београду обогаћена је значајном првином - Селективном библиографијом
наставника и сарадника на Катедри за кривично право Правног
факултета Универзитета у Београду (од оснивања до данас).
Пионирског посла израде овакве библиографије прихватили су се
професор на Катедри за Кривично право др Игор Вуковић и врсни
библиотекар Библиотеке Правног факултета у Београду Вања Ерор.
Управница Библиотеке др Светлана Мирчов је учествовала на
Међународном научном скупу Наука и слобода који је организовао
Филозофски факултет у Источном Сарајеву. Тема њеног излагања је била:
Српско штампарство и издаваштво у Првом светском рату Крф, Солун,
Бизерта. Она је у оквиру прославе Дана Народне библиотеке Србије
одржала 27. фебруара 2014. године, у Библиотеци слављеници, предавање
под називом: Настанак, развој и гашење Библипотеке Српског лицеја.
Извештај сачинила управница Библиотеке др Светлана Мирчов
У Београду, 10. фебруара 2015.

