План рада Библиотеке за 2015. 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 1.900 примерака
Куповином …. ................ 300 примерака
Разменом … . ....................100 примерака
Поклоном…. .....................800 примерака
Обавезни примерак ..........600 примерака
Сопствена издања
100 примерка*
*Број примерака сопствених издања, односно број примерака књига које
објављује Факултет, a које се дају за библиотечки фонд, још увек није
утврђен. Споран је број примерака за позајмни студентски фонд.
Серијске публикације 191 наслов у 200 годишта
Куповина
103 наслова
Размена
52
Поклон
32
Сопствена изд. 4
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. 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 2015. 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.
За Анале Правног факилтета у Београду остаће као и до сада, али још увек
није одлучено да ли ћемо добијати факултетска издања књиге за размену.
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. Депозитни фонд ће
се и 2015. 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. Уколико будемо у могућности радићемо и попис и
каталошку обраду раритета.
Поред редовних послова на чувању и коришћењу фондова, тежиште рада
ће бити на враћању што већег броја публикација узетих на послугу из
Библиотеке, али се бољи резултати могу добити само уколико нас подржи
Управа Факултета. Новоформирана служба за рад са корисницима са
оштећеним видом ће повећати број услуга које пружа, док ће истовремено
колегиница Ана Павловић услуживати све кориснике свим публикацијама у
електронској форми, где спадају и мастер радови наших студената, док ће
докторске тезе бити доступне преко Универзитетске библиотеке. Број
издвајених публикација за повез и преповез зависиће од квалитета услуга
фирме која буде изабрана на тендеру, 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. Редовно ће се слати у размену Анали Правног
факултета у Београду.
Ускоро би требало да буде усвојен предлог Библиотеке који се односи на
измену Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних

места у Библиотеци, а који је сачињен још половином 2014. године и
одговара стварном стању радних места и послова у Библиотеци. Проблем у
раду представља и застарела рачунарска опрема, али је још важније
побољшање интернет мреже.
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.
План сачинила управница Библиотеке др Светлана Мирчов

У Београду, 10. фебруара 2015.

