Статус и смернице развоја библиотечке грађе
у Универзитетској библиотеци

I. Контакт информације о
библиотекару

Име и презиме: Светлана Лекић
E‐mail: svetlana.koljensic@pr.ac.rs
Телефон: +38128497316
Сајт библиотеке:
http://www.pr.ac.rs/42-servisi/261-univerzitetska-biblioteka

II. Опште информације о библиотеци
Библиотека поседује издања Универзитета и факултета у његовом саставу,
докторске дисертације, као и одређени број уџбеничке, стручне, научне и приручне
литературе, која одговара програмским садржајима свих студијских програма, који се
изводе на факултетима Универзитета у Приштини. Поред основних библиотечких
делатности (набавка, обрада, складиштење и коришћење библиотечке грађе)
библиотека води рачуна о развоју јединственог библиотечког система Универзитета и
укупне библиотечке делатности, остваривањем великог броја интегративних функција.

III. Опис прикупљене колекције књига

Библиотека располаже ресурсом од 19000 публикација (монографије, уџбеници,
помоћна уџбеничка литература, докторске дисертације, магистарске тезе, научни и
стручни часописи) и преко COBISS-a има приступ фондовима других библиотека у
земљи и свету, читаонице, одговарајући информатички систем и стручно особље.
Библиотека има 700 м2 корисне површине.
Библиотека поседује издања Универзитета и факултета у његовом саставу,
докторске дисертације, као и одређени број уџбеничке, стручне, научне и приручне
литературе, која одговара програмским садржајима свих студијских програма, који

се изводе на факултетима Универзитета у Приштини.
Публикације у Универзитетској библиотеци су доступне за коришћење на
различите начине и може их користити свако ко је регистровани корисник
библиотеке.
Факултети у саставу универзитета имају и сопствене библиотеке у којима је
фонд и начин рада прилагођен корисницима научно-стручних области.
Због

еволуционог

развоја

потреба

истраживања,

као

и

промена

у

институционалним и библиотечким стратешким правцима, технолошких промена у
области информационих услуга, очекивањима корисника и финансијских могућности,
библиотекари ће периодично испитати потребу за изменама и допунама ових
смерница.

Издавачи

Својом колекцијом публикација библиотека покрива научне и стручне
дисциплине које се изучавају на студијским програмима факултета у његовом
саставу. Заступљене су следеће дисциплине: економске науке, менаџмент и бизнис,
социолошке науке, правне науке, педагошке науке, психолошке науке, филолошке
науке, историјске, археолошке и класичне науке, филозофске науке, физичко
васпитање и спорт, науке о спортским играма, науке о теорији и методологији у
физичком васпитању и спорту, науке о заштити животне средине и заштити на раду,
математичке науке, хемијске науке, биолошке науке, физичке науке, географске
науке, гео-науке, медицинске науке, стоматолошке науке, биотехничке науке,
ветеринарске науке, рачунарске науке, архитектура, грађевинско инжењерство,
електротехничко и рачунарско инжењерство, инжењерство о заштити животне
средине и заштити на раду, машинско инжењерство, саобраћајно инжењерство,
рударско инжењерство, технолошко инжењерство, драмске и аудиовизуелне
уметности, ликовне уметности, музичке уметности и примењене уметности и дизајн.
Пажња Универзитетске библиотеке је посвећена прикупљању публикација према
приоритетима од стране следећих издавача:

1.

Економски факултет

2.

Медицински факултет

3.

Пољопривредни факултет

4.

Правни факултет

5.

Природно-математички факултет

6.

Учитељски факултет

7.

Факултет за спорт и физичко васпитање

8.

Факултет техничких наука

9.

Филозофски факултет

10. Факултет уметности
11. Професионалне

организације

локалног,

регионалног

и

националног нивоа из истих или сродних научно-стручних области
које се изучавају на Универзитету
12. Појединци из истих или сродних научно-стручних области које се
изучавају на Универзитету.
Разлози за успостављање оваквог распореда листе приоритета је тај што
Универзитет жели да посвети пажњу и да охрабри своје издаваче да депонују
примерке својих публикација у Универзитетску библиотеку.

Хронологија оснивања и развоја библиотеке

Након измештања из свог седишта - Приштине, Универзитет није био у
могућности да користи публикације које је поседовао у свом импозантном
библиотечком фонду. Како би се студентима омогућило коришћење неопходних
уџбеника и друге наставне литературе, Универзитет у Приштини је основао
Универзитетску библиотеку као организациону јединицу, без својства правног лица,
Одлуком Савета Универзитета бр. 07-1/8-1 од 20. марта 2007. године. Са стручном
обрадом књига (преко COBISS-а) започело се марта 2008. године. Библиотека је званично

отпочела са радом 28. јуна 2008. године, на Дан Универзитета.
Универзитетска

библиотека

у

Косовској

Митровици,

својом

даљом

активношћу испуниће критеријуме и стандарде прописане Законом о библиотечкој
делатности, Законом о заштити културних добара и осталим законима.

Поред монографских публикација, уџбеника и помоћне наставне литературе,
Универзитетска библиотека у свом фонду чува и примерке одбрањених докторских
дисертација. Од 2013. године, у Универзитетској библиотеци обавезно се чувају сви
примерци одбрањених докторских дисертација на Универзитету у штампаној форми
а електронска форма се чува у дигиталном репозиторијуму Библиотеке. Додатно,
електронска форма одбрањене докторске дисертације се депонује и у национални
дигитални репозиторијум докторских дисертација Републике Србије (НаРДуС).

Формати

Библиотека прикупља публикације у различитим форматима. Ово укључује
штампане, аудиовизуелне и електронске формате. Предност се даје прикупљању
дигиталних материјала, уз изузетак где није доступна електронска верзија или су
корисници изразили потребу за алтернативним врстама.
Библиотека не складишти следеће формате: микроформе, мапе, рекламе,
уџбенике и приватне предмете којима се не може одобрити јавни приступ.
Имајући у виду импликације трошкова и дугорочни одрживост нових формата,
просторна ограничења и политичка питања, Универзитетска библиотека ће тежити
да изађе у сусрет потребама студената, наставника и истраживача.

Ниво колекција

Развој истраживачког типа библиотеке не може - и не би требало да остане
статичан на дужи временски период. Доласци и одласци студената и академског
особља са факултета, истраживачки интереси, развој технологије и социо-економскe
промене силе утичу да се континуално мења обим колекција, дубина и значај кроз
инкременталне промене (за шта су потребне године) или драматичне промене (у
току једне године). Научно-стручне области књига у оквиру колекције која су биле
на истраживачком или свеобухватном нивоу нпр. пре пет година, сада се могу
прикупљати на минималном нивоу, где ће тај начин библиотека пратити потребе
својих корисника.
Иако непотпуна, у наставку следи листа са научно-стручним областима у

оквиру студијских програма који се изучавају на универзитету а за које библиотека
селектује публикације.
Следећи описни термини се користе да опишу тренутни ниво прикупљања:

M - Минимални ниво (Minimal level)
B - Основни информациони ниво (Basic information level)
I - Наставни ниво (Instructional level)
R - Истраживачки ниво (Research level)
C - Обиман ниво (Comprehensive level)
Научно-стручне области
Ниво

Економија - I
Менаџмент и бизнис - B
Социологија - I
Право - I
Педагогија - I
Психологија - I
Филологија - I
Историја - I
Археологија - M
Филозофија - I
Физичко васпитање - B
Спорт - I
Теорија у физичком васпитању и спорту - B
Методологија у физичком васпитању и спорту - B
Заштита животне средине и заштита на раду - I
Математика - I
Хемија - I
Биологија - I
Физика - I

Географија - I
Медицина - I
Стоматологија - I
Биотехника - I
Агротехника - I
Агрономија - B
Ветеринарство - I
Архитектура - I
Грађевинарство - I
Електротехника - I
Рачунарство и информатика - I
Машинство - I
Саобраћај - I
Рударство - I
Технологија - I
Драмске уметности - I
Аудиовизуелне уметности - I
Ликовне уметности - I
Музичке уметности - I
Примењене уметности и дизајн - I

IV. Сарадња са другим библиотекама и асоцијацијама

Значајан број публикација добијен је од Народне библиотеке Србије, Компаније
„Новости“, Руске федерације и других пријатеља Универзитета. Као и до сада и у
наредном периоду очекује се сарадња са Народном библиотеком Србије,
Библиотекарским удружењем Србије, Заједницом библиотека Србије и другим
асоцијацијама. Због свог значаја за Универзитет, али и за локални и регионални ниво,
сарадња са овим библиотекама и асоцијацијама има кључну улогу у испуњавању
мисије Библиотеке, како локално и регионално, тако и национално.
На националном нивоу, Универзитетска библиотека је корисник услуга
Конзорцијума библиотека Србије за обједињену набавку (КоБСОН) путем које има

приступ страним научним информацијама у електронском и папирном формату.
Приступ КОБСОНУ је омогућен свим истраживачима и академском особљу на
Универзитету.
Такође, Универзитетска библиотека је за своју колекцију књига омогућила
електронско претраживање путем Кооперативних онлајн библиографских система и
сервиса (COBISS). У оквиру COBISS система, корисницима Универзитетске библиотеке
доступни су линкови до е-извора, књиге, чланци, часописи, новине и некњижна грађа,
као и могућност међубиблиотечке позајмице материјала. COBISS омогућује сарадњу са
националним, универзитетским и високошколским библиотекама, као и специјалним
и јавним библиотекама.

V. Остале информације о колекцији књига

Донације

Поклони и донације су добродошли. Потенцијални донори треба да контактирају
особље библиотеке како би се са њима одредила сврсисходност донације пре
допремања материјала у библиотеку.
Материјали који не спадају у интересну сферу библиотеке или дупла издања могу
се одбацити или разменити са библиотекама локалног, регионалног и националног
нивоа. У случају да примерак неке публикације постане кандидат за отпис (након 5
година од донације) мора се направити одговарајућа процена таквог поступка.

Нове набавке

Публикације који захтевају куповину ће се оцењивати појединачно у складу са
расположивима финансијским средствима и текућим потребама. Приоритет ће бити
дат насловима које траже примарни корисници библиотеке (студенти) а која се не
може добити на други начин, посебно оних који се не налазе у библиотекама са којима
наша библиотека има сарадњу на пољу међубиблиотечке позајмице.
Све већи број примарне и секундарне литературе (уџбеници, монографије и сл.)
као и терцијалне је доступно у електронској форми, тако да се фонд не обогаћује

систематски новим примерцима.
Примерак публикације коју је издао факултет у саставу Универзитета или је аутор
неко од академског особља на Универзитету, обавезно се депонује у колекцију
Универзитетске библиотеке.
Библиотека је отворена за сарадњу са својим корисницима у циљу
идентификације које публикације треба набавити.
Додатно, фокус библиотеке је да набавља публикације Српском језику, али ће и
други језици, као што су Енглески, Руски, Француски такође бити заступљени, као и сви
они који се изучавају на студијским програмима Универзитета.

Отпис књига

Колекције публикација у библиотеци ће се евалуирати сваке три године у светлу
тренутних истраживачких и наставних потреба. Публикације добијене захваљујући
донацијама треба пажљиво проценити. Фактори на које треба обратити пажњу када се
буде спроводио отпис књига треба да укључе:

A. Текуће и будуће потребе академског особља и студената универзитета
B. Доступност публикација у партнерским библиотекама и асоцијацијама
C. Физички простор за смештај публикација
D. Формат публикација
E. Финансијске захтеве за набавку публикација

Након отписа, публикације треба да буду уклоњене следећим методама:
донацијама другим библиотекама или физичким уништавањем материјала.
Публикације за које се буде проценило да представљају важан архивски
примерак неће бити отписане већ ће бити чуване у просторијама Библиотеке.
датум креирања: 05/04/2017

