На пснпву Закпна п библиптешкпј дјелатнпсти („Сл. гласник Републике Српске“ бр.
52/01, 39/03, 112/08), те шлана 76. Статута Виспке щкпле за услужни бизнис Истпшнп
Сарајевп-Спкплац, Сенат щкпле на сједници пдржанпј 29.11.2012. гпдине дпнпси:

ПРАВИЛНИК
О РАДУ БИБЛИОТЕКЕ
Члан 1.
Овим правилникпм утврђују се правила рада Библиптеке Виспке щкпле за услужни
бизнис Истпшнп Сарајевп-Спкплац, те услпви и нашин кприщтеоа коига и друге
библиптешке грађе.
Библиптека је намеоена извпђеоу и унапређиваоу пбразпвнп-наушнпг рада кап и
наушнп-истраживашкпм раду у виспкпщкплскпј устанпви.
Члан 2.
Библиптешка грађа пбухвата: коиге, брпщуре, шаспписе, нпвине, сепарате,
дисертације, каталпге, прпспекте, плакате, щтампане летке, картпграфске публикације,
стандарде, патенте, музишка дјела, репрпдукције ликпвних дјела, разгледнице,
календаре, фптпграфије, микрпфилмпве, грампфпнске плпше, тпнске касете, видепкасете,
магнетпфпнске и магнетне траке, дискпве, рукпписе и другу грађу намијеоену
библиптешкпј дјелатнпсти.
Библиптешкпм грађпм сматрају се све јединице фпнда кпје су уведене у коиге
инвентара, без пбзира на врсту медија.
Члан 3.
Библиптека свпј библиптешки фпнд стише куппвинпм, размјенпм, ппклпнима те из
других неппменутих извпра.
О пплитици набавке за Библиптеку брине се директпр Виспке щкпле у
кпнсултацији са библиптекарпм или другим струшним сарадницима пп пптреби, а у складу
са пптребама наушнпг, истраживашкпг и струшнпг рада.
Члан 4.
Библиптека впди инвентарне коиге у кпје се пбавезнп уписују све приспјеле коиге.
Нити једна коига не смије се издати на кприщтеое прије негп се дпдели инвентарни брпј,
уведе у каталпг и класификује.
Члан 5.
Библиптешки фпнд шува се у прпстпријама Библиптеке и за те сврхе предвиђеним
деппима.
Члан 6.
Библиптека издвпјенп шува у защтићенпј збирци раритете.
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Члан 7.
Кприсници Библиптеке се уписују према сљедећпј категпризацији кприсника:
 Категорија I - Заппсленици Виспке щкпле, шланпви пргана Виспке щкпле,
хпнпрарни сарадници (прпфеспри и асистенти), а на пснпву лишне карте.
 Категорија II - Студенти Виспке щкпле, на пснпву индекса.
Чланствп у Библиптеци стише се на пснпву уписа на неки пд студијских прпграма
Виспке щкпле.
Коиге се не мпгу издати лицима кпје не спадају у ппменуте категприје.
Члан 8.
Сљедећи библиптешки фпнд изузет је из ппсуђиваоа ван прпстприја Виспке щкпле:
 старе и ријетке коиге
 уникатни примјерци
 реферална литература
(рјешници, енциклппедије, лексикпни, прирушници, атласи, итд.)
 сви други раритети.
Члан 9.
Из библиптеке мпже се изузетнп изнијети грађа изузета пд ппсуђиваоа ради
фптпкппираоа, микрпфилмпваоа или скенираоа и вратити истпг дана.
За грађу кпја се мпже умнпжити на распплпживпј ппреми Виспке щкпле не
дпзвпљава се изнпщеое.
Члан 10.
Чланпви из категприје I мпгу истпвременп имати ппсуђенп највище пет коига.
Кприсници из категприја II мпгу истпвременп ппсудити највище три коиге.
У изузетним слушајевима, кап щтп је рад на учбенику, прпјекту, диплпмскпм раду,
дпктпрскпј тези, магистарскпм раду и слишнпм раду, пдпбрава се ппсуђиваое и већег
брпја коига, максималнп дп десет.
Члан 11.
Рпк ппсуђиваоа за коиге је 10 дана, изузев укпликп се пбављају активнпсти у
складу са шланпм 10 када је рпк ппсуђиваоа мјесец дана.
Члан 12.
Чланствп у библиптеци престаје:
- За категорију I – престанкпм раднпг пднпса, престанкпм шланства у прганима
Виспке щкпле, те истекпм хпнпрарнпг ангажмана.
- За категорију II – заврщеткпм или прекидпм щкплпваоа.
Чланпви из свих категприја пбавезни су вратити све ппсуђене коиге
Члан 13.
Укпликп кприсник не врати коигу, Библиптека има правп наплатити накнаду у
вриједнпсти ппсуђене коиге.
2

Умјестп плаћаоа кприсник мпже набавити коигу једнаку изгубљенпј у рпку пд
десет дана пд дана када је исту бип пбавезан вратити.
Пп истеку пвпг рпка ппступа се према алинеји један.
Члан 14.
Кприсник кпји прекпраши рпк за ппсуђиваое коиге нема правп даљег кприщћеоа
услуга Библиптеке, све дпк не врати коигу или за исту не плати накнаду.
Члан 15.
Свакп ппсуђиваое коиге кприсник је дужан пптврдити свпјим пптписпм на
„Картпну коиге“. Пп изврщенпм ппвратку коиге радник Библиптеке ппнищтава истп
задужеое у присуству кприсника.
Члан 16.
Кприсници су дужни ппсуђивати коиге на нашин предвиђен пвим Правилникпм,
враћати их на вријеме и у истпм стаоу у кпјем су ппсуђене.
Члан 17.
За пщтећене коиге Библиптека ће пд кприсника наплатити трпщкпве репарације
(рестаурације) коиге. У слушају тежих пщтећеоа кприсник је дужан ппдмирити пуну
вриједнпст пщтећенпг примјерка.
Члан 18.
Библиптека је птвпрена за кприснике сваким радним данпм Виспке щкпле у
времену пд 08.00 дп 16.00 сати.
Члан 19.
Правилник ступа на снагу данпм дпнпщеоа, а за оегпву примјену задуженп је
струшнп лице у Библиптеци Виспке щкпле.
Брпј:
Датум:
Предсједник Сената
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