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Би бли о те ка Еко ном ског фа кул те та у Са ра
је ву је осно ва на 1952. го ди не, као нео п ход ни 
пра ти лац обра зов нона уч ног ра да и за ла га ња 
на уч нона став ног ка дра на по љу обра зо ва ња 
и ис тра жи ва ња еко ном ских и по слов них на
у ка. По се ду је бо гат и све о бу хва тан фонд пу
бли ка ци ја из еко ном ских на у ка.

Би бли о те ка је 2001. го ди не пре ра сла у би
бли о теч коин фор ма ци о ни цен тар уз по моћ 
про јек та Европ ске уни је. Би бли о теч коин фор
ма ци о ни цен тар је до сту пан свим ко ри сни ци
ма, за све сту ден те Еко ном ског фа кул те та је 
бес плат но ко ри шће ње, а оста ли ко ри сни ци 
пла ћа ју чла на ри ну за те ку ћу го ди ну. Би бли о
те ка има упи са них пре ко 6500 ко ри сни ка.

Ми си ја би бли о теч коин фор ма ци о ног цен
тра је да «Ко ри сни ци ма оси гу ра при ступ из
во ри ма зна ња, ин фор ма ци ја ма и кул тур ним 
са др жа ји ма за по тре бе обра зо ва ња, струч ног 
и на уч ног ра да, це ло жи вот ног уче ња, ин фор

ми са ња и од лу чи ва ња», а ви зи ја: «Де ло ва ти 
пре ма што успе шни јем за до во ља ва њу ин фор
ма циј ских по тре ба и же ља ко ри сни ка.»1

Би бли о теч коин фор ма ци о ни цен тар је сме
штен на 570м², чи та о нич ки про стор за у зи ма 
70м² са 90 чи та о нич ких ме ста и 15 ра чу на ра, 
има пулт за ин фор ма ци је и рад са ко ри сни ци ма; 
чи та о ни цу за днев ну штам пу и пе ри о ди ку; чи
та о ни цу са уџ бе нич ком збир ком; сту диј ску чи
та о ни цу и ме ди ја цен тар; про сто ри ју за тим ски 
рад; ти ху чи та о ни цу; рад но ме сто за при ступ 
ин тер не ту; па но за ин фор ма ци је; из ло жбе ни 
про стор; ка се те за гар де ро бу и лич не ства ри. 
За по сле но је шест струч них рад ни ка, од ко јих 
три има ју ли цен цу за рад у КО БИССу.

Бо гат фонд би бли о теч коин фор ма ци о ног 
цен тра рас по ла же са пре ко 115.000 мо но
граф ских пу бли ка ци ја, 11.000 го ди шта пе

1 Подаци преузети: http://www.efsa.unsa.ba/ef/index.php, 
(9. XI 2009).
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ри о дич них пу бли ка ци ја, аудиови део збир
ку, CD ROM збир ку, ар хив ску збир ку са око 
12.000 ди плом ских ра до ва, 600 се ми нар ских 
ра до ва, 467 ма ги стар ских и 177 док тор ских 
ра до ва. У сло бод ном при сту пу су уџ бе ни
ци,струч на ли те ра ту ра, ре фе ре сна збир ка, 
ста ти стич ке пу бли ка ци је, слу жбе не пу бли ка
ци је, пу бли ка ци је ме ђу на род них пу бли ка ци
ја, до ма ћи и стра ни струч ни и на уч ни ча со
пи си, днев не но ви не. 

Би бли о те ка во ди ка та ло ге: абе цед ни, то по
граф ски, пред мет ни, ка та лог IMFа, Pro Ci te 
ба зе. 

Од 2001. го ди не ова би бли о те ка је де по
зит на за пу бли ка ци је Ме ђу на род ног мо не
тар ног фон да за Бо сну и Хер це го ви ну. (http://
www.imf.org).

Пре ма ва же ћем пра вил ни ку о ко ри шће њу 
би бли о теч коин фор ма ци о ног цен тра:
–	 ко ри сни ку се при пр вом до ла ску у би бли о
те ку пру жа по моћ за пре тра жи ва ње ка та ло га; 
–	при ли ком сва ког до ла ска у би бли о те ку ко
ри сник мо ра да по ка же члан ску кар ту; 
–	исто вре ме но мо же да ко ри сти две књи ге, за 
ко је је ма те ри јал но од го во ран; 
–	књи ге за ду же не на ре верс мо же да ко ри сти 
ме сец да на; 
–	сту ден ти мо гу да про ду же ко ри шће ње књи
ге још 15 да на, у слу ча ју да за исту не по сто ји 
ин те рес дру гих ко ри сни ка; 
–	про ду же ње ре вер са се мо же учи ни ти лич но 
или те ле фо ном; 

–	за ду же на књи га се не мо же да ва ти дру гом 
ко ри сни ку; 
–	сва ко пре ко ра че ње ро ка се на пла ћу је по ва
же ћем це нов ни ку; 
–	ме ђу би бли о теч ку по зај ми цу и тро шко ве 
фо то ко пи ра ње сно се са ми ко ри сни ци; 
–	фо то ко пи ра ње је до зво ље но уз по што ва ње 
аутор ских пра ва; 
–	сту ден ти се пре упи са у сле де ћу го ди ну не 
мо гу упи са ти ако ни су вра ти ли све књи ге; 
–	ко ри сник је ду жан да па жљи во по сту па са 
по зајм ље ном гра ђом, сва ко оште ће ње мо ра да 
на док на ди; 
–	ко ри шће ње ре фе рен сне ли те ра ту ре, ди
плом ских, док тор ских ра до ва,  пе ри о дич них 
пу бли ка ци ја, рет ких књи га, као и за шти ће ни 
фонд је мо гу ће ко ри сти ти са мо у би бли о теч
коин фор ма ци о ном цен тру, ко би пре кр шио 
ова пра ви ла не би мо гао да ко ри сти би бли о
теч ке услу ге у то ку те школ ске го ди не.

Би бли о теч коин фор ма ци о ни цен тар је од 
2006. го ди не рав но прав ни члан КО БИСС си
сте ма. Пре ко, www.co biss.ba је до сту пан ко
о пе ра тив ни online би бли о граф ски си стем и 
сер вис, уз још 400 би бли о те ка из ре ги о на.

Тре ба на гла си ти да је ова би бли о те ка по
сти гла за па же не ре зул та те у би бли о граф ско 
из да вач кој де лат но сти Еко ном ског фа кул те та. 

Су ор га ни за то ри су БАМа (Асо ци ја ци
ја ин фор ма циј ских струч ња ка би бли о те ка ра, 
ар хи ви ста и му зе о ло га) од 2009. го ди не.
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