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Ниш – поглед кроз историју

 Ниш, антички Naissus, још у римско и византијско доба и 
касније, у српском средњем веку, био је велики и знатан град. Налази 
се у југоисточном делу Србије, на реци Нишави, у Нишкој котлини. 
Важан је индустријски и главни саобраћајни чвор Моравско-
вардарске и Моравско-маричке удолине. Обележје града су културно-
историјски споменици – стара тврђава из 18. века у којој се сваке 
године одржава филмски фестивал, Ћеле-кула са почетка 19. века, 
коју су Турци подигли и у њу узидали главе погинулих српских 
устаника у боју на Каменици 1809. године, спомен-парк на брду 
Бубањ где је за време другог светског рата стрељано 10.000 људи, 
ископине античке Медиане и др. У близини, 12 км од града, налази 
се надалеко чувена Нишка Бања, коју је још тридесетих година 20. 
века са Нишем повезивао електрични трамвај.

 Данас је Ниш град и средиште општине, развијен универзи-
тетски град и административни центар Нишавског округа.

Почеци високошколске наставе у Нишу

Први факултети у Нишу почели су да раде 1960. године. Били 
су то Правно-економски, Медицински и Технички факултет, који су 
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до формирања Универзитета у Нишу били у саставу Београдског 
универзитета. Законом о оснивању Универзитета у Нишу, 15. јуна 
1965. године, основан је Универзитет, а чинила су га поменута три 
факултета.

Са развојем нових научних дисциплина растао је и број 
студената, а све израженије биле су потребе привреде и осталих 
делатности, што је временом условило реорганизацију постојећих 
и оснивање нових факултета. Тако, 1968. године, Електронски 
одсек Техничког факултета прераста у Електронски факултет, а 
1970. године и Машински и Грађевински одсек постају посебни 
факултети. Правно-економски факултет 1971. године подељен је на 
посебне факултете – Правни и Економски, а исте године основан је 
и Филозофски факултет. Из састава Грађевинског факултета 1972. 
године издваја се Факултет заштите на раду. Технолошки факултет 
у Лесковцу почиње са радом 1979. године, а Учитељски факултет у 
Врању 1993. године.

Данас се Универзитет у Нишу може сврстати у групу 
универзитета средње величине, у чијем саставу ради 12 факултета 
(10 лоцираних у Нишу) и Универзитетска библиотека, једна од 
најсавременије организованих библиотека у Србији.

Динамику развоја Универзитета можда најбоље илуструју 
следећи показатељи: високошколска настава у Нишу почела је 
школске 1960/61. године са 20 наставника, 19 сарадника и 2317 
студената, да би у моменту оснивања Универзитета број наставника 
и сарадника порастао на 234, а број студената премашио 6000. Данас 
на Универзитету у Нишу наставу изводи преко 1400 наставника 
и сарадника, док је број студената достигао 27.000. Од оснивања 
до данас на Универзитету је дипломирало преко 35.000 студената, 
академски назив магистра наука стекло је преко 1500 постдипломаца, 
а одбрањено је око 1000 докторских дисертација.

Зграда Универзитета у Нишу
– културно добро од великог значаја

 Зграда Универзитета у Нишу, позната Бановина, подигнута 
на прелепом месту, уз Нишаву, има занимљиву и дугу 120-годишњу 
историју. 
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 После ослобођења од Турака, као центар новоослобођених 
крајева јужне Србије, град Ниш је морао имати окружно начелство. 
Тако је за потребе Начелства нишког округа најпре, 1886. године, 
подигнут угаони део данашње зграде – приземље и први спрат са 
улазима на Кеју Мике Палигорића за Начелство, а из Добричке 
улице за Капетанију и Суд. Ова зграда старог Начелства, као 
прва фаза данашњег објекта, грађена је по пројекту једног бечког 
архитекте чије име, на жалост, није сачувано и представља први 
јавни монументални објекат у Нишу. Према неким старим сачуваним 
записима изградња овог првобитног објекта је завршена 1889. 
године.

 У току Првог светског рата, у периоду од 26. јула 1914. године 
до 16. октобра 1915. године, када је Ниш био ратна престоница Србије, 
зграда Начелства је била седиште српске Владе и Министарства 
иностраних дела. Канцеларија председника Владе, Николе Пашића, 
била је на првом спрату, изнад улаза са Кеја Мике Палигорића, а 
како је један савременик тада записао „председник Пашић радио је 
у углу велике сале која је требало да служи за министарске седнице„. 
Оригинални намештај из тог времена једним делом је сачуван и 
данас краси канцеларију ректора Универзитета у Нишу.

 Друга фаза изградње зграде, односно доградња другог 
спрата, почела је 1930. године, када је Ниш, поделом Краљевине 
Југославије на бановине, постао средиште Моравске бановине, а 
зграда њен административно-управни центар.

 Свој данашњи облик зграда је добила 1935. године када је, 
према пројекту београдског архитекте Петра Гачића, дограђен део 
дуж Шуматовачке улице и угаони улазни део на Тргу.

 Након Другог светског рата, у згради су били смештени Срески 
народни одбор и велики број институција друштвеног карактера, да 
би по оснивању Универзитета у Нишу цела зграда била поклоњена 
Универзитету. Године 1967. Општина Ниш и Универзитет у Нишу 
закључили су Уговор о преносу пословне зграде, којим је Бановина 
уступљена Универзитету на трајно коришћење и управљање, те су 
тако решени проблеми простора за извођење наставе и смештај 
универзитетских установа и организација.

 Зграда је 1971. године проглашена спомеником културе и 
стављена под заштиту закона, а 1979. године уврштена је у категорију 
културних добара од великог значаја за Републику Србију.
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 У јужном крилу зграде смештена је Универзитетска 
библиотека. На жалост, током бомбардовања 1999. године, иако није 
директно погођена, зграда је доста оштећена, јер се налази између 
пијаце и моста преко реке Нишаве, циљева које су погодиле НАТО 
бомбе. Страдао је тада кров и горњи спрат Библиотеке, који је неколико 
година био ван употребе. Због недостатка средстава, последице су 
саниране тек у јесен 2003. године, када је сређен кров.

Оснивање и почетак рада Универзитетске библиотеке

 Паралелно са оснивањем Универзитета почело се са планским 
и систематским радом на оснивању централног универзитетског 
библиотечко-информационог пункта који би се надовезивао на 
наставни и научноистраживачки рад и координирао библиотечку, 
документацијску и информативну делатност факултета у саставу 
Универзитета у Нишу.

 Универзитетска библиотека основана је 18. маја 1967. године, 
одлуком Савета Универзитета у Нишу, са циљем да акумулацијом и 
пружањем научних и културних информација непосредно доприноси 
наставно-образовним и научноистраживачким процесима на Уни-
верзитету, као и другим истраживачким процесима у привреди и 
друштвеним делатностима Ниша и југоисточне Србије.

 Први радници у библиотеци били су библиотекар Милан 
Илић, професор француског језика и референт за техничку 
докуменатацију Дамјан Карапанџић, професор енглеског језика.

 Отпочело је прикупљање првих књига – углавном поклона од 
бројних институција и грађана, сређивање фондова, обрада књига 
и часописа, формирање каталога. Посебна пажња посвећена је 
адаптацији и опремању радног, читаоничког и смештајног простора 
у јужном крилу зграде Универзитета, где се Библиотека и сада 
налази.

 Библиотека је почела да ради са корисницима 1970. године. У 
том тренутку располагала је фондом од 4825 домаћих и страних књига 
и годишта часописа, углавном из научних области заступљених на 
факултетима у Нишу, затим дела општег карактера, енциклопедије, 
опште и специјалне речнике, приручнике и библиографије. 
Универзитетска библиотека имала је абецедни, стручни каталог по 
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УДК систему, каталог докторских и магистарских радова и централни 
каталог периодичних публикација факултетских библиотека и 
библиотека Електронске индустрије и Заједнице института и Завода 
заштите на раду.

 У првој години Библиотека је радила само у преподневним 
часовима, да би 1971. године, са повећањем броја радника, почела 
да ради целодневно. Исте године Библиотека почиње да издаје свој 
Билтен са прегледом новопримљених књига.

 Библиотека је у почетку била део Секретаријата Универзитета 
и њен рад је био регулисан Правилником о организацији, раду и 
коришћењу фондова и услуга Универзитетске библиотеке у Нишу, 
који је усвојен на седници Савета Универзитета 20. фебруара 1970. 
године. У току школске 1972/73. године, у складу са новинама 
у Статуту Универзитета у Нишу, Библиотека је добила статус 
организационе јединице у саставу Секретаријата Универзитета. 
Тада је одлуком Савета Универзитета за вршиоца дужности 
управника именована Невенка Перуновић, професор француског 
језика и библиотекар. Савет Универзитета је 1976. године за првог 
управника Библиотеке именовао Видосава Петровића, професора 
југословенске и светске књижевности.

 У 1978. години Библиотека је статусно прерасла у самосталну 
установу, постала је чланица Универзитета и од те године носи име 
Николе Тесле.

 Даљим кадровским јачањем створени су и услови за адекватније 
организовање Библиотеке, па је она, поред управника и Опште службе, 
добила и Набавно одељење књига, Одељење периодике, Одељење 
обраде и Научно-информативно-позајмно одељење.

 Публикације се у то време набављају првенствено купо-
вином, али и разменом и поклоном. Захваљујући издањима 
Универзитета у Нишу Библиотека остварује значајну размену са 
другим библиотекама у земљи и свету. Наиме, од свог оснивања 
Универзитет у Нишу настоји да одржава и развија издавачку 
делатност. Поред уџбеничке литературе, Универзитет издаје и два 
часописа: часопис за друштвену теорију и праксу Теме и научни 
часопис Facta Universitatis.

 Часопис Теме излази редовно четири пута годишње на 
српском језику, са обавезним резимеима на једном од светских 
језика.
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 Идеја о покретању часописа Facta Universitatis јавља се још 
1983. године, када се размишља о покретању једног универзитетског 
научног часописа у коме би се публиковали значајни радови научних 
радника не само из Ниша, већ и из целе земље. Почетна идеја била 
је да такав часопис излази на неком страном језику, како би добио 
међународну димензију и омогућио Универзитету лакшу размену за 
већ признате стране научне часописе. Часопис Facta Universitatis данас 
обухвата 13 серија које покривају већину научних дисциплина које се 
изучавају на Универзитету у Нишу. Радови се рецензирају и штампају 
на једном од светских језика са резимеом на српском језику. 

Часопис Facta Universitatis одлази на скоро 400 адреса научних 
институција у иностранству, а Универзитетска библиотека „Никола 
Тесла” на бази размене овог часописа годинама добија око 270 
различитих научних публикација из преко 40 земаља.

Универзитетска библиотека данас

Данас је Универзитетска библиотека „Никола Тесла“ у Нишу 
најзначајнији информационо-документациони центар овог дела 
Србије, савремено опремљен и кадровски и технички оспособљен 
да удовољи све израженијим потребама корисника за актуелним 
информацијама из свих области и сложеним захтевима савременог 
информатичког доба.

Као библиотека општенаучног типа, остварује комплексне 
задатке и функције у оквиру програма рада Универзитета у Нишу. 
Њена делатност је у функцији наставно-научних и истраживачких 
процеса на Универзитету, али својом делатношћу она доприноси и 
културно-образовним и другим развојним процесима у привреди и 
друштвеним делатностима Ниша и Србије.

У току скоро четири деценије постојања и рада Библиотека је 
израсла у институцију са одговарајућом кадровском и организационом 
структуром, богатим фондом и протоком литературе и информација 
који је карактеристичан за развијене библиотеке.

Библиотека је смештена на простору од око 1300 м2, у јужном 
крилу зграде Универзитета, у оквиру кога је за читаоницу обезбеђено 
150 м2. Својим корисницима Библиотека нуди функционалан читао-
нички простор, богат фонд књига из свих научних области, велики 



217

Марина Митрић/ УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА „НИКОЛА ТЕСЛА“ У НИШУ

GLASNIK N B S1/2005

број наслова научних и стручних часописа, више хиљада страних 
часописа у електронском облику, стручну помоћ при проналажењу 
литературе, као и услуге фотокопирања, скенирања и коричења.

Библиотека систематски ради на развијању библиотечких 
фондова, настојећи да их непрекидно обнавља и обогаћује. Набавка 
литературе се обавља плански, одабиром најпре публикација које 
одговарају научним дисциплинама заступљеним у наставним 
програмима факултета у саставу Универзитета у Нишу, а потом и 
публикација у складу са потребама и других научних и културних 
институција, настојећи да прати научноистраживачке програме и 
развојне процесе у привреди и науци Ниша и југоисточне Србије. 
Као илустрација може послужити пример Више пољопривредно-
прехрамбене школе у Прокупљу, за коју је планирано да прерасте у 
Пољопривредни факултет, па Универзитетска библиотека већ сада 
набавља литературу из те области.

Библиотека сада располаже фондом од око 80.000 књига 
и 1200 наслова периодичних публикација у штампаном облику 
(углавном научних и стручних часописа) у преко 60.000 свезака, а 
у формирању је и збирка електронских публикација на CD ROM-
у. Поседује богату литературу из области друштвених наука, језика 
и књижевности, филозофије, биомедицинских наука, математике, 
као и актуелну техничку и информатичку литературу. Посебно су 
значајна капитална издања из области уметности. 

Библиотека поседује збирку докторских и магистарских радова 
одбрањених на Универзитету у Нишу, као и значајну и богату збирку 
референсних публикација, коју чине домаће и стране енциклопедије, 
речници, приручна литература, библиографије. Трећину целокупног 
фонда Библиотеке чине публикације на страним језицима.

У фондовима се налази и неколико вредних легата истакнутих 
појединаца везаних за овај део Србије, међу којима се посебно истичу 
легати др Стојана Југовића и проф. др Драгише М. Ивановића. 

Ту је и известан број књига које су припадале чувеном нишком 
адвокату Гојковићу, које је Библиотека добила пре две године. 
Гојковић је један од оснивача Музеја и Галерије, а Нишлије га знају 
и по томе што је захваљујући његовом труду сачувана глава цара 
Константина, коме је Ниш био родни град.

Библиотека је на поклон добила и приватну библиотеку једног 
професора из Америке, значајну по бројним књигама из политичке 
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историје света од 1945. године до данас, а које пружају обиље 
података и непознатих и познатих историјских чињеница сагледаних 
из угла земаља које нису биле комунистичке.

Библиотека је прикључена на Интернет преко Академске 
мреже Србије, чиме је својим корисницима на ефикасан начин 
учинила доступним различите информационе изворе.

Универзитетска библиотека „Никола Тесла“ један је од оснивача 
Конзорцијума библиотека Србије за обједињену набавку научних 
информација (КоБСОН). Од 2002. године, у оквиру пројекта eIFL, 
преко бројних електронских сервиса попут EBSCO, ScienceDirect, 
Ideal, ProQuest, Blackwell, IPP, Web of Science и других, Библиотека 
је добила приступ бројним страним базама података које садрже 
више хиљада електронских часописа у пуном тексту, из свих 
области науке и технике. У оквиру пројекта eIFL за Универзитетску 
библиотеку „Никола Тесла“ у Нишу реализована је и набавка DVD 
сервера, с обзиром да неке од поменутих база података Библиотека 
поседује и на CD ROM-у или DVD-у. Библиотека је отворена сваког 
радног дана од 7.30 до 19.30, а у јулу и августу од 7.30 до 14.30.

Универзитетска библиотека „Никола Тесла“ своју делатност 
остварује кроз рад пет одељења:

- Одељење набавке и обраде књига
- Одељење набавке и обраде периодике
- Информативно-позајмно одељење
- Одељење развоја и 
- Општа и финансијска служба.

У припреми је формирање и Одељења посебних фондова.
Информативно-позајмно одељење обезбеђује корисницима 

помоћ приликом претраживања библиотечких фондова и пружа 
информације о фондовима других библиотека и научној и стручној 
литератури уопште. За потребе корисника обавља се библиографско 
претраживање из одређених научних области, или на одређену 
тему, а по потреби се израђује и штампа попис литературе, снимање 
резултата претраживања на дискету или слање података електронском 
поштом. Информативна делатност Библиотеке има за циљ да 
корисницима пружи све врсте научних и стручних информација, 
на основу библиотечког фонда и других информационих извора. 
Литература коју корисници не могу наћи у фондовима Библиотеке 
може се обезбедити међубиблиотечком позајмицом или набавком 
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копија из других библиотека у земљи и иностранству, што представља 
значајну помоћ у научноистраживачком раду корисника.

 Годишње се у Библиотеку уписује око 4000 корисника, за 
чије потребе се изда на коришћење око 25.000 књига и часописа.

 Корисници Библиотеке су пре свега студенти, професори и 
научни радници на универзитету, али и сви остали грађани. Своје 
услуге Библиотека пружа и удаљеним корисницима из Бугарске и 
Македоније, а изванредну сарадњу остварује са Универзитетом у 
Трнову. На захтев удаљених корисника у Библиотеци се тражени 
документ скенира и електронском поштом шаље кориснику.

 У оквиру Информативно-позајмног одељења ради и Центар 
за правне информације, чије је оснивање помогао Фонд за отворено 
друштво у Београду. Оснивањем овог центра омогућено је да се на 
једном месту могу наћи литература и информације из свих области 
права, те су потенцијални корисници Центра универзитетски 
наставници и сарадници, студенти, радници органа локалне 
самоуправе, радници правосудних органа, адвокати, чланови 
невладиних организација, али и сви остали грађани.

 Центар за правне информације прикупља домаћу и страну 
литературу из области права у штампаном и електронском облику и 
даје је на коришћење. Поседује законодавну, приручну и уџбеничку 
литературу из свих области права, попут публикација на тему међу-
народних правних односа, права Европске уније, људских права и 
права мањина, превенције криминалитета, компјутерског криминала, 
експанзије тероризма, проблема транзиције и глобализације, судства 
и адвокатуре, као и репрезентативне иностране моделе правног 
система и важне међународне уговоре и конвенције.

 Значајан информациони извор представљају следеће 
публикације: база података Инг-про, пакет прописа у електронском 
облику, који садржи регистар важећих прописа у нашој земљи, збирку 
правних прописа, судску праксу и правна мишљења; Paragraf Net – 
електронска збирка закона и других прописа, службених мишљења 
и судске праксе, као и друге on-line доступне full text базе података. 
Значајан је и богат фонд књига, стручних часописа у штампаном 
облику, као и збирка приручне литературе из области права.

 Литература коју корисници не могу наћи у фонду Центра 
набавља се међубиблиотечком позајмицом из других библиотека 
и правно-информационих центара у земљи и свету. Центар за 



220

Марина Митрић/ УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА „НИКОЛА ТЕСЛА“ У НИШУ

GLASNIK N B S1/2005

правне информације сарађује са бројним библиотекама и правним 
центрима у земљи и иностранству на размени информација, набавци 
публикација и база података, као и на образовању библиотекара и 
корисника.

Центар је опремљен најсавременијом рачунарском опремом, 
са могућношћу приступа Интернету. У саставу Центра ради и 
мултимедијална читаоница за кориснике (интернет-читаоница).

 У Библиотеци су запослена укупно 23 радника различитог 
стручног профила, од којих је дванаесторо њих са пуним радним 
временом (7 библиотекара и 5 књижничара). Сви имају положени 
стручни испит из библиотечке делатности. Правило је у Библиотеци 
да „сви знају све“, односно да радници на стручним пословима буду 
упознати са свим процесима рада у Библиотеци и, пре свега, добро 
информисани о свим пословима који се тренутно у Библиотеци 
обављају.

У складу са усвојеним детаљним четворогодишњим планом 
развоја Библиотеке (до 2006. године), у последњих две године 
Библиотека је реализовала три велика пројекта: Центар за правне 
информације (реализован уз помоћ Фонда за отворено друштво); 
урађена је нова локална мрежа рачунара оптималне конфигурације 
и реализован пројекат ТЕМРUS (Trans European cooperation scheme 
for higher education) – програм Европске уније са циљем да помогне 
реформу високошколског система у земљама централне и источне 
Европе. У оквиру програма ТЕМРUS прихваћен је пројекат изградње 
кооперативне мреже високошколских библиотека у Србији и развој 
библиотечког информационог система на Универзитетима у Београду, 
Нишу и Крагујевцу. Циљ овог пројекта је организација рачунарске 
мреже универзитетских и факултетских библиотека у заједнички 
систем, који ће, између осталог, омогућити узајамну каталогизацију и 
пружити боље могућности приступа свим библиотечким ресурсима 
расположивим у високошколским библиотекама у Србији. За 
реализацију система узајамне каталогизације, као најпогоднији, 
прихваћен је COBISS систем, чиме је обезбеђена добра координација 
са библиотечким системом осталих типова библиотека у Србији. 

У Универзитетској библиотеци „Никола Тесла“ у Нишу 
целокупан процес рада је аутоматизован, а висок ниво аутоматизације 
пословања постоји већ годинама. Наиме, крајем осамдесетих година 
Библиотека је отпочела припреме за аутоматизацију пословања. 
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Већ 1992. године инсталирана је мрежна верзија Унесковог 
програма CDS/ISIS (апликација SATIS, урађена у Нишу) и систем је 
успостављен, да би 1995. године био комплетиран.

Комплетно библиотечко пословање је аутоматизовано – сви 
послови, почев од инвентарисања и обраде, до евиденције корисника 
и циркулације фондова, а сва одељења Библиотеке опремљена су 
рачунарима. Библиотечки фонд се инвентарише, каталогизује и 
класификује у складу са најновијим стандардима, а Библиотека 
се укључила у систем узајамне каталогизације у Србији. Како 
Библиотека већ поседује електронски каталог са око 80.000 записа 
(цео фонд је унет у базу), а сви послови су аутоматизовани, Библиотека 
се определила за конверзију своје локалне базе из програма CDS/
ISIS у COBISS. Библиотекари су већ прошли одговарајућу обуку и 
добили COBISS лиценце за рад у систему узајамне каталогизације.

Одржавање локалне мреже Универзитетске библиотеке 
у делатности je  ЈУНИС-а (Јединственог научно-наставног 
информационог система Универзитета у Нишу), са којим Библиотека 
има изванредну сарадњу, а у време интензивирања припрема за 
аутоматизацију библиотечког пословања сама Библиотека основала 
је Одељење развоја, у коме је и почело формирање одговарајућих база 
података. Класични, лисни каталози замењени су аутоматизованим 
базама података: каталог монографских публикација, каталог 
серијских публикација, централни каталог серијских публикација у 
библиотекама Универзитета у Нишу, каталог докторских дисертација 
одбрањених на Универзитету у Нишу. Ту је и библиографија радова 
наставника и сарадника Универзитета у Нишу, као и више других 
база података (попут базе података о Николи Тесли, о значајним 
догађајима, личностима и датумима и сл.).

Све наведене базе података могу се претраживати по разним 
параметрима, а претраживање је једноставно и омогућава брзо 
проналажење жељене информације.

Библиотека реализује и сопствену издавачку делатност, као 
и обиман информациони програм. Поред Библиографије радова 
наставника и сарадника Универзитета у Нишу Библиотека је 
издала и следеће публикације у штампаном облику: Каталог 
домаћих серијских публикација у библиотекама Универзитетима у 
Нишу и Каталог иностраних серијских публикација у библиотекама 
Универзитета у Нишу.
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У оквиру остваривања своје рефералне функције, Библиотека 
је још осамдесетих година почела припрему Библиографије 
радова наставника и сарадника Универзитета у Нишу. Први том 
Библиографије, који је са око 13.000 библиографских јединица 
покривао период од 1965. до 1983. године, објављен је 1989. године. 
По његовом излажењу почела је припрема другог тома. Овај посао 
обављен је коришћењем рачунара, чиме је започето стварање 
аутоматизоване рефералне базе података. Други том Библиографије, 
за период 1984-1990, изашао је из штампе 1992. године.

Податке о наставницима и сарадницима Универзитета и 
њиховим радовима Библиотека редовно прикупља, одржава 
одговарајућу базу података и издаје публикацију Библиографија 
радова наставника и сарадника Универзитета у Нишу.

Библиотека има дугогодишњу сарадњу са Универзитетом 
у Београду и бројним универзитетима, библиотекама и другим 
установама у земљи и иностранству. Посебну сарадњу остварује са 
Музејом Николе Тесле у Београду.

Перманентна активност Библиотеке је организовање тематских 
и пригодних изложби књига и часописа, као и презентирање 
новонабављених публикација. Она развија и активности на 
промоцији књига, организовању трибина и укључује се у све 
актуелне догађаје у науци и култури у граду Нишу.

ЈУНИС - Јединствени научно-наставни
информациони систем Универзитета у Нишу

Када је о аутоматизацији реч, треба напоменути да идеја о 
стварању информационог система Универзитета у Нишу, који би 
омогућио аутоматизацију свих функција и служби на факултетима и на 
самом Универзитету, датира из 1983. године. У периоду до 1992. године 
завршен је највећи део организационог и кадровског конституисања 
таквог информационог система, који је назван  ЈУНИС. У том периоду 
ЈУНИС се активно укључује у пројектовање и реализацију рачунарске 
мреже Система научних и технолошких информација Србије (СНТИ). 
Треба напоменути да ЈУНИС означава како сам информациони систем 
Универзитета, тако и институцију која се на Универзитету бави 
развојем, увођењем и одржавањем тог система.
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Годину 1995. ЈУНИС дочекује са реализованим главним 
приоритетним пројектима из свог плана и програма, са рачунарском 
мрежом која повезује све факултете и Универзитетску библиотеку, са 
Школом ЈУНИС кроз коју редовно пролази велики број наставника 
и сарадника са Универзитета, и са успостављеним успешним 
дугорочним пројектима и сарадњом са другим универзитетским 
центрима и организацијама.

Почевши од Идејног пројекта којим су 1986. године постављени 
темељи информационог система Универзитета, ЈУНИС је у периоду 
иза нас, уз коришћење најсавременијих информационих технологија 
за пројектовање информационих система, као и избором одговарајуће 
рачунарске и комуникационе инфраструктуре, обезбедио висок ниво 
информатичке подршке за потребе Универзитета.

У делатности ЈУНИС-а је и аутоматизација библиотечког 
пословања, реализација домаћих база података и приступ удаљеним 
домаћим и страним информационим системима, коришћење мрежних 
сервиса у оквиру Интернета и повезивање са свим релевантним 
рачунарским мрежама код нас и у свету. У згради Ректората, где 
се налази и ЈУНИС, смештен је ALPHA сервер намењен у систему 
COBISS за електронски каталог Универзитетске библиотеке, 
као и електронске каталоге факултетских библиотека у саставу 
Универзитета у Нишу, затим главни сервер мреже, као и локална 
мрежа ЈУНИС. Одатле су реализоване везе према Академској мрежи 
Србије и другим институцијама.

Зграда Универзитета у Нишу

KKRRUUGG

PPOORRTTRREETT

IINNTTEERRNNEETT

IIZZBBOORR

PPRROOJJEEKKTTII

HHRROONNIIKKAA

PPOOMMEENNIIKK
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Резиме

Универзитет у Нишу може се сврстати у групу универзитета средње 
величине, у чијем саставу ради 12 факултета (од њих десет је лоцирано у Нишу) и 
Универзитетска библиотека, једна од најсавременије организованих библиотека у 
Србији. Данас је Универзитетска библиотека „Никола Тесла“ у Нишу најзначајнији 
информационо-документациони центар овог дела Србије, савремено опремљен и 
кадровски и технички оспособљен да удовољи сложеним захтевима савременог 
информатичког доба.

Као библиотека општенаучног типа, остварује комплексне задатке и 
функције у оквиру програма рада Универзитета у Нишу. Њена делатност је у 
функцији наставно-научних и истраживачких процеса на Универзитету, али 
својом делатношћу она доприноси и културно-образовним и другим развојним 
процесима у привреди и друштвеним делатностима Ниша и Србије.

Marina Mitri~    
Universitetskaà biblioteka ”Nikola Tesla” v gorode Ni{  

Rezäme 

Universitet v gorode Ni{ mo`no pri~islitâ k gruppe Universitetov 
srednego  veli~ià, v sostave kotorogo rabotaet 12 fakulâtetov (10 iz kotoráh 
nahoditsà v gorode Ni{), i Universitetskaà biblioteka, odna iz bibliotek v 
Serbii, otli~aäæaàsà sovremeneè{eè organizacieè. Segodnà Universitetskaà 
biblioteka „Nikola TeslaŒ v Ni{e samáè zna~itelânáè informacionno-
dokumentacionnáè centr åtoè ~asti Serbii, obladaäæiè sovremennám 
oborudovaniem, kadrovám i tehni~eskim potencialom, kotoráè sposoben 
udovletvoritâ slo`náe trebovanià sovremennogo informacionnogo vremeni.   
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Kak biblioteka obæenau~nogo tipa ona osuæestvlàet kompleksnáe 
zadanià i funkcii v ramkah programmá rabotá Universiteta v gorode Ni{. 
Ee deàtelânostâ v funkcii u~ebno-nau~náh i issledovatelâskih processov v 
Universitete, no eä ona vnosit vklad v kulâturno-obrazovatelânáe i drugie 
razvitiènáe processá, v hozàèstve i v obæestvennáh deàtelânostàh Ni{a i 
Serbii. 

Marina Mitrić
University Library «Nikola Tesla» in Niš

Summary

The University of Niš can be aligned within the Group of Universities of average 
size, with 12 Faculties within its formation (ten of them are located in Niš) and with 
the University Library, one of the most modern organized Library in Serbia. Today, the 
University Library «Nikola Tesla» in Niš is the most important Center for Information 
and Documentation for that part of Serbia, with a modern equipment, skillful personnel 
and updated technology capable to fulfi ll the complex requirements of the modern 
informative Era.

Being the type of universal scientifi c Library, it creates complex tasks and 
functions within the program of work and activities of the University of Niš. The 
Library activity is refl ected in the educational-scientifi c and research processes of 
the University of Niš, but with its proper activity, it contributes also to the cultural-
educative process, as well as other developing processes in the Economy and Social 
Activities of Niš in Serbia.



   

226

Марина Митрић/ УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА „НИКОЛА ТЕСЛА“ У НИШУ

GLASNIK N B S1/2005

6.
 В

уч
ка

 Ја
нк

ов
ић

а


