SRPSKI
Информације о Британској
библиотеци
Чиме се бавимо?
Британска библиотека је национална библиотека Уједињеног краљевства. Сакупљамо
књиге већ 250 година, и добијамо копију свега што се објави у Британији и Ирској – тако
да се може рећи да се старамо о великом делу памћења ове земље. Исто тако купујемо
и важне публикације из целог света, и наша збирка обухвата издања на скоро свим
знаним језицима.
Британска библиотека је изванредно место за посету. Наше величанствено седиште,
које се налази на Сент Панкрасу, богато је и узбудљиво одредиште отворено седам
дана у недељи. Бићете радо виђени у нашој продавници, ресторану и у неколико
кафеа. Имамо и изложбе, динамичан програм дешавања и галерију у којој су изложена
најузбудљивија издања наше збирке, сваког дана бесплатно. Више можете да сазнате у
нашем проспекту о изложбама и дешавањима, или на www.bl.uk
Ми се бринемо о благу као што је Велика повеља слободе, снимак говора Нелсона
Манделе током његовог суђења, свеске Леонарда да Винчија и рукописи Битлса. Људи
долазе из читавог света да виде историјске документе и књижевна ремек-дела на
нашим изложбама, или да изучавају делове наше велике истраживачке збирке у
читаоници.

Ко може да користи библиотеку?
Свако може да посети библиотеку, да ужива у нашим изложбама, и да присуствује
јавним дешавањима. Али, да бисте користили нашу збирку у читаоници, морате да
добијете читалачку пропусницу. Приступ читаоници и дужина трајања пропуснице
зависе од Ваших истраживачких потреба. Због велике потражње за нашим услугама, не
можемо свима да гарантујемо приступ, а Читалачка пропусница се издаје у зависности
од Ваше потребе да видите одређена издања наше збирке. Уколико друге библиотеке и
извори више одговарају Вашем истраживању, наши запослени ће Вас у складу са тим
посаветовати.

Шта треба знати пре добијања читалачке пропуснице?
Британска библиотека се веома разликује од јавних и универзитетских библиотека:
•
•
•
•

Само општи приручници и актуелне научне и пословне збирке су доступне на
отвореним полицама у читаоници.
Највећи део збирке библиотеке чува се у складиштима. Достава примерака из
складишта до читаонице обично траје између 70 минута (у згради) и 48+ часова
(ван зграде) у зависности од тога где се примерци чувају.
Примерци који се чувају у самој згради морају бити затражени до 16:00 часова
како би били достављени истог дана.
Пре него што добијете читалачку пропусницу, било би пожељно да претражите
наш онлајн каталог на www.bl.uk како бисте били сигурни да имамо материјал
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•
•
•

који тражите; не заборавите да са собом понесете детаље издања које желите
да видите.
Библиотека нема дупликате стандардних текстова, и обично није подесна за
испитну литературу.
Млађима од 18 година приступ обично није дозвољен, осим ако не постоји јасна
потреба да се види одређени примерак који није доступан у другим
библиотекама. Више детаља о овоме видите на www.bl.uk .
Ниједан примерак не може се изнети из читаонице.

Како можете добити читалачку пропусницу?
Дођите на Одељење за упис читалаца на првом спрату зграде на Сент Панкрасу, и
попуните пријаву на рачунару. Понесите са собом све што Вам може бити потребно за
пријаву, као на пример вашу визиткарту, чланску карту професионалног удружења, или
детаље о примерцима које желите да видите.
Морате донети и лични документ са Вашим потписом, и доказ Вашег сталног
пребивалишта.
Ваша пропусница ће важити у периоду од једног месеца до три године, у зависности од
Ваших потреба. За лични истраживачки рад обично издајемо пропусницу у трајању од
месец дана, осим уколико не постоји јасна потреба за дужи период.
Читалачка пропусница подлеже Условима употребе библиотеке; копију услова можете
добити на Одељењу за упис, као и на нашем веб-сајту. У случају непоштовања Услова
употребе, Ваша читалачка пропусница може бити суспендована.
•

Захтев за идентификацијом и доказом сталног пребивалишта
Да бисте се регистровали као читалац, или да бисте обновили или заменили
постојећу читалачку пропусницу, морате нам дати на увид два различита
документа – један који показује Ваш потпис, и један као доказ Вашег сталног
пребивалишта. Морамо да видимо оригинална документа и не можемо да
прихватимо фотокопије, факсове, интернет странице или проспекте.
Рачуни за комуналне услуге, изводи из банке, изводи из банке за кредитне
картице, уплате пореза на доходак, рачуни пензије, рачуни социјалне помоћи
или зараде не могу бити старији од три месеца.
Не можемо да издамо читалачку пропусницу без оба облика идентификације –
без изузетака.
Захтев за идентификацијом може да се промени, и уколико не знате шта треба
да донесете, контактирајте reader-registration@bl.uk.
Могући облици идентификације:
Доказ сталног пребивалишта.
Доказ идентитета (са потписом).
Морате показати један документ од
Морате показати један докумен т
+
наведених,
од наведених, који мора имати
Ваш потпис:
са Вашим именом и адресом:
Рачун комуналних услуга (Гас, струја,
Пасош*
телефон, водовод)
Возачка дозвола*
Извод из рачуна банке (не
Банковна картица
одштампани материјал са интернета)
Кредитна картица
Извод из рачуна кредитне картице
Лична карта*
Рачун пребивалишне таксе
Возачка дозвола
Рачун уплате пореза
Легитимација полиције/Царине/ Хоум
Рачун о исплати пензије
Офиса
Рачун о социјалној помоћи
Пловидбена/Пилотска дозвола
Пасош (уколико је адресу уписало
тело које је и издало пасош) *
Лична карта са адресом*
Возачка дозвола са адресом*
Дозвола за боравак издата од стране
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Хоум Офиса
Сертификат боравка у студентском
смештају (са печатом и потписом
институције)
ТВ претплата
Дозвола за ношење оружја
Полиса кућног осигурања
Налог за исплату зараде (са адресом
послодавца и запосленог)
•

Ови документи могу бити коришћени или као доказ о пребивалишту или као
доказ Вашег идентитета. Не могу бити употребљени као оба. Неке возачке
дозволе и личне карте немају одштампану адресу, и такве документе нисмо у
могућности да прихватимо. Ваша је одговорност да обезбедите оверени превод
за страна документа уколико је потребно.

Захтеви читаонице:
Неопходно је да прихватите Услове употребе читаонице Британске библиотеке.
Копије можете добити на Одељењу за упис и на www.bl.uk .
Радно време Одељења за упис:
Понедељак

Уторак

Среда

Четвртак

Петак

Субота

Недеља
и државни
празници
у Енглеској

09:30
–
17:45

09:30
–
19:45

09:30
–
17:45

09:30
–
17:45

09:30
–
16:15

09:30
–
16:15

Затворено

Молимо Вас да дођете најмање 15 минута пре затварања.
Радно време читаонице на Сент Панкрасу:
Читаоница је затворена недељом и за време државних празника у Енглеској.

Понедељак Уторак

Среда

Четвртак

Петак

Недеља
и државни
Субота
празници
у Енглеској

Центар за
пословање и
интелектуалну
својину,
Друштвене
науке,
Ретке књиге и
партитуре,
Природне
науке

10:00
–
20:00

09:30
–
20:00

09:30
–
20:00

09:30
–
20:00

09:30
–
17:00

09:30
–
17:00

Затворено

Азијске и
афричке
студије, Мапе,
Рукописи

10:00
17:00

09:30
–
17:00

09:30
–
17:00

09:30
–
17:00

09:30
–
17:00

09:30
–
17:00

Затворено
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Радно време изложбених галерија и продавнице:
Понедељак

Уторак

Среда

Четвртак

Петак

Субота

Недеља
и државни празници
у Енглеској

09:30
–
18:00

09:30
–
20:00

09:30
–
18:00

09:30
–
18:00

09:30
–
18:00

09:30
–
17:00

11:00
–
17:00

Време је изражено по локалном времену Уједињеног краљевства.

Како нас можете наћи?
Воз
Метро

Најближа железничка станица је Сент Панкрас Интернешнл (St.
Pancras International), Кингс Крос (King’s Cross) и Јустон (Euston).
Најближе станицe подземне железнице су Кингс Крос Сент
Панкрас (King's Cross St. Pancras), Јустон (Euston) и Јустон
Сквер (Euston Square).

Аутобус

Аутобуске линије 10, 30, 73, 91, 390 и 476 пролазе поред зграде.

Ауто/Мотор/Бицикл

Најближе зграде паркинга су у улицама Марчмонт (Marchmont) и
Џад (Judd), а паркинг-метар се налази у улици Осултон (Ossulton
Street). Постоји и покривени простор за бицикле на нашој Пјаци
(Piazza).

www.bl.uk
Тел: +44 (0)843 208 1144
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