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1 Шифра предмета: 

2 Назив предмета: Историја књиге и библиотека II 

 

3 Статус предмета: ОП 

4 Трајање: Један семестар 

5 Семестар: Други 

6 Недељни фонд 4 часа 

7 Број бодова  3 

8 Циљ предмета: 

Упознавање са цивилизацијским достигнућима која су, у 19. и 20. веку, обезбедила 

процват штампарства и других техника умножавања, омогућила развој бројних 

типова библиотека, професионализацију делатности, њено теоријско утемељење, те 

довеле до појаве електронске, дигиталне и виртуелне библиотеке.  Студенти се, 

такође, упознају са делатношћу најзначајнијих светских библиотека. 

 

9 Опис предмета:  

Почетком 19. века, изванредно убрзање у обиму штампане грађе, демократичност 

образовања и стални прираст знања означили су нову етапу у развоју библиотека. 

Окренути специфичним циљним групама и задацима, издвојили су се различити 

типови библиотека и развиле специфичне методе рада са корисницима. 

Најзначајније светске библиотеке свих типова, специфичности њиховог деловања, 

те економски и социјални услови у којима се развијају, предмет су овог курса.  

 

Поред предавања, веб-презентације великих светских библиотека пружају 

могућност да се студенти упознају са организационим моделима, богатством 

фондова и услуга које те библиотеке пружају корисницима. Коришћење рачунара 

студентима омогућава да се на нови начин баве историјом књиге и библиотека, да у 

дигиталном облику виде бисере светске културне баштине и сагледају могућности 

електронске комуникације на даљем очувању националног културног богатства.  

12 Постојећи 

курсеви:  

 

13 Предуслови за 

уписивање  

 

 
14 

Облик наставе 

 

Предавања, вежбе, посете библиотекама 

15 

Обавезе студената  

 

16 

Назив курса: 

 



17 

Циљ курса: 

 

 

18 

Садржај курса:   
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Препоручена основна литература : 

1.     Историја писма, књиге и библиотека : за трећи разред усмереног образовања / 

Љубица Бацкић-Деспотовић. - Београд, 1980. 

2. Повјест књиге од антике до данас / Свен Дал. - Загреб : Хрватско 

библиотекарско друштво, 1970.  

3.         Повијест књижница / Алфред Хесел . - Загреб, 1978. 

4. Основи историје писма, књиге и библиотека : скрипта / Љубинка Башовић. - 

Сарајево, 1975. 

5.      Повијест књиге / Александар Стипчевић. - Загреб : Накладни завод  Матице 

хрватске, 1985.  

6. Повјест књиге од антике до данас / Свен Дал. - Загреб : Хрватско 

библиотекарско друштво, 1970. 

7.         Od slike do knjige : iz historije pisma, štampe I biblioteka / Emina Memija 

          .   – Sarajevo, Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH, 2003.  

8.       Pismo, knjiga, slika / Milan Pelc. – Zagreb, 2003. 

9. Свет трагања / Данијел Борстин. - Београд : Геопоетика, 2003. 

10.     Library : An Unquiet History /Matthew Battles. – New York : Norton, , 2003. 

11. Encyclopedia of Library History / ed. by W. Wiegand and D. Davis, Jr  

 . - New York: Garland Publishing Inc, 1994. 

12.        Encyclopedia of the Library of Congress: for the Nation, the Congress and   the 

World. – Washington : LOC, 2005.  

13. Handbuch der Bibliothekswissenschaft, Band I-III /F. Milkau  

 . - Leipzig, 1931-1940. 

14. Handbuch der Bibliothekslehre / Horst Kunze . - Leipzig, 1977. 

15.  Руска национална библиотека / Дубравка Симовић. - Гласник НБС 

. - 1(2002) 

16.   Проблеми руских библиотека у ери социјалних промена / Владимир Зајцев. - 

У: Гласник НБС. - 1(1999) 

17. Немачка национална библиотека / Добрила Бегенишић. - У: Гласник НБС. - 

1(1999) 

18. Француска национална библиотека ... / Весна Ињац. - У: Гласник НБС. - 

1(1999) 

19. Историја Аустријске националне библиотеке / Ханс Печер. - У: Гласник 

НБС. - 1(1999) 

20.  Међународна федерација библиотечких удружења и институција - IFLA / 

Лешша Чукић, Братислава Јањушевић. - У: Гласник НБС. - 1(1999) 

 

 

 
 


