
3 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни

Услов

Циљ

предмета

Исход

предмета

Теоријска

настава

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад)

1

2
3
4
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
1 3

Методе

извођења

наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит 55

усмени испит
15
20

Похађање наставе из предмета Књига и библиотеке код Срба

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Разумевање појединих епоха и карактеристичних фаза у развоју писмености, књиге и библиотека 
код Срба; развијање интересовања за будућа истраживања на овом пољу; јачање 
професионалне компетентности. 

Пратећи наставу из предмета Књига и библиотеке код Срба, Библиотечки практикум 3 бави се 
појединим карактеристичним епохама у развоју културе књиге (рукописна, инкунабуле, србуље, 
штампане, издаваштво, књижарство, сајмови књига ...), модалитетима развоја појединих типова 
библиотека (средњовековне, манастирске и приватне, библиотеке 18. века, читалишта, модерне: 
јавне, школске, високошколске, националне, специјалне), заснивањем и развојем најзначајнијих 
српских библиотека и знаменитим појединцима који су утемељавали библиотекарску професију 
код Срба.  

Обједињена и у посебну целину издвојена практична настава везана за књигу и библиотеке код 
Срба требало би да студентима пружи целовиту и систематизовану слику, као и да пробуди 
њихова интересовање за ову, до сада мало истражену, проблематику.  Библиотечки практикум 3 
требало би да развије активан однос студената према култури књиге и писања код Срба, као и да 
их ангажује да самостално употпуњавају знања о домаћим библиотекама и знаменитим 
појединцима који су, поводом књиге и библиотека, деловали на пољу српске културе.

Садржај предмета

Библиотечки практикум 3

интерактивно-комуникациона, радионице, темати, посете библиотекама  

Литература

Књига и библиотеке код Срба у средњем веку / Гордана Стокић Симончић. - Панчево: Градска 
библиотека, 2008. 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Српска књига: њени продавци и читаоци у 19. веку / Стојан Новаковић. - Београд, 1900. 
Каталог ћирилских рукописа манастира Хиландара / Димитрије Богдановић. - Београд: САНУ, 
1978. 

Историја Народне библиотеке у Београду / Мираш Кићовић. - Београд: НБС, 1960.
Читалишта у Србији у 19. веку / Десанка Стаматовић. - Београд: НБС, 1984.

Језик, књижевност, култура

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми

семинари

заједнички

основне академске
Библиотечки практикум 3

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета


