
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

писмени испит 20

45 усмени испит 35

заједнички

основне академске
Библиотечки практикум 5

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

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми

семинари

Библиотечки практикум 5

интерактивно-комуникациона, радионице, темати, посете библиотекама  

Литература

STANDARDIZATION Activities of Concern to Libraries and National Bibliographies : an Outine of Current 
Practices, Projects and Publications / compiled by IFLA International Office fore UBC. - London : IFLA 
Committee on Cataloguing, 1976. - XII, 36 str. ; 30 cm

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Upravljanje izvorima informacija u bibliotekama : upravljanje fondovima u teoriji i praksi / Piter Klejton, Gari 
Judžin Gorman. Bibliografija / Adela Klejton ; prevela s engleskog Gordana Ljubanović. - Beograd : Clio, 
2003 (Beograd : AB Taš). - 330 str. ; 22 cm. - (B Plus)

OCLC - najveći katalog na svetu / Vesna Injac. - Dostupno i na: http://www.nb.rs/view_file.php?file_id=161. - 
У: Гласник Народне библиотеке Србије. - ISSN 1450-8915. - God. 3, br. 1 (2001), str. 251-261.

The WHOLE digital library handbook / edited by Diane Kresh for the Council on Library and Information 
Resources. - Chicago : American Library Association, 2007. - X, 416 str. : ilustr. ; 23 cm

The HUMAN Side of Reference and Information Services in Academic Libraries : adding value in the digital 
world / Edited by Lesley S. J. Farmer. - Oxford : Chandos Publishing, 2007. - XXI, 134 str. ; 
23 cm. - (Chandos information professional series)

Језик, књижевност, култура

Похађање наставе за предмет Теорија и историја библиографије 1.

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Студент је осамостаљен за сваку врсту библиографских истраживања, јер на вежбама упознаје све 
библиографске принципе и приступе. На часовима практикума  студент развија критичност, 
објективност и самосталност као основне предуслове библиографских истраживања.

Анализа карактеристика  појединих типова библиографије. Анализа самосталних и скривених 
библиографија у хронолошкој перспективи од појаве појединих врста до данас. Препознавање 
заједничких елемената врсте у појединим примерима. Увиђање специфичности, међусобна 
компарација. Анализа поступака и процедура за увођење и спровођење међународних пројеката, 
какви су Универзална библиографска контрола (УБК), Универзална доступност публикација (УАП), 
међународна стандардизација. Анализа последица примене ових пројеката.

Осамостаљивање студента за припремање и развијање библиографских истраживања  као 
предуслова сваког научног рада, али и као независних  научних пројеката.

Садржај предмета


