Библиотечки практикум 4
Језик, књижевност, култура.
Студијски програм
заједнички
Изборно подручје (модул)
основне академске
Врста и ниво студија
Библиотечки практикум 4
Назив предмета
3 Статус предмета (обавезни/изборни)
изборни
Број ЕСПБ
Одслушана настава за предмет Организација знања I. У току је похађање наставе за предмет
Услов
Организација знања 2.
Практично упознавање студента са методама, техникама и моделима каталогизације и
Циљ
класификације библиотечке грађе. Поређење модела на националном и међународном плану.
предмета
Оспособљавање за практичну примену свих међународно важећих каталошких и класификационих
правилника, чија примена омогућава општу доступност информација и знања. Упознавање са
електронским облицима каталошке обраде информација. Осамостаљивање у процесу формирања
каталошко-информационог апарата за део фонда једне библиотеке.
Кандидат је оспособљен да међусобно пореди каталошке и класификационе правилнике, како би
Исход
сопственим ангажовањем могао утицати на њихову модернизацију и адаптацију према актуелним
предмета
захтевима библиотеке и њених корисника. Студент је самосталан у изради каталошкоинформационог апарата за библиотечки фонд, без обзира на врсте грађе које га сачињавају.
Садржај предмета
Теоријска
настава
Практична
настава
(вежбе,
ДОН,
студијски
истраживачки рад)

Предности и недостаци традиционалних и аутоматских облика обраде и претраживања грађе.
Анализа правила за каталогизацију у историјској димензији на примерима штампаних библиотечких
каталога (Англосаксонска и Пруска правила за каталогизацију, национални правилници настајали
током друге половине 20. века). Анализа класификационих система у историјској димензији
(Конгресне библиотеке, ББК, ДДК) и компарација са данашњим класификационим системима (УДК).
Анализа пројеката на међународном и националном нивоу - ЦИП, централизована и узајамна
каталогизација. Анализа и практична примена међународних стандарда и националних правилникa
за каталогизацију и предметизацију штампане и на други начин умножене грађе. Поређење
функционалних захтева са претходном каталошком праксом. Систем главних и споредних јединица хијерархија у функцији прегледности, систематичности и информативности. Међународни
стандардни број за различите типове грађе - функционисање и значај. Каталошка и класификациона
обрада одређеног библиотечког фонда на традиционалан и електронски начин. Упознавање са
могућностима софтвера за аутоматску обраду библиотечке
грађе.
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
1
3

Остали часови

Методе
извођења
наставе

интерактивно-комуникациона, радионице, темати, посете библиотекама

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
активност у току
писмени испит
предавања
45 усмени испит
практична настава
колоквијуми
семинари

поена
20
35

