Библиотечки практикум 6
Језик, књижевност, култура
Студијски програм
заједнички
Изборно подручје (модул)
основне академске
Врста и ниво студија
Библиотечки практикум 6
Назив предмета
3 Статус предмета (обавезни/изборни)
изборни
Број ЕСПБ
Одслушана настава за предмет Теорија и историја библиографије 1. Упоредо похађање
Услов
наставе за предмет Теорија и историја библиографије 2.
Циљ
предмета

Практично потврђивање знања везаних за области теорије и методологије рада на
библиографији. Упознавање са основним стандардима, чија примена омогућава унифицираност,
потпуност и компатибилност у процесима обликовања књиге и знања о књизи од стране аутора,
издавача, библиотекара и библиографа и осамостаљивање студента у процесу примене тих
стандарда. Препознавање библиографије као чувара културне баштине и националног
културолошког и научног идентитета.

Исход
предмета

Студент је способан да разликује врсте библиографија и да их сам израђује, примењујући
стандарде типичне у подручјима издавања и библиографске обраде, у циљу повећања
доступности публикација и информација.

Садржај предмета
Теоријска
настава
Практична
настава
(вежбе,
ДОН,
студијски
истраживачки рад)

Анализа критеријума за израду текуће и ретроспективне националне библиографије. Анализа
појединих примера различитих типова библиографије. Анализа доприноса истакнутих
теоретичара библиографије на нашим просторима. Примена стандарда: ЈУС З.А0.500 за
припрему рукописа за штампање; ЈУС З.А4.024 за изглед библиографске маншете; ЈУС З.А4.021
за уобличење чланака у периодичним публикацијама; ЈУС З.А4.020 за уобличење периодичних
публикација; ЈУС З.А4.025 за кратак садржај периодичних публикација и других докумената; ЈУС
З.А4.030 за међународно стандардизовано нумерисање монографских публикација; ЈУС З.А4.031
за међународно стандардизовано нумерисање серијских публикација; ЈУС З.А4.040 за изглед
насловних листова књиге; ЈУС З.А4.060 за регистре публикација у прилогу.
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
1
3
Методе
извођења
наставе

Остали часови

Интерактивно-комуникативна.

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

