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Одслушана настава за предмет Библиотекaрство 1.
Број ЕСПБ

Студент ће бити оспособљен да самостално води набавну политику и организацију фонда 
библиотеке, која укључује и послове ревизије и одлагања грађе у депозит. Студент ће разумети и 
умети да организује различите видове сарадње библиотека са другим институцијама културе, 
науке и образовања, као и заштите културне баштине.

UNISIST, BIS, NATIS, CELEX, EBSCO, COBSON, COORDI - анализа и евалуација врста 
умрежавања. Сарадња библиотека са архивима и музејима.Структура кадра у библиотекама. 
Доживотно учење. Д. Спилер, М.Б. Лајн, Џ. Томпсон о модалитетима набавке библиотечке грађе. 
К.В. Нил, Д. Фоскет о условљености набавке мотивацијом корисника. Библиотеке-целине - 
поступци, критеријуми, стандарди. Инвентарисање свих врста библиотечке грађе. Ревизија, 
отписивање и одлагање у депозит - принципи, критеријуми, облици, значај. Врсте фондова. Појам 
уравнотеженог фонда. Електронска библиотека наспрам традиционалне. Систем квалитета - 
увођење, евалуација, значај. Економска функција библиотечке делатности. 

Студент ће се упознати са модалитетима повезивања библиотека у мреже, библиотечко-
информационе системе и конзорцијуме. Побољшавање комуникације са корисницима директно је 
условљено фондовима библиотека, чија уравнотеженост у односу на профил библиотеке и 
структуру корисника зависи од набавне политике, процеса ревизије, одлагања у депозит и 
спровођења система квалитета у пословању. Студенту ће бити предочени постојећи модалитети, 
уз развијање критичког мишљења и провере у пракси.

Садржај предмета
Врсте умрежавања библиотека. Облици сарадње библиотека са другим институцијама културе, 
образовања и наукеОблици сарадње библиотека са другим институцијама културе, образовања и 
науке. Методологија и организација рада у библиотеци. Модалитети набавке библиотечке грађе. 
Условљеност набавке профилом библиотеке и мотивацијом корисника.  Специфичности 
куповине, обавезног примерка, размене и поклона. Библиотеке-целине. Легат у библиотеци - 
поступци, критеријуми пријема, обраде и коришћења. Физичка обрада и инвентарисање 
библиотечке грађе - типологија образаца. Ревизија библиотечке грађе. Одлагање у депозит. 
Врсте фондова. Систем квалитета у библиотекама. Евалуација библиотека. Економска улога 
библиотека у савременом друштву.

Библиотекарство 2

Монолошки, дијалошки, интерактивно-комуникативни.

Литература

BOOKS, Bricks and Bytes : libriries in the twenty-first century / edited by Stephen R. Graubard ... [et al.]. 
- New Brunswick [etc.] : Transaction Publishers, 1997. - XVIII, 361 str. ; 23 cm

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Скуп библиотекара балканских земаља : сарадња, образовање, квалитет / уред. Александра 
Вранеш. - Београд : Филолошки факултет, 2000.

Економска улога библиотека у савременом друштву / прир. Александра Вранеш, Љиљана 
Марковић. - Београд : Филолошки факултет, 2004.

Завичајни фондови у библиотекама. - Београд : НБС; Чачак : Градска библиотека "Владислав 
Петковић Дис", 2004.

Високошколске библиотеке / Александра Вранеш. - Београд : Универзитетска библиотека 
"Светозар Марковић", 2004.

Језик, књижевност, култура.
заједнички.
основне академске.
Библиотекарство 2

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



поена Завршни испит поена

5 писмени испит 30

10 усмени испит 30
15
10

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми

семинари


