Књига и библиотеке код Срба
Језик, књижевност, култура
Студијски програм
заједнички
Изборно подручје (модул)
основне академске
Врста и ниво студија
Књига и библиотеке код Срба
Назив предмета
3 Статус предмета (обавезни/изборни)
изборни
Број ЕСПБ
Услов
Обједињена и у посебну целину издвојена настава везана за два медија комуникације знања:
Циљ
књигу и библиотеке, а у контексту националног историјског развоја и домета, требало би да
предмета
студентима пружи целовиту и систематизовану слику, као и да пробуди њихова интересовања за
ову, до сада мало истражену, проблематику.
Исход
предмета

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.

Садржај предмета
Теоријска
настава

Од библиотеке манастира Хиландара и дворских библиотека српских деспота, преко српских
читалишта у 19. веку, до Народне библиотеке Србије и Библиотеке Матице српске, које
представљају водеће институције савременог професионалног развоја, траје 9 векова дуга
историја српских библиотека. С обзиром да оне још увек нису добиле интегралну писану историју,
него се стручна јавност претежно бавила историјатом појединих институција и биографијама
знаменитих појединаца, предметом су обухваћени социолошко-културолошки и професионални
аспекти који воде синтези знања у овој области. Неопходна сагледавања историје писма и
писања код Срба, одлике писаних докумената у појединим епохама, однос рукописне и штампане
књиге, развој књижарства и издаваштва, као и законска регулатива којом је у прошлости био
регулисан положај књиге и библиотека, надопуњују историју библиотека и нуде могућност њеног
бољег разумевања.

Практична
настава
(вежбе,
ДОН,
студијски
истраживачки рад)
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
Остали часови
2
0
Методе
извођења
наставе

монолошка, интерактивно-комуникациона

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
10 писмени испит
активност у току
предавања
практична настава
усмени испит
15
колоквијуми
20
семинари

поена

55

