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Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
2 0

Одслушана настава за предмет Организација знања 1.
Број ЕСПБ

Циљ предмета је оспособљавање полазника за формирање, одржавање и коришћење 
алфабетског и предметног каталога. Студент ће се упознати са чињеницом да дефинисање 
ауторства има своје импликације, подржане Законом о ауторском праву, у формулисању 
одреднице за алфабетски каталог.

Предмет треба да укаже на начине организације знања како би било могуће постићи већи степен 
ефективности  истраживања.. Основни каталог сваке библиотеке је алфабетски (именски, 
ауторски) каталог. Начини тумачења категорије ауторства имају директне последице на 
формулисање одреднице у каталогу, као ауторске, стварне, колективне и формалне, што ће бити 
садржај првог модула. Други модул обухватиће детаљну анализу националних и међународних 
стандарда (ISBD, ISO) за сваки облик библиотечке грађе (монографске, серијске публикације, 
сви облици некњижне грађе, електронски извори...).

Садржај предмета
Ауторски (именски, алфабетски) каталог - терминолошка и садржајна одређења.  Одреднице - 
историјски развој,  врсте и карактеристике. Каталошка јединица - врсте, саставни делови.  Општи 
међународни стандард. Међународни стандард за каталошки опис монографских, серијских 
публикација, некњижне грађе, картографског материјала, електронских извора, музикалија, 
саставних делова публикација, старе и ретке књиге. Функционални захтеви за библиографске 
записе. Међународни стандардни број за означавање појединих врста библиотечке грађе. 
Организација ауторског каталога. Предметни каталог, начела организације. Врсте одредница и 
пододредница.

Организација знања 2

Литература

Алфабетски каталог монографских публикација : израда и формирање / Мирјана Бабовић, 
Светлана Јанчић. - 2. допуњено изд. - Београд : Народна библиотека Србије, 1991 (Београд : 
Народна библиотека Србије). - 244 стр. ; 24 cm. - (Стручна библиотекарска литература ; 14)

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Стручни каталог / Слободанка Тодоровић. - Београд : НБС.

"What is That Hyphen Doing Anyway?" : cataloguing and classification of serials and the new 
technologies / Philip Bryant. - Abstract. - Bibliografija: str. 24.

Предметни каталог у библиотеци општег типа / Дивна Глумац. - Београд : НБС, 1980.

UPUTSTVA za normativne zapise i uputnice ; & Uputstva za predmetne normativne i uputne jedinice / 
[priredila] Međunarodna federacija bibliotečkih udruženja i institucija = [prepared by] International 
Federation of Library Associations and Institutions ; [prevela i priredila Ljiljana Kovačević]. - 2. izd. - 
Beograd : Narodna biblioteka Srbije, 2005 (Beograd : Zuhra). - 115 str. : tabele ; 29 cm. - (Edicija 
Savremena biblioteka / [Narodna biblioteka Srbije])

Језик, књижевност, култура
заједнички

основне академске
Организација знања 2

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



Методе

извођења

наставе

поена Завршни испит поена

5 писмени испит 30

10 усмени испит 30
10
15

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Монолошки, дијалошки, интерактивно-комуникативни методи.

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми

семинари


