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Одслушана настава за предмет Организација знања 1.
Услов
Предмет треба да укаже на начине организације знања како би било могуће постићи већи степен
Циљ
ефективности истраживања.. Основни каталог сваке библиотеке је алфабетски (именски,
предмета
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...).
Исход
предмета

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.

Садржај предмета
Ауторски (именски, алфабетски) каталог - терминолошка и садржајна одређења. Одреднице Теоријска
историјски развој, врсте и карактеристике. Каталошка јединица - врсте, саставни делови. Општи
настава
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.
Практична
настава
(вежбе,
ДОН,
студијски
истраживачки рад)
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Монолошки, дијалошки, интерактивно-комуникативни методи.
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