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3 Статус предмета (обавезни/изборни) Изборни

Услов

Циљ

предмета

Исход

предмета

Теоријска

настава

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад)

1

2

3

4

5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
2 0

Методе

извођења

наставе

поена Завршни испит поена

5 писмени испит 30

10 усмени испит 30
10
15

Одслушана настава за предмет Увод у библиографију.

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Студент савладава знања из области теорије и историје библиографије. Студент је оспособљен 
да класификује и сам обавља библиографска истраживања, препознајући типолошке 
карактеристике. Студент уме  да на микро плану организује пројекте који омогућавају локалну, 
односно универзалну библиографску контролу и доступност публикација.

Стицање знања из области теорије и историје библиографије на међународном плану - како за 
све културолошки истакнуте земље, тако и као резултат обједињавања тежњи појединаца и 
институција за формирање међународних библиографских пројеката. Стицање способности за 
међусобно компарирање свих тих доприноса, као и за усавршавање на плану напредних 
библиографских истраживања. Оспособљавање за увођење у предмет Теорија и историја 
библиографије 2.

Садржај предмета
Општа историја библиографије. Теорија библиографије у Европи и САД. Најважнији теоретичари 
17-20. века. Развој појединих врста библиографије, њихове карактеристике и значај на 
националном и међународном плану: ретроспективне и текуће националне библиографије, 
персоналне, тематске, стручне, завичајне, библиографије старих и ретких књига, библиографије 
библиографија. УНЕСKО, ИФЛА и Међународни библиографски институт у Брисeлу - задаци и 
значај на пољу библиографије. Универзална библиографска контрола. Универзална доступност 
публикација. Међународна стандардизована нумерација за различите врсте грађе ( ИСБН, 
ИССН, ИАН...).

Теорија и историја библиографије 1

Монолошки, дијалошки, интерактивно-комуникативни.

Литература

Reference Sources in History : an introductory guide / Ronald H. Fritze, Brian E. Coutts, Louis A. 
Vyhnanek. - Santa Barbara : ABC-Clio, 1990. - XVII, 319 str. ; 24 cm.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Историја руској библиографии до начала 20. века / Н. В. Здобнов. - Москва, 1955.

Увођење ISBN система у Југославији / Милоје Ракочевић. - Белешке. У: Библиотекар. - ISSN 0006-
1816. - Год. 37, бр. 1/3 (1985), стр. 11-20.

Trends in bibliographic control / ed. by Mery Ellen Soper and Benjamin F. Page. - University of Illinois, 
1977.

Bibliography, current state and future trends. Part I and II / ed. By Robert Downs, Frances B. Jenkins. - 
University of Illinois, 1967.

Језик, књижевност, култура

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми

семинари

Основне академске студије
Теорија и историја библиографије 1

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


