
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

Одслушана настава за предмете Увод у библиографију, Теорија и историја библиографије 1.

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Студент је теоретски припремљен за сваку врсту библиографских истраживања, како као 
самостални истраживач, који познаје све принципе и приступе, тако као историчар и теоретичар 
библиографије, чија су критичност, објективност и самосталност  основни предуслови 
библиографских истраживања.

Упознавање са развојем различитих врста библиографије код Срба. Упознавање са доприносом 
појединих домаћих библиографа. Развијање свести о критеријумима неопходним за стасавање 
националне библиографије. Упознавање националних институција науке, културе и образовања које 
доприносе развоју библиографије.

Садржај предмета
Развој библиографије код Срба - од зачетака 1768. до данас. Најважнији српски теоретичари 
библиографије. Текућа и ретроспективна библиографија код Срба и њихови представници (Захарије 
Орфелин, Димитрије Давидовић, Георгије Магарашевић, Павле Соларић, Александар Андрић, 
Антоније Арновљев Арнот, Ђуро Даничић, Стојан Новаковић, Павле Поповић...). Развој појединих 
врста библиографије (персоналне, стручне, завичајне, библиографије старих и ретких књига, 
библиографије периодике, библиографије библиографија ...). Српска библиографија после 1945 - 
њени најзначајнији аутори и теоретичари  (Георгије Михаиловић, Лазар Чурчић, Душан Панковић, 
Мирослав Пантић...). Библиографски институт Филозофског факултета, Југословенски 
библиографски институт - развој, улога, значај. Значај националних библиотека (Народне 
библиотеке Србије, Библиотеке Матице српске) за развој српске библиографије. ЈУС стандарди за 
припрему рукописа за штампу и библиографско описивање свих типова публикација.

Теорија и историја библиографије 2

Монолошки, дијалошки, интерактивно-комуникативни.
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Језик, књижевност, култура

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми

заједнички

основне академске
Теорија и историја библиографије 2

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