Увод у библиографију
Језик, књижевност,култура
Студијски програм
заједнички
Изборно подручје (модул)
основне академске
Врста и ниво студија
Увод у библиографију
Назив предмета
3 Статус предмета (обавезни/изборни)
изборни
Број ЕСПБ
Број места на предмету.
Услов
Спознавање библиографије као самосталне и помоћне научне дисциплине, као полазишта и исходишта
Циљ
сваког научног рада. Оспособљавање кандидата за обављање основних библиографских
предмета
претраживања. Увођење у предмет Теорија и историја библиографије 1.
Исход
предмета

Стицање јасне свести о значају библиографије у процесима организације знања и научно-истраживачког
рада. Студент је упознат са основним библиографским принципима и методама библиографског
истраживања. Студент је оспособљен да самостално израђује библиографије персоналне и тематске
библиографије основне сложености.

Садржај предмета
Садржај и дефиниција појма библиографија. Предмет и задаци. Библиографија и библиотекарство.
Теоријска
Библиографија као облик организације информација и знања. Врсте библиографских истраживања.
настава
Начини разјашњавања библиографских недоумица. Структура библиографског рада: Библиографска
студија. Библиографски опис. Базе података. Облици претраживања база података. Стратегија
претраживања. Израда библиографије: сакупљање и избор грађе, распоред грађе; пратећи елементи уз
библиографију, библиографско разрешавање псеудонима, иницијала и шифара. Принципи, методе и
технике библиографске обраде. Примери методолошки исправних библиографских истраживања.
Традиционални и електронски библиографски извори - формирање, претраживање. Библиографске
анотације. Планирање и припрема библиографских пројеката и библиографских студија. Евалуација
улоге библиографских истраживања у научном и стручном раду.
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
2
0
Методе
извођења
наставе

Остали часови

Монолошки, дијалошки, интерактивно-комуникативни.

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

поена
60

