
БИБЛИОТЕКАРСТВО I 

ИСПИТНА ПИТАЊА за школску 2004/2005. годину 

1. Библиотекарство као друштвена наука - појам, предмет, методе 

2. Библиотека: појам, дефиниција, функција 

3. Врсте библиотека према препорукама UNESCO-а 

4. Националне библиотеке: карактеритике, функције, задаци, организациони облици 

5. Високошколске библиотеке: организација, функције, фондови, стандарди 

6. Специјалне библиотеке: организација, задаци, фондови, стандарди 

7. Школске библиотеке: карактеристике, задаци, структура и обим фонда према 

стандардима 

8. Народне библиотеке: задаци, функције, организација; стандарди 

9. Библиотечко законодавство: закони, подзаконска акта, правилници, упутства, стандарди. 

10. Библиотечко законодавство у Србији 20. века 

11. Закон о библиотечкој делатности из 1994. 

12. Матичност као законска обавеза библиотека 

13. Организација, историјски развој и пословање Библиотеке Матице српске 

14. Организација, историјски развој и пословање Народне библиотеке Србије. Матичност 

према Закону. 

15. Стандарди за народне библиотеке (минимум стандарда) 

16. Стандарди за специјалне библиотеке 

17. Стандарди за школске библиотеке 

18. Стандарди за простор и опрему 

19. Стандарди за високошколске библиотеке 

20. Међународни стандарди - значај, суштина, примена 

21. Процеси рада у библиотеци: набавка, обрада, чување и коришћење грађе. Задаци који 

проистичу из ових процеса. 

22. Обавезни примерак - историјат, значај, функционалност 

23. Куповина као вид набавке. Извори за избор нове литературе. 

24. Поклон као вид набавке - врсте, предности и недостаци 

25. Размена као вид набавке библиотечке грађе 

26. Међубиблиотечка сарадња - облици сарадње на националном и међународном нивоу 

27. Мрежа библиотека; принципи повезивања 

28. Дечја одељења (или дечје библиотеке у свету)-особености организације, задаци, фондови. 

29. Библиотечки фонд: појам, профил, организација и подела 

30. Библиотечки фондови по врсти грађе и по намени 

31. Пријем библиотечке грађе, контрола исправности, инструменти евиденције. Физичка 

обрада грађе. 

32. Инвентарисање - аналитички и групни инвентар 

33. Организација смештаја библиотечких фондова 

34. Завичајни фондови - појам, значај, задаци 

35. Ревизија библиотечког фонда - законска обавеза, организација и инструменти рада 

36. Коришћење библиотечких фондова, евиденција, обавезе и права корисника 

37. Методе и облици рада са корисницима 

38. Међубиблиотечка позајмица 
39. Депозитне библиотеке и депозитни фондови 

40. Закон о ауторском праву 



41. Удруживање библиотека и библиотекара на националном нивоу 

42. Удруживање библиотека и библиотекара на медјународном нивоу 

43. Организација, развој и удруживање високошколских библиотека у Србији у историјској 

перспективи и данас 

44. Посебне библиотеке Универзитета у Београду 
45. Организација, развој и пословање Универзитетске библиотеке "Светозар Марковић" 

46. Систем квалитета у библиотекама 

47. Евалуација библиотечке делатности. Облици евалуације 

48. Етички кодекси у библиотекарству 

49. Интелектуална слобода у библиотекама 
50. Библиотека и универзитет. 

51. Библиотека и учење на даљину. 

52. Стручна литература у библиотекарству 
53. Библиотека САНУ. Патријаршијска библиотека.  

 


