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БИБЛИОТЕКАРСТВО И ИНФОРМАТИКА

Шифра предмета:
2 Назив предмета: ТЕОРИЈА И ИСТОРИЈА
БИБЛИОГРАФИЈЕ
1

Статус предмета: ОП
два семестра
4 Трајање:
седми и осми
5 Семестар:
4
6 Недељни фонд
6
7 Број бодова
8 Циљ предмета: Упознавање са теоријом и историјом
библиографије и библиографским методом.
3

9 Опис предмета: Модул 1: Sadržaj i definicija pojma bibliografija. Predmet i
zadaci. Bibliografija i bibliotekarstvo. Vrste bibliografija. Izrada bibliografije:
sakupljanje i izbor građe, raspored građe; prateći elementi uz bibliografiju, bibliografsko
razrešavanje pseudonima, inicijala i šifara. Principi, metode i tehnike bibliografske
obrade. Модул 2: Pregled najznačajnijih bibliografija i drugih referensnih piblikacija
(štampani bibliotečki katalozi, knjižarski i sajamski katalozi, katalozi periodičnih
publikacija, enciklopedije, bibliografski leksikoni).Bibliografija i naučne informacije.
Primena računara u izradi bibliografije. Модул 3: Opšta istorija bibliografije. Teorija
bibliografije u Evropi i SAD. Najvažniji teoretičari 17-20. veka. UNESCO, IFLA i
Međunarodni bibliografski institut u Brislu - zadaci i značaj na polju bibliografije. ISBN,
ISSN. Модул 4: Razvoj bibliografije kod Srba - od začetaka 1768. do danas. Najvažniji
srpski teoretičari bibliografije. Tekuća i retrospektivna bibliografija kod Srba i njihovi
predstavnici. Razvoj pojedinih vrsta bibliografije (personalne, stručne, zavičajne ...).
Srpska bibliografija posle 1945.g. - njeni najznačajniji autori i teoretičari. Jugoslovenski
bibliografski institut. Značaj Narodne biblioteke Srbije za razvoj srpske bibliografije.
JUS standardi za pripremu rukopisa za štampu i bibliografsko opisivanje svih tipova
publikacija.
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Облик наставе
15Обавезе

студената

предавања, вежбања, пракса
похађање наставе - 10 бодова
семинарски рад – 30 бодова
пракса – 5 бодова
реферат – 5 бодова
завршни испит - 50 бодова
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