
 

ПРЕДМЕТ:КАТАЛОГИЗАЦИЈА,  ПРЕДМЕТНА И СТРУЧНА 

КЛАСИФИКАЦИЈА    

                                Део предмета : Каталогизација (  Aлфабетски калатлог ) 

 

 

Дипломирани библиотекари, библиотекари и виши књижничари 

 

      ИСПИТНА ПИТАЊА  

1. Начела каталогизације  

2. Кооперативна (узајамна) каталогизација у OPAC окружењу 

3. Каталогизација у публиликацији (CIP) 

4. Библиографски циљеви 

5. Библиографски језик 

6. Универзална библиографска контрола 

7. Међунардни стандардни  библиографски опис. Обједињено издање (опсег, 

сврха, основне карактеристике) 

8. COMARC/B - Формат за машински читљиво каталогизирање (основне 

карактеристике) 

9. Формални каталози (дефиниција и врсте) 

10. Електронски каталог (задаци и структура) 

11. Лисни алфабетски каталог (задаци и организација) 

12. Каталошки запис (задаци и структура) 

13. Каталошка јединица (дефиниција и врсте) 

14. Главна каталошка јединица (дефиниција и структура) 

15. Помоћне каталошке јединице (врсте, задаци и структура) 

16. Упутно-информативни систем у лисном алфабетском каталогу 

17. Упутно-информативне релације у електронском каталогу 

18. Одредница – тачка приступа (дефиниција, врсте) 

19. Јединствена одредница – контролисана тачка приступа (дефиниција, елементи) 

20. Нормативна контрола (сврха, принципи) 

21. Индивидуална одредница (појам, елементи) 

22. Колективна одредница (појам, елементи) 

23. Стварна одредница (појам, елементи) 

24. Формална одредница (појам, елементи) 

25. Ауторство (примарно, алтернативно, секундарно) 

26. Појам индивидуалног ауторства  

27. Појам колективног ауторства 

28. Вишеструко ауторство (коауторство) 

29. Ауторство које се по значају и удела аутора разликује  

30. Презиме  у јединственој  индивидуалној одредници 

31. Лично име и патронимик у јединственој индивидуалној одредници 

32. Псеудоним у јединственој индивидуалној одредници 

33. Колективно тело (дефиниција и врсте) 

34. Подређено колективно тело 

35. Јединствена колективна одредница за скупове 

36. Јединствена колективна одредница за политичко-територијалне јединице и 

њихове органе 

37. Појам анонимног дела 

38. Каталошки опис монографских публикација  



39. Каталошки опис монографских публикација у више делова 

40. Каталошки опис монографских публикација са садржајно самосталним 

радовима једног или више аутора или анонимним радовима 

41. Каталошки опис ограничених издавачких целина 

42. Каталошки опис монографских публикација са пропратном грађом 

43. Каталошки опис  докторских и магистарских радова 

44. Каталошки опис сепарата и фототипских издања 

45. Каталошки опис приштампаних радова 

46. Kаталошки опис саставних делова  

47. Каталошки опис континуираних извора (серијских публикација)  

48. Каталошки опис  текућих интегративних извора 

49. Каталошки опис електронских извора  

50. Каталошки опис вишеврсних извора  

51. Каталошки опис некњижне грађе   
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Књижничари 

       ИСПИТНА ПИТАЊА   

1. Начела каталогизацијa 

2. Принципи узајамне каталогизације 

3. Каталогизација у публиликацији (CIP) 

4. Међунардни стандардни  библиографски опис. Обједињено издање (опсег, 

сврха, основне карактеристике) 

5. COMARC/B - Формат за машински читљиво каталогизирање (основне 

карактеристике) 



6. Формални каталози (дефиниција и врсте) 

7. Електронски каталог (задаци и структура) 

8. Лисни алфабетски каталог (задаци и организација) 

9. Каталошки запис (задаци и структура) 

10. Каталошка јединица (дефиниција и врсте) 

11. Главна каталошка јединица (дефиниција и структура) 

12. Помоћне каталошке јединице (врсте, задаци и структура) 

13. Упутно-информативни систем у лисном алфабетском катал 

14. Одредница – тачка приступа (дефиниција, врсте) 

15. Јединствена одредница – контролисана тачка приступа (дефиниција, елементи) 

16. Нормативна контрола (сврха, принципи) 

17. Индивидуална одредница (појам, елементи) 

18. Колективна одредница (појам, елементи) 

19. Стварна одредница (појам, елементи) 

20. Формална одредница (појам, елементи) 

21. Ауторство (примарно, алтернативно, секундарно) 

22. Појам индивидуалног ауторства  

23. Појам колективног ауторства 

24. Вишеструко ауторство (коауторство) 

25. Ауторство које се по значају и удела аутора разликује  

26. Презиме  у јединственој  индивидуалној одредници 

27. Лично име и патронимик у јединственој индивидуалној одредници 

28. Псеудоним у јединственој индивидуалној одредници 

29. Колективно тело (дефиниција и врсте) 

30. Подређено колективно тело 

31. Јединствена колективна одредница за скупове 

32. Јединствена колективна одредница за политичко-територијалне јединице и 

њихове органе 

33. Појам анонимног дела 

34. Међународни стандардни библиографски опис монографских публикација 

(ISBD(M) (основне карактерисзике) 

35. Каталошки опис монографских публикација у више делова 

36. Каталошки опис монографских публикација са садржајно самосталним 

радовима једног или више аутора или анонимним радовима 

37. Каталошки опис ограничених издавачких целина 

38. Каталошки опис монографских публикација са пропратном грађом 

39. Каталошки опис  докторских и магистарских радова 

40. Каталошки опис сепарата и фототипских издања 

41. Каталошки опис приштампаних радова 

42. Kаталошки опис саставних делова  

43. Међународни стандардни библиографски опис континуираних извора ISBD(CR) 

(основне карактеристике)  

44. Међународни стандардни библиографски опис електронских извора ISBD(ЕR) 

(основне карактеристике) 

45. Међународни стандардни библиографски опис некњижне грађе ISBD(NBM)      

основне карактеристике) 
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