
 

 ПРЕДМЕТ: ОСНОВЕ БИБЛИОТЕКАРСТВА  

 

ИСПИТНА ПИТАЊА  

 

 

Библиотекарство као друштвена наука – појам 
Библиотекарство  као друштвена наука – предмет 

Библиотекарство  као друштвена наука - методе  

Библиотека - дефиниција, улога, значај и функције 
Врсте библиотека према законским прописима и препорукама UNESCO 

Дислоцирани фондови народних библиотека (војне, болничке, затворске и библиотеке за слепе) 

Библиотечко законодавство: прописи, правила, закони.  

Категорије законских и подзаконских аката којима се уређује библиотечка делатност  

Услови за оснивање библиотека 

Услови професионализације библиотечке делатности 
Стандарди – сврха, врсте, значај 

Стандарди за школске библиотеке 

Стандарди за високошколске библиотеке 
Стандарди за народне библиотеке 

Стандарди за простор и опрему 

Стандарди за националне библиотеке 

Народна библиотека Србије 

Универзитетска библиотека “Светозар Марковић” 

Патријаршијска библиотека 

Библиотека Матице српске 

Библиотека града Београда 

Народна и универзитетска библиотека “Иво Андрић” (Приштина, Београд, Кососвска 

Митровица) 
Народна и универзитетска библиотека Републике Српске 

Библиотеке за децу 

Народне библиотеке – карактеристике, функције, значај 
Националне библиотеке – карактеристике, функције, значај 

Високошколске библиотеке – карактеристике, функције, значај 

Специјалне библиотеке – карактеристике, функције, значај 

Школске библиотеке – карактеристике, функције, значај 

Рад са посебним категоријама деце у библиотекама 

Однос традиционалне и електронске библиотеке 
Облици рада са корисницима 

Завичајни фондови и завичајне збирке у библиотекама 

Депозитни фондови и депозитне библиотеке 
Функција матичности у библиотечкој делатности 

Посебне библиотеке-целине 

Облици набавке библиотечке грађе 
Куповина као облик набавке 

Размена као облик набавке 

Поклон као облик набавке 

Обавезни примерак као облик набавке 

Легат 

Физичка обрада библиотечке грађе 

Инвентарисање библиотечке грађе 

Ревизија библиотечке грађе 

Периодичне публикације  у фондовима 
Монографске публикације у фондовима 

Некњижна грађа у фондовима 



Организација мреже библиотека у Србији 

Етички кодекси у библиотекарству 

Етички кодекс Библиотекарског друштва Србије 
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