Пун назив предмета
Катедра

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ
Филозофски факултет Пале
Студијски програм: Општа књижевност и
библиотекарство
I циклус студија
III година студија
СТАНДАРДИ И ПРОПИСИ У БИБЛИОТЕКАРСТВУ
Катедра за библиотекарство–Филозофски факултет Пале

Шифра предмета

Статус предмета
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0
1,4
укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)
укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)
45 h
63 h
Укупно оптерећењепредмета (наставно + студентско):
108 h семестрално
1. Савладавање основних знања ради развијања општих и специјалних компетенција из
библиотечког права.
2. Овладавање прописима и стандардима, који се примјењују у библиотекарству и библиотечкој
дјелатности.
3. Упознавање са међународним изворима права о библиотекарству и слободном протоку
Исходи учења
информација.
4. Усвајање основних права о библиотекарству и њихова примјена у библиотечко-информационој
дјелатности Републике Српске.
5. Овладавање стандардима за стручни рад и образовање запослених у библиотекама и другим
установама које обављају библиотечко-информациону дјелатност и дјелатност заштите старе и
рјетке књиге.
Условљеност
Нема услова за слушање предмета.
Наставне методе Теоријска предавања, групне дискусије, индивидуалне и групне консултације, презентације радова.
1. Појам, предмет и метод права о библиотекарству. Људска права и библиотеке. Демократизација
културних ресурса.
2. Међународне основе библиотечког права. Међународни извори права о библиотекарству и
слободном протоку информација.
3. Конвенције, резолуције, декларације и препоруке Унеска, Савета Европе, Ифле, Еблиде, и
других међународних асоцијација за науку, просвету, културу и библиотекарство.
4. Традиције библиотечког права код јужнословенских народа.
5. Право о библиотекарству у БиХ. Библиотечко право Републике Српске. Закон о библиотечкој
дјелатности.
6. Правни статус библиотека. Библиотеке као установе јавне службе.
Садржај
7. Оснивање и регистровање библиотека. Правила за рад у библиотекама.
предмета по
8.1. колоквијум
седмицама
9. Препоруке Међународне федерације за документацију (FID) о стандардизацији обраде
библиотечке грађе и информација.
10. Стандарди за набавку библиотечке грађе. Стандарди за обраду библиотечке грађе. Стандарди
за чување и заштиту библиотечке грађе.
11. Права корисника библиотека. Стандарди за коришћење библиотечке грађе.
12. Библиотечко-информациони системи и системи заштите старе и ретке књиге (покретних
културних добара).
13. Библиотека као установа заштите старе и ретке књиге.
14. Утврђивање и регистровање библиотечке грађе као покретног културног добра.Стандарди
образовање запослених у библиотекама и другим установама које обављају библиотечкоинформациону делатност.
Фонд часова/ наставно оптерећење
(седмично)

Индивидуално оптерећење студента (у
сатима семестрално)

15. 2. Колоквијум
Аутор/ и
Бараћ, Д.
Аутор/ и
Бараћ, Д.
/
/
/

Обавезе, облици
провјере знања и
оцјењивање

Web страница
Датум овјере

Обавезна литература
Назив публикације, издавач
Година
Странице (од-до)
Право у области књиге, Народна библиотека Србије 2014
15-202
Допунска литература
Назив публикације, издавач
Година
Странице (од-до)
Право о библиотекарству у Србији, Народна
1994
7-102
библиотека Србије
Закон о библиотечко-информационој делатности,
2011
/
Службени гласник РС, бр. 52
Закон о обавезном примерку публикација,
2011
/
Службени гласник РС, бр. 52
Закон о библиотечкој дјелатности, Службени
2001/20
/
гласник Републике Српске, бр. 52/бр.39
03
Врста евалуације рада студента
Бодови
Проценат
Предиспитне обавезе
присуство предавањима/ вјежбама 5
5
домаћа задаћа 5
5
1. колоквијум 25
25
2. колоквијум 25
25
Завршни испит
завршни испит (усмени/ писмени) 40
40
УКУПНО
100
100 %

