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Neknjižna građa 

 

10. vežba 

 

                                      

Plakat 

I drugi podaci: 
• 30 x 42 cm, papir, kolor, računarska grafika 
• godina izdavanja 2013. 

 
Vežba: Kreirajte bibliografski zapis za plakat. 
 
Prilikom oblikovanja zapisa pazite na: 

• unos podataka za slikovnu građu (001bc, 116, 200b, 215) 
• oblikovanje naslova (200) 
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Maska N  
001  ac - исправљени запис bk - дводимензионална графика cm - монографска 
публикација d0 - нема хиерархијског односа 7vv - више писама 
100  c2013 hsrp - српски lcb - ћирилица - српска 
1010 asrp - српски 
102  asrb - Србија bcs - Централна Србија 
116  ad - фотомеханичка репродукција bi - папир dc - колор gad - плакат 
2001 aМарија Голубовић bСликовна грађа eклавирски концерт eНародна 
библиотека Србије, 2. фебруар [2013.] 
210  aБеоград cНародна библиотека Србије d[2013] e[б. м. gб. и.] 
215  a1 плакат cилустр., у боји d30 x 42 cm 
60031aГолубовић bМарија xКонцерти wПлакати 
60102aНародна библиотека Србије cБеоград xКонцерти z2013 wПлакати 
675  a027.54:785.6(497.11)"2013"(084.5) b78 c785 - Инструментална музика. 
Оркестарска музика. Камерна музика. Џез 
675  a786.2.071.2 Голубовић М.(084.5) c786/789 - Музика за појединачне 
инструменте (музички инструменти Види: 681.8) 
71202aНародна библиотека Србије cБеоград 4570 - друго 
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11. vežba    
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I drugi podaci: 

• 11  x 15 cm, papir, kolor 
 
Vežba: Kreirajte bibliografski zapis za razglednicu. 
 
Prilikom oblikovanja zapisa pazite na: 

• unos podataka za slikovnu građu (001bc, 116, 200b, 215) 
• oblikovanje naslova (200) 
• opis (330a) 

 
Maska N 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

001   
ac - исправљени запис bk - дводимензионална графика cm - монографска публикација 
d0 - нема хиерархијског односа 7vv - више писама  

100   
bf - публикација с процењеном годином издавања c197? hsrp - српски lcb - ћирилица - 
српска  

1012  asrp - српски aeng - енглески  
102   asrb - Србија bcs - Централна Србија ahrv - Хрватска  
116   ad - фотомеханичка репродукција bc - картон/лепенка dc - колор gae - разгледница  

2001  
aМанастир Раковица код Београда bСликовна грађа dMonastery of Rakovica near 
Beograd  

210   aБеоград cИздање Музеја Српске православне цркве d[197-?] eZagreb gTuristkomerc  
215   a1 разгледница cу боји d11 x 15 cm  
3000  aНасл. преузет са реверсне стр. разгледнице.  
330   aПоглед на Манастир Раковицу.  
5101  aMonastery of Rakovica near Beograd  
6063  aМанастир Раковица wРазгледнице  

675   

a271.222(497.11)-523.6 b27-523.4/.6 - HRIŠĆANSKE CRKVENE GRAĐEVINE. 
CRKVE. MANASTIRI c271.222(497.11)-523 - Српске цркве и манастири s27 - 
HRIŠĆANSTVO. HRIŠĆANSKE CRKVE I VEROISPOVESTI  

675   a726.71(497.11)(084.12) c726 - Религијска, црквена архитектура  
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12. Vežba 

 

 
 
 
I drugi podaci: 

• 24  x 18 cm, foto-papir, crno-belo 
 
Vežba: Kreirajte bibliografski zapis za fotografiju. 
 
Prilikom oblikovanja zapisa pazite na: 

• unos podataka za slikovnu građu (001bc, 116, 200b, 215) 
• oblikovanje naslova (200) 
• opis (330a) 
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Maska N  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

001   
ac - исправљени запис bk - дводимензионална графика cm - монографска 
публикација d0 - нема хиерархијског односа 7vv - више писама  

100   bf - публикација с процењеном годином издавања c199? hsrp - српски lba - латиница  
1010  asrp - српски  
102   asrb - Србија bcs - Централна Србија  
116   af - фотоотисак bi - папир db - црно-бело  
2000  aRadovan Samardžić bSlikovna građa ffoto Imbre Sabo  
210   a[Beograd cs. n. d199-?]  
215   a1 fotografija ccrno-bela d24 x 18 cm  
3000  aNasl. preuzet sa aversne str.  
60031  aСамарџић bРадован f1922-1994 wФотографије  

675   
a94:929 Самарџић Р.(084.12) b929 - BIOGRAFIJE. GENEALOGIJA. HERALDIKA 
c94(100) - Светска историја s929 - BIOGRAFIJE. GENEALOGIJA. HERALDIKA  

700  1  aСабо bИмре f1956- 4600 - фотограф  
900  3  aSzabó bImre f1956-  
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13. vežba 
 

  

 
 

 
 

 

 

 

Kutija 

Etiketa na video DVD 
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U drugi podaci: 
Primarni izvor podataka za bibliografski opis: Ranjeni orao, po romanu Mir-Jam, režija Zdravko Šotra, 
scenario Milovan Vitezović i Zdravko Šotra, muzika Željko Joksimović. 
ISAN broj: 0000-0002-2363-0000-E-0000-0001-U 

 
Vežba:  Kreirajte bibliografski zapis za film na video DVD-u. 
Prilikom oblikovanja zapisa pazite na: 
unos podataka za video snimak (001bc, 100bcd, 115, 200b, 210d, 215) 
napomenu o izvođačima (323) 
dodatne listiće (702) 
 
Maska N   
 
 
001  ac - исправљени запис bg - грађа за видео пројек., видеосн. и филм. cm - монографска 
публикација d0 - нема хиерархијског односа 7vv - више писама 
017  a0000-0002-2363-0000-E-0000-0001-U 2isan - међународни стандардни број за авдио-визуелну 
грађу 
100  c2013 hsrp - српски bd - публикација, закључена приликом изласка или у оквиру календарске 
год. lcb - ћирилица - српска 
1010 asrp - српски 
102  asrb - Србија bcs - Централна Србија 
115  ac - видеоснимак b129 cb - у боји da - звук на филму, видеоснимку hb - снимак уживо kb - 
видеоплоча lk - видео ДВД 
2000 aРањени орао bВидео снимак fрежија Здравко Шотра gсценарио Милован Витезовић, 
Здравко Шотра gпо роману Мир-Јам gмузика Жељко Јоксимовић 
205  a2. изд. 
210  aБеоград cКошутњак филм d2013 eБеоград gCity Records 
215  a1 DVD cзвук, боја d12 cm 
3000 a Насл. са насловног екрана 
3000 aТираж 10.000 
323  aГлавне улоге: Слобода Мићаловић Ћетковић, Иван Босиљчић, Ненад Јездић, Драган 
Николић, Војин Ћетковић, Нела Михаиловић, Маринко Маџгаљ. 
675  a791.221.4(086.8) b791 c791 - Филм. Кинематографија s79 
700  1aШотра bЗдравко f1933- 4300 - режисер 4690 - сценарист 
70201aВитезовић bМилован 4690 - сценарист 
70201aЈаковљевић bМилица 4100 - библиографски претходник 601 
70201aЈоксимовић bЖељко 4230 - композитор 
90212aМир-Јам 601 
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14. vežba 
 

 

           
 
 
 

    
 
 

I drugi podaci: 
izdavački br.: 10288A 
snimak: 68 min 
stereo snimak, akustična tehnika snimanja 
 
Vežba: Kreirajte bibliografski zapis za 

muzički CD. 

 
 
Prilikom oblikovanja zapisa pazite na: 
unos podataka za nuzički CD (001bc, 071, 
126, 127, 128, 200b, 215) 
jezike teksta (101) 
 

CD 
Kutija 

Zadnja strana kutije 
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Maska N  
001  ac - исправљени запис bj - звучни снимци, музички cm - монографска 
публикација d0 - нема хиерархијског односа 7vv - више писама 
010  a978-86-6239-011-0 
07101a10288A 
100  c2012 hsrp - српски bd - публикација, закључена приликом изласка или у 
оквиру календарске год. lba - латиница 
1010 asrp - српски 
102  asrb - Србија bcs - Централна Србија 
126  ai - CD bg - 1,4 м/с (ЦД) eh - 4 3/4 ин (12,05 цм, ЦД, ДВД) cb - стереофонија ia 
- акустична 
127  a010800 
128  arc - рок музика 
2001 aHitovi bZvučni snimak f[izvodi] Riblja čorba g[tekstovi B. Đorđević, osim "Kad 
hodaš" M. Bajagić] 
210  aBeograd cHi-fi centar d2012 eBeograd gGeneral disc tehnology 
215  a1 CD (68 min) d12 cm 
3000 а Nasl. sa etikete na disku 
3000 aTiraž 50.000 
3000 a17 kompozicija rok muzike. 
6063 aЗабавна музика xРок xПесме wКомпакт дискови 
675  a784.011.26(086.76) b78 - MUZIKA c784 - Вокална музика. Народне песме. 
Певачки хорови s78 - MUZIKA 
70201aЂорђевић bБора 4520 - писац текста за композицију 611 
70201aБајагић bМомчило 4520 - писац текста за композицију 612 
71202aРибља чорба 4590 - извођач 
90219aБора Чорба 611 
90219aБајага 612 
 



Upotreba programske opreme COBISS3/Katalogizacija – napredni kurs COBISS 
 

  
36/91  © IZUM, 5. 10. 2015., T54-PUD-VA-SR, V1.0 

15. vežba      
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I drugi podaci: 
• 68 x 49 cm na listu 50 x 70 

cm, presavijena na 24 x 11 
cm 

• ISBN 978-86-6005-404-5 
Sadrži legendu 

• Linearni razmer, nefotografski 
prikaz 

• razmer geografske karte  
1:800.000 

• Vežba: Kreirajte bibliografski 

zapis za geografsku kartu. 
Prilikom oblikovanja zapisa pazite na: 

• oblikovanje podataka za 
kartografsku građu (001bc, 120, 
121, 123, 124, 200b, 206, 215) 
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Maska N 
001  ac - исправљени запис be - картографска грађа, штампана cm - 
монографска публикација d0 - нема хиерархијског односа 7vv - више писама  
010  a978-86-6005-404-5 
100  c2015 hsrp – српски lba - латиница  
1010 asrp - српски  
102 asrb - Србија bcs - Централна Србија  
120 ab - у боји ba - регистар или списак назива на јединици ca - текст на 
јединици 
121 aa - дводимензионална caa - папир db - штампа, отисак 
1231 aa - линеарни размер b800000 
124  aa - нефотографски приказ bd - географска карта  
2001 aSrbija bKartografska građa eturistička karta f[tekst Olgica Miljković]  
205 a5. izd.  
206 a1:800 000  
210 aBeograd cTuristička organizacija Srbije d2015 eBeograd gSlužbeni glasnik  
215 a1 geogr. karta cu boji d68 x 49 cm na listu 50 x 70 cm, presavijena na 24 x 11 
cm 
3000 aTiraž 20.000  
32710 aSadrži legendu.  
6063 aТуризам yСрбија wГеографске карте  
675 a338.48(497.11)(084.3) b912 c338.48 - Туризам s91  
70201 aМиљковић bОлгица f1972- 4080 - аутор додатног текста 

 
 



COBISS  Upotreba programske opreme COBISS3/Katalogizacija – napredni kurs 

 
© IZUM, 5. 10. 2015., T54-PUD-VA-SR, V1.0 39/91 

16. vežba 

 

 
 

 

 

 

I drugi podaci: 
http://www.rts.rs/page/tv/ci/story/18/%D0%A0%D0%A2%D0%A1+2/1938332/%D0%9C%D0
%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81.html 
Vežba:  Kreirajte bibliografski zapis za videosnimak objavljen na internetu. 

 
Prilikom oblikovanja zapisa pazite na: 
unos podataka za elektronski izvor (001b, 135, 200b, 230, 300, 856) 
unos podataka za videosnimak (115, 300) 
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Maska N 
001_ _<a>n - нови запис <b>l - електронски извори <c>m - монографска 
публикација <d>0 - нема хиерархијског односа <7>vv - више писама 
100_ _<c>2015 <h>srp - српски <l>cb - ћирилица 
1010_<a>srp - српски 
102_ _<a>srb - Србија 
115_ _<a>c - видеоснимак <b>033 <c>b - у боји <d>a - звук на филму, 

видеоснимку <h>b - снимак уживо  
135_ _<a>z - друго <b>i - online 
2001_<a>Metropolis <b>Elektronski izvor <i> Danilo Kiš<f>уреднички тим 
Мирјана Бјелогрлић ... [и др.] 
210_ _<a>Београд <c>РТС<d>2015 
230_ _<а>Видео снимак на интернету 

3000_<a>Насл. са насловног екрана 
3000_<a>Видеоснимак траје 32 min.,09 sek. 

3000_<a>Опис извора дана 30. 07. 2015. 
3000_<a>Објављено на ТВ РТС 4. 6. 2015 
60031<a>Киш <b>Данило <f>1935-1989 
675_ _<a>821.163.41:929 Киш Д. <b>821.163.41<c>929 - Појединачне биографије. 
Збирне биографије 
70201<a>Бјелогрлић <b>Мирјана <4>340 - уредник 
70201<a>Валчић-Лазовић <b>Нада <4>340 - уредник 601 
70201<a>Сковран <b>Маја <4>340 - уредник 
70201<a>Радаковић <b>Радмила <4>340 - уредник 
70201<a>Пурешевић <b>Данијела <4>340 - уредник 
70201<a>Илић <b>Светлана <4>340 - уредник 
70201<a>Пајкић Ђорђевић <b>Војка <4>340 - уредник <6>02 
85640<u>http://www.rts.rs/page/tv/ci/story/18/%D0%A0%D0%A2%D0%A1+2/19383
32/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D
0%B8%D1%81.html 
90216<a>Лазовић <b>Нада Валчић- <6>01 
90216<a>Ђорђевић <b>Војка Пајкић <6>02 
 


