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ИСТОРИЈА У КЊИГАМА ЗА ДЕЦУ – ИЗ УГЛА СТРУЧНЕ 
КЛАСИФИКАЦИЈЕ У СИСТЕМУ УДК

Сажетак: Тема овог рада је скуп теоријских и практичних решења 
из области библиотекарства, односно садржинска обрада библиотеч-
ких јединица са историјском тематиком, намењеној деци. Приказују 
се основна начела на којима почива садржинска обрада библиотечког 
материјала, неке од главних карактеристика класификације у оба њена 
вида, предметном и стручном, а затим садржинска обрада историјске 
литературе, са нагласком на обради књига из области историје за децу. 
Давањем карактеристичних примера учињен је покушај да се покаже 
сложеност предметне и стручне класификације у овој области, као и 
најзначајнији изазови са којима се каталогизатори суочавају приликом 
обраде, али и практична примена усвојених решења, помоћу којих деци 
можемо приближити историју. Сви примери у овом раду су из праксе 
Народне библиотеке Србије, а преузети су из базе COBISS.SR.

Кључне речи: историја, књига, деца, стручна класификација, предметна 
класификација, УДК бројеви.

У библиотекарству се под монографијом подразумева свака 
публикација која је потпуна у једном делу, или ће бити потпуна у 
ограниченом броју делова.1 Обрада монографских публикација је 
сложен процес који подразумева аналитичко сагледавање кључ-
них карактеристика комплетног библиотечког материјала. Класи-
фикација библиотечког материјала остварује се путем разврста-

1  ISBD(M): Међународни стандардни библиографски опис монографских 
публикација / [приређивач] Међународна федерација библиотечких 
удружења и институција = [edited by] International Federation of Library 
Associations and Institutions - Београд: Народна библиотека Србије, 2004, 
стр. 13‒14. 
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вања библиотечких јединица, према тачно утврђеним тематским 
групама и подгрупама, које су унапред дефинисане у оквирима 
посебних класификационих система. 

Класификација писане грађе постоји још од најстаријих 
времена. Наиме, појава писма је временом довела и до потребе за 
класификацијом писаних докумената. У почетку су се документа 
слагала по садржини, а касније су почели да се стварају ката-
лози. Основи циљ библиотечке класификације је да пружи брзу и 
непосредну информацију о одређеном предмету ‒ теми.2 Пред-
метна класификација библиотечке грађе развила се из специфич-
них потреба за што ефикаснијим проналажењем материјала са 
сродним садржајима. Према уопштеној дефиницији, предметни 
каталог је један од стварних каталога који путем предметних 
одредница и предметних рубрика лексикографски сређених и 
успостављених логичних веза међу њима, представља предмет, 
тему или садржај публикација које улазе у фонд библиотеке.3

Израда предметног каталога заснована је на једноставним 
начелима, која подразумевају доследност у употреби термина 
који су усвојени као предметне одреднице. Предметна одред-
ница је састављена од једне или више речи којима се кратко и 
јасно описује тематски садржај публикације. Поред предметне 
класификације, која је заснована на речима, постоје и другачији 
облици садржинске обраде, који су засновани на класификацији 
уз помоћ бројева и словних ознака.

По времену настанка, најстарији систем заснован на поме-
нутим начелима био је Дјуијев систем, скраћено ДДК (DDC ‒ 
Dewey Decimal Classiication). Други по важности је систем 
Универзалне децималне класификације ‒ УДК (UDC ‒ Universal 
Decimal Classiication). Творци овог система били су П. Отле и А. 
Лафонтен, а њихове прве УДК таблице појавиле су се између 1904. 
и 1907. године. Од тада, поменуте таблице се стално усавршавају, 
непрекидно мењају и гранају, како би у сваком тренутку могле да 
обухвате и на адекватан и логичан начин изрази све оно што је 

2  Дивна Глумац, Милица Црвчанин. „Правила за израду предметног каталога 
Народне библиотеке СР Србије”. Заједница библиотека бр. 3 (1973). 

3  Љиљана Брковић. Предметна класификација – Предметни каталог (Бео-
град: Народна библиотека Србије, 1997). 
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ново у развоју науке и на тај начин представе целокупно људско 
стваралаштво и знање забележено на било ком медију.4 

Све до 1990-их година, за израду и усавршавање таблица 
УДК система била је надлежна међународна организација ФИД 
(Federation internationale d Information et de documentation). 
Године 1992. оснива се УДК Конзорцијум (UDC Consortium), 
који преузима надлежност за одржавање и ревизију система Уни-
верзалне децималне класификације као и за континуирано обја-
вљивање измена и допуна. Класификација целокупног људског 
знања у систему УДК, потпуно је независна од језичких разлика. 
Основни циљ УДК таблица огледа се у настојању да се у тачно 
утврђеној хијерархијској структури прикажу све научне дисци-
плине, полазећи од основне поделе на десет основних група, од 
којих је девет у употреби а четврта група је без садржаја. У деветој 
групи налазе се: географија, биографије и историја. 

УДК класификација је у делу Историје имала велике измене 
у периоду од 1992. до 2000. године. Народна библиотека Србије је 
те измене и допуне за стручну класификацију библиотечке грађе 
из области историје почела да примењује од 2002. године. Најва-
жније измене чини промена принципа формирања УДК броја, 
одустаје се од сложених бројева у оквиру 93/99. 

УДК  број  94,  који  је  раније  означавао  средњовековну  и  
савремену  историју   (уопште),  добија  значење  Општа  исто-
рија.  Комбинацијом  овог  броја  са  општим  помоћним   бро-
јевима за место (Табела 1е ‒ Опште помоћне ознаке за место) и 
време (Табела 1г – Опште помоћне ознаке за време) изражавају 
се појединачне историје земаља  и  народа. За народе који имају 
заједничку историју, а географски се не могу ограничити (Јевреји, 
Роми) користе се општи помоћни бројеви за етничке групе и 
народе (Табела 1ф – Опште помоћне ознаке групе људских пре-
дака, етничке групе и националности).5 

Народна библиотека Србије издавала је УДК таблице са 
свим изменама и допунама све до 2019. године када је Конзорци-

4  Слободанка Тодоровић, „Новине у систему Универзалне децималне класи-
фикације”. Гласник Народне библиотеке Србије бр. 1. (2001).  

5  Љуба Јањетовић. „Измене UDK таблица у групи Историја”. Гласник Народне 
библиотеке Србије бр. 1 (2002). 
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јум одлучио да се УДК таблице не штампају, већ да се све измене 
и допуне могу пратити онлајн преко платфоре Српски УДК. 
Превођење УДК таблица за онлајн платформу било је поверено 
по областима обраде каталогизаторима из Народне библиотеке 
Србије, Библиотека Матице српске и Универзитетске библиотеке 
„Светозар Марковић”.

*  *  *

Као и свака друга наука, историја има своје специфичности, 
које долазе до посебног изражаја, управо приликом садржинске 
обраде библиотечких јединица са историјском тематиком. Када 
је реч о предметној класификацији библиотечких јединица са 
тематиком из области историје, од класификатора се на првом 
месту очекује да располажу основним предзнањима из области 
опште и националне историје.  

Деци широм света и њиховим породицама, специфичне 
библиотечке услуге намењене најмлађим читаоцима, никада 
нису биле важније него што су данас. Приступ знању и богатству 
различитих светских култура, учење током читавог живота, као 
и општа писменост, не само класична, већ и дигитална, постали 
су најважнији задаци нашег друштва.6 Децу треба научити како 
да изаберу књигу која је прилагођена њиховом узрасту. Децу и 
њихове родитеље треба упутити како да на најбољи начин кори-
сте каталоге књига и тако изаберу књигу која одговара развојном 
добу њиховог детета.

Да бисмо створили бољу будућност, неопходно је да позна-
јемо прошлост. Упознавање прошлости најбоље се учи уз помоћ 
књига које имају историју као предметну одредницу. Интерес 
сваког друштва јесте да деца познају националну и општу исто-
рију. Илустроване историје за децу, кроз приче прилагођене дечи-
јем узрасту помажу када школско градиво постане преобимно 
и несхватљиво. Ове књиге упознају децу са историјом, од праи-
сторије до савремног доба. Кроз овај вид публикација деца се од 
најранијег узраста упознају са члановима српске лозе Немањића, 

6  „Смернице за библиотечке услуге за децу”. Гласник Народне библиотеке 
Србије бр. 1 (2006). 
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са Обреновићима и Карађорђевићима, са српским јунацима из 
Косовског боја, али и са светском историјом. Помоћу илустрова-
них књига из историје деца се упознају са старим цивилизацијама 
и важним открићима. Сазнају о начину живота појединих народа, 
о њиховим навикама и њиховој култури. 

У мноштву књига које се налазе у електронским и лисним 
каталозима, треба препознати ону која као тему има историју а 
коју може да чита дете. За то су се побринули каталогизатори 
како би свако од нас на најпрактичнији начин могао да пре-
позна такву књигу. Када је реч о класификацији библиотечког 
материјала са тематиком из области историје прилагођене деци, 
неопходно је нагласити да сва конкретна решења у тој области 
првенствено зависе од избора самог класификационог система. 
Библиотекари у Републици Србији користе систем УДК. Као што 
је поменуто, историја се налази у деветој групи и има број 94. Да 
би што прецизније описали публикацију, каталогизатори поред 
главних (основних) таблица користе и помоћне таблице, опште 
и специјалне помоћне бројеве. Помоћне таблице се користе за 
осветљавање различитих аспеката предмета: временског, гео-
графског, језичког, формалног и сл. Оне садрже опште и специ-
јалне помоћне бројеве који се препознају по карактеристичним 
симболима који им претходе.7

У примерима који следе можемо пратити како се комбина-
цијом броја за историју са општим помоћним бројевима за место 
и време добија тачан податак где и у ком временском периоду се 
десио историјски догађај који је описан у књизи. Уколико тако 
сложеном УДК броју додамо још општи помоћни број за облик8 
и лица,9 (02.053.2) добијамо податак коме је намењена публи-
кација коју држимо у руци. У последње време каталогизатори се 

7  Слободанка Тодоровић, Стручни каталог (Београд: Народна библиотека 
Србије, 1991). 

8  Општим помоћним ознакама за облик означава се облик или начин пред-
стављања докумената. Оне не могу да се користе за означавање садржаја 
докумената. (02) Књиге уопштено Напомена o oпceгу: Овде класификовати 
документа у форми књиге уопштено. 

9  Опште помоћне ознаке за лица и личне карактеристике. Помоћне ознаке -05 
се увек додају главном броју који изражава тему  која треба да буде означена 

-053.2 Деца и одојчад (уопштено) 
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веома често одлучују за помоћни број (02.053.2.025.2). Овај број 
нам показује да је књига коју држимо у руци намењена деци и да 
илустрације прате текст.

Сви примери који су употребљени у овом раду су из праксе 
Народне библиотеке Србије, преузети су из базе COBISS.SR.

* Пример 1. 

94(02.053.2)

821.163.41-93

 СТАНИШИЋ, Слободан, 1939- 
    Старина Новак : хајдук и војсковођа / Слободан 
Станишић ; илустровао Никола Витковић. - 3. изд. - 
Чачак : Пчелица издаваштво, 2020 (Чачак : Мајсторовић). 
- 39 стр. : илустр. ; 21 cm. - (Деца читају српску историју) 
Тираж 1.000. 
ISBN 978-86-6089-629-4 
COBISS.SR-ID 282614284 

* Пример 2.

 94(02.053.2) 
МАКДОНАЛД, Фиона 
    Опаки владари које не желите да упознате / написала 
Фиона Мекдоналд ; илустровао Дејвид Антрам ; осмислио 
и дизајнирао Дејвид Саларија ; преводилац Никола 
Томашевић]. - 1. изд. - Чачак : Пчелица, 2014 (Чачак : 
Светлост). - 32 стр. : илустр. ; 28 cm. - (Едиција Убедљиво 
10 најгорих) 
Изв. ств. насл.: Top Ten Worst hings about Vicked Rulers. - 
Тираж 1.000. - Појмовник: стр. 30-31. - Регистар. 
ISBN 978-86-6089-486-3 (брош.) 
1. Антрам, Дејвид, 1958- [илустратор] 
COBISS.SR-ID 210222092 
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Примери публикација Старина Новак: хајдук и 
војсковођа и Опаки владари које не желите да упознате у 
УДК броју имају број 94 што значи да ове публикације за 
тему имају историју. Поред броја за историју у загради је 
број (02.053.02). Број у загради представља комбинацију 
два општа помоћна броја и то помоћни број за облик 
[(02) значи да је у питању књига] и општи помоћни број 
за лица [(-053.2) деца и одојчади]. УДК број 94(02.053.2) 
означава књигу за децу са историјском тематиком. 

* Пример 3.

94(38)(02.053.2)

 ХИЛ, Кристијан 
    Велики народи из прошлости. Грци / Кристијан Хил ; 
превела с италијанског Гордана Бреберина ; [илустратор 
Фабијано Фјорин]. - Београд : Лагуна, 2019 (Нови Сад : 
Артпринт МЕДИА). - 106 стр. : илустр. ; 20 cm. - (Мала 
Лагуна) 
Превод дела: I Greci / Christian Hill. - Тираж 1.500. 
ISBN 978-86-521-3206-5 (брош.) 
COBISS.SR-ID 273024524

* Пример 4.

 94(367)(02.053.2) 
РАДИЋ, Радивој, 1954- 
    Стари Словени / Радивој Радић ; [илустратор Синиша 
Бановић]. - Београд : Креативни центар, 2011 (Београд : 
Публикум). - 32 стр. : илустр. ; 24 cm. - (Библиотека Овако 
се живело. Средњи век / Креативни центар) 
Тираж 2.000. - Хронолошка таблица: стр. [33]. - Регистар. 
ISBN 978-86-7781-887-6 (брош.) 
а) Стари Словени -- Историја 
COBISS.SR-ID 186807308
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У претходним примерима приказана је публикација са 
историјском тематиком, али у овим примерима поред УДК броја 
који означава књигу за децу са историјском тематиком, видимо 
да постоји још један општи помоћни број за место.10 Број (38) 
којим се означава Стара Грчка и број (367) којим се означавају 
Стари Словени.

* Пример 5.

94(497.11 Београд)»14»(02.053.2)

 ДАМЊАНОВИЋ, Ирина, 1976- 
     Београд - престоница деспота Стефана / Ирина 
Дамњановић, Вера Батановић Лаловић ; илустрације 
Дејан Мандић. - Београд : SIL books, 2011 (Београд : 
Штампарија манастира Градац). - 47 стр. : илустр. ; 30 cm 
+ план Београда ([1] пресавијен лист) 
Тираж 1.000. - Речник: стр. 45. - Библиографија: стр. 46. 
ISBN 978-86-83483-87-7 (брош.) 
1. Батановић Лаловић, Вера [аутор] 

 a) Београд -- Историја -- 15в 
COBISS.SR-ID 184212236

* Пример 6.

 94(497.11 Београд)(02.053.2) 
930.85(497.11 Београд)(02.053.2) 
БЕОГРАДСКИ споменар : из живота старог Београда / 
[приредио] Небојша Јанковић. - Београд : Bookland, 2016 

10  Помоћне ознаке за место указују на географски опсег, место или други про-
сторни аспект садржаја означеног главним УДК бројем. Помоћне ознаке за 
место (1/9) су примењиве кроз главне таблице ако је аспект места секун-
даран у односу на главну тему. Помоћне ознаке за место се обично наводе 
после главног броја.
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(Бор : Терција). - 147 стр. : илустр. ; 24 cm. - (Библиотека 
Ризница Србије / [Bookland]) 
Текст штампан двостубачно. - Тираж 1.000. - 
Библиографија: стр. 145. 
ISBN 978-86-7182-576-4 (картон) 
1. Јанковић, Небојша, 1956- [приређивач, сакупљач]

a) Београд – Историја

b) Београд -- Културна историја

COBISS.SR-ID 222643724

Ови примери као и претходни говоре о публикацијама са 
историјском тематиком за децу и имају географски помоћни 
број за Србију (497.11) и словну ознаку града ради прецизнијег 
објашњења. У првом примеру дат је и временски период који је 
обрађен у књизи. Поред тога ови примери имају и предметне 
одреднице које прецизно одређују тематику публикације.

* Пример 6.

94(497.11)»1914/1918»(02.053.2)

 МЛАДЕНОВИЋ, Божица 
    Србија у Великом рату / Божица Младеновић ; [израда 
карата Милован Миливојевић]. - 1. изд. - Београд : Завод 
за уџбенике, 2008 (Суботица : Ротографика). - 139 стр. : 
илустр. ; 29 cm. – 

 (Библиотека Херодотове заврзламе) 
Тираж 2.000. - Библиографија: стр. 139. 
ISBN 978-86-17-15399-9 (брош.) 
a) Први светски рат 1914-1918 -- Србија 
COBISS.SR-ID 147741964
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* Пример 7.

 94(100)»1914/1918»(02.053.2) 
94(100)»19»(02.053.2) 
 МОРИС, Нил, 1946- 
    Почетак 20. века и Први светски рат : [освит 20. века] 
/ Нил Морис ; консултант Хју Строн ; [илустрације 
Лоренцо Чеки... [и др.] ; карте Паола Балданзи ; превод 
агенција Капетановић]. - Београд : Књига-комерц, 2011 
(Београд : Књига-комерц). - 48 стр. : илустр. ; 28 cm. – 
(Илустрована историја света / [Књига-комерц] ; 20) 
Превод дела: Turn of the Century and the Great War / Neil 
Morris. – 

 Тираж 6.000. - Речник: стр. 46. - Регистар. 
ISBN 978-86-7712-289-8 (картон) 
a) Први светски рат 1914-1918 

 b) Историја, општа -- 20в 
COBISS.SR-ID 186794252

У следећим примерима може се видети како су описане 
публикације које као тему имају Први светски рат. Иако у себи 
имају ратну тематику, обе публикације су илустроване и прила-
гођене деци, што нам показује број (02.053.2). Публикација нам 
говори о историјским дешавањима у временском периоду који је 
наведен, те тако имамо 94 за историју, затим географски помоћни 
број за Србију (497.11) тј. помоћни број за сва места (100).11 Под 
наводницима се у УДК класификацији означавају године које 
су обухваћене у књизи («1914/1918»). У оваквим примерима се 
уводи и тематска предметна одредница која нам даје ближи опис 
садржаја књиге.12 

11  (100)Опште као место. Међународно. Све земље уопште
12  Поље 606 – Тематска предметна одредница
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* Пример 7.

 321.18:929 Константин I Велики (02.053.2) 
94(495.02)»03»(02.053.2)

 ПЕТРОВИЋ, Јасминка, 1960- 
    Мали Велики Константин / Јасминка Петровић, Елиана 
Гавриловић ; [фотографије Небојша Борић]. - Београд 
: Народни музеј, 2013 (Београд : Публикум).- 72 стр. : 
илустр. ; 21x21 cm. - (Едукативни програми Одељења за 
едукацију Народног музеја у Београду) 
Тираж 1.000. - Стр. 3: [Предговор] / Бојана Борић Бре-
шковић.- Личности које се појављују у књизи: стр. 66. - 
Речник: стр. 67-68. 
ISBN 978-86-7269-147-4 (брош.) 
1. Гавриловић, Елиана, 1964- [аутор]

a) Константин I Велики, римски цар (око 280-337) 

 b) Византија -- 4в 
COBISS.SR-ID 199303436

* Пример 8.

321.18:929 Александар Велики (02.053.2)

94(02.053.2)

 БИНГАМ, Џејн 
    Александар Македонски / Џејн Бингам ; илустровао 
Робин Лори ; превео Никола Пајванчић ; саветник за 
историју Ен Милард. - Београд :Лагуна, 2008 (Суботица : 
Ротографика). - 63 стр. : илустр. ; 20 cm. – (Едиција Корак 
по корак. Корак 3 ; коло 1) (Мала Лагуна) 
Превод дела: Alexander the Great / Jane Bingham. - Тираж 
1.500. 
ISBN 978-86-7436-866-4 (брош.) 
a) Александар Велики, македонски краљ (356пне-323пне) 
COBISS.SR-ID 146404198
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У претходно наведеним примерима сам наслов нам говори 
да је то дело посвећено некој личности из историје. Код публика-
ција које се могу сагледати као биографско дело обавезно се уводи 
предметна одредница13 и поред броја који означава историју за 
децу додаје се још комбинација два УДК броја који су у односу. 
Први представља облик владавине (321.18) и број 929 који у УДК 
таблицама значи да је публикација биографија одређене лично-
сти. Уз број 929 обавезно стоји словна ознака (име особе чија је 
биографија). УДК број ових публикација садржи и број (02.053.2) 
што значи да је намењена деци.

* Пример 9.

 821.163.41(02.053.2)-32 
94(100)(02.053.2) 
ПОПОВ, Раша, 1933- 
    Задимљена историја : (ретке и чудновате приче) / Раша 
Попов. - Београд : Bookland, 2012 (Бор : Терција). - 180 
стр. ; 21 cm. - (Библиотека Хит / Bookland) 
Тираж 1.000. 
ISBN 978-86-7182-473-6 (картон) 
COBISS.SR-ID 193371916 

* Пример 10.

 821.111-93-341 
94(100)»19»(02.053.2) 
ДИРИ, Тери 
    Двадесети век / Тери Дери ; [илустровао Филип Рив ; 
превела Дејана Младеновић]. - 2. изд. - Београд : Народна 
књига - Алфа, 2005 (Београд : Алфа). - 178 стр. : илустр. ; 21 
cm. - (Библиотека Петар Пан ; књ. бр. 160) (Ужаси историје) 

13  Поље 600 – Лично име као предметна одредница
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Превод дела: he 20th Century / Terry Deary. - Кор. ств. 
насл.: 20. век. - Тираж 1.000. 
ISBN 86-331-2104-2 (картон) 
1. Кор. ств. насл. 
COBISS.SR-ID 122818828

У електронским каталозима наилазимо и на овакве при-
мере класификовања књига за децу са историјском тематиком. 
У претходним примерима класификатор је одлучио да кроз први 
УДК број публикацију представи као књижевност за децу са исто-
ријском тематиком, а да се другим УДК бројем прикаже да је у 
питању историја за децу. Веома често се класификатор одлучује 
да књиге са историјском тематиком за децу приказује само једним  
од ова два УДК броја. 

* Пример 11.

94(02.053.2.025.2)

 821.163.41-93 
СТАНИШИЋ, Слободан, 1939- 
    Урош Нејаки : син Душана Силног / Слободан 
Станишић ; илустровао Озрен Миждало. - Чачак : 
Пчелица, 2020 (Чачак : Мајсторовић).- 39 стр. : илустр. ; 
21 cm. - (Деца читају српску историју) 
Тираж 1.000. Животопис Стефана Уроша V: стр. 38-39. 
ISBN 978-86-6089-468-9 (картон) 
COBISS.SR-ID 282471180

*  *  *

Циљ овог рада био је да се кроз различите примере прикаже 
каталогизација и класификција књига са историјском темати-
ком, чији је садржај прилагођен деци. Када су историјске књиге 
за децу у питању веома је важно да у УДК броју поред броја за 
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историју стоји и помоћни број (02.053.2), који прецизно одре-
ђује публикације за децу. У последње време приликом обраде 
оваквих књига користи се број (02.053.2.025.2), који нам указује 
на то да је публикација прилагођена деци и да илустрације у тој 
књизи прате текст. Текст са пратећим илустрацијама је нешто 
што највише погодује најмлађим читаоцима. Употребом ових 
помоћних бројева у комбинацији са бројем за историју, библи-
отекари дечијих одељења ће на прави начин моћи да препоруче 
историју деци. Ради лакшег проналажења ових публикација у 
командном претраживању COBISS-а се користите префикс DC 
(DC=94*(02.053.2) или DC=94*(02.053.2.025.2)). Једини проблем 
приликом овакве претраге представља то што код неких публика-
ција на тему националне и опште историје у пољу 675а не постоји 
помоћни број. 
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History in books for children - from the angle of professional 
classiication in UDC

Summary: his paper highlights some of the basic theoretical and practical 
questions that relate to the classiication of historically themed literature 
for children. In the introductory sections, some basic principles underlying 
the classiication of relevant literature are outlined. Ater that, some of the 
main features of the Universal Decimal Classiication (UDC), relevant for 
the classiication of historically themed literature for children are discussed. 
his completes the introductory part of the paper and addresses the main 
issues related to the classiication of historical literature, with emphasis on 
the processing of books in the ield of history for children. By pointing to 
characteristic examples, an attempt has been made to show the complexity 
of subject and professional clasiication in this particular ield. his way of 
classiication of these books is making history, both the national and general, 
more accessible and closer to children. All the examples in this paper are 
from the practise of the National library of Serbia and are taken from the 
COBISS.SR database.

Key words: history, book, children, professional classiication, subject cla-
ssiication, UDC.

                                    
                                        

                                               
 

                               САВРЕМЕНИ ТОКОВИ  КК  оо  рр  аа  кк  бб  ии  бб  лл  ии  оо  тт  ее  кк  ее  66//22002211
Симић Н. ,,Историја у књигама за децу – из угла стручне класификације у систему УДК”, 158–172  

 
    
  

Примљено: 14. јуна 2021.
Исправке рукописа: 13. августа  2021.

Прихваћено за објављивање: 23. августа  2021.


