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Увод

Acta entomologica serbica je научни часопис Ентомолошког друштва Србије.
Часопис се објављује на енглеском, а извод на српском језику. У часопису Acta
entomologica serbica првенствено се објављују оригинални научни радови, затим
кратка научна саопштења и ревијални радови. Обимније студије објављују се као
суплементуми редовним свескама Acta entomologica serbica.
Излази од 1996. континуирано у штампаној форми. До 2015. штампана су два
броја годишње (најчешће двоброј). Од 2015. часопис излази једанпут годишње.
Сви рецензирани и прихваћени радови објављују се на сајту Ентомолошког
друштва „First online“, а крајем календарске године штампа се свеска за дату
годину. Сви радови су доступни у pdf формату на сајту Ентомолошког друштва
Србије (http://www.eds.org.rs/).
Један од оснивача часописа и први уредник био је др Живко Адамовић (19961997). Други уредник је био др Љубодраг Михајловић (1998-2002), а трећи др
Љиљана Протић, од 2003. године.
Acta entomologica serbica је национални часопис, који је основан са циљем да
омогући ентомолозима који обрађују ентомофауну Србије да објављују своје
резултате. Сврха часописа је и едукација и допуна литератури, али и пружање
најновијих информација из области ентомологије.

Ова библиографија периодике по свом карактеру је специјална библиографија,
рађена је de visu, садржи 294 библиографских јединица и обухвата период
излажења 1996. до 2016. године (20 годишта). Циљ библиографије је да буде
исцрпна и да у својој грађи обухвати све прилоге објављене у свим бројевима

појединих годишта. Потребно је напоменути да прилози попут уводних делова,
речи уредника, прикази књига, рекламе и сл. нису обрађивани из разлога њихове
занемарљиве информативне вредности и значаја за часопис. С обзиром на то да су
елементи за библиографски опис узимани из примарних извора, насловне стране и
прелиминарија часописа, библиографија има примарни карактер. У
библиографској обради поштовани су језик и писмо прилога, а предметна
одредница је ћирилична.
Библиографију прате регистри као својеврсни водичи који проширују границе
примарне библиографије и увећавају њену информативну вредност. Подаци у
регистрима су уазбучени. Овде су заступљени: ауторски (или именски) регистар;
регистар наслова; као и предметни регистар. Грађа је комплетно формално
описана, а све библиографске јединице су стручно и предметно класификоване –
имају УДК бројеве и предметне одренице, које су систематизоване у предметном
смислу.
Библиографија је рађена у складу са међународним стандардом ISBD (CP),
комуникационим форматом за машинско читљиво каталогизирање и размену
библиографских информација – COMARC/B и Правилником и приручником за
израду абецедних каталога I-II, Еве Вероне и другом стручном и приручном
литературом (стручни речници, енциклопедије, лексикони, електронске базе
података).
Библиографска грађа је сортирана према абецедном редоследу презимена
аутора/ауторки чланака и прилога, односно, наслова самих чланака уколико су
третирани као анонимна дела у каталошком смислу.

