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„Ако сакате да ја конципирате иднината треба 

сериозно да го погледнете минатото“ 

(стара кинеска поговорка) 
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Вовед 

 

Ерата на информациско - технолошкиот развој 

не ги одмина ни библиотеките. Во изминатите три 

децении новиот начин на умножување и пренесување 

на содржините значително влијаеше на 

традиционалниот начин на работа на библиотеките 

преобразувајќи ги во хибридни библиотеки на пат кон 

дигитализација на книжевното творештво. 

Оваа студија произлезе од загриженост за тоа 

како библиотеките, како институции, се претставени во 

медиумите и на социјалните мрежи. Малку внимание 

му се посветува на имиџот на библиотеките во 

медиумите.  

Импликациите за библиотеките го надминуваат 

имиџот на библиотеките и библиотечните 

професионалци во медиумите. Политиката кон книгата 

или подобро речено за книгата и библиотеката е 

составен дел на културната, научната и образовната 

политика на еден народ.  
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Една од суптилните активности на 

библиотечната дејност е нејзината застапеност во 

мрежниот медиум. Темата за библиотеката како 

медиум е одбрана со цел да се доближи современата 

општествена појава која е неодминлива за голем број 

корисници на библиотечните услуги. 

Присуството на библиотеката во мрежниот 

медиум е непостојана. Нејзиното присуство зависи од 

нејзините активности и работата на менаџерскиот тим. 

Во виртуелниот свет на книгата, со дигитализацијата на 

книжевната граѓа се повеќе се менува комуникацискиот 

процес на корисникот и библиотекарот. 

Електронските медиуми, интернетот, и 

социјалните мрежи максимално ја демократизирале 

комуникацијата и интеракцијата меѓу луѓето и со тоа да 

овозможат голем проток на информации. Присуството 

на голем број социјални мрежи овозможува различени 

начини на користење за различни намени. Така на 

пример Facebook, Twitter, MySpace, LinkedIn, You tube, 

Instagram, Goodreaders, се некои од многуте мрежи за 
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користење и разменување на податоци, форографии 

или видеа. 

Овие мрежи даваат можност за поврзување, 

поточно бележење на одговори, коментари, но и давање 

различни услуги, како што се електронските пораки за 

настани кои се организираат како добар пример за 

интеракција со корисниците. 

Повеќето социјални мрежи ги информираат луѓето за 

различни настани кои споделуваат информациии и 

соработуваат меѓу себе.  

Библиотеките се место каде се собираат многу луѓе и 

каде со години успешно се информираат и поврзуваат 

едни со други. Денес во дигиталниот и виртуелен свет 

се поставува прашањето во која насока ќе се движи 

библиотеката: како центар за културни, образовни, 

информативни настани, дружења или таа улога ќе ја 

преземат медиумските социјални мрежи со што се 

јавува страв од намалување на корисничкиот број. 

Сепак треба да ја гледаме напредната страна на 

технологијата и да кажеме дека социјалните мрежи се 
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потенцијал за нов дигитален простор кој е отворен и 

понуден на библиотеките кои сепак тоа го препознале и 

го примениле. Тоа налага нови правила на примена - 

строго водејќи грижа за осетливоста на 

комуникацијата, имајќи ја во предвид заштитата на 

приватноста, релевантноста на информацијата и 

авторските права. 

Примената на новите технологии во 

информациска служба во склад со навиките и 

потребите на корисниците а со тоа и библиотекарите 

мотивациски да дејствуваат и да привлекуваат поголем 

број млади корисници. Заедничко обележје на 

современите народни библиотеки е нивната 

полифункционалност. Нивната улога е во задоволување 

на потребите на корисниците, овозможување слободен 

пристап на информации, образование и едукација, 

ширење на културните знаменитости и привлекување 

што поголем број на корисници. Оваа улога на 

библиотеките јасно е нагласена во Манифестот на 
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UNESCO од 1994 година како едно од важните 

човекови права.  

Насоките на IFLA за јавните библиотеки истакнуваат 

дека собирањето, организирањето и користењето на 

информациите во широк спектар на корисници е важен 

и битен сегмент на библиотеките.                        
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Библиотеката како комуникациска средина 

 

Библиотекарството низ историјата ја покажало 

својата силна страна на издржливост и развој, а со тоа 

потребата од прифаќање на новите предизвици на 

технолошкиот и научниот развој.  

Успехот на секоја библиотека се темели на 

реализирање на нејзините цели – задоволување на 

потребите на корисниците. Зад секој успех на 

библиотеката како битен елемент е комуникацијата 

помеѓу библиотекарот и корисникот.  

Комуникацијата (lat. communicatio: 

соопштување, разговор) претставува сложен процес на 

генерирање на значење преку испраќање и примање 

вербални и невербални симболи и знаци коишто се под 

влијание на различни контексти1. Може да се дефинира 

и како практика на кодирање информации преку звуци, 

симболи и дејствија за да им се пренесе таа 

                                                 
1Jones, R. G. (©2013). Communication in the real world: An 

introduction to communication studies. DOI: 

http://open.lib.umn.edu/communication  
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информација на другите, која што вклучува и 

декодирање на таа информација и нејзина 

интерпретација за да ѝ се даде значење2 или, 

едноставно, како процес на разбирање и споделување 

на значење.3  

Библиотеката е срцето на заедницата, таа ги споделува 

збиднувањата, настаните со своите корисници, ги 

информира и отворено комуницира со нив. 

Комуникацијата во библиотеката е отворен прозорец 

кон ризницата на науката, социјалната средина, 

културата, општеството. Затоа таа претставува спонтан 

и доста сложен процес кој опфаќа многу вештини. 

Постојат повеќе поделби на комуникацијата, но 

главната поделба е на вербална и невербална. Во 

вербалната комуникација се користат гласот, говорот и 

јазикот како средство за комуницирање, додека 

                                                 
2 Paxons, P. (2010). Mass communications and media studies: an 

introduction. New York: The Continuum International Publishing 

Group, p. 2. 
3 Pearson, J. & Nelson, P. (2000). An introduction to human 

communication: Understanding and sharing. Boston: McGraw-Hill, p. 

6. 
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невербалната комуникација ги опфаќа говорот на 

телото (изразот на лицето, гестикулациите, контактот 

со очите, зацрвенувањето и сл.) и тонот на гласот. 

Комуникацијата лице в лице, односно непосредната, 

директната комуникација, за разлика од посредната, ги 

опфаќа и двата типа на комуникација и затоа се смета 

како најуспешен облик на комуницирање. И слушањето 

има многу важна улога во комуникацијата. Слушањето 

претставува интелектуален и емоционален процес со 

кој личноста која слуша ги вклучува сите свои 

потенцијали за да го сфати значењето на пораката. 

Активното слушање е процес во кој личноста зема 

активно учество, обидувајќи се да ги разбере фактите и 

чувствата коишто ги изразува соговорникот4.  

Улогата на современиот библиотекарот, според P. 

Wilson: „специјалист - библиотечен експерт, личност 

која знае како да го постави, организира, одржува и 

планира работниот процес во библиотеката. 

                                                 
4 Bahtijarević-Šiber, F., Sikavica, P., & Pološki-Vokić, N. (2008). 

Suvremeni menadžment. Zagreb: Školska knjiga, str. 100.  
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Библиотекарот ја познава институцијата, библиотеката, 

го знае нејзиното место во општеството и знае како да 

ја организира за да биде во потполност во функција на 

своите корисници.“ 

 

Видови комуникација со помош на новите 

технологии во библиотеките  

Библиотеката како медиум на комуникација значи се 

она што дава библиотеката на корисниците за 

задоволување на нивните потреби, вклучувајќи ги 

секако и пораките, информациите, барањата и 

очекувањата.  

Освен традиционалните библиотечни содржини, 

дигиталните содржини, достапните електронски извори 

и, помалку или повеќе, функционалните простори што 

библиотеките ги нудат, тие сѐ повеќе стануваат центри 

на локалните случувања во заедницата и со своето 

работење влегуваат во сите актуелни прашања 

поврзани со нивните корисници. На тој начин наполно 

се ориентираат кон осмислување иновативни и 
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креативни решенија за своите проекти, така што „за 

библиотеката може да биде вистинска предност 

доколку во јавноста се створи мислење дека таа се 

наоѓа во првите редови на вредни технолошки 

иновации.5  

Улогата на општествените мрежи е да информираат, да 

убедат и да поврзат со бараната цел. Не станува збор за 

Facebook, LinkedIn, Tweeter, Open book, Flicker,  и 

слично, во прашање е комуникацијата, начинот да се 

дојде до информацијата. Предноста на Internet 

комуникацијата е тоа што се бара го има сега во 

моментот.  

Сето тоа го имавме порано, само што беше во 

поразличен облик (адресар, речник, енциклопедија).  

Ако библиотеката е темел на културата на една нација, 

тогаш квалитетот на комуникација е основа за взаемна 

соработка помеѓу корисникот и библиотекарот. 

                                                 
5 Klejton, Piter Gari Gorman, Judžin,Upravljanje izvorima informacija 

u bibliotekama, Beograd; CLIO, 2003. 
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Потребата на корисникот го дефинира односот 

библиотекар – корисник или подобро кажано 

релацијата за квалитетот на комуникацијата. Од овој 

агол слободно можеме да истакнеме повеќе предуслови 

за квалитетот на комуникацијата помеѓу библиотекарот 

и корисникот – повторно да го имаме на ум дека 

библиотеката не е пасивен посредник на триаголникот: 

книга-библиотека-корисник, туку напротив активен 

креатор на знаења и информации. 

Корисникот е учесник во креирањето на услугата, 

квалитетот пак на услугата ја вреднува корисникот. 

Лошата услуга не може да се замени или да се поправи. 

Затоа ќе речеме дека целта на секоја услуга е 

уникатноста. Улогата на библиотекарот е клучот за 

добра услуга, да го информира, да го увери и поврзи 

корисникот со бараната информација. 

Денес, говориме за традиционални и мрежни 

(интернет) корисници како потенцијални чинители на 

библиотечните активности. При перципирањето на 

корисниците, нивното однесување е еден вид показател 
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за нивните потреби. Со текот на промените на 

општествено-технолошкиот напредок, тоа однесување 

станува повод повеќе да се осврнеме на причините на 

перципирањето и однесувањето на корисниците при 

задоволувањето на нивните потреби. 

 

Обемот на услуга вчера и денес 

Ако во минатиот век, традиционалниот начин 

(физичкиот допир со книгата) на сервисирање услуги 

кон корисниците бил единствениот пат на 

задоволување на потребите, денес се користи терминот 

„информациско однесување“, којшто опфаќа многу 

начини на кои луѓето комуницираат, бараат и користат 

информации. Информациската наука му овозможува на 

библиотекарството негов понатамошен развој. За да 

имаме вистинска слика како се движи процентот на 

користење на библиотеката и библиотечните услуги од 

страна на корисниците, библиотеката треба да води 

статистика како релевантен показател на искористените 

ресурси и услуги од библиотеката и библиотечниот 
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кадар. Обемот и длабочината на библиотечните услуги 

зависи од големината на библиотеката и заедницата на 

која таа ѝ припаѓа. Библиотечните услуги зависат од 

книжниот фонд со кој располага библиотеката, 

просторот, опремата и од стручноста и обученоста на 

библиотечниот кадар. Денес не е доволно само да се 

создадат добри збирки, да се осмислат добри услуги и 

програми, туку е потребно и за сето тоа добро да се 

известува. Имајќи предвид дека библиотекарите се во 

непосреден контакт со корисниците и дека тие се 

нејзините главни застапници пред заедницата којашто 

ја опслужуваат, неопходно е библиотекарите да 

поседуваат силни комуникациски вештини и знаења. 

Библиотеките се места каде се случуваат неформални 

контакти и позитивни искуства. Затоа треба да се 

градени и опремени да поттикнуваат општествени и 

културни активности кои се од заеднички интерес на 

јавноста.6  

                                                 
6 Bon, Milena. Knjižnice – kulturni, informacijski, izobraževalni, 

socialni in komunikacijski centri. // Knjižnica – komunikacijsko, 
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Нови медиуми во комуникацијата  

Без информациска писменост денес животот е 

незамислив. Кога станува збор за информациската 

писменост, се мисли на можноста за откривање на 

потребните информации, одделување и користење на 

нив. Често ваквите активности се изведуваат преку 

современи технологии. Со цел да се добие 

информациска писменост, библиотеките играат голема 

улога Библиотекарска теорија и практика7 во процесот 

на информациско описменување на оние корисници 

кои пројавуваат интерес за тоа. Покрај тоа, 

библиотеките треба да се обидат да ја стимулираат 

креативноста и критичкото размислување преку 

селекција, оценување и користење на информациите. 

Библиотеките сѐ повеќе го препознаваат Интернетот 

како нова комуникациска алатка којашто дава 

бескрајни можности во системот на воспитување и 

                                                                                                  
multikulturalno središte lokalne zajednice : zbornik radova (8. 

savjetovanje za narodne knjižnice, Sveti Martin na Muri, 2011.). 

Zagreb : Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, 2012.) 

7 Библиотекарство, Волумен 35 (2018), бр. 1-2, стр.132. 
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образување на младите генерации. Новите 

информатички и комуникациски технологии отвораат 

бројни можности за комуницирање на библиотеката со 

јавноста. Користењето современи медиуми за 

комуникација на библиотеката ѝ овозможуваат да биде 

препознатлива во државата и опкружувањето, т.е. да 

изгради сопствен оригинален идентитет. Формирањето 

на библиотечна комуникација во современите медиуми 

им овозможува на корисниците да бидат рамноправни 

учесници во комуникацијата со библиотеката, со што 

ќе се градат демократски односи засновани врз почит. 

За да може библиотеката да се усогласи со потребите на 

своите корисници, таа треба да го насочи својот бизнис 

кон современите медиуми и можностите што ги нудат. 

Важно е библиотеките да играат клучна улога во 

добивање, собирање, организирање, евалуација и 

користење на информации поврзани со книги и тие да 

се покажат како клучен сегмент во наставата поврзана 

со материјалот за книги.  



19 

 

Преку употреба на информатичка и комуникациска 

технологија, библиотеките овозможуваат пристап до 

поголем број електронски ресурси и услуги, со што 

библиотеките ги прави посредник помеѓу 

информациите и технологијата. Информациска 

писменост на библиотекарите подразбира можност за 

ефективно пребарување на информации, знаење за 

избор и проценка на информации, леснотија на 

користење на современи медиуми, свесност за 

проблемот со сигурност и кредибилитет на 

информациите, како и ефикасност на трансферот на 

информации до корисниците на библиотечни услуги. 

Информативната писменост често пати се поврзува со 

термини како компјутер, медиуми, интернет или 

дигитална писменост. Библиотечната писменост е 

предвесник на информативната писменост, а таа се 

реализира со инструкции и поуки за употреба на 

одредена библиотека, неговите услуги и ресурси. 

Денес, активностите во библиотеките се повеќе се 

развиваат кон писменост на информации за да им се 
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овозможи на корисниците да научат како да пристапат 

и користат ресурси без разлика каде се наоѓаат 

Употреба на компјутерски и телекомуникациски 

технологии вклучувајќи и соработка со медиумите и 

користењето различни алатки за комуникација, како 

што се блогови, вебстраници, интернет-форуми, 

катчиња за разговори, листи на е-пошта, социјални 

мрежи, употребата на нови форми на комуникација со 

јавноста, се само дел од палетата на комуникациски 

можности коишто на библиотеките им стојат на 

располагање за остварување на својата мисија. 

Формирањето библиотечна комуникација во 

современите медиуми им овозможува на корисниците 

да бидат рамноправни учесници во комуникацијата со 

библиотеката, со што се градат демократски односи врз 

основа на почит. Со користење информатички и 

комуникациски технологии, библиотеките 

овозможуваат пристап до поголем број електронски 

ресурси и услуги и на овој начин библиотеките 

стануваат посредници помеѓу информациите и 
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технологијата. Во овој контекст, неопходно е да се каже 

дека информативната писменост на библиотекарите е 

основа за постигнување успешна комуникација во 

средина исполнета со информатички технологии. Затоа 

може да се каже дека информациската писменост е 

предуслов за продуктивност во работата на 

библиотеките и тоа им овозможува да се справат со 

менувањето на животната средина. Информациската 

писменост е способноста на библиотекарите во 

пребарувањето и прибирањето ефикасни информации, 

изборот и проценката на информациите, леснотијата во 

користењето на современите медиуми, свеста за 

проблемот на сигурноста и кредибилитетот на 

информациите, но исто така и на ефикасноста на 

пренесувањето информации за корисниците 

Трката на "нови", дигитални медиуми во последниве 

децении - интернет и мобилни медиуми - и постојана 

дигитализација на старите медиуми е од големо 

значење од кога и да е порано. Се уште се во 

исчекувања нови масовни начини на комуникација. 
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Социјалните медиуми можат да се користат во разни 

методи на комуникација што се широко сумирани како 

емитувани пораки, одговор на прашањата, а потоа 

разговор помеѓу институцијата и корисниците, но без 

оглед на пристапот што се преземаат, постојат 

релевантни причини за библиотеките да се ангажираат 

со социјалните медиуми. Социјалните медиуми може 

да дадат конкурентска предност во време на големи 

технолошки промени и со пристап до информации, 

широко достапни библиотеки треба да ја 

демонстрираат вредноста на нивниот предлог. 

Социјалните медиуми им даваат на библиотекарите 

начин да се допрат до нивните корисници кои можеби 

не ја сметале библиотеката како ресурс за нивните 

информативни потреби.8 

Сите информации со кои располагаат и ги нудат 

социјалните мрежи, страниците за истражување како 

Wikipedia, Academia, Googlescolars, Good readers, … таа 

                                                 
8 Canty Nick. Social Media in Libraries: It’s like, Complicated. 

London: University College. 
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ризница на податоци е исцрпена од пишаниот збор 

односно од библиотечните фондови, од книгата која 

стои зад веродостојноста на иформациите пласирани на 

електронските мрежи и е доволен доказ дека 

боблиотеките се јадрото на информацијата која се раѓа 

во книгата, а потоа патува во различни форми. 

Доколку книгата се истисне од употреба и целиот тој 

книжен материјал го добиваме во дигитална форма тој 

ќе мора повторно да се колекционира, стручно да се 

обработува, чува во посебни услови и да се позајмува 

на корисниците. Со тоа се докажува нужната потреба 

од постоењето на библиотеките кои освен тоа што ги 

колекционираат трудовите туку и претставуваат 

медиум за информација достапен за широката јавност. 

Затоа ќе кажеме дека медиумската писменост е дел од 

функционалната писменост во третиот милениум.  

Како целна група на медиумската и информациска 

писменост се корисниците на нашите библиотечни 

услуги. Овој вид писменост вклучува различни видови 

на доживотно учење, обука, работилници, панели за 
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дискусии и сите други алтернативни форми на 

образование за различни возрасти и за различни целни 

групи. Најголем дел од своите информации ги добиваат 

за секојдневниот живот, но и за подигнување на нивото 

на општо образование и култура преку медиумите. 

Се проценува дека две третини од нашите часови на 

будење ги поминуваме со некој медиум, вклучително и 

мобилен телефон, без разлика дали сме фокусирани на 

содржината што ја нудат медиумите или ги следиме со 

некоја друга активност. 9 

Mедиумската писменост e една од клучните вештини за 

живеење во 21 век за да научите да ги користите 

медиумите за свое и за општо добро. Медиумската 

писменост е начин за развој на критичко размислување 

и избор на содржина.  

Медиумската култура, пак, значи информатичка 

писменост и способност за селектирање, перцепирање и 

препознавање на информации. Дигиталното доба 

радикално ја промени парадигмата на медиумската 

                                                 
9 http://medijskapismenost.org.rs/tag/u-svetu-medija/ 

http://medijskapismenost.org.rs/tag/u-svetu-medija/
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култура и претпоставките за медиумска писменост и 

продолжува да ги менува и да ги води по невидени 

патеки. Следната генерација со која треба да бидеме 

писмени е составена од таканаречени дигитални 

домородци кои се родени во дигиталното доба и 

премногу често, она што е дигитално, или барем да ја 

носи таа етикета, е дар за кој не треба да се размислува 

или да се проучува. 

Сепак, ние сме опкружени со масовни медиуми, кои 

имаат огромно влијание врз нашата цивилизација, како 

и на нашите индивидуални животи. Овие медиуми 

денес се претежно дигитални. Нивната содржина се 

собира преку дигитални канали. Скоро сите медиуми се 

произведуваат со употреба на дигитални алатки и голем 

дел од нив се дистрибуираат дигитално, а корисниците, 

потрошувачите на медиуми често ги следат на 

дигитални уреди. 

„Она што ги разликува медиумските индустрии од сите 

други е фактот дека тие го обликуваат нашиот 
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светоглед, нашата имагинација, нашите желби и 

можеме да ги сметаме како индустрии на свеста“. 

За добра комуникација со корисниците библиотеката 

треба да користи и разни медиуми преку кои ќе ги 

пласира информациите за своите активности и 

книжниот фонд со кој располага. За таа цел треба да се 

користат дневните медиуми, радио и ТВ, 

интернетпрезентации, каталози и проспекти итн. Како 

мошне битен фактор во остварување на планираните 

активности. Преку континуираното и секојдневно 

известување преку медиумите за активностите на 

библиотеката, корисниците ќе бидат навремено 

известени за подобрувањето на квалитетот којшто се 

нуди во нивната библиотека. Сите овие активности 

имаат за цел да се привлечат нови потенцијални 

корисници кои ќе ја препознаат сериозноста и 

спремноста на библиотеката и библиотекарите за 

давање соодветна услуга, помош и потребна 

информација. 
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Да се осврнеме и на хибридната библиотека која зазема 

се поголеми размери во нашето опкружување. Како 

добар пример ќе земеме од Букурешт, Романија. Ако 

патувате кон Букурешт и ако сте заборавиле да 

понесете нешто за читање – тогаш на располагање Ви 

стои гигантска полица со волумен од подот до таванот, 

од ѕид до ѕид колекција на е-книги до кои можете да 

стигнете преку еден клик. Оваа дигитална, хибридна 

книжарница се наоѓа во метрото во Букурешт, а имено 

станува збор за соработка помеѓу Humanitas и 

Vodaphone: едната е водечка компанија во областа на 

герила маркетингот, додека другата е голема 

телекомуникациска светска мрежа. Но, и обете со 

клучна цел, да се потенцира моќта на комуникацијата, 

технологијата и книгите. 10 

       

 

                                                 
10 https://www.divianarts.com/106032 

https://www.divianarts.com/106032
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 Сл. 1. Хибридна книжарница во метро во Букурешт 

Традиционална библиотека → хибридна библиотека → 

електронска библиотека → дигитална библиотека → 

виртуелна библиотека. Во случај на традиционална 

библиотека, акцентот е ставен на печатената форма 

(над 85%). Зборуваме за стекнување документи, 

обработка на документи, комуникација со документи и 

нивно зачувување. Корисникот доаѓа во библиотеката 

да побара документ, сам или под раководство на 
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специјализиран персонал, за да ги пронајде потребните 

ресурси за информации. Традиционалната библиотека 

му кажува каде може да ги најде информациите што ги 

бара, во кој документ, без да ги дава директно 

информациите. 

Хибридна библиотека е библиотека во која се присутни 

компјутери. Концептот на хибридна библиотека ја 

означува структурата во која коегзистираат 

традиционалните, печатени документи со аудио-

визуелни документи, мултимедијални документи, каде 

постои можност да се добие пристап до информативни 

ресурси преку мрежи, главно преку Интернет. 

Електронската библиотека е библиотека со печатени, 

аудио-визуелни, мултимедијални документи пренесени 

на електронска поддршка, организирана во збирки и 

наметнување специфични услови за консултација. 

Електронската библиотека им предлага на корисниците 

преку Интернет пристап до компјутеризиран каталог и 

други секундарни информативни документи (на пр. 

Cobiss Opac каталогот, Библиографии, апстракти, 
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прегледи) и исто така може да понудат електронски 

информации за ресурси што постојат или не во 

библиотеката. Неколку електронски библиотеки 

поврзани со мрежата можат да ги споделат своите 

извори на информации. Со обезбедување на 

електронски ресурси кои не се во сопствените збирки, 

електронската библиотека може да стане основа на 

дигиталната библиотека.  

Дигиталната библиотека е поддржана од 

електронската библиотека, информатичките и 

комуникациските технологии и корисникот. Со 

интегрирање на изворите на информации, 

информациските и комуникациските технологии и 

корисникот во организациски концепт, би можеле да 

кажеме, заедно со Пол Дугрид, дека „дигиталната 

библиотека“ претставува контекст што вклучува силна 

меѓусебна зависност на електронските збирки и алатки 

за управување со информациите. Концептот на 

дигиталната библиотека претставува контекст што ги 

зближува колекциите, услугите, корисниците с# со цел 
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да се обезбеди целиот животен циклус на информации: 

создавање, дисеминација, употреба, зачувување, процес 

правилен на информации, знаење. Дигиталната 

библиотека е подеднакво организациски концепт и 

стабилна структура.  

Во специјализираната литература не постои научна 

дефиниција за концептот за виртуелна библиотека, 

циркулираните значења се контекстуални, 

колоквијални или наметнати како клише. Затоа, 

виртуелната библиотека е обичен организациски 

концепт кој интегрира во унитарн концепт електронски 

ресурси, информациски и комуникациски технологии и 

корисници без прецизно просторно и временско 

разграничување. Со други зборови, виртуелната 

библиотека е дигитална библиотека без просторно и 

временско разграничување и, би можеле да додадеме, 

без строго почитување на градежните, структурните, 

обработките, комуникацијата, користењето и 

зачувувањето на принципите за исклучиво електронски 

информативни ресурси. Во научното поле на 
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информатичко-комуникациските науки термините 

дигитална библиотека и виртуелна библиотека се 

сметаат за делумно синоним и всушност кога 

зборуваме за виртуелна библиотека имаме во предвид 

многу поправилното и експлицитно значење на 

дигиталната библиотека. 

Библиотекарот е трет посредник на информативниот 

канал. Како и другите професии поврзани со книгата, 

професијата библиотекар стана професија што се 

практикува поголемиот дел од времето да се поминува 

преку компјутер. 

ИКТ произведува мутации во содржината на сите 

библиотекарски процеси: од стекнување, до 

регистрација, до обработка, до комуникација на 

документи, до развој на информативни производи и 

активности на културна анимација. Повторните 

активности што може да бидат предмет на алгоритам ги 

презема компјутерот; библиотекарот треба само да ја 

потврди исправноста на податоците внесени во 

системот, да ги изврши своите критички анализи и да 
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развива интелектуални производи со додадена 

вредност. Автоматизираните интегрирани системи на 

библиотеки станаа познато присуство во сите 

современи библиотеки. Во меѓувреме, заради 

информатички и комуникациски технологии, 

библиотеките го проширија своето поле на 

манифестација и во физички аспект и во форма на 

содржина. Говорејќи за физички аспект би можеле да 

зборуваме, со одредено претерување, на библиотеки без 

sидови, за виртуелни библиотеки, колку што можеме да 

пристапиме до колекциите на познати библиотеки 

преку мрежи од сопствените канцеларии или домови, 

без да одиме во соодветните институции. Што се 

однесува до содржината, веќе е забележана промена на 

акцентот од документ во информација. Повеќе не е 

доволно да се сигнализира постоење на документ во 

збирките на библиотеката; се прават обиди да му се 

обезбеди на корисникот информативна содржина на тој 

документ. Под овие околности, актуелната улога на 

библиотекарите е улогата на менаџери на знаење и 
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обучувачи, со тоа што им помага на корисниците да 

најдат и ефикасно да користат ресурси за информации. 

Наспроти уредникот и продавачот на книги, 

библиотекарот не е само посредник на документот; 

покрај документот, библиотекарот обезбедува 

информации поврзани со содржината на документот, во 

форма како унитарна и целосна што е можно и му дава 

на корисниците повеќе традиционални и информативни 

алатки што му се потребни за пристап до информации. 

Нивото на информативната култура на корисникот е 

збир на теоретско знаење и практични компетенции кои 

овозможуваат идентификување на потребната 

информација проследена со локализација, евалуација и 

употреба на информациите, во пристап кон решавање 

на проблеми, наоѓање на одговори и комуникација на 

преземените и обработените информации. Класичен 

модел за стекнување информативна култура ги содржи 

следниве аспекти:  
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- знаење за структурите на информации и 

документација, главно, библиотеки (локација, 

организација, дадени услуги итн.); 

 - обука за истражување на библиотеките (знаење за 

каталози, библиотеки, референтни работи итн.);  

- обука за користење на информативни ресурси 

(локација и искористување на информации без оглед на 

изворот на информации).  

Секоја индивидуа треба да биде способна прецизно да 

ја утврди и дефинира потребата од информации; 

ефикасно локализирање на изворите на информации; 

критички да ги процени елементите и изворите на 

информации;  да ги интегрира избраните информации 

во неговите основни знаења. 
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Библиотеките на социјалните медиуми за 

комуникација во светот 

Пред околу една деценија, библиотеките низ целиот 

свет се соочија со дилема. Нивните витални функции - 

снабдување книги и пристап до информации за јавноста 

- беа заменети со Амазон, е-книги и јавен Wi-Fi. 

Во борбата за својот опстанок, според Лоида Гарсија-

Фебо, претседател на Американското здружение на 

библиотеки, библиотеките се обидоа да утврдат која 

друга улога можат да играат. „Тие ги измислија овие 

неверојатни нови иницијативи што конечно 

започнуваат сега“.11 За да привлечат посетители од 

дома и од странство, многу библиотеки имаат 

напредни, дури и необични удобности. Имаат кровни 

градини, јавни паркови, веранди, простории за играње, 

тинејџерски центри, кина, игри за игри, уметнички 

галерии, ресторани и многу повеќе.  

                                                 
11 https://www.nytimes.com/2019/08/10/travel/libraries-are-the-tourist-  

attractions.html?fbclid=IwAR3UYQnC2TKxuDn2koVLchhanjMCnuh

e9eKhaYo2HBcF-EhrqPgDdFZkZlE 

https://www.nytimes.com/2019/08/10/travel/libraries-are-the-tourist-%20%20attractions.html?fbclid=IwAR3UYQnC2TKxuDn2koVLchhanjMCnuhe9eKhaYo2HBcF-EhrqPgDdFZkZlE
https://www.nytimes.com/2019/08/10/travel/libraries-are-the-tourist-%20%20attractions.html?fbclid=IwAR3UYQnC2TKxuDn2koVLchhanjMCnuhe9eKhaYo2HBcF-EhrqPgDdFZkZlE
https://www.nytimes.com/2019/08/10/travel/libraries-are-the-tourist-%20%20attractions.html?fbclid=IwAR3UYQnC2TKxuDn2koVLchhanjMCnuhe9eKhaYo2HBcF-EhrqPgDdFZkZlE
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Во 2016 ОН ја прогласи Финска за најписмена 

нација на светот, а Финците се и најентузијастични 

корисници на јавни библиотеки. Таа е една од 

ретките земји кои имаат донесено Библиотечен 

закон според кој библиотеките мораат да останат 

бесплатни за употреба и да располагаат со одреден 

број квалификуван кадар во зависност од бројот на 

население кое го опслужува. Финска брои 5.5 

жители, а тие позајмуваат 68 милиони книги 

годишно.  

Библиотеката Ооди (со значење “ода“), лоцирана 

во срцето на Хелсинки, распространета на 

површина од 16.000 метри квадратни, таа е  

волшебна структура од дрво и стакло во форма на 

брод, која се состои речиси исклучиво од јавни 

простории. Не само што располага со фонд од 

100.000 книги за издавање, туку нуди широк опсег 

на услуги, од кои поголемиот дел ја промовираат 

дигиталната култура. 
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Уредена е на три нивоа: највисокиот е посветен на 

традиционални библиотечни функции, со широка 

тераса и прекрасен поглед на градот. Средниот е 

посветен на „учење преку правење“, со аудио-

визуелни студија за снимање, 3Д принтери (на кои 

корисниците можат да си испечатат на пример 

делови од лични расипани електронски уреди и да 

ги заменат), компјутеризирани машини за шиење и 

везење и опрема за дигитално резбање дрво. Тука 

може да се позајми и алат, музички инструменти 

или да се играат видео игри. Приземјето служи 

како некој вид плоштад со изложбени сали, 

кафанчиња и кино сала. Сите библиотечни услуги 

се бесплатни!12 

Само една третина од просторот од 185.000 квадратни 

метри е наменета за книги (транспортирани од 

специјално дизајнирани роботи); остатокот е простор 

                                                 
12 https://off.net.mk/bookbox/ovaa-godina-na-odmor-kje-odime-vo-

biblioteka-vo-helsinki 

https://off.net.mk/bookbox/ovaa-godina-na-odmor-kje-odime-vo-biblioteka-vo-helsinki
https://off.net.mk/bookbox/ovaa-godina-na-odmor-kje-odime-vo-biblioteka-vo-helsinki
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во заедницата дизајниран за состаноци и правење. На 

„небото на книгата“ на горниот кат, посетителите се 

распрснуваат меѓу саксија и специјално наречени 

теписи од волна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урбана работилница на вториот кат има машини за 

шиење, скенери и принтери, како и ласерски секачи и 

станици за лемење, со простори наменети за шиење, 

правење значки, па дури и свирење тапани. Има 

простор за скокачки пазари и претприемачите можат да 

изнајмат работни станици за да се сретнат со колегите 

или клиентите. Постојат публикации што се појавуваат 

сл. 2. Библиотеката  

Ооди – Хелсинки 



40 

 

на информации каде организациите можат да ги 

информираат посетителите за нивната работа. 

Додека пак Националната Библиотеката во Финска 

поврзана е преку: 

Facebook - Visit the Facebook page of the National 

Library of Finland;  

Flicker - Visit the National Library of Finland’s Flickr 

account;  

Instagram - Visit the National Library of Finland’s 

Instagram account; 

Tweeter - Visit FinELib service’s Twitter account; 

You Tube - Visit the National Library of Finland’s 

YouTube channel 

Националната библиотека на Финска е најголемата 

библиотека за истражување во Финска. Таа е одговорна 

за чување на финското културно наследство. Според 

финскиот закон, Националната библиотека е 

библиотека за правни депозити и добива копии од 

целата печатена материја, како и аудиовизуелни 

материјали, освен филмови, произведени во Финска  

https://www.facebook.com/Kansalliskirjasto
https://www.facebook.com/Kansalliskirjasto
https://www.instagram.com/kansalliskirjasto/
https://www.instagram.com/kansalliskirjasto/
https://twitter.com/FinELibpalvelu
https://www.youtube.com/channel/UCMCKdIT517O4D8o9-lesbvQ
https://www.youtube.com/channel/UCMCKdIT517O4D8o9-lesbvQ
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сл. 3. Националната библиотека 

во Хелсинки - Финска 

 

или за дистрибуција во Финска. Овие примероци потоа 

се дистрибуираат од Библиотеката во сопствената 

национална колекција и во резервни збирки на пет 

други универзитетски библиотеки. Исто така, 

Националната библиотека има обврска да собира и 

зачувува материјали објавени на Интернет. 

Секое лице кое живее во Финска може да се регистрира 

како корисник на Националната библиотека и да 

позајмува библиотечен материјал. Сепак, публикациите 

во националната колекција не се зајмуваат надвор од 

библиотеката.  
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Националната библиотека се наоѓа во Хелсинки, близу 

до плоштадот Сенатинтори. Најстариот дел од 

библиотекарскиот комплекс, дизајниран од Карл 

Лудвиг Енгел, датира од 1844 година. Новото 

продолжение Ротонда, дизајнирано од архитектот 

Густаф Нистрам, беше завршено во 1906 година. 

Најголемиот дел од колекцијата е, сепак, складиран во 

Кирџуола подземен бункер 57.600 кубни метри дупчан 

во цврста карпа, на 18 метри (59 стапки) под 

библиотеката.13 

Според нив, секој Финец чита просечно по 21 книга 

годишно, што е двојно повеќе од препорачаниот 

европски стандард. Библиотеките во Финска се 

традиционално насочени кон семејствата, така што 

голема гордост и се екстремно добро опремени, 

посетени и развиени, тие ги опфаќаат колку што е 

можно повеќе учениците, така што во финските 

училишта скоро и да нема школски библиотеки, затоа 

што сè е преземено од јавните библиотеки. 

                                                 
13 https://en.wikipedia.org/wiki/National_Library_of_Finland 

https://en.wikipedia.org/wiki/National_Library_of_Finland
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Статистиката исто така вели дека 80% од Финците 

имаат картичка за членство во библиотека која е 

бесплатна за секого. Со овие картички, библиотеката 

може да ја користи целата литература, сите 

електронски публикации, можете да научите јазици 

преку јазични видеа, да читате списанија и весници, да 

користите брошури, прирачници и повеќе. Картите за 

членство можат да се добијат со редовен документ за 

идентификација, а децата мора да имаат писмено 

одобрение од нивните родители. 90% од содржината 

може да се извлече од библиотеката. Книгите можат да 

се задржат најмногу до еден месец, филмови и музика 

до 7 дена. Ако изгубите или оштетите нешто, ќе 

платите отштета. Исто така има и книги што не треба 

да се извадат, но за кои постои правило дека можете да 

ги однесете 10 минути пред да се затвори библиотеката 

во вечерните часови, но мора да ги вратите следниот 

ден во 9 часот кога ќе се отвори библиотеката. Ако 

доцните само еден час, ќе платите казна од триесет 

евра.  
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Она што исто така е за пофалба е фактот дека граѓаните 

постојано се анимираат на секое место за да користат 

книги, поради што библиотеките во оваа земја можат да 

се најдат во мобилните библиотеки на тркала, во 

трговските центри (кабелска книга), на бензинските 

пумпи, железнички станици (музички библиотеки)…14 

 

 

         

 

 

                                                 
14

https://mojafinska.blogspot.com/2012/08/ponesto-o-bibliotekama-u-

finskoj.html 

сл. 4. Библиобус во Финска 

 

https://mojafinska.blogspot.com/2012/08/ponesto-o-bibliotekama-u-finskoj.html
https://mojafinska.blogspot.com/2012/08/ponesto-o-bibliotekama-u-finskoj.html
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Добедојдовте во Националната и универзитетска 

библиотека (НУК) во Љубљана: 

http://issuu.com/brosura_nuk/docs/brosura_splet_eng?e=13

188998/9442667 

Преку истражување, развој и едукативни активности од 

областа на библиотекарството, Библиотеката активно 

го координира словенечкиот библиотечен систем и дава 

значителен придонес кон теоретското и практичното 

знаење за библиотеката и информатичката наука. 

 

 

 

 

 

 

 

 

сл. 5. НУК – Љубљана денес 

http://issuu.com/brosura_nuk/docs/brosura_splet_eng?e=13188998%2F9442667&fbclid=IwAR0khv411y2a9Mawt48JQj7uVIb57hr-TWzNZi3EaoJQG4N1RkiY-Az4VhY
http://issuu.com/brosura_nuk/docs/brosura_splet_eng?e=13188998%2F9442667&fbclid=IwAR0khv411y2a9Mawt48JQj7uVIb57hr-TWzNZi3EaoJQG4N1RkiY-Az4VhY
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       сл. 6.  НУК 2 проект - Љубљана15 

 

 

 

 

                                                 
15 https://www.nuk.uni-lj.si/izpostavljamo/nuk2 

https://www.nuk.uni-lj.si/izpostavljamo/nuk2
https://www.nuk.uni-lj.si/izpostavljamo/nuk2
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Во наши услови 

 

Библиотеките во Република Северна Македонија 

го следат трендот на медиумска комуникација, и истиот 

се  користи за информирање и маркетинг  на 

активностите и содржините на институциите. Ако се 

осврнеме во НУУБ „Гоце Делчев“ - Штип денес таа е 

институција од отворен тип. Работи со две 

примоиздајни одделенија (за деца и возрасни) со 

одделение за обработка на монографски публикации и 

периодика, депозитна литература, роднокрајно 

одделение, француска читална, мултиетничка 

библиотека, со одделение за издавачка дејност. Во 

склопот на библиотеката работи и Медиотека која 

отвора можност за соработка со училиштата за 

реализирање на наставни програми преку различни 

медиуми. 

Модернизацијата на библиотеката со 

компјутерска опрема овозможува проширување на 

списокот на услуги кои ги нуди. Читателите имаат 
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можност да користат Интернет и на тој начин да дојдат 

до потребните информации. 

 

     

         сл. 7.  Информација до јавноста преку Интернет 

 

Еден од приоритетите на библиотеката е 

автоматизација на библиотечното работење и обработка 

на библиотечниот фонд со надоградување и 

проширување на компјутерската опрема со автоматска 

обработка на постојаниот книжен фонд. Библиотеката е 

дел од мрежниот систем во кој се вклучени 14 

библиотеки од регионот. Во нив се реализира 

единствена библиотечна програма за обработка на 

библиотечниот материјал, COBISS.  



49 

 

Нов начин на работа претставува Инфобусот. Тоа е 

мобилна библиотека за опслужување на сите 

националности, религии и возрасти во ридско-

планинските места на општините Штип и Карбинци.16 

Месечно опслужува 600 а годишно околу 7000 

корисници. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сл. 8. Средба на ученици со писателот Горјан Петрески во  

Инфобусот 

 

 

 

                                                 
16 http://www.nuubgdst.mk/index.php/za-nas/132-2016-08-08-09-23-57 

http://www.nuubgdst.mk/index.php/za-nas/132-2016-08-08-09-23-57
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Националната установа - Универзитетска 

библиотека „Св. Климент Охридски” - Битола е 

современа културна институција со книжен фонд од 

околу 600.000 книги и бројни списанија, со тенденција 

за перманентно зголемување. 

Денес Библиотеката се стреми да стане вистинска 

виртуелна библиотека, да навлезе во сè повисокиот 

степен на задоволување на научно-истражувачките и 

образовните потреби на крајниот корисник, без тој да 

се грижи од каде и како пристигнала бараната 

информација, што е возможно само со натамошен 

развој на современото автоматизирано библиотечно 

работење. 
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сл. 9. Промоција на online сликовницата за деца на youtube17 

 

Тимот на Библиотеката неуморно работи на анимирање 

на своите најмлади и верни корисници – децата и 

младите. 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

           сл. 10. Работилница за тинејџери 

                                                 
17 https://www.youtube.com/watch?v=xxPzHaz8U_4&t=30s 

https://www.youtube.com/watch?v=xxPzHaz8U_4&t=30s
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Следејќи го континуитетот на библиотекарството и 

бибчиотечното работење во 21 век, век на 

автоматизација и дигитализација, помеѓу традицијата и 

современите текови и предизвици на новото време, НУ-

Библиотека „Григор Прличев“, Охрид ги прави своите 

напори да ја задржи будноста и интересот на своите 

корисници со низа активности од културниот, 

образовниот, социјалниот и секојдневниот живот. Како 

библиотека од јавен карактер своите содржини ги 

пласира на својата web страница, facebook страница, 

како и информирање до локаните ТВ медиуми и 

локалните web портали.  

 

 

   

 

 

 

сл. 11. Подари – размени книга18 

                                                 
18https://www.facebook.com/bibliotekaohrid/photos/gm.222006658400

953/2051853681720139/?type=3&theater 

https://www.facebook.com/bibliotekaohrid/photos/gm.222006658400953/2051853681720139/?type=3&theater
https://www.facebook.com/bibliotekaohrid/photos/gm.222006658400953/2051853681720139/?type=3&theater
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Преку проектот „Креативни умови креираат 

иднина“ од „Инова Либ“  и НУ - Библиотека 

„Григор Прличев“ во Охрид е одржана еднодневна 

обука во која  средношколците од Охрид беа вклучени 

во проектот за  помош на младите при  изборот на 

студиите и нивна конкурентност на пазарот на труд. 

 

 

 

 

 

 

 

сл. 12. Проектот „Креативни умови креираат иднина“ од 

„Инова Либ“  

Младите имаат пристап до информциите, но некако 

лутаат при изборот. Во огромното море информации за 

да добијат вистинска информација ќе им помогнат 
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библиотеките и нивниот стручен тим кои ќе им дадат 

информации потребни за нивните потреби.  
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Заклучок  

 

Успешното функционирање во библиотеките е 

условено со успешна комуникација во нив. 

Библиотеката треба да има однапред поставени 

организациски цели коишто ќе бидат олеснети со 

правилна комуникација меѓу вработените. Добрата 

комуникација ни дава добар правец и се користи како 

водич во библиотечното работење. Навременото 

давање точни и прецизни информации се од големо 

значење за корисниците на библиотечните услуги, затоа 

не случајно современите библиотеки од класични 

чувари на книгите се трансформираа во непресушен 

извор на информации од разни области. Добрата и 

ефикасна комуникација е камен-темелник во 

работењето на библиотеките и нејзината цел е 

корисниците да можат добро да ги искористат 

библиотечните услуги, библиотекарите добро да ги 

познаваат и да ги спроведуваат своите обврски и 

одговорности, правилно и навремено да ги извршуваат, 
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а раководните органи прецизно и точно да ги 

препознаваат и да ги откриваат проблемите во 

работењето и да ја понудат неопходната помош. Со тоа 

ќе се оневозможи неуспех во размената на 

информациите меѓу корисниците и библиотекарите и ќе 

имаме пораст на ефикасноста од работењето на 

библиотекарите, а придобивката од сето тоа ќе биде 

поголема за библиотечните корисници. 

Очигледно е дека библиотеките се должни да ја 

вршат својата активност во нов контекст на 

информации и комуникации, а тоа се оние структури на 

информации и документација што треба да ги 

капитализираат, обработуваат, ставаат на располагање 

и ги вреднуваат во специфични форми најразновидните 

извори на информации и документирање. За да се 

постигне нивната мисија, библиотеките треба да бидат 

заинтересирани за подготовка и примена на нови 

модели на организација на информации. Тие треба да 

утврдат и да обезбедат критериуми за пребарување на 

информации (критериуми добиени од анализата на 
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заедницата за која се грижат, од мисијата и целите на 

библиотеката, од знаењето за градење на информации и 

комуникација). Потребно е да обезбедуваат 

селективност при пронаоѓањето на информациите (кои 

произлегуваат од критериумите прилагодени на 

експресното барање на корисникот, модели на 

селективност поврзани со ситуации со контекстуални 

информации); подготвува производи и услуги на 

електронски информации достапни преку Интернет; 

развој на основни и применети истражувања од 

доменот на информатичките и комуникациските науки.  

Сепак земајќи ја книгата во рака се прашуваме 

дали овој моќен медиум полека исчезнува и му 

отстапува место на дигиталниот свет? Сознанието пак 

дека книгата е интерактивна и на сите социјални мрежи 

и јавни медиуми има хиперлинкови има иднина.19 Ова е 

мал обид да се покаже каде сме и каде треба да 

                                                 
19

https://www.beforeafter.rs/grad/narodna-biblioteka-knjiga-kao-medij-

i-zgrada-kao-medij/ 

 

https://www.beforeafter.rs/grad/narodna-biblioteka-knjiga-kao-medij-i-zgrada-kao-medij/
https://www.beforeafter.rs/grad/narodna-biblioteka-knjiga-kao-medij-i-zgrada-kao-medij/
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чекориме за да ја имаме библиотеката како медиум за 

информации. 

 

Максим Горки рекол: „За с# што е добро во мене 

и должам на книгата“! Ова мото е доволен патоказ дека 

нашите деца треба с# повеќе да ги врзуваме за книгата 

да ја  будиме и негуваме љубовта кон книгата за да 

можат тие правилно да растат, развиваат, а со нив и 

светот да прерасне во едно убаво место за живеење за 

идните поколенија. Само преку читањето, 

образованието, знаењето можеме да го промениме 

текот на живеењето кое со глобалната дигитализација 

завзеде еден друг правец. Библиотеките станаа составен 

дел од овој информатички свет како медиумски центри, 

центри за информација и комуникација меѓу луѓето, 

книгата и интернетот. 
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