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Сажетак: Виртуелне изложбе постају неопходност времена у коме тренутно живимо. 

Одломак из текста Р. С. Сахаренковe (Иновационо-методичко одељење Централне 

градске библиотеке „Н.А.Њекрасов“, Краснодар), представља почетке виртуелних 

изложби у Русији, предности, али и ограничења виртуелних изложби књига, типологију 

и поступак њиховог креирања. 

Кључне речи: виртуелне изложбе књига, интернет, типови изложби, дизајнерски 

програми 

 

 

 

Коришћењем блогова и страница библиотека на друштвеним мрежама отвара се 

поље примене иновација, као што су виртуелне изложбе, које служе за приказивање 

библиотечког фонда. 

У данашње време нема јасне дефиниције шта је то виртуелна изложба. У 

приручнику „Изложбена делатност јавних библиотека“ Н. В. Збаровска даје следећу 

дефиницију: „Виртуелна изложба је нови вид информационо-библиотечке услуге 

корисника, синтеза традиционалног (књиге) и најновијег (електронског) начина 

пружања информација.“ 

Виртуелна изложба је јавно приказивање на интернету виртуелних начина 

посебно одабраних и систематизованих штампаних дела и других носилаца 

информација, помоћу веб-технологије, а такође и доступних електронских ресурса, који 

се препоручују удаљеним корисницима за преглед, упознавање и употребу. 

 Као нови, мултифункционални информациони ресурс, виртуелна изложба 

пружа могућност широком кругу корисника да повећају ефикасност претраживања 

информација и да прошире опсег потребних материјала (текстови, графикони, аудио и 

видеоматеријали и др). 

 

 Прве виртуелне изложбе појавиле су се у оквиру пројекта интернет ресурса 

Привредне коморе Русије. Ресурс подразумева постављање информација на руском и 

енглеском језику на виртуелне изложбене штандове (мини-сајтове) за промоцију и 

размену пословних информација о предузећима и организацијама, њиховој роби и 

услугама, графичке и видео материјале. Развојем нових информационих технологија 
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појављују се виртуелне изложбе у сфери културе и образовања: у музејима, 

универзитетима, библиотекама свих типова. 

 

 Виртуелне изложбе представљају библиотечки фонд, доприносе формирању и 

подржавању имиџа, развоју и унапређењу библиотечких услуга. 

 

Предности и могућности виртуелне изложбе 
 

1. Да би погледао изложбу, читалац не мора бити у библиотеци, довољно је да 

има приступ интернету. Читалац може погледати изложбу у било ком 

тренутку. 

2. Могућност излагања великог броја докумената у поређењу са 

традиционалном изложбом, без заузимања стварног простора библиотеке. На 

изложби може бити представљен велики број књига; у било ком тренутку 

можете да их промените, уклањајући непотребне и излажући нове. 

3. Уз сваки документ могу се приложити напомена, сажетак, копија садржаја 

и/или делови текста, илустрације, историја настанка дела, опис епохе, аудио и 

видео фрагменти. Рачунарска технологија чини виртуелну изложбу живом и 

динамичном. 

4. Документи представљени на виртуелној изложби нису у опасности да буду 

оштећени. Изложба на интернету може да траје стално. 

5. Трошкови креирања виртуелних изложби нижи су од оних за организовање 

сличних традиционалних. 

 

Ограничења примене виртуелних изложби књига, између осталих су следећа: 

 

1. Не испуњава сваки рачунар услове за гледање изложбе. У случају техничких 

проблема, презентација изложбе и њено разгледање постају немогући. 

2. Нема сваки корисник библиотеке потребне вештине да се упозна са 

електронском изложбом књига. 

3. Креатор изложбе књига мора да поседује потребне рачунарске вештине и 

уметнички укус. 
 

Типологија виртуелних изложби књига 

 

Виртуелне изложбе књига, попут традиционалних, могу се класификовати према више 

критеријума. 

По статусу могу бити: самосталне или пратеће уз већи догађај (на пример, приликом 

оглашавања књиге на интернету); 

По садржају - универзалне, специјалне, тематске, личне; 

По циљу - да помогну у учењу, да побољшају општи образовни и културни ниво; 

По времену објављивања и стављања библиотечког материјала у употребу - нове 

набавке, издања различитих година, „заборављена издања“; 

По роковима трајања - сталне, дугорочне, краткорочне; 

По врстама публикација-изложба књига, других врста публикација (часописи, новине и 

др), изложбе разних врста публикација истовремено (комплексне), нових медија (CD-

ROM, плоче, микрофилмови, видео-касете) мултимедијални додаци; 

По структури представљених публикација: изложба једне књиге, делова, колекције. 
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Виртуелне изложбе књига могу се креирати како уз помоћ стандардног пакета програма 

MS Office, тако и на интернету уз накнадно уметање HTML кода у блог или везе на 

страници на друштвеној мрежи. 

 

Постоје различити облици представљања виртуелних изложби књига (у заградама су 

наведени програми и онлајн сервиси за креирање изложбе): 

1. Презентација (Power Point, Slide Share) 

2. Слајд презентација(слајд-шоу) корица и кратких напомена уз књиге са 

музичком пратњом(Power Point, Photopeach, Photosnack) 

3. Видео преглед са препорукама библиотекара, снимцима „гласног читања“ 

читалаца, видео утисци читалаца и познатих људи у граду (Windows Movie 

Maker, Youtube) 

4. Изложба у облику интерактивног постера (Power Point са коришћењем 

хипервеза, ThingLink) 

5. Изложба књига у облику мапе ума, технике за визуелизацију мишљења у виду 

мапе, у чијем средишту је означена главна тема са кључним речима повезаних 

са темом (Word, Power Point, Mindmeister, FreemindMap, Popplet) 

6. Изложба књига неког аутора у облику временске ленте (Power Point, Dipity,  

Timeline,  Free Timeline, Timerime, Timetoast, Ourstory, Capzles) 

7. Изложба књига у облику 3Dкњиге (MS Publisher, Flip Book Maker, Flip PDF, 

ZooBurst, Calameo, Photosnack, Myebook) 

8. Изложбе на географској карти(Google Maps) 

9. Изложба - виртуелна табла (Thinglink, Google презентације) 

10. Изложба - постер (MS Publisher, Glogster, Thinglink, Playcast). 

 

Приступи организовању виртуелних изложби су веома разнолики: од већ 

традиционалног, конзервативног начина–приказ корица књига и напомена о издању, до 

анимираног путовања у свет књига. Изложбе овог другог начина садрже детаљне 

информације о ауторима, уметницима, спискове литературе, додатне информације са 

других сајтова. Ове изложбе престају да копирају традиционалне изложбе са књигама 

изложеним у оквиру зидова библиотеке. Често постају мини-сајтови. 

При креирању виртуелних изложби користе се дизајнерски програми: 

AdobePhotoshop, FSViewer, CorelDRAW, ImageReady. Приликом постављања изложбе 

на сајт, блог, користи се програмски језик HTML. Скенирање корица, илустрација за 

препознавање и уређивање текстова врши се у програму FineReader. 

Алгоритам за креирање виртуелне изложбе књига је следећи:  
 

1. Израда модела за електронску изложбу књига: избор теме, одабир докумената, 

информационих, илустративних, аудио и видео материјала, израда шеме 

изложбе (макету изложбе можете нацртати на листу папира). 

2. Техничка припрема пројекта: фотографисање или скенирање корица, 

илустрација, тражење слика насловница на интернету, припрема текстова, 

исецање аудио и видео фрагмената, чување припремљених материјала у 

посебном фолдеру. 

3. Рад у изабраном програму или на интернету. 

 



4 Школски библиотекар број 10 

 

 

Извор: http://libkrasnodar.blogspot.com/2017/03/blog-post.html (одломакиз текста Р. С. 

Сахаренкове, Иновационо-методичко одељење Централне градске библиотеке 

„Н.А.Њекрасов“, Краснодар) 
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