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Сажетак: Дугогодишње искуство рада у јавним установама, култури 

(медијима и просвети) захтевало је развијање технологије комуникације и 

преношење информација на  завидно отежаном нивоу. Али, у новије време у 

просвети и  култури истражују се и примењују савремене технологије у 

свакодневном систему рада.  

Кључне речи: библиотека, настава, ПС машина, ИТ технологије, електронски 

дневник 

Далеко смо од роботске технике по начину и сврси рада, али се мора навести да 

се прве информационе технологије примењују данас у пракси и да су неопходне 

и незаменљиве.  Осамдесете године су биле пресудне у свету за информационе 

технологије, док се тај тренд појавио код нас после деведесетих година. Робот 

машине су начиниле корак даље, занемарујући ИТ, али многобројне ИТ 

технологије  остају и даље кључна тачка будућег развоја и употребе и преноса 

комуникација. 

Увођење ИТ технологије и ПС опреме у све сфере живота неопхадан је процес 

који захтева пре свега стручност и знање, а иначе служи бржем и тачнијем 

читању и преношењу података у професионалне сврхе или за лично 

задовољство. Фабрикoвање производа може да се упореди са ,,фабриковањем 

књига'' у једној библиотеци. Из софтвера на компјутеру излазе, у великом броју, 

великом брзином и у савременом реду, подаци о књигама, онлајн штампана 

издања, часописи, видео записи, слике и тонски записи, тако да се у библиотеци 

може усмерити овај рад са погодностима ПС технологије. Синхронизована 

употреба електронских дневника, са дигитализацијом библиотека је неопходна. 

Колико је ПС машина неопходна у настави, толико је дигитализована картотека, 
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унос књига и вођење стања у библиотеци неопходно за добар рад и наставника 

и библиотекара. Тако се добија један систем, целина која фукционише на 

релацији катедра, библиотека, свет изван и ђак- професор. Можда програми за 

школске библиотеке треба да буду боље прилагођени својој намени. 

Као дугогодишњи библиотекар у школској библиотеци, библиотеци интерног 

типа, могу да кажем да је посао школског библиотекара одговоран више него у 

екстерним библиотекама. Екстерне библиотеке, истина је, поседују већи број 

књига отворене су за грађанство разноликог профила, али је лакше радити под 

таквим околностима јер су им обавезе рада мање. У школским библиотекама 

или специјализованим библиотекама, какве су семинарске библиотеке или 

стручне библиотеке научних института, одговорност при раду је далеко већа и 

прецизнија. У школама треба ускладити разноврсне факторе, што је препуштено 

самом библиотекару, од организације до реализације. Треба ускладити жеље 

ученика, потребе школског програма  и захтеве наставника. Као такав, овај 

посао захтева функционалног библиотекара, који би могао да обавља све ове 

задатке. Школа је једна затворена целина, окренута својим специфичним 

потребама, често представља једино језгро комуникације са друштвеном 

целином којој припада. У таквом окружењу, у окружењу микро целине све 

донедавно комуникација се затварала међу зидове учионица. 

Однедавно, увођењем ИТ технике, школа и школска библиотека постају не само  

актуелне у складу  са друштвеним потребама, већ и проширују потребе самих 

корисника, ученика и професора. Уводе се програми и компјутеризују 

библиотеке и настава постаје заједно са дигитализацијом  школске опреме, 

савремена, акуратна и ефикасна. Увођење ИТ технике тј. компјутеризација  

школских каталога, ученичких  картица, увођење у дигитализовани инвентар 

библиотечких јединица (књига и периодике) захтева добро знање на рачунарима 

и велику одговорност извршиоца који треба да буде исцрпан у давању 

информација. 

Сам процес увођења ИТ технике је једноставан.  Постоје многи програми за 

интерну употребу у школским библиотекама, али и програми којима се 

библиотеке повезују , не само са другим школским библиотекама већ и са 

матичним, библиотекама  ван места становања, што је за школске библиотеке 

сасвим довољно. Сам програм, као што је код нас COBISS 1-2-х ( мада има 

других разноврсних пројекта о усклађивању програма, као Еуропеана...) служи 

за претрагу библиографских јединица, за преглед фонда који је доступан у 

другим библиотекама. За сада су две ( три ) верзије програма COBISS 

заступљене код нас.   

Заиста, ИТ програми омогућавају лакшу и бољу претрагу фонда библиотека, 

дају исцрпне податке, поуздани су, али остаје велико питање како књижити 
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ученике. Уствари, прилив и размена ученика у школама веома се разликује од 

публике читалаца у екстерним библиотекама. У сваком случају, требало би 

систематски прићи овом питању, што би било од кључне важности за рад 

школске библиотеке. Годишње мењање или допуна  података о корисницима 

сигурно није најсрећније решење, јер компликује рад самог библиотекара, а 

подаци после извесног времена бивају бескорисни. 

У сваком случају, улазак у библиотеку, дигитализованог, сређеног фонда, било 

отвореног било затвореног типа, треба да представља догађај за корисника. 

Ученик који жели да позајми књигу, треба да буде, макар и делимично, 

обавештен о наслову и аутору и да затражи помоћ библиотекара. Претрагу  по 

библиографским јединицама обавља библиотекар. Исто је и са периодиком која 

може да се чита онлајн или на стандардни начин. Професори, пак, углавном 

врше претрагу због референци или неких помоћних библиграфских јединица. 

Упућујући ученике, према упуствима библиотекара, на  проналажење податка. 

Није нарочито потребно да се зна компјутерски језик, или програм, да би се 

дошло до података. ИТ технологије данас омогућавају брзу услугу, ефикасну и 

пре свега корисну. Сам језик ИТ технологије је специфичан, али не и 

компликован и ученици га често веома добро познају. Што се тиче литературе и 

језика, најчешће се у рачунару наилази на лингвистичке податке који су и 

најтраженији. 

Највећа мана рачунарских језика је њихова једноставност, осиромашење 

граматике и правописа, што се одражава и на ученике и остале кориснике. 

Скоро да нема ни једне поруке која је написана, сем у виду СМС-а, без великог 

слова, зареза, неправилне (скраћене ) граматике... На веб страницама  се може 

наћи и жаргон, непознавање значења књижевних речи, појмова, конструкција и 

сл... На овакво стање у језику, које превасходно постаје друштвени проблем, 

утицала је пре свега ИТ технологија. Лингвистичка знања су доступна свима, 

различита су, поучна  и користе се не само  на часовима матерњег језика већ и 

шире, у обичном животу. Ученици су пријемчиви за  све што има се понуди, па 

и за  информације које могу да буду погрешне или погрешно схваћене. 

Ученик често прибегава  „учењу“ са веб сајта, а не читању књиге. Уколико су 

потребне, критике се дају у скраћеном облику на интернету, а ученик је неретко 

једино на њих упућен. У недостатку уџбеника или додатне литературе, ученик 

такође прибегава интернету који постаје ексклузивни извор информација. И 

билиотекар ту не може да помогне.  Уосталом, и да може, његова помоћ би била 

техничке, а не методолошке  природе. На тај начин, рачунар више није помоћно 

средство при учењу, већ постаје једино средство едукативних информација. 


