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УЛПГАТА НА УЧИЛИШНИТЕ БИБЛИПТЕКИ ВП ФУНКЦИЈА НА КРЕИРАОЕ НА СПВРЕМЕНИ И
ПБРАЗПВНИ ПРПЦЕСИ

Abstract
This paper is going to make an analysis of the functions and tasks of the school libraries in the modern education
system. The school libraries are an integral part of the education system and as such have the task to promote all
forms and methods of the modern education processes. Namely, they perform the function of a library –
informative center in the primary schools and high schools. With their educational, informative and cultural goals,
the school libraries represent a functional connection to several sources of knowledge (traditional publications –
professional, scientific and other types of literature, electronic editions, DVD, audiovisual tools, etc.).This provides
a multimedia approach to instruction.Parallel to this, emphasis is going to be placed on the analysis of the profile
st
and the professional character of the school librarian in the 21 century. The library staff is crucial for the
successful and complete performance of the functions of the school libraries. The level of education of the library
staff, their professional development and their overall qualities are crucial. Today, we are constantly working on
how to create library staff that will be trained to efficiently adapt and timely answer to the rapid development in
the function of creating efficient education processes.
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Библиотеките како едно од основните обележја на цивилизацијата со нивнатасодржина го
поттикнуваат умот, предизвикуваат оригинално размислување и ги истакнуваат новите начини на
гледање на светот
Во новиот свет на информации библиотеките ја менуваат својататрадиционална улога, со
цел на најуспешен начин да ги задоволатинформациските, образовните и рекреативните потреби
на современитеопштества и нивните граѓани.
Основната мисија на секоја библиотека во целост е насочена спрема корисниците, и се
раководи првенствено од нивните потреби. Задоволувањето на нивните потреби во овој контекст
подразбира обезбедување на пристап до сите потенцијално значајни информации врз основа на
традиционалната замисла на информациското пребарување. Исто така, тоа подразбира и

способност да се пребара што е можно поголем квантум на релевантен материјал, без оглед на
разновидноста на изворите и нивниот опис.
За севкупниот развој на општеството од големо значење е добивањето на информации од
библиотеките, кои според намената и содржината на библиотечниот фонд би можеле да ги
поделиме во:
 национални библиотеки;
 јавни библиотеки;
 високо школски;
 специјализирани и
 училишни.

Ушилищни библиптеки – се “библиптеки вп спстав на ушилищта кпи спбираат, струшнп
пбрабптуваат и даваат на кпристеое библиптешен материјал пптребен на ушениците, наставнипт
кадар и пстанатите врабптени вп ушилищтата, сп цел да ппмпгнат вп вкупнипт впспитнп пбразпвен
прпцес и щиреоетп на книжевната, наушната и ппщтата култура”1.
Вп сущтина, ушилищните библиптекиби требалп да претставуваат, инфпрмацискп,
медиумскп, кпмуникацискп и културнп средищте на ушилищтетп. Преку пптенцираоетп на пвие
пснпвни и сущтински спдржини неппхпдни вп прпцеспт на изградуваое на сплидни предуслпви за
развпј на ефикасен впспитнп – пбразпвен прпцес, мпжеме да кпнстатираме кплку е знашајна и
неппхпдна пптребата пд кпмплетираое и развпј на спвремени ушилищни библиптеки.
Тие придпнесуваат вп впспитнп – пбразпвнипт и културнипт развпј на ушениците и за
струшнптп успврщуваое на наставнишкипт кадар. Истп така, тие пвпзмпжуваат и ппбрз пристап дп
сппдветни извпри на инфпрмации, дпбиваоа на нпви знаеоа, идеи и искуства за ппстигнуваое
рещенија вп функција на пстваруваое на впспитнп пбразпвните цели. Нивната пснпвна задаша е
кпмплетираое и пбрабптуваое на книжнипт фпнд, пбезбедуваое пристап дп квалитетни и
актуелни публикации и инфпрмации щтп се вп склад сп наставните планпви и прпграми2.
Ушилищните библиптеки, какп и сите пстанати библиптеки, вп сущтина се пснпвна
ризница на шпвекпвптп знаеое и култура. Тие треба да претставуваат центар на перманентнп
прпмпвираоена шитаоетп и ппттикнуваое на љубпвта кпн книгата, пспбенп кај најмладите вп
текпт на целптп нивнп кпнтинуиранп пбразпвание. Вп истп време, ушилищните библиптеки треба
да претставуваатнајпмилен прпстпр за децата, вп кпе сп задпвплствп ќе сакаат слпбпднптп време
да гп ппминуваат тпкму ппкрај книгата, каде щтп ќе се развива нивната фантазија, нивната
твпрешка рабпта, какп и желбата за збпгатуваое на нивните знаеоа.
Тие треба да гп заземаат централнптп местп вп ушилищтетп, пднпснп да претставуваат
инфпрмацискп средищте вп кпе се пдвиваат сите знашајни културни и педагпщки активнпсти, сп
цел стекнуваое на култура за шитаое пд страна на ушениците. Овие библиптеки претставуваат
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мултимедијални центри кпи пбезбедуваат средства за щтп ппквалитетна рабпта и креативнп
ангажираое на сите категприи ушилищни групи-пдделенија (класпви), ушители и ушеници.
За реализација на пвие знашајни функции и цели неппхпдни за кпмплетен развпј на
ушениците, дејнпста на ушилищните библиптеки треба да се пстварува какп:

-

воспитно- образовна дејност;
стручна – библиотечна дејност;
културна и јавна дејност.

Впспитнп пбразпвната дејнпст на ушилищните библиптеки ппфаќа рабпта сп ушениците,
ушителите наставниците, струшните спрабптници, впспитуваши какп и сп рпдителите вп функција на
планираое, креираое и унапредуваое на впспитнп – пбразпвнипт прпцес на сите нивпа.
Струшната библиптешна дејнпст ппфаќа щирпк спектар на активнпсти: утврдуваое на
пптребите на кприсниците и израбптка на инфпрмативни каталпзи, набавка на ушилищна книжна и
некнижна града, прганизираое на пристапнпст и кпристеое на книжната града и извприте на
инфпрмации, струшна и технишка пбрабптка на фпндпт, какп и защтита на библиптешната града. Вп
пвпј кпнтекст неппхпднп е да ги пптенцираме и дејнпстите ппврзани сп израбптка на пптребните
инфпрмативни ппмагала за ушениците, квантитативнп и квалитативнп вреднуваое на рабптата на
ушилищните библиптеки, какп и навременп и целпснп инфпрмираое за рабптата и активнпстите
на библиптеката.
Културната и јавната дејнпст на ушилищните библиптеки првенственп е фпкусирана врз
прганизацијата, ппдгптпвките и реализацијата на културните спдржини (книжевни и филмски
трибини, натпревари вп знаеое, книжевни средби и претставуваоа на нпви книги, ликпвни и
други тематски излпжби, филмски и видеппрпекции, театарски претстави, музишки и други
изведби). Ппкрај гплемипт брпј на активнпсти, на пвпј план вреднп е да се истакнат и дејнпстите
ппврзани на културнп – истприските вреднпсти и ппсебнпсти на сппствената нација и на другите
етнишки заедници. Истп така, мпщне знашајна функција е и прпмпцијата на ппщтпшпвешките
вреднпсти, какп и на ппщтественп хуманистишките вреднпсти сп целите на впспитнп пбразпвните
– прпграми. Прпмпцијата и јавнптп загпвараое на дејнпста на ушилищните библиптеки, какп и
ппттикнуваоетп на интеграцијата на културните и јавните дејнпстисп наставата на разлишните
впспитнп – пбразпвни ппдрашја, претставуваат знашајни активнпсти вп сферата на културната и
јавната дејнпст на пвие библиптеки за целпснп пстваруваое на пвие цели. Ушилищните
библиптеки неппхпднп е да пстваруваат и да ја збпгатуваат спрабптката сп сите културни и други
устанпви кпи прганизираат активнпсти сп децата и младите за креативнп и кприснп ангажираое
за испплнуваое на нивнптп слпбпднп време.
Сппред ппределбите на УНЕСКО (Манифестпт на Унескп за ушилищните библиптеки)
„ушилищната библиптека нуди инфпрмации и спзнанија знашајни за успещнп вклушуваое вп
спвременптп ппщтествп кпе се темели на знаеое и инфпрмација. Ушилищната библиптека ги

снабдува ушениците сп вещтини за ушеое низ целипт живпт, ја развива нивната имагинација и ги
псппспбува за живпт какп пдгпвпрни градани“3.
Вп пвие пснпвни премиси за ушилищните библиптеки недвпсмисленп се презентира
нивната генерална и сущтинска ппределба и нивната цивилизациска функција и цел. Оснпвните
функции и цели на ушилищните библиптеки првенственп се наспшени кпн креираое на пбразпвни,
креативни и успещни лишнпсти кпи ќе се пбразуваат вп текпт на целипт живпт, преку нивнптп
функципнираое треба да се фпрмираат лишнпсти бпгати сп знаеое и имагинација, лишнпсти сп
виспк мпрал и сппспбни за дејствуваое какп спвесни и пдгпвпрни градани вп спвремените
ппщтества на XXI век. Овие центри на знаеое и култура треба да се трансфпрмираат вп знашајни
места вп кпи ушениците (нп и целпкупнипт наставен перспнал) ќе дпбиваат пдгпвпри на мнпгу
пращаоа, места вп кпи ќе се ппттикнува нивната твпрешка рабпта, нивнптп ппушуваое, желбата за
ушеое и знаеое4.
За целпснп ефикаснп, и успещнп пстваруваое на пбразпвните, културните и струшните
пптреби на ушениците, вп пвпј културнп- пбразпвен прпцес гплема и незаменлива е улпгата на
ушилищните библиптекари. Тие кпнтинуиранп треба да гп планираат и псмислуваат прпцеспт на
рабпта вп функција на пстваруваое на пвие племенити цели. Ушилищните библиптекари треба да
ги ушат и наушат ушениците за пткриваое на сппствените развпјни мпжнпсти, активираое на
нивните пптенцијали и љубпвта кпн книгата и знаеоетп вп текпт на целипт прпцес на нивнптп
перманентнп пбразпвание. Тие преку нивните разгпвпри сп ушениците кпи треба да бидат
планирани, намерни и свесни, мпже да влијаат врз пднесуваоетп и мислеоетп на ушениците да ги
уверуваат ппдушуваат и да бараат пд нив секпгащ да направат нещтп ппвеќе и нещтп ппдпбрп на
пвпј план. Истп така, кај ушениците треба да ги развиваат навиките и културата за шуваое на
книжната града, навременп враќаое на ппзајмените книги, какп и културнп и цивилизиранп
пднесуваое вп библиптешнипт прпстпр. Ушилищнипт библиптекар, кпј е дел пд пбразпвнипт
систем, пп пат на педагпщкп-инфпрмациска рабпта ги заппзнава ушениците сп дејнпста на
библиптеката, сп книгите (лектири, белетристика, наушни, струшни и други извпри) и сп нивната
упптреба.
Филпзпфијата на библиптеката и самата прпфесија какп библиптекар секпгащ била
ппшитуваое на пснпвнптп нашелп за нагласуваое на услугите кпн кприсникпт. Важен елемент вп
градеоетп на пднпсите ппмеду библиптекарпт и кприсникпт секпгащ е прпцеспт на кпмуникација.
Тпа ппдразбира впсппставуваое на перспнална врска ппмеду библиптекарпт и кприсникпт.
Библиптекарпт е тпј кпј треба да ги применува сите вещтини и техники за да впсппстави кпректни
и пријателски пднпси сп кприсникпт, впрпшем, тпа кприсникпт гп пшекува пд инфпрмацискипт
службеник.
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Особености на педагогическото взаимодеиствие вbв виртуалнотообразователно

Успещнпвпсппставенатакпмуникацијаппмедубиблиптекарпт и кприсникптсекпгащ
резултира сп:


постигнување на успешни резултати на матичната институција (зголемена мотивација
кај учениците за учење, за доаѓање во библиотека, за користење на библиотечните
фондови, за проширување на своите знаења од различни области итн.);
 корисникот од библиотеката секогаш излегува задоволен со желба за повторно
враќање, бидејќи добил услуги на највисоко ниво.
За успещнп и целпснп пстваруваое на свпјата мисипнерска дејнпст e пптребнп
ушилищните библиптеки, пптпшнп ушилищните библиптекари, кпнтинуиранп да прганизираат
дппплнителни педагпщкп–аниматпрски активнпсти . Вп пваа сфера ушилищните библиптеки имаат
незаменлива улпга за ппттикнуваое на пптребата и желбата за ппстпјана кпмуникација сп книгата,
за ппстпјанп ушеое, непрекинатп шитаое, струшнп успврщуваое какп и мнпгу други духпвни
пптреби.
Вп педагпщкп–аниматпрски активнпсти карактеристишни за ушилищните библиптеки
спадаат:






Одржување настава и часови за лектира (обработка на книги за лектира со
издвојување на најдобрите цитати од анализираното дело);
Средби со писатели (Средби во кои учениците се запознаваат и разговараат со
авторите, анализираат најзанимливи извадоци од одредени дела. На овие средби се
развиваат дискусии со авторите; која им била инспирацијата да го напишат делото,
начинот на создавање на главните ликови и нивниот карактер, а сето тоа ќе придонесе
учениците да го развијат својот талент за пишување);
Работилници (разни секции: литературни, ликовни, драмски, новинарски и др.,
соработка на библиотеката со други културни институции);
Раскажување приказни (Раскажувањето и читањето на приказни има двоен ефект: го
доведува детето во контакт со добра книга и приказна преку која ја поттикнува
желбата повторно и повторно да дојдe во библиотека. Децата, особено најмалите,
имаат потреба за емоционално доживување, кое преку читање и раскажување ги
запознаваат ликовите од приказните).

Библиптеките претставуваат еднп пд знашајните пбележја на секпја цивилизација, дпдека
ушилищните библиптеки претставуваат средищте за кпнтакт и пристап вп сите цивилизациски
придпбивки и вреднпсти. Ушениците, преку ушилищните библиптеки, треба да пристапуваат кпн
пгрпмнипт брпј на инфпрмациски извпри щирум светпт.
Спвремените ушилищни библиптеки ќе треба на ушениците да им пвпзмпжат реализација
на нивнипт прв кпнтакт и влез вп светпт на знаеоетп и кпристеоетп на инфпрмациите кпи им се
пптребни за нивната спвремена едукација. Вп тпј кпнтекст, ушилищните библиптеки какп и сите
библиптеки на иднината, ќе треба да се трансфпрмираат вп средищта за пристап и меначмент на
знаеоетп. Оваа нпва заеднишка мисија ќе биде ппдеднаквп застапена вп сите видпви библиптеки
и вп сите респри, билп да се рабпти за традиципналните, дигиталните или хибридните услпви.

Развпјпт на пбразпваниетп, науката и културата вп спвременипт цивилизациски кпнтекст,
какп и целпснп ппврзуваое сп Еврппа и глпбализиранипт свет, ќе биде незамисливпбез
ппседуваое активнп кпристеое на библиптеките, ппсебнп без ушилищните библиптеки.
Спвремените ушилищни библиптеки претставуваат интелектуалнп, инфпрмацискп,
кпмуникацискп, медиумскп и културнп средищте и жарищте на ушилищтата. Преку пвие знашајни
средищта вп ушилищтата се негува и вреднува впспитнп – пбразпвната кпмппнента кпја вп гплема
мера влијае врз целпкупнипт развпј на ушениците. Следејќи ги сите нпви инфпрматишки трендпви
пред ушилищните библиптеки, вп ппнпвп време, се ппставуваат и нпви цели вп врска сп
кпнтинуиранптп кпристеое на инфпрмациските технплпгии, пднпснп трајна спрабптка вп сферата
на кпмуникацискптп пписменуваое на ушениците и ушителите.
Вп развиваоетп на инфпрмациската писменпст и критишкптп мислеое, ушилищните
библиптеки дпбиваат нпви и мнпгу знашајни цивилизациски функции вп реализација на прпцеспт
на дпживптнп ушеое на секпја индивидуа.

Литература
1. Moore, P., (1998) Primary school children`s interaction with library media: information literacy
in practice. U: Shoham, S. and Yitzhaki, M. (eds): Education for ell: culture, reading and
information.International Association of School Librarianship.
2. McGonagle, (1998). SLA guidelinas: promoting literacy through the primary school library.
School Library association.
3. Spreadbury, H., and Spiller, D., (1999) Survey of secondary school library users, LISU
Occasional Paper 21. Library and information Statistics Unit. Loughborough University.
4. Димитрова, Л., Кирјазовска – Јовановиќ, Н., (1999) Лексикон, Скопје: Матица Македонска.
5. Котовчевска, С., (2011) Обработка на монографски публикации во училишни библиотеки,
Скопје: Градска библиотека „Браќа Миладиновци“.
6. Котовчевска, С., (2007) Македонското библиотекарство низ вековите, Скопје: Бомат
Графикс.
7. Котовчевска, С., (2012) Библиотечно работење во училишни библиотеки, Скопје: Градска
библиотека „Браќа Миладиновци“.
8. Милтенов, П., (2004) Особености на педагогическото взаимодеиствие вbв
виртуалнотообразователно пространство.

