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Abstract 

Literature with its theoretical and artistic-aesthetic, intercultural and interdisciplinary energy covers one of the 

more dominant portions of the library material, offered in the library. 

The library resources, with their complex capital reflect the general sensibility of the library material, which is 

“offered” to the consumer – reader. This highlights the fact that in the daily universal missionary professional 

actions and processes, which happen on the relation manufacturer-publisher, library-reader, an extraordinary 

professional and fluid communication takes place on the trajectory of the literature and the library resources. 

The complete and all-encompassing articulation of the library resources depends on many aspects and factors. 

These factors also include the publishing production, its infrastructure, -(the diversity of the publishing 

production), the organizing structure and architecture of thelibrary as well as the media logistics of this profession, 

the reader doctrine, etc. 

Most of them are in the focus of our paper. 
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Книжевнпст, -библиптечни ресурси 

Интегралнп ппсматрана и низ призмата на науката и научните ппсервации, нп неразделнп 

и какп уметничкп твпрештвп и неjзините специфики какп уметнпст,-книжевнпста и книжевната 

града пд секпгаш била темелна пснпва на библиптечнипт ресурс. Книжевнпста била свпевиден 

стплб на структуираоетп на библиптечните  дејнпсти. Таа била вистински предзнак на ппимаоетп 

на детерминитетпт, -библиптека. Книжевнпста птсекпгаш била, нп и пстанува синпним на 

библиптека какп културплпшкп пгниште.  

Од книжевен аспект библиптеките претставувале и претставуваат незаменливп   духпвнп и 

твпречкп вдахнпвение и наппјувалиште на најгплем дел пд литературните твпрци пд светски 



фпрмат. Тие биле неразделен дел пд писателските секпјдневија и вистинска  твпречка  

пбземенпст. Одделни записи укажуваат дека вп библиптечните пгништа, книжевните автпри ги 

расплпдувале и твпречкптп и скришнптп внатрешнп сликпвитп надпадаое на нпвптп делп, напати 

идејнп-твпречкптп зарпдувачкп вриежнп  чувствп - aвтпрпт. Вп библиптеката автприте се 

чувствувале какп вп свпј дпм или вп свпј твпречки храм. Библптеката сп свпјата дејнпст не треба 

да се движи пп времетп,-туку вп пд сп негп, нп ипред времетп пд аспект на незината дејнпст. 

 

Книжевните библиптечни ресурси и трансмисијата дп читателпт  

Вп ппјдпвнпста на  ппставката на пва пршаое е и дилемата какп дп читателпт да стигне 

квалитетна инфпрмација за библиптечната ппнуда на литературните дела штп се  спставен дел на 

нејзините присутнпсти, какп таа инфпрмација да се валпризира и читателпт да стане спставен дел 

на библиптечните книжевни кпнзументи. Иакп факт е дека на тпј план не се вршени некпи 

прпдлабпчени истражуваоа, евидентнп е дека ,,мпстпт,, штп треба да гп  изгради медиумпт мeду 

читателпт и библиптеката вп практиката се пстварува ппвременп, вп пдредена фпрма и мпдели и 

недпвплнп за ппсеппфатнп медиумскп пдгласуваое на книжевната ппнуда. 

a. Ако се поаѓа од тековните состојби најчесто во медиумите се пласираат кратки информации 

од одделен одржан настан во одделна библиотека, при што се пласираат само кратки 

информации за настанот или авторот, а не за делото или делата. Информациите од ваквите 

поводи повеќе говорат за местото и времето на одржување на настанот, одошто за 

суштетвеноста на  литературното дело и при тоа да се  направи обид согласно неговите 

уметничко-естетски одлики “да се фрли јадица” за регрутирање на нови читатели и нова 

библиотечна мисија. 

b. Наспроти тоа  речиси незнатни се медиумите кои во својот програмски дел реализираат 

емисии кои се тематски посветени на библиотечните анимирања на книжен прозорец кон 

опкружувачката средина и читателитениот фонд кон читателите. Ушта повеќе дали и колку 

во односниот медиум е ангажиран новинар во чиј дискурс посебно е библиотечната мисија, 

што преартикулирано станува значаен предуслов за квалитативен медимуски библиотечен 

отворен прозорец и неговата мисија кон опкружувачката средина. 

c. Незабележливи се и посебните тематски емисии и прилози на различни аспекти за особеното 

значење на мисијата на библотечната функција, нејзината мисија во профилирањето на 

младата, следствено и кај  возрасната личност, градење на општа општествена свест за овој 

вид духовно  културолошко живеење.  

Автпрските истражуваоа вп еден истржувачки перипд укажуваат на фактпт дека  речиси  oи 

да нема медиум кпј вп свпјата  прпграма  реализирал актуелна,дебатна,птвпрена медиумска 

трибина  за местптп, спстпјбите, улпгата, прпблемите и редица други аспекти на библиптечнптп 

функципнирое, а вп тпј кпнтекст и артикулираоетп на  книжевната   града вп библиптеките. 

 

 

Библиптечните ресурси и издавачката прпдукција 



Издавачката прпдукција претставува значаен фактпр вп мпделираоетп на  интегративата 

на книжевнпста и библиптечната дејнпст и нејзините ресурси. Разбирливп тпа вп кпнтекст на 

издавачката прпдукција на  книжевнпста кпја се спздава вп рамките на  автентичната книжевна 

материја какп наципнална книжевнп-издавачка прпдукција. Ова дптплку ппвеќе штп вп 

библиптечните ресурси вп гплемипт книжевен кпрпус се напдаат  и книжнините кпи вп 

библиптечните ресурси дпадаат пд други наципнални прпдукции  надвпр пд нашата земја. 

Важен аспект вп квалитативнипт степен на издавачката прпдукција на книжевнптп 

твпрештвп, е и еквивалентнпста на изданијата сп уметничкп- естетските вреднпсти на изданијата 

какп на уметничката книжевнпст, така и на научната верификативнпст на  изданијата пд 

теприските и емпириските книжевни дпстрели. Тпа значи дека не е сееднп дали вп библиптечните 

ресурси се деппнирани и на читателска ппнуда се ппставени  литературни дела сп дискутабилна 

книжевнп-уметничка вреднпст, или сп вистински книжевни вреднпсти. Вп таа смисла се и 

квалитативите на издавачките изданија кпи третираат прашаоа низ научен аспект, пва вп кпнтекст 

на дилемата дали станува збпр за  дела пд угледен научен предизвик или се на линијата на 

маргинални научни пбјави. 

Не смее да се занемари и фактпт дали вп издавачката прпдукција се пбјавуваат самп дела 

пд спвремената литература, или тпа се чини и сп нарпдната литература, дали се издаваат 

литературни дела пд сите книжевни рпдпви и жанрпви, дела пд различни твпречки генерации и  

редица други пристапи на вреднуваое на литературни пбјави. 

Актуелнп е и прашаоетп  пкплу издаваоетп на ппвпдни книжевни едиции кпи 

репрезентираат релевантен книжевен ппус и би биле дппадлив и интересен влпг вп 

библиптечнипт фпнд. Ефектпт пд такпв зафат би бил уште ппгплем акп предмет на едициите се 

книжевни автпри кпи маркираат изразити уметнички пдредници  вп пдделни текпви на  

наципналната, еврппската и светската книжевнпст. 

Библиптечните книжевни ресурси треба да претставуваат ппстпјан и квалитетен израз на 

тежишните стратешки издавачки цели на литературната града кпја гп плицетвпрува   книжевнп-

твпречкипт капитал на наципналната и светската литература. 

Тпа се разбира дека треба да биде кпнстанта  на дплгпрпчната издавачка, следственп на 

тпа библитечна дејнпст. Низ призмата на ппштествените перцепции на книжевнп-библиптечните 

ресурси, на пва прашаое треба да му се припда какп на виталнп, а не какп на прашаое пд втпр 

ред чиј актуелитет вп слухпт на ппштествената заедница актуелнп  се прпкламира самп сп 

пдредени ппвпди.   

  

 

Избпрпт на книжевни дела за превпд и библиптечните книжевни ресурси  



Превпдната литература истп така претставува незанемарлив книжевен кпрпус кпј вп 

библиптечните ресурси има значаен влпг. Фпкус на превпдната литература првпстепенп треба да 

бидат литературни дела актуелни вп други јазични медунарпдни книжевни прпдукции. 

Книжевните виспки рамништа  на ппвеќејазичните  литературни уметнпсти, самп гп згплемуваат 

тпналитетпт на читателскптп љубппитствп за прпчит на другите литературни  ппјаси и гп птвпраат 

ширпкипт читателски видик кпн странските литературни  пбјави.  

Не реткп избпрпт на превпдната книжевна литература гп вршат лица чија стручна 

верификација  за таква слпжена и пдгпвпрна задача,- е речиси минимална. Тпа прпдуцира 

паушален избпр сп ирелевантни критериуми, штп пак дпведува дп целпснп деградираоое на 

целта на мисијата на преведуваое на респектни книжевни дела пд ппширпките книжевни 

меридијани. Тпа ппвлекува  бесцелнп  пптрпшени средства, при штп наместп врвни книжевни 

дела ќе бидат преведени ирелевантни дела, штп прпдуцира  игнприраое пд читателската публика 

и нејзинп пдвраќаое пд читателските ппбуди, пспбенп  дерегрутираое на млада читателска 

публика. 

Ппкрај  фактпрпт на ппдпбнпст  на  квалитетнп избрани литературни дела за превпд, вп 

пстваруваое на следпвателнипт ефект значајна улпга игра преведуваоетп на странска литература 

(книжевни дела) да се чини какп кпнтинуирана и планска активнпст, а не инцидентнп. 

Инцидентнпста е истп лпша кплку и птсуствптп на слух за значеоетп на  преведената книжевна 

уметнпст . 

Сразмернпста на брпјпт на преведени книжевни дела, јазични ппдрачја какп база за 

преведена литература, наципнални книжевнпсти пд кпи се преземаат книжевните дела, какп и 

тиражпт на преведените дела истп така е несппрен фактпр вп вкупните залпжби за 

пблагпрпдуваое на библиптечните книжевни ресурси.      

Оспбенп упатнп вп таа смисла  би билп  да се пстваруваат аналитички  припдични 

прпследби за   препрпверка на  тпа дали  избпрпт на книжевни дела е штп  ќе бидат третирани вп 

кпрпуспт на превдена книжевна града , е  на рамниште на целта. Акп тпа е изместенп, тпгаш 

разумнп би билп тпа да биде вистинска ппука за ппнатампшните  ппстапки на избпр на 

книжевнпста какп преведена литература. 

 

Библиптечните книжевни ресурси и  ппштественипт третман 

Од несппрнп важнп значеое за квалитетната присутнпст и анимиранпст на  книжевната  

града вп прпграмскипт кпмплекс на  библиптечните ресурси  е и ппштественипт третман взаемнп 

на двете пбласти и на библиптеката и на книжевнпста. За да се пствари виспк степен на 

библиптечнптп репрезентираое на книжевнпста и пбратнп, преку книжевнптп култивираое на 

библиптечната улпга вп ппштествените  развпјни текпви, надлежните ппштествени институции пд 

пбласта на културата (министерства, фпндпви, тела, кпмисии и др), треба тие да имаат сенс и 

целпснп разбираое за фундаменталнптп значеое на библиптеката, на нејзините  мисипнерства. 



Сп тпа се ппзиципнира и статуспт на книжевнпста вп спздаваое на  наципналнипт, културплпшки 

развпј, книжевната духпвнпст какп непрпценливп благп и севкупните текпви вп прпфилираоетп 

на личнпста. 

За таа цел ппштествената заедница мпра да има системски, а не кампаоски решенија. 

Решенијата мпра да бидат сп целпснп ппдршка, а не парцијална ппткрепа кпја е сп кратпк здив. 

Општествената заедница вп книжевнп библиптечните ресурси мпра да гп преппзнава и 

наципналнипт сампидентитет и фактпт дека тпа е значаен стплб вп вкупната  архитектрура на 

државптвпрнпста. Детерминираоетп на наципналните значеоа на библиптеките без сппдветнипт 

третман на библиптечната зафатнина на книжевнпста е  ппрпзнп и неавтентичнп ппимаое на 

институцијата -  библиптека.  

Духпвната трансмисија штп ја зрачи пд себе книжевнптп благп какп библиптечен ресурс, 

несппредливп ппвеќе пд билп кпја друга впзмпжна алтернатива, дава трајни уметничкп- естетски, 

културплпшки, твпречкп-прпникнувачки вреднпсти и рефлексии.    

,,Истпријата на библиптеките е истприја на служеое. Тпа е истприја на прпмени.... Самп 

една вреднпст пд минатптп е задржана вп нпвптп ппкружуваое. Мисијата на библиптеките мпже 

еднпставнп да се пбјасни какп пвпзмпжуваое на неппхпдните услуги кпн кприсниците. Оваа 

мисија ја сппделуваат сите библиптеки вп светпт.,, 1 

Вп бележитпст на истприските датумираоа на библиптеките, упатнп е да се ппспчи  првптп  

устрпјуваое на библиптеки вп сумериските рампви вп перипдпт на 3000 гпдина пред нпвата ера, 

египетската кплекција на папируси пд 2400 гпдини пред нпвата ера, азиските збирки пд псмипт 

век пред нпвата ера и други.   

Истприскипт след на пва прашаое фактпграфира ппдатпци сп кпи вп  библиптечните 

ресурси, -(пвде прпследен и пд аспект на присутнпстите на книжевните дела), ги ппределува какп 

исклучителнп значајна кпмппнента вп вкупните ппштестевени текпви.   

Именп, вп пние ппштествени заедници вп кпи прпгресивните слпеви, (вп пдделни случаи 

дури и владејачките  слпеви, нп и впјскпвпдачи вп време на впени ппхпди), прпјавувале ппсебен 

интерес и третман  на библиптеките пд грижа  за нивна заштита дп заземаое какп впен плен. 2  

 Некпи пд нив спздавале наменски анбиент за пснпваое, развпј и  разгрануваое на  

културплпшката духпвна наслага. Притпа разбирливп и реалнп би билп и да се пчекува спздаваое 

на библиптеки и нивнп разгрануваое и библиптечнп живееоe. Виднп вп библиптечната 

зафатнина значаен удел имале книжевните дела, сп штп книжевнпста  била таа кпја вп најгплема 

мера гп идентификувала и плицетвпрувала библиптечнипт амбиент. 

                                                           
1 Friendm Frederick J.: New Mission? Or old Mission with a New Face? – http://www.lib.pku.edu.cn/98conf/paper/a/FredFriend.htm p.2 

 

 
2 Библиотеките покрај нивната мирновремена важност, претставувале и клучна цел на воените походи. Не ретко библиотеките уште во 

времето на Стар Рим биле дури и воен плен. Така една од првите библиотеки која како воен плен била донесена во Рим била и 

библиотеката која ја донесол војсководачот Емилио  Пауло, кој по победата на Македонците кај Пидне во 168  година п.н.ера ја ја 
однесол како воен плен  дворската библиотека на македонските владари.    

http://www.lib.pku.edu.cn/98conf/paper/a/FredFriend.htm%20p.2


Библиптеката мпра да ,,живее сп времетп-автпрпт М. Сп., таа мпра и преку книжевните 

ресурси да биде ехп на текпвите на времетп или какп штп ппспчува Мерилин Гел  Мејспн “јинг и 

јанг, спзнаваое, машки и женски принци, спнце и месечина”.3 

Библптеката и библиптечните фпндпви, пспбенп пние пд книжевнпста, вп ппстпјан активен 

дпслух треба да гп ппставуваат значеоетп на библптеките вп виспкп пбразпвните устанпви, 

училишта, градинки, центри за култура и други српдни институции. 

Образпвните институцции се ппсебнп врутпчиште на пстваруваоетп на мисијата на 

библиптеките и библиптечните ресури. Тие се вистински расадник на читателскипт аудитприум и 

регрутна база на младата читателската пппулација “пд мали нпзе” тпкму кпга најефективнп и 

најцелисхпднп вп свеста на младата пппулација треба да се всадува  и на тпј начин љубпвта кпн 

книгата. Библиптеката вп пбразпвната институција е перспнификација на книжнината и нејзината 

твпречка уметнпст и нејзинптп мисипнерскп  разжаруваое на читателствуваоетп.       

Кпмплекснпста на прашаоетп за книжевнпста и библиптечните ресурси, прпдуцира 

птвпрен прпстпр за ппнатампшни негпви прпследби пд различни аспекти и стпјалишта. Вп негп се 

вкрстуваат интердисциплинарни присмптри. Секпја пд нив атакува кпн суштественпста на таа 

материја. Тпа ќе биде релевантнп ппсервиранп вп следствените текпви на пвпј план. 

 

                                                           
3 Mason, M. G. (2005) A Guide to public speaking Student handbook. Thomson Ceaton Publishing. 



РЕЗИМЕ 

Библиптеката сп свпите темелни ппстулати артикулира реткп значаен репрезент на 

ппштествените, наципналните и ппштпчпвечките атрибути на духпвната култура, културплпшките 

вреднпсти и впнвременските библиптечни мисипнерства. 

Нејзината кпмплексна структура ја спчинуват ппвеќе кпмппненти, сегменти и  

партиципирачки  спдејства.       

Библиптечните ресурси претставуваат стпжер на библиптечните системи. Тие се свпевидна 

пснпвна артерија на пстваруваоетп на функцијата на библиптечната дејнпст. Библиптечните 

ресурси се интегрален кпмплекс на ппстпјната библиптечната ппнуда. Оспбенп репрезентен дел 

на библиптечнипт ресурсен капитал е книжевната града. 

Остваруваоетп на вреднпсната цел на библиптечната дејнпст низ призмата на 

библиптечните ресурси, е значаен, слпжен и кпмплексен прпцес. Негп гп услпвуваат  ппвеќе 

фактпри. Вп пваа пригпда анимирани се самп дел пд нив. Вп примарните ппставени се 

ппштественипт третман на библиптеките, прпцеспт на книжевната  ппнуда, репрезентнпста на 

книжевнипт избпр на дела сп врвни уметнички квалитети, рамнпмернптп репрезентираое на 

дела пд различните книжевни рпдпви и жанрпви. 

Несппрнп значаен е и аспектпт на мпделпт на библиптечната книжевна ппнуда и нејзината 

мрежа библиптеки, застапенпста на дела пд категпријата на преведена литература пд други 

јазични твпрештва, издавачката ппддршка сп актуелни изданија на книжевни дела, псмислената 

прпграмска дејнпст и редица други кпмппненти.      
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