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Сажетак: Ново доба, електронски акцентовано у свим доменима, прилагођено је и 

коришћено и у едукацији. ПС машине ( алатке ) се користе у учењу и у многоме томе 

помаже школска јединица – библиотека. Старомодни садржаји и начини  уписа и исписа 

књига и корисника осавремењени су новим ПС алаткама, у толикој мери да поред 

преношења садржаја  из уџбеника, библиотекар и корисник могу лако, ефикасно и брзо да  

пренесу, поред основних и друге помоћне садржаје, изражене онлајн.  

 

Кључне речи: ПС алатке, библиотека, онлајн, претраживање 

 

 

 

Сведоци смо новог приступа образовању у 21 веку, о томе се  чита  у часописима, 

разним студијама, школским извештајима. Пише се о новим технологијама које би се 

користиле у школама и сл.  а библиотекари и професори у школи говоре  о томе како треба 

да изгледа  савремена настава, применом ПС технологије у настави и савременој 

библиотеци. Почев од простора до фонда књига, до корисника који, на крају крајева, и 

одеђују профил библиотеке,  библиотека треба да  поседује солидну ПС опрему као и 

функционалног и квалификованог  библиотекара. Пре свега, у данашње доба , библиотека 

као једно од централних места школе  треба да буде дигитализована, уређено место за 

учење и одмор, или  у целости као један од школских система који је инкорпориран у 

дигитални програм других школских ситема, и да као такав може да пружи улуге  својим 

странкама-професорима, ученицима, свим запосленима. 

Шта  то може да се разликује у библиотеци, почев од пре 20 година до сада? И 

много и ништа. Постоје библиотеке, мале школске које још користе протокол из прошлог 

века. Чак немају ни довољан фонд књига, нити савремену књижевност, ни стране писце , 

ни уџбенике. Оне су опремљене само потребним књигама за часове српског језика. У 
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најбољем случају, већина школских библиотека бива попуњена новим библотечким 

јединицама, од школских књига до бестселера, али протокол остаје исти као и раније. 

  

Оно што је новина у коју многи полажу велику наду је компјутер. Компјутер који 

постаје део библиотеке, школске или општинске или националне. У свакодневној употреби 

компјутер је постао саставни део сваког процеса нумерисања књига и замена за ручне 

картоне, којима су библиотекари бележили много података. Додуше, има послова које 

компјутер не може да замени, али је убрзани процес књижења књига  доста непредовао 

употребом компјутера Често се користе интерни програми, инсталирани за сваку 

библиотеку , која има потребе да свој књижни фонд укњижи на савремен начин. 

Практично, брзо, једноставно. Међутим,  књижење књига није једини посао библиотекара 

и компјутера.  

 

Савремена библиотека  би требало да поседује скуп рачунара намењен ђацима, који 

би могли да користе податке из њих. Ти подаци би се састојали од  биографских података 

о писцима, што је лако наћи на Википедији, о одломцима из дела, али се ученици не могу 

ослонити само на њих. У претрази библиографских јединица, чиме би се библиотекари  

ослободили тог дела посла, компјутер је незаменљив, али је, пре свега, неопходна 

обученост и ђака и библиотекара. Компјутер треба да је стандардни ПС, са добро урађеним 

програмом, по могућством и  интернетом. У том случају , штампање података би 

олакашало и меморију ђака када треба запамтити податке. 

 

Међутим овакво стање у библиотеци је само теоретско. Нити има довољно 

средстава за опрему библиотека, нити за едукацију кадра и ђака. Такав систем поседују 

само велике и важне библиотеке  на националном нивоу, док велики број локалних и 

школских библиотека  још увек бива оптерећен мануелним листањем података. 

Презентације на видео системима, које се увелико користе у настави, су пре свега, 

недоступне ученицима у библиотеци. Не због тешкоће инсталирања и употребе података, 

већ због неефикасности и дезорганизације библитекара.За добру презентацију књиге, 

потребан је обучен библиотекар. Нажалост, обука на ПС-ју је површна и недоступна неким 

библиотекарима. Осим тога, мали број локалних и школскиx библиотека има умрежен 

систем о подацима и међубиблиотечкој размени података. Такви системи, иако увелико 

познати библиотекарима, још не могу да буду део и школских библиотека. 

 

Можда је компјутер кориснији библиотекарима него ученицима. Умрежене 

библиотеке дају велике користи библиотекарима у претраживању књига, налажењу 

погодних јединица за школску употребу, референтних издања, чланака периодике. Сваки 

библиотекар треба да буде обучен да влада комјутерском техником, али то захтева и 

познавање програма, обуку библиотекара и новац за семинаре. Много је програма за 

напредовање  у сазнавању библиотекарских  онлајн послова , који су се проширили не 

само на претрагу књига, већ и  на читање онлајн издања. Таквих издања је све више, али не 
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и читалаца, који углавном претражују појмове или резимее појединих  јединица. Може се 

још говорити о употреби и злоупотреби компјутерских језика у библиотеци, утицају 

компјутера на употребу језика, и сл... Овакви семинари су  корисни не само за 

библиотекаре већ и за ширу публику, поготово зато што  се злоупотреба језика догађа на 

свим нивоима друштвеног живота, а самим тим и у школи. 

 

За ученике, употреба компјутера је мање погодна. Садржаји из  школских предмета 

не могу се учити из скраћених резимеа, који се налазе на компјутерским фајловима, а и 

ученици ипак не користе компјутер на стручан начин. Могу  да се послуже компјутером да 

нађу библиографску јединицу, али и у томе су мање вешти од библиотекара. Могу да 

погледају неки садржај аd hoc, али то није квалитетно учење које би им донело неко ново 

сазнање. Често се видео системи користе за презентацију садржаја, текстова или 

предавања, или у сврхе приредби, или у самој oрганизацији библиотеке. Међутим, 

присуство библиотекара је  неопходно и обавезно. За руковање системом, нарочито ако су 

презентације у питању, потребно је доста знања, мануeлне вештине и брзине. Потребно је 

и  синхронизовано деловање публике и оператера на компјутеру. 

 

Проблем употребе и злоуопотребе  ПС мехнизма у библиотеци може да се посматра 

и као олакшање, али и отежавање посла библиотекара и  потреба ђака. Библиотекар треба 

да је стално писутан  и на услузу ученику, да га упути у програм или да изради и сам 

протокол  рада у библиотеци.То захтева  једног или више функционалних библиотекара, 

који би били добро увежбани  у послу са ПС-јем. 

С друге стране, ученик  мора да познаје вештину рада на комјутеру да би  могао и сам да 

претражује жељене  јединице, али треба да има и стрпљења да их  ту на месту  прочита. 

Штампање текстова би  захтевало  компликованији начин коришћења  компјутера, скупо је 

и нијесвима доступно. 

 

Предности употребе ПС алата у библиотекама  заиста имају непроцењиву вредност 

и корист, и могу да помогну и библиотекарима и ученицима да лакше, брже и ефикасније 

савладају све оне проблеме са којима се сретао традиционални библиотекар. Једини 

недостатак овакве осавремењујуће технике је висока цена куповине  компјутера и 

обучености библиотекара. Што се тиче ученика, њима рад на компјутеру представља пре 

свега забаву, а потом и учење. Виртуелни свет компјутера и маште овде постаје 

јединствено средство не само образовања и самообразовања,  већ и креативности.  

 

За кориснике и сам појам „виртуелни'' указује на нешто непознато, занимљиво и 

пре свега буди знатижељу за истраживањем. За  библиотекаре „виртуелна библиотека '' 

постаје део стварности. Технички дотерана,беспрекорно урађена, доводи посао 

библиотекара до лагодности, истраживања и акурантности у сваком тренутку. Онлајн 

књиге су доступне свима, само би библиотекар могао да координира програмом, уводећи у 
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свет технике „оживљену машину“, „електронски мозак“ који ће свакако побудити већу 

пажњу у будућности код корисника. 

 

 


