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Почитувани читатели, 
Почитувани колеги,  
 

Пред нас е новото издание на „Зборник на трудови”  кое како и години наназад 
така и овој пат ќе понуди автентични  материјали  и нови сознанија од областа на 
историјата, заштитата и презентацијата на  движното и недвижното културно нас-
ледство, како и од музеологија, етнологија, фолклористика, археологија, историја 
на уметноста, епиграфика....  

Како дел од издавачката дејност на Националната установа Завод за заштита на 
спомениците на културата и Музеј – Битола оваа едиција претставува стручно и 
научно списание кое е интересно четиво како за стручната така и за пошироката 
јавност. Во него се поместени трудови на наши колеги  од редот на вработени во 
оваа институција, но и трудови на колеги  кои работат во различни сфери во кул-
турните и научнитеинституции ширум републиката.  

Традиционално „Зборникот на трудови” го носи зачуваното графичко решение на 
корицата како препознатлив печат на ова издание, додека во самата едиција ќе ги 
најдете поместени и инструкциите за авторите, со цел да информираме  за тоа 
како треба технички да се подготвуваат статиите за да го заслужат своето место 
во некој  иден  ваков број. 

Како и секое претходно,  и ова издание го испраќа својот апел до сите колеги  и 
научни работници и во иднина да се пријавуваат со свои стручни и научни тру-
дови до редакцискиот одбор со цел истите да бидат презентирани во јавноста. 
Престедателот и техничкиот секретар на овој одбор во текот на целата година 
стојат на располагање за прифаќање на трудови, но и  за секаква асистенција во 
врска со аплицирањето за учество во Зборникот. 

  

Претседател на Редакцискиот  одбор 
 

 
Енгин Насух 

 

 в.д.Директор 

 
д – р  Мери Стојанова 
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ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ БР. 23 

 

Весна БОШЕВА РУСОВСКИ 

 

ПРОФЕСИОНАЛИЗАЦИЈА И СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ 

НА БИБЛИОТЕКАРОТ ВО  МУЗЕИТЕ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА 

КОРИСНИКОТ 
 

Апстракт: Во современото општество за да се исполнат очекувањата на 

корисниците и да се овозможи висококвалитетна услуга од страна на библиоте-

карот во музеите, потребно е стручно усовршување на библиотекарите  коешто ќе 

ги следи континуираните и брзи општествени промени, развојот на информатич-

ката технологија и комуникациските вештини и технологии. 

Стекнување на нови знаења и искуства, односно професионален развој на 

библиотекарот во музеите може да се оствари преку следење на стручна литера-

тура, следење на резултати од истражувања за професионален развој, 

вмрежување и размена на искуства со колеги, како и со присуство на стручни 

собири и конференции. 

 

Клучни зборови: библиотекар, музеј, корисник, услуги, професионален развој 

на библиотекар. 

 

1. Корисниците и библиотекарот во различни видови библиотеки  

 

            Библиотечната дејност низ својот развој секогаш е во функција на 
потребите и барањата на корисниците и низ својот просперитет претрпела 
бројни промени, согласно со општествените промени. 
            Сите овие промени неминовно ја условиле и промената на улогата на 
библиотекарот како значаен сегмент за меѓусебните активности кои се 
извршуваат во библиотеката, како што се планирањето, организирањето, 
водењето и контролата што ги реализира библиотекарот преку работата со 
луѓето, а со помош на ресурсите во библиотеката  се насочени за остварување 
на библиотечната мисија во современиот свет. Исто така, и структурата на 
корисници во различни видови на библиотеки е многу хетерогена во социо-
професионален, образовен, психофизички и старосен поглед, а со тоа и 
улогата на библиотекарот во различни видови библиотеки е различна. 
 Библиотеките, според основачот можат да бидат јавни (национали 
и локални) и приватни, а според намената се делат на:  

- национална библиотека;  
- јавни библиотеки;  
- училишни библиотеки;  
- високошколски и универзитетски библиотеки и  
- специјализирани библиотеки. 

 Сите горенаведени библиотеки имаат различни  корисници, а 
според тоа и библиотекарот има различна улога, функција и работни задачи.  
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Основна цел на националната библиотека е развој на библиотечната дејност, 
културата, науката и образованието, како и  задоволување на информацис-
ките потреби на библиотечната дејност на државата. Како корисници на 
националната библиотека НУБ „Св. Климент Охридски“ - Скопје најчесто се: 
истражувачи, научни работници, професори, студенти, лица на додипломски 
и постдипломски студии. 
 Целта на јавните библиотеки е задоволување на општообразовните, 
културните и другите потреби на граѓаните на подрачјето за кое се основани. 
Како корисници во јавните библиотеки се деца и возрасни од регионот или 
подрачјето каде  што се основани. 
 Основната дејност на училишните библиотеки е  унапредување на обра-
зовно-воспитниот процес во училиштата и задоволување на образовните 
потреби. Како корисници во  овие библиотеки со кои библиотекарот се срет-
нува се учениците и наставниот кадар. 
 Цел на високошколските и универзитетските библиотеки е поддршка и 
унапредување на образовната, истражувачката и научната работа. Корисници 
на високошколските и универзитетските библиотеки се студентите, наставни-
ците, професорите и истражувачите во високообразовните установи. 
 

2. Библиотеките во музеите 

 Специјализирани библиотеки се библиотеки чија дејност е наменета за 
задоволување на потребите за стручна и /научноистражувачка работа во 
одделни научни или стручни подрачја и е ограничена за одредена корисничка 
група, зависно од целната група корисници1.  
 Библиотеката во музеите е една од специјализираните библиотеки која 
работи во рамките на музеј или галерија. Нејзината основна цел е да ги 
задоволи потребите на вработените за добивање на потребни информации и 
поддршка на домашната институција во постигнувањето на заеднички цели.  
  Музејската библиотека првенствено е наменета за вработените во инсти-
туцијата, да им помогне во нивната стручна и истражувачка работа во 
индивидуална специјализирана област да им  обезбеди брзи и сигурни инфор-
мации, користејќи го свој фонд или со пристап до извори на информации од 
други институции. За овој вид на специјализирани библиотеки и нивната 
потреба, во својот труд „Museum Librarianship“ зборува и современата теоре-
тичарка за музејско библиотекарство Естер Грин Бирбаум. Овој труд претста-
вува комплетен и систематски прирачник за работа на библиотеките во 
музеите истакнувајќи дека библиотеката е интегрален дел од музеите и 
наведува четири причини за нивно формирање: 
 
                                                           
1 Закон за библиотеките, консолидиран - неофицијален пречистен текст („Службен весник на Република 
Македонија“, бр. 66/04, 89/08, 116/10, 51/2011, 88/15, 152/15 и 39/16). 
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- зголемување на музејските програми и услуги; 
- поддршка на музејско образование; 
- заштеда на време на вработените во музејот и заштеда на финансиски 
средства; 
- градење на добри и позитивни односи со публиката (збогатување на 
музејските понуди и културно-едукативни програми). 
За потребата и  неопходноста на музејските библиотеки зборува и д-р Антун 
Бауер, нагласувајќи дека: „Библиотеките во музеите се неопходни за 
правилна работа на музејот и извршување на нивните основни задачи“2. 
  Основни задачи на библиотеките во музеите се: 

- Собирање на музејски публикации, како и публикации поврзани 
со музејот, неговиот развој, активности и програми; 

- услуги на вработените во музејот и музејските соработници; 
- услуги на надворешни корисници. 

 
Сепак, треба да се напомене дека во различни видови музеи се разликуваат и  
библиотеките во поглед на фондот што го поседуваат и услугите што ги 
нудат, односно може да бидат од отворен и затворен тип. Музеите, според 
основачот, можат да бидат јавни (национални и локални) и приватни. Во 
библиотеките во локалните музеи најчесто корисници се самите вработени во 
музејот, односно немаат надворешни корисници. Музеите, според предметот 
на својата работа, се општи и специјализирани додека според видот на 
музејските предмети, музеите можат да бидат археолошки, историски, 
етнолошки, уметнички, архитектонски, технички, природонаучни, како и 
музеи на занаети, театарски, филмски, поштенски, воени, железнички, 
црковни и други. 
 Во Археолошкиот музеј на Република Северна Македонија се наоѓа 
најстарата и најголемата специјализирана археолошка библиотека во Маке-
донија. Во нејзинот  фонд има преку 6.000 книги (со преку 20.000 стручни и 
научни трудови од домашни и странски автори), како и многу ретки изданија, 
објавувани од почетокот на 20  век, а најстарото од нив потекнува од 1881 
година. Библиотеката е достапна за сите читатели, не само за научниците, 
археолозите, стручните лица туку и за сите љубители на книгата и на истори-
јата на културното наследство и археологијата.  
 Библиотеката во Музејот на современа уметност располага со фонд од 
5200 наслови, над 2000 списанија, како и монографии на меѓународни и 
домашни автори и со тоа претставува најголема датабаза за модерната и 
современа уметност во Република Северна Македонија и тие  се  достапни на 
уметниците, студентите, критичарите и љубителите на уметноста. 

                                                           
2
  Radonavanlija, S. M. Osnove i primjena suvremenog muzejskoga knjižničarstva u Hrvatskoj. Informatica muziologica, 29, 

1/2 (1998). 
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       Библиотеката во НУ Завод и музеј во Битола е формирарана во 1934 
година, со основањето на Музејот. Во нејзиниот фонд има околу 11 300 
различна библиотечна граѓа, а од посебна вредност се 110 ретки ракописи и  
старопечатени верски книги на црковнословенски, старогрчки, арапски, 
турски, латински, германски и српски јазик. Библиотеката има стручен 
карактер и е отворена за надворешни корисници. 
 

3. Библиотекар во музеите и негово стручно усовршување за потребите 

на корисниците 

 
 За успешно работење на библиотеките во музеите и исполнување на 
нивните основни задачи, клучна улога има стручно оспособениот кадар во 
библиотеката, односно библиотекарот кој ќе се грижи за библиотечниот 
фонд. Во минатото, вработувањето на библиотекари во музеите се сметаше за 
луксуз и, за жал, и денес во помалите музеи нема вработено библиотекар, 
односно вработено е лице кое не е доволно стручно оспособено да се грижи 
за фондот, како и  за обработка на граѓата со која располага во својот фонд. 
Библиотекарот во музејот е одговорен да се грижи и за набавка на соодветна 
стручна литература поврзана со содржини и теми кои ќе им помагаат во 
работата на вработените во музејот и литература од музејското законо-
давство, управување, маркетинг, односи со јавност, дизајн, конзервација, 
реставрација и т.н., со тоа библиотекарот има значајна улога и врз 
целокупното работење на музеите.  
 При набавка на различни публикации, библиотекарот во музејот треба да 
ги земе во предвид потребите на корисниците, како и целите и задачите на 
самата институција и расположливите финансиски средства. Начинот на 
набавка може да биде преку размена на публикации со некоја сродна 
институција, подарок и купување на публикации за да се збогати фондот на 
библиотеката. 
 Професијата библиотекар е специфично занимање, ако ги земеме во 
предвид вештините, способностите и знаењата  коишто треба да ги поседува 
лицето за успешно извршување на своите работни задачи. Со општествените 
промени, напредокот на техниката, како и со интегрирањето на 
информатичката и комуникациската технологија се повеќе се губи традицио-
налната улога на библиотекарот која се сведува само на издавање на книги. 
Библиотекарот во музеите мора да биде во чекор со сите новитети (технички 
и лични) кои ги бара библиотекарската професија: динамичност, флексибил-
ност, информатичка писменост, комуникациски и организациски вештини, 
насочувачки и информациски вештини, достапност до сите извори, вмрежу-
вање итн. 
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    Професионализацијата и стручното усовршување на библиотекарот во 
музеите подразбира стручно образование и континуирана обука на библиоте-
карите, неопходни за обезбедување на соодветни услуги. 
      Квалитети кои треба да ги поседуваат и услуги кои треба да ги нудат 
библиотекарите во музеите како стручни лица: 

- Располагаат со систематско знаење вештини кои може да се пренесат 
со подучување; 

- Библиотекарите во музеите треба да ги популаризираат своите збирки 
и услуги, така што корисниците и потенцијалните корисници ќе бидат 
информирани  за нивното постоење и достапност; 

- Библиотекарите во музеите треба да користат најефикасни начини да 
го направат својот материјал достапен за своите корисници; 

- Библиотекарите во музеите ја почитуваат приватноста и заштитата на 
личните информации што нужно се споделуваат меѓу поединецот и 
институцијата; 

- Библиотекарите во музеите ги признаваат правата на интелектуална 
сопственост на авторите и на другите творци и настојуваат да се 
обезбедат почитување на тие права; 

- Библиотекарите во музеите треба да бидат целосно посветени на 
неутралност и непристрасност во однос на збирките, пристапот до 
информации и услуги; 

- Библиотекарите во музеите споделуваат искуства со колегите, тие 
треба да соработуваат со секој вработен во музејот. Ако не постои 
комуникација, вработените во музејот нема да знаат каква работа 
работи библиотекарот кои се неговите проекти, проблеми и успеси; 

- Библиотекарите во музеите треба да знаат да ја користат 
информатичката технологија, интернетот, брзо електронско пребару-
вање и вмрежување со другите библиотеки; 

- Библиотекарите во музеите треба постојано да следат стручна 
литература, да учествуваат на различни конференции на библиоте-
карски здруженија и да соработуваат со колеги од други институции; 

 Од посебна важност за работата на библиотеките во музеите како и за 
успешно работење на библиотекарот во музеите е приклучувањето во 
меѓународниот систем на каталогизација COBISS (Кооперативен онлајн 
библиографски систем и сервиси). Овој систем датира од 90-те години со 
програмската поддршка на Институтот за информациски науки во Марибор 
(ИЗУМ) и претставува еден од најголемите проекти во полето на библиоте-
карството во бивша Југославија. Во COBISS моментално се вклучени 
Словенија, Србија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Македонија, Косово, 
Албанија и Бугарија.  
 Во Македонија, во COBISS моментално има вклучено 9  библиотеки во 
музеи и 2 библиотеки во галерии, од кои прва вклучена е библиотеката во 
Природонаучниот  музеј на Република Северна Македонија во 2008 година. 
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Во 2018 година, се вклучени НУ Завод за заштита на спомениците на 
културата и музеј во Прилеп и Археолошкиот музеј на Република Северна 
Македонија, а во 2019 година се вклучени останатите 6 музеи. Со вклучување 
во COBISS се овозможува лесна и брза обработка на публикациите со кои 
располагаат музеите, а сè со цел информациите за фондот да бидат 
подостапни за корисниците. Меѓутоа за да може библиотекарот да каталоги-
зира треба да биде стручно оспособен, да има поминато соодветни библио-
текарски курсеви според програмите за образование за заемна каталогизација 
и да имаат добиено потребни дозволи/привилегии за заемна каталогизација за 
одделен вид библиотечна граѓа.  
    Библиотекарот во музејот е во директна комуникација со 
корисникот и му помага да дојде до точна и потполна информација, тој 
секогаш треба да биде љубезен и трпелив, подготвен да препознае што му е 
потребно на самиот корисник. Квалитетот на неговата услуга директно влијае 
на впечатокот што ќе го добие корисникот за самата библиотека и на тоа дали 
корисникот повторно ќе ги користи услугите на библиотеката. Постојаното 
стручно усовршување на библиотекарот е во  
тесна корелација со потребите на корисникот и информациско-комуникацис-
ката технологија. 
 Библиотекарот во музејот треба да биде добар комуникатор и да 
има добро развиени вештини на комуницирање, да има индивидуален 
пристап кон корисниците да поседува вештини за преговарање, воспоставу-
вање контакти и решавање конфликти.   
 
Резиме 

        Библиотеките во музеите се специјализирани библиотеки кои служат 
како центри за информации, места за пребарување, креирање и пренесување 
на информации. Стручното образование и континуирана обука на библиоте-
карот во музеите се неопходни за обезбедување на соодветни услуги на 
вработените во матичната установа, како и на надворешни корисници. 
Библиотекарот треба да им помага на своите колеги во нивната стручно-
научно истражувачката работа согледувајќи ги нивните потреби.  
Професионализацијата и стручното усовршување на библиотекарот во 
музеите е директно поврзана со реализирање на целите и задачите во музеите. 
Само стручно оспособен библиотекар придонесува библиотеката да биде 
интегрален дел од музеите и да прерасне во современ информативен центар. 
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 Resume 

       Museum libraries are specialized libraries that serve as information centers, 
search sites, places for creating and transmitting information. Vocational education 
and ongoing training of the librarian in museums are necessary to provide 
appropriate services for employees in the home institution, as well as for external 
users. The librarian should help his colleagues in their professional-scientific 
research work by understanding their needs. The professionalization and 
professional development of the librarian in museums is directly related to the 
realization of the goals and objectives in museums. Only a professionally trained 
librarian contributes to the library being an integral part of museums and growing 
into a modern information center. 
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