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Дигиталната архива преку 
услугите на дигиталните 
медиумски библиотеки на 
идните корисници ќе им 
овозможи најлесен и најбрз 
начин на пронаоѓање  
информации публикувани во 
медиумите, користејќи ја 
современата ИКТ 
(информатичка и 
комуникациска технологија).

СО ЕДЕН "КЛИК"СО ЕДЕН "КЛИК"  ДО ДО 
ПОСАКУВАНАТА ПОСАКУВАНАТА 
ИНФОРМАЦИЈАИНФОРМАЦИЈА

Пишува: Милева ЛАЗОВА

Прв пат во Македонија беше про-
мовирана првата медиумска 
ди гитална библиотека и архива 

"NewsNIK", која на Интернет преба ру-
вачите треба да им овозможи скра-
тување на времето и олеснување на 
пристапот кон сите информации об ја-
вени во оригинална форма не само во 
домашните медиуми, туку и во оние од 
регионот. Дигиталните архиви се фор-
мирани и дизајнирани како резултат на 
следењето на зголемените потреби за 
следење и навремено пронаоѓање на 
публикувани информации, како на ма-
кедонскиот пазар, така и пошироко. 

Акционерското друштво за диги тал-
но архивирање ја почна својата дејност 
во дигиталното медиумско архивирање 
во Македонија, како центар и свое вид-
на база од каде ќе ги шири бизнис 
перспективите во регионот и поши ро-
ко. Дигиталната архива преку услугите 
на дигиталните медиумски библиотеки 
на идните корисници ќе им овозможи 
најлесен и најбрз начин на пронаоѓање 
информации публикувани во медиу ми-
те, користејќи ја современата ИКТ (ин-
форматичка и комуникациска техно ло-
гија).  

"Корисниците на 'ИнтерНИК' диги-
талните архиви можат брзо и едно став-
но, со само еден клик да дојдат до оп-
ределена информација во кој медиум и 
кога е објавена истата. Со тоа на сите 
корисници, кои физички не можат да 
пристапат до архивата, им овозмо жу-
ваме увид во архивите, не нарушувајќи 
ги авторските права и сите останати од-
редби од важечките закони во Маке-
донија. Кога, пак, станува збор за из-
ворните и за авторските публикувани 
информации и статии за потребите на 
корисниците, кои не владеат со јазикот 
на кој е публикувана информацијата, 
тие ќе се преведуваат и дигитално ар-
хивираат на англиски јазик", истакна 
извршниот директор на компанијата 
"ИнтерНИК", Здравко Јосифовски.

"Интернационал НИК" понуди три типа 
дигитални архиви и Интернет дистри-
бутивни системи - "TenderNIK", "News-
NIK" и "VideoNIK", за чија имплементација 
е искористена најсовремената инфор-
мациска и комуникациска технологија 
(ИКТ), со која секојдневно се врши кла-
сифицирање, индексирање и дигитално 
архивирање на сите информации од 
печатените и од електронските ме диу-

ми од Македонија и од регионот.         
Од своето постоење досега "TenderNIK" 

има обработено и објавено повеќе од 
75.000 деловни објави од различен ка-
рактер, додека Интернет информатич-
киот дистрибутивен систем активно го 
користат неколку стотина фирми. "Тen-
derNIK" е достапен за разни минис-
терства, финансиски институции, опш-
тини, претставништва, градежни фир-
ми... "NewsNIK" претставува единствена 
медиумска дигитална библиотека и ар-
хива на печатени медиуми, во која се 
дигитализирани, архивирани и класи-
фицирани во изворна форма сите пуб-
ликувани статии од печатените медиу-
ми. Со "NewsNIK" е овозможено да се 
добие точен увид во сознанието колку 
пати, за кои цели, во кој временски 
период, каде биле спомнати бараните 
клучни зборови, името на корисникот 
како поединец или институција итн.

Третиот тип "VideoNIK" претставува 
дигитална видеобаза на сите видео за-
писи, кои се емитуваат на електронските 
медиуми во РМ и регионот. Со негово 
користење може да се пребараат еми-
туваните видеоприлози според темите, 
потеклото и времето на емитување.
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