ПРВ ПАТ ВО МАКЕДОНИЈА
ДИГИТАЛНА МЕДИУМСКА АРХИВА
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).
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И ПРЕМИЕРОТ НИКОЛА ГРУЕВСКИ СЕ "ЗАПОЗНА"
СО МЕДИУМСКАТА БИБЛИОТЕКА

СО ЕДЕН "КЛИК" ДО

ПОСАКУВАНАТА
ИНФОРМАЦИЈА
П

рв пат во Македонија беше промовирана првата медиумска
дигитална библиотека и архива
"NewsNIK", која на Интернет пребарувачите треба да им овозможи скратување на времето и олеснување на
пристапот кон сите информации објавени во оригинална форма не само во
домашните медиуми, туку и во оние од
регионот. Дигиталните архиви се формирани и дизајнирани како резултат на
следењето на зголемените потреби за
следење и навремено пронаоѓање на
публикувани информации, како на македонскиот пазар, така и пошироко.
Акционерското друштво за дигитално архивирање ја почна својата дејност
во дигиталното медиумско архивирање
во Македонија, како центар и своевидна база од каде ќе ги шири бизнис
перспективите во регионот и пошироко. 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).

"Корисниците на 'ИнтерНИК' дигиталните архиви можат брзо и едноставно, со само еден клик да дојдат до определена информација во кој медиум и
кога е објавена истата. Со тоа на сите
корисници, кои физички не можат да
пристапат до архивата, им овозможуваме увид во архивите, не нарушувајќи
ги авторските права и сите останати одредби од важечките закони во Македонија. Кога, пак, станува збор за изворните 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 архивираат на англиски јазик", истакна
извршниот директор на компанијата
"ИнтерНИК", Здравко Јосифовски.
"Интернационал НИК" понуди три типа
дигитални архиви и Интернет дистрибутивни системи - "TenderNIK", "NewsNIK" и "VideoNIK", за чија имплементација
е искористена најсовремената информациска и комуникациска технологија
(ИКТ), со која секојдневно се врши класифицирање, индексирање и дигитално
архивирање на сите информации од
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ми од Македонија и од регионот.
Од своето постоење досега "TenderNIK"
има обработено и објавено повеќе од
75.000 деловни објави од различен карактер, додека Интернет информатичкиот дистрибутивен систем активно го
користат неколку стотина фирми. "ТenderNIK" е достапен за разни министерства, финансиски институции, општини, претставништва, градежни фирми... "NewsNIK" претставува единствена
медиумска дигитална библиотека и архива на печатени медиуми, во која се
дигитализирани, архивирани и класифицирани во изворна форма сите публикувани статии од печатените медиуми. 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 видеозаписи, кои се емитуваат на електронските
медиуми во РМ и регионот. Со негово
користење може да се пребараат емитуваните видеоприлози според темите,
потеклото и времето на емитување.

