
Во дигиталната архива на 
медиумската библиотека 
www.newsNIK.com.mk 
се наоѓаат 120.000 
индексирани и 
класифицирани објавени 
статии од дневниот 
печат од оваа година, од 
кои повеќе од 15.000 се 
преведени на англиски 
јазик.

Internacional NIK 
континуирано работи 
на она што го почна 
во март годинава. По 
шестмесечниот тест 
период од официјалната 
промоција на "newsNIK" 
од таму прават сериозни 
чекори, докажувајќи 
ја својата намера и 
доближувајќи ја реалноста 
на трендот на дигиталните 
библиотеки и архиви и во 
Македонија.
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 ЈА УРИВА ПРВАТА  ЈА УРИВА ПРВАТА 
ЈАЗИЧНА ПРЕЧКАЈАЗИЧНА ПРЕЧКА

НОВИТЕТИ ВО ПРВАТА МЕДИУМСКА НОВИТЕТИ ВО ПРВАТА МЕДИУМСКА 
ДИГИТАЛНА БИБЛИОТЕКАДИГИТАЛНА БИБЛИОТЕКА

проследен со скенирана и дигитално ар-
хивирана слика од страницата на вес-
никот. 

"Цел ни е во текот на промотивниот пе-
риод да настојуваме што повеќе стран ски 
институции, компании и прет став ништва 

Во првата фаза од импле мен-
тирањето на услугите поч наа со 
сервисирање и со об јавување об-
јави содржани во дневните вес-
ници, дел од не делниците на те-
риторијата на Македонија, како 
и дел од пе чатените медиуми во 
Србија и во Хрватска. Продол-
жија во втора фаза каде што се 
опфа ќаат сите останати недел ни-
ци, месечници и списанија од Ре-
публикава, како и печатените ме-
диуми од Србија и од Хр ватска.

Во третата фаза е пред ви дено 
да ја прошират оваа деј ност и во 
останатите земји на Балканот, 
така што сега освен Србија и Хр-
ватска ќе ги опфа тат Бугарија, Ко-
сово и Алба нија.

во РМ да бидат на дневна база навремено 
информирани за сите нас та ни во земјава 
и да им се овозможи се вкупен увид во 
вестите објавени во днев ниот печат", ве-

По промовирањето на првата ме ди-
умска дигитална библиотека и ар-
хива "newsNIK", која на Интер нет 

пре барувачите им овозможува скра ту ва-
ње на времето и олеснување на пристапот 
кон сите информации обја вени во ори ги-
нална форма, не само во домашните ме-
диуми, туку и во оние од регионот, сега на 
сите потенцијални ко рисници во текот на 
денот им е овоз можено континуирано 
следење на нај новите вести од на слов-
ните страници на дневните весници, про-
следени со ос танатите информации од 
политиката, економијата, бизнисот, култу-
рата и заба вата од печатените медиуми 
во РМ, пре ведени на англиски јазик. 

Медиумската библиотека и дигитална 
архива www.newsNIK.com.mk почна со 
про  мотивна дистрибуција по електрон ска 
пошта на дневен преглед на ме ди умски 
информации, преведени на ан глиски ја-
зик, до сите странски компании, дипло-
матски претставништва, мисии и интер-
национални организации во зем јава. По-
крај ова, тековните преведени статии са-
мостојно ќе можат да се следат и на веб-
сајтот: www.newsNIK.com.mk, каде што 
има и архива во која можат да се про-
најдат и било кои други преведени статии 
од оваа година. 

Следејќи го трендот на странски ин-
вестиции, "newsNIK" на сите странци во 
Република Македонија им овозможува 
независно и самостојно да ги следат днев -
ните информации, кои се публи ку вани во 

ните медиуми во РМ во изминатите две 
години. 

Инаку, Internacional NIK е меѓународна 
компанија за сервисни информации чија 
основна дејност претставува секојднев-
ното интегрирање, генерирање и објаву-
вање на објави од сите постојни печа тени 
и електронски медиуми од нашава др жа-
ва и од државите на Балканот, достапни 
преку Интернет мрежата во нивен неиз-
менет облик.

"NewsNIK" како дел на Internacional NIK 
е единствен локатор и патоказ кон сите 
типови информации, објави, огласи, со-
држини од различен карактер, кои се-
којдневно се објавуваат во печатените и 
во електронските медиуми во нивна из-
ворна форма и големина. Internacional NIK 
ја понуди единствената дигитална меди-
умска архива во Македонија и на Бал ка-
нот, која располага со индексирани и 
класифицирани обработени статии смес-
тени во единствена база на пода тоци за 
сите публицирани медиумски статии, кои 
ги прави достапни преку Ин тернет мре-
жата каде корисниците самос тојно можат 
да пристапуваат кон ин фор мациите зара-
ди изработка на натамошни коментари, 
анализи и слично.

Нивни корисници се компании, ор га-
низации, агенции, владини и невла дини 
институции, односно сите оние на кои 
брзината и достапноста на инфор мациите 
им претставува значајна алатка во дело-
вното опкружување во кое дејс твуваат.

печатените медиуми, на тој на чин почну-
вајќи да ја урива јазичната бариера и 
овозможувајќи унифи цира ност во следе-
њето на медиумските ин формации и на 
англиски јазик. 

Во дневниот преглед се застапени но-
винарски статии до кои има назнака на 
медиумот, датумот на објава, рубрика и 
страница. Истите можат да се прочитаат 
во изворна форма, на македонски, но и 
преведени на англиски јазик. Текстот е 

лат од Internacional NIK.
Во дигиталната архива на медиум ската 

библиотека www.newsNIK.com.mk се нао-
ѓаат 120.000 индексирани и кла сифи цира-
ни објавени статии од днев ниот печат од 
оваа година, од кој повеќе од 15.000 се 
преведени на англиски ја зик. По барање 
на клиентите ќе се врши и превод (во рок 
од два часа од моментот на барањето во 
текот на работното вре ме), на било која 
новинарска статија, об јавена во печа те-


