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П Р Е Д Г О В О Р

l .-Мотивацијата за истражување на проблематиката која е предмет 

на оваа дисертација, е поврзана со мојот интерес за истата пред повеќе од 

една деценија. Имено, уште како студент почнав да ce интересирам за таа 

проблематика, a потоа тој интерес практично за првпат го реализирав во 

мојата магистерска теза „Социолошки аспекти на компјутеризацијата на 

информациските системи“, којашто со успех ja одбранив на Институтот за 

социолошки и политичко-правни истражувања во Скопје. Потоа мојот 

интерес ce прошири со проучување на разни проблеми за поврзаноста на 

компјутерите со различните делови од општеството и нивните меѓусебни 

влијанија. На крајот, како за посериозен зафат, ce определив за едно 

фундаментално теориско проучување на општествените последици од 

компјутеризацијата.

Мојата мотивација за проучување на оваа проблематика беше уште 

поголема заради резултатите на најновите научни сознанија, според кои 

развојот на општеството во иднина (без разлика како тоа општество ќе ce 

нарекува: информатичко, компјутерско, роботичко и сл.) како своја 

основа ќе го има знаењето. Во делата на некои автори ce зборува за т.н. 

економија цврсто фундирана на знаењето, во која како основен ресурс 

треба да бидат луѓето. Односно, најповеќе би требало да ce вложува во 

луѓето и во нивното образование и остручување, затоа што тоа најповеќе 

ce исплаќа.

Ова е посебно важно за помалите држави како што е Република 

Македонија, којашто според многу показатели навистина има солиден
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човечки потенцијал, кој би требало да го понесе товарот на идниот развој 

на нашата држава. Колку тоа ќе ce случи и во каков обем зависи од голем 

број фактори, но секако многу значајни во оваа смисла ce промените кои 

ќе треба да ce извршат во севкупната едукација на младите генерации, за 

тие да бидат оспособени успешно да можат да одговорат на барањата што 

ги поставува Милениумот кој настапува за неколку години. Како основа на 

таквата едукација многумина ja сметаат т.н. „компјутерска“ или „инфор- 

матичка писменост“. Највисокиот степен на таквата писменост е сфаќа- 

њето на општествените последици од компјутеризацијата.1

2,- При изработката на оваа дисертација многу институции и 

поединци ми дадоа драгоцена помош. Затоа ja користам оваа прилика на 

сите нив да им ce заблагодарам.

Најпрво, сакам најискрено да ce заблагодарам на моето семејство 

(на мојата сопруга Весна и на ќеркичките Александра и Билјана) за 

подршката што постојано ми ja даваа и за разбирањето и толеранцијата 

што ги покажаа за мојата долгогодишна работа. Многу време кога бев 

целосно посветен на работата, бев практично отсутен од семејството. Без 

нивната помош оваа дисертација веројатно немаше воопшто да биде 

завршена, или барем не во ваква форма и со ваков квалитет.

За мојата целокупна едукација како социолог, им должам 

најискрена благодарност на сите мои колеги (професори и соработници) 

од Институтот за социологија, при Филозофскиот факултет во Скопје. 

Доколку има одреден квалитет во дисертацијата, секако дека нивното 

долгогодишно влијание е длабоко вткаено во истата.

1 Velimir Srića, "Obrazovanje i nove informacione tehnologije", NAŠE TEME (Zagreb), 1-2/1988, 
str.61-66
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Посебно сакам да му ce заблагодарам на библиотекарот при 

Институтот за социологија, господинот Русомир Зивчевски. Тој многу ми 

помогна со ажурното доставување на одредена литература, a посебно и со 

укажување кон одредени книги и списанија, за кои јас не бев упатен.

Во текот на размислувањето за определувањето на темата за 

дисертацијата, како и на вградувањето на одредени делови во истата имав 

голема помош и од мојата колепгка д-р Марија Ташева, професор на 

Институтот за социологија, при Филозофскиот факултет во Скопје. 

Долгите разговори што ги водевме со неа во изминатите години, секако 

дека имаа свое влијание врз одредени тези и начинот на разработката на 

истите. Затоа, уште еднаш искрено и ce заблагодарувам.

Посебна благодарност должам на мојотментор проф. д-р Томислав 

Чокревски. Неговите сугестии ce однесуваа нагвклучувањето на одредени 

проблеми што ги имав испуштено во обработката на темата, како и на 

одредени методолошки аспекти. Веројатно најважно во комуникацијата 

со менторот е слободата што тој ми ja даде во изработката на оваа 

дисертација. За целокупната наша соработка, несебичната помош, толе- 

ранција и разбирање што цело време ги покажуваше со мене, уште еднаш 

најискрено му ce заблагодарувам.

Уште од почетокот на пријавувањето и во текот на изработката на 

оваа дисертација огромна помош имав од колективот на Вишата 

медицинска школа во Битола, во која бев вработен од 1988 до септември 

1995 година. Сите трошоци за пријавувањето на дисертацијата, изборот на 

комисија за оценка на подобноста на кандидатот и темата, за избор на 

ментор, ги плати Вишата медицинска школа. Исто така таа ми даде 

одредена материјална помош која ми беше драгоцена за набавка на бројна



литература. Исто така од вработените во ВМШ, a посебно од раково- 

дителите, имав секогаш големо разбирање и толеранција да можам да 

работам непречено на дисертацијата. Затоа, најискрено уште еднаш им ce 

заблагодарувам.

Институцијата во која сум вработен од 01. октомври 1995 година, 

Факултетот за учители и воспитувачи - Битола, исто така многу ми 

помогна во изработката на докторската дисертација. Kora ce вработив во 

оваа институција навистина јас бев во завршна фаза од изработката на 

дисертацијата. Но, тогаш кога ми беше најпотребно, јас го имав 

разбирањето и толеранцијата од сите вработени, при што можев да ги 

поместувам или одложувам своите секојдневни работни обврски, за да 

можам поцелосно да ce посветам на дисертацијата. Исто така Факултетот 

за учители и воспитувачи од Битола, ги плати сите трошоци околу умно- 

жувањето на дисертацијата, a ќе ги подмири и сите трошоци

околу комисиите за оценка и одбрана на докторската дисертација. Во оваа 

смисла уште еднаш најискрено им ce заблагодарувам на сите вработени од 

оваа институција.

Исто така и други поединци и институции на различни начини ми 

помогнаа при изработката на оваа дисертација. Навистина е не само 

тешко, туку скоро и невозможно сите да ce набројат, бидејќи станува збор 

за долг временски период. Во оваа смисла на сите нив им изразувам 
најискрена благодарност.
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В О В Е Д

Формите кои наунниците ги набљудуваат во природата 
ce тесно поврзани со формите во нивните умови; со 
нивните поими, мисли u вредности. Оттаму и научните 
резултаСпи до кои тие доаѓаат и технолошките примени 
кои ги испитуваат ќе бидат условени од нивниот начин 
на размислување. Иако голем дел од нивното детално 
истражување нема експлицитно да зависи од нивниот 
вредносен систем, пошироката рамка во која Споа исшра- 
жување ce извршува, нема никогаш да биде вредносно 
неутрална. Според тоа, научниците ce не само инте- 
лектуално, туку a морално одговорни за своите истра- 
жувања.

Fritjof Capra

1.- Истражувањето на општествените појави е многу тешка и 

комплексна работа. Ова пред cé, поради фактот што општествените 

појави по својата природа ce сложени. Ретки ce оние општествени појави 

за кои може да ce каже дека ce многу темелно проучени. Тоа е резултат 

на самата природа на општествените појави, кои (освен што ce сложени) ce 

наоѓаат во постојано движење и трансформации.

Од друга страна, развојот на општеството постојано отвора нови 

прашања на кои cé уште нема научен одговор,1 или пак укажува на некои 

нови аспекти, врски и значења на некои теориски веќе решени прашања.1 2

1 Овде е диекутабилно игго ќе ce подразбира под наука. Едно е сигурно - дека во 
современото информациско, или компјутерско општество, доминира строго објективис- 
тичката и рационалистичка концепција за науката, според која cé што е субјективно или 
на било каков начин поврзано со субјектот (човекот - вредности, чувства, емоции, волја и 
сл.) е туѓо на „позитивната“ односно на „вистинската наука“.

2 D-r S.Milosavljević i m-r I.Radosavljević, Repetitorijum iz metodologije društvenih istraživanja, Institut 
za političkie studije FPN, Beograd 1975, str.20
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Затоа проучувањата во општествените науки секогаш мораат да реша- 

ваат една исклучително сложена состојба од методолошки аспект: од 

една страна, по природата на своите проучувања, тие ce нужно парцијални 

и еднострани, a од друга страна, парцијалните проучувања на општеството 

(без оглед на тоа колку темелно и педантно ce изведени) ce бесмислени, 

ако ce нема во вид тоталитетот на општеството.1 Тој проблем во секое 

конкретно општествено истражување ce разрешува со општиот пристап 

кон проблемот и методологијата, од една страна и со формулацијата на 

проблемот, од друга страна ,1 2

2.- Во современите општества (без оглед на тоа како ce тие идео- 

лошки вреднувани) комггјутеризацијатае еден од фундаменталните про- 

цеси којшто во значајнамеркагодетерминирасегашниоти идниотразвој 

на истите. Уште повеќе, ниеден проучувач на современите општества (кој 

претендира да биде евалуиран како сериозен проучувач), не може во 

своите проучувања да ja заобиколи компјутеризацијата. Ова, пред cé, 

заради фактотш то скоро и да нема областво современите општества каде 

што компјутеризацијата нема свое директно или индиректно влијание.

1 Да не ce заборави дека општеството е категорија којашто специфично ce дефинира и ce 
објаснува од страна на различни автори. Тоа е многу значајно да ce знае кога ce прават 
било какви општествени проучувања и анализи. Од тоа како ce сфаќа општеството 
(неговите суштински елементи, неговата структура н начинот на неговото функцио- 
нирање и развојотна истот) во најголема мерка ќе зависи и до какви заклучоци ќе ce дојде 
при соодветното истражување. Во оваа смисла извонредно илустративни прнмери дава 
Руди Супек во својата книга „Занаетот на социологот“, при што многу успешно покажува 
дека иако појдовните поставки и факти ce исти, авторите доаѓаат до различни заклучоци, 
во зависност од нивниот теориски концепт за општеството, за некој дел од општеството 
нли за некој општествен проблем. Внди: Rudi Supek, Zanat sociologa, Školska knjiga, Zagreb 
1983, str. 35-58

2 исто, стр.21
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Компјутерите не можат да имаат некое поголемо значење во 

современите општества, ако егзистираат како самостојни и изолирани 

ентитети. Нивното значење и влијание ce зголемува кога тие ce инкорпо- 

рирани во одредени системи и кога и самите ce поврзани како систем.

Во оваа смисла значајно е да ce истакне дека и т.н.„големи сис- 

теми“ (коишто своја огромна експанзија доживеаја во 20 век) нивното 

функционирање, развој, како и ефикасно управување со нив ce незамис- 

лививо денешно времебез компјутерите.

Значи, постојат најразновидни полидетерминирачки интеракции 

меѓу компјутерите, системите, организациите, институциите и најраз- 

личните општествени појави и процеси, од една страна и компјутерите, 

од друга страна. Развојот на современото општество денес е на таков 

степен, што слободно може да ce каже дека е тешко да cë~замисли 

ефикасниот развој на било која општествена сфера, без употребата на 

современата информациска технологија, чиј посебно значаен консти- 

тутивен дел ce и компјутерите. Тие имаат многу големо значење за 

развојот на општеството. Тоа е толку големо што ниедно општество не 

може да смета на релативно успешен развој за подолг временски период 

ако ги запостави компјутерите.

Во современото општество животот на човекот е најтесно поврзан 

со барем три општествени феноменигопштествените групи, организациите 

и компјутерите. Како што истакнува проф. Чокревски, во својата книга 

посветена на организациониот феномен во општеството „животот на 

човекот од раѓањето до смртта ce одвива во два вида колективитети: во 1

1 Tom Forester (Edit.), Microelectronics RevolutiomThe Complete Guide to the New Technology 
and Its Impact on Society. The MIT Press, Cambridge-Massachusets 1981, pp. 105-124.
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општествените групи, односно заедници и во организациите. Порано, 

повеќе во групите, денес повеќе во организациите. Организацијата е 

раширена насекаде и е секојдневен животен факт. Без неа не може да ce 

замисли ниедна дејност на современиот човек, ниеден потфат, ниеден 

негов проект, ниеден негов чекор во иднината“. Но, ако ce парафразира 

старата латинска поговорка за домаќинот(газдата) и домаќинката, може 

да ce каже: каде што има организацијата во современото општество, таму 

обично има и компјутер.

Всушност, компјутерите ce толку многу навлезени во сите опште- 

ствени области, па некои си земаат за право да тврдат како не би смееле да 

речеме дека во денешниот свет во кој живееме, меѓу другото постојат и 

компјутери, туку сме морале да речеме:

во состојбата на светот кој можв да ce нарене компју- 
теризиран ce одигрува историјата, односно компјуте- 

ротстанал субјект на историјата, со која ние сме уште 
само „ соисториски “,1 2

И покрај тоа што ваквото размислување е неприфатливо од аспект 

на една антропоцентрична ориентација, за поткрепување на истото 

постојат повеќе индикатори.

Прво, уште во 1983 угледното америчко списание Time за линност  

на годината го прогласи „неговото величество“ - компјутерот. Со тоа на

1 Проф.д-р Томислав Чокревски, Организационо општество, НИО Студентски збор, 
Скопје 1995, стр.5

2 Ова е всушност напишано no аналогија со една мисла на Г.Андерс во врска со техниката 
и нејзината улога во современата историја. Gunter Anders, Zastarelost čovjeka, Nolit, Beograd 
1985, str.9.
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најдобар можен начин „ субјективитетот на компјутерот “1 е внесен 

на јавната општествена сцена.

Второ , дека луѓето стануваат само обични додатоци на компју- 

терите и на компјутерските системи, постојано ни потврдува и секој- 

дневната животна пракса. Имено, кога одиме во банка нас не бараат дали 

не има во компјутерот. Ако сме во него - во ред, ако не - исто како да не 

нема. He можеме да ги оствариме своите права, ce додека не не пронајдат 

во компјутерот (додека тој не ги даде бараните податоци за нас исто како 

да не постоиме, барем во однос на остварувањето на нашите права, 

односно од формално-правен аспект), или додека некој службеник не ги 

внесе податоците за нас во компјутерот.

Посебно ова ce однесува на оние организации кои по природата на 

својата дејност ce упатени на почеста комуникација со луѓето, односно 

работата со странки (банки, пошта, разни наплатни служби во одделни 

јавни и други фирми и сл.). Значи, компјутерот е неразделно поврзан со 

организацијата, па затоа во трудот еден посебен дел е посветен на органи- 

зациските аспекти на компјутеризацијата.

1 За таква тенденција на антропомофизирање на компјутерите може да ce дискутира кога 
станува збор за компјутерите за домашна употреба (homework computers), односно 
компјутерите за лична употреба (personal computers), за кои ce продаваат посебни 
програми во кои компјутерот е детерминиран со свое лично име (пр. Боб, Џон и сл.), или 
пак самите корисници на своите персонални компјутери им даваат одредено име. Така 
навистина комуникацијата со компјутерот од една страна ce подобрува затоа што 
компјутерот симулира човек (дури и со своето име), но од друга страна тоа е класичен 
случај на отуѓување при пгго човечкнте својства и карактеристики ce припишуваат на 
компјутерите и ce максимализираат. Во поново време ce прават обнди некои од 
специфично човечките карактеристики како што ce сетилата (за мирис, вкус, допир, внд, 
слух), да ce пренесат врз компјутерите. Колку е тоа во согласност со објективистичко- 
рационалистичката концепција за природата на компјутерите е едно прашање, a какви 
последици може тоа да предизвика за човекот и оппттеството - е друго прашање.
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Значењето на компјутерите може да стане појасно, ако ce има во 

вид дека тие ce директно поврзани со развојот на роботите и робот- 

ската технологија. За значењето на оваа технологија и нејзината рецеп- 

ција доволно говори фактот што многумина мислители сметаат дека 

станува збор за една нова т.н. роботичка револуција, a со таков наслов 

ce објавени и цели книги.1

Исто така, денес cé поголем е бројот на мислителите кои почнаа да 

го земаат бројот на компјутерите и роботите како релативно сигурен 

индикатор за степенот на развој наодредено општество."

Ова е посебно интересен феномен. Имено, практично е потврдено 

дека не е можно да ce најде успешна организација денес која не користи 

барем еден компјутер. Овој феномен е покомплексен, но во оваа прилика 

само ќе биде споменато дека за тоа постојат неколку фактори кои 

императивно влијаат на ваквите интерактивни односи на успешноста на 

фирмите и користењето на компјутерите во нивната работа:

лр.во, обемот на работите во современите организации (посебно 

на административните работи) енормно ce зголемува со подобрување на 

контактите на соодветната организација со други организации (а јасно е 

дека неможе некоја организција да биде успешна, a во исто време да нема 

бројни контакти со други организации); 1 2

1 На пример: Peter Scott, The Robotics Revolution: The Complete Guide, BAsil Blackwell Ltd, 
London 1984 (дстата книга e објавена во нздание на Аугуст Цесарец, од Загреб во 1987), 
потоа во 1988 година е објавена книгата од Tom Logsdon, Robotska revolucija, Globus, Zagreb.

2 Спореди: A.Dragičević,“Učinci i posledice industrijske robotizacije", Naše teme (Zagreb), 1-2/1986, 
str.241-243; P.Novosel vo: “Znanost,tehnika, društvo", str.132; R.Zermeno, R.Moselley and E.Braun 
во зборникот Microelectronics Revolution.../Forester T. ed./ i si.).
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RTopo. во најголем број случаи зголемувањето на контактите со 

другите организации наметнува организациско преструктуирање во 

соодветнатаорганизација, ш томожеда резултира (најчесто попрепорака 

од соодветни стручњаци) со набавка на современата информациска техно- 

логија (чија неразделен елемент ce секако и компјутерите) или

трето. можно е прво да ce набават компјутери, па потоа да ce 

изврши реорганизација во соодветната организација, иако тоа не мора да 

ce случи.1

3, - Истражувањето на влијанието на компјутеризацијата врз опште- 

ството и посебно на последиците што таа ги предизвикува (и евенту- 

ално што може да ги предизвика во иднина) е една од централните теми на 

интересирање кај голем дел од научниците кои го проучуваат совреме- 

ното општество и развојот на истото. Ова заради фактот што промените 

што ги предизвикува примената на компјутерите, во одделните општест- 

вени сфери и во општеството во целина, ce толку големи што радикално 

ja менуваат улогата на човекот во процесот на производството, значе- 

њето на трудотво новите услови, поконкретно организацијата на трудот и 

сл. Во крајна линија, од тоа каков ќе биде односот на човекот кон компју- 

терите(нивната суштина и нивните потенцијали) ќе зависи и иднината на 

целото човештво.

4. - Во литературата која е обработена во ова истражување, не 

беше сретнат единствено прифатлив концепт за тоа дали компјутерите 

имаат претежно позитивни или негативни последици за човекот и 

општеството. Постојат повеќе концепти за улогата на компјутерите во

1 На пример, во некои организации (претпријатија) компјутерите ги купуваат заради 
мода, a тие воошлто не ce користат, нлн сосема малку н неадекватно ce користат(далеку 
од нивните оптимални можности).
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развојот на современото општеството. Во овој труд ќе бидат анализирани 

три основни концепти (оптимисти, песимисти и реалисти/неутралисти).1

Оптимистите го застапуваат т.н. „компјутерски 

Според ова сфаќање развојот на компјутерите, сам по себе ќе ги реши сите 

општествени проблеми. Со компјутерите перспективата на Човештвото е 

виолетова.

Според „компјутерските песимисти“, развојот на компјутерите, 

не донесува ослободување на човекот, туку негово поробување.1 2

За „ компјутерските реалисти(неутралисти) компјутерот е мно- 

гу силен двигател на современиот општествен развој. Сам по себе тој е 

неутрален во однос на развојот на човечкото општество. Од начинот на 

кој ќе бидат применувани компјутерите, зависи дали ќе му помогнат или 

ќе му наштетат на човекот. Всушност, дури и кога постојат проблеми со 

примената на компјутерите и на современата компјутерска технологија, 

исклучителен виновник за тоа е самиот човек, неговиот начин на органи- 

зација во општеството и односите кои постојат во истото.

He постои некој единствено прифатен, конзистентен теориски 

систем. во кој на задоволителен начин би биле дефинирани основните 

поими во врска со компјутерите и општествените последици од компју-

1 Треба да ce истакне дека ce можни н други поделби, a посебно е можно да ce прави 
подподелба на оптимистите и песимистите од аспект на интензитетот, па да имаме: како 
екстремни, така и умерени оптимисти песимисти. Постојат и бројни други поделби кои ce 
слични на погорната, при што во сите нив ce присутни „оптимистите“ и „песимистите“. 
Така според Б.Јушиќ огромната лепеза од различни сфаќања во врска со вреднувањето на 
современата технологија и последиците од истата, може да ce редуцира на четири 
позначајни: оптимистички, песимистички, интрументални и историско-дијалектички. 
B.Jušić, Vrijednosti i tehnologija: vrijednosne osnove informacijsko sustava za upravljanje tehnolo
gijama, Ekonomski institut, Zagreb 1990, str.54-60

2 Toa (поробувањето) има најразличнн варијанти од парцијално, na cé до целосно поро- 
бување на човекот од страна на компјутерите и современата компјутерска технологија.
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теризацијата. Тоа придонесува теориската конфузија, уште повеќе да ce 

зголеми. Истовремено, тоа е и еден од основните мотиви и аргументи, кои 

упатуваат на тоа дека е потребно да ce изведуваат фундаментални теор- 

иски истражувања на овој план.

Дополнителен фактор за претходното е и самиот развој на ком- 

пјутерите и на компјутерската технологија, којшто не е докрај предвид- 

лив и дофатлив за човековиот ум. Во оваа смисла за социолошка (па и 

филозофска) анализа е многу интересно да ce бара одговор на праша- 

њето:

Дали компјутерите ce навистина такви производи на кои им е 

иманентно да му прават штета на човекот и општеството (пред cé, заради 

тоа што човекот нив воопшто, или барем докрај не може да ги контро- 

лира), или пак тие ce „вредносно неутрални“, па само начинот, условите 

под кои ќе ce применуваат во општеството доведуваат до одредени после- 

дици (позитивни или негативни) за човекот и за општеството?

Поконкретно(од социолошки аспект гледано) дали во општеството 

постојат одредени фактори и сили кои доведуваат до тоа компјутерите 

да ce трансформираат, од средства кои треба да му служат на човекот во 

средства кои ќе дејствуваат против човекот и општеството?

Во поново време како посебно значаен феномен ce истакнува соз- 

давањето на т.н. „ виртуелна реалност “ (virtual reality).1 Имено, паралелно 

со човечкиот свет, cé повеќе ce зголемува и компјутерски создадениот 

свет. Cé повеќе постојат мислења дека човекот ќе ce најде во голема не- 

волја и ќе стане роб на своите производи. Според таквите размислувања

1 Во оваа реалност чувството за т.н. сетилно-тактилна илузија е толку блиско до 
реалното, што човек не може да поверува дека случките не биле реални. Во оваа смисла 
ce посебно илустративнн експериментите што ги прави во САД д-р Рич Халоувеј.
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позицијата на човекот во современиот компјутеризиран свет, е слична 

на онаа на волшебниковиот чирак кој го испуштил духот од шишето и кој 

потоа не може да го врати назад, односно не може да го контролира.1

5, - Во Република Македонија, не постои изграден социолошки 

теориски концепт во врска со општествените последици од компјутериза- 

цијата.1 2 Исто така постои дефицит и од емпириски истражувања во врска 

со компјутеризацијата и последиците од истата. Ergo, секое ново истра- 

жување, како фундаментално теориско, така и емпириско во оваа област 

ќе биде добредојдено.

6, - Предмет на ова истражување ce општествените последици од 

компјутеризацијата. Поконкретно ce анализира поврзаноста меѓу компју- 

теризацијата и нејзините последици во различни делови од општеството.

Во истражувањето на својот предмет ова истражување не е огра- 

ничено само на сознанијата кои ce стекнати во социолошоката наука stricto 

sensu, туку користи сознанија и од некои други науки (физика, економија, 

психологија и т.н.).3 Тоа е поврзано со комплексниот и динамичен 

карактер на стварноста, човекот и на општеството.

7, -Во литературата постојат најразлични класификации на целите 

на проучувањата(истражувањата). За потребите на ова истражување како

1 Во овој поглед, некои проучувачи на овој феномен ce уште порадикални. Така според 
Гинтер Андерс денес ние волшебниковите чираци не само што не знаем е дека не ja 
знаеме формулата за отстранување на магијата, или дека неа ja нема, туку не го знаеме ни 
тоадекасме и чираци на волшебникот.“ - Ginter Anders, Zastarelost čovjeka: o razaranju života 
u doba treće industrijske revolucije, Nolit, Beograd 1985, str.411.

2 За волја на вистината има неколку автори кои во областа на економијата навестуваат 
новн идеи и поставки на поотворени концепти. Такви ce на пример: проф. д-р Владимир 
Петковски и проф. д-р Златка Поповска ( од Економскиот факултет во Скопје)

Ј Ова може да ce види и од приложената библиографија на крајот од трудот
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адекватна може да ce смета онаа класификација според која целите ce 

делат на: а) научни или спознајни и б) општествени (прагматични).1

Основната цел на секое научно истражување е да ce добијат одре- 

дени(нови)сознанијазапредметотнаистражувањето. М ожное исто така 

да не ce добијат нови сознанија со истражувањето, туку постоечките да ce 

систематизираат, анализираат и толкуваат на нов начин, со што всуш- 

ност ќе ce утврдат некои нови релации и во крајна линија ќе ce научи 

нешто ново за предметот на истражувањето.

Основна научна цел на оваа дисертација е научна дескрипција и 

експликација на постојните теориски ставови кај некои позначајни 

мислители од областа на социологијата (и на социјалните науки) во врска 

со општествените последици од компјутеризацијата.

Од друга страна, ќе бидат презентирани и најзначајните резултати 

од некои емпириски истражувања во светот, во врска со последиците од 

компјутеризацијата во различните општествени области.

Тие резултати од своја страна, би требало да помогнат да ce реали- 

зира и основната општествена цел на ова истражување, a тоа е да ce 

добијат одредени сознанија за општествените последици од компјутериза- 

цијата во некои (економски) поразвиени земји во светот. Од аспект на 

реализација на општествените цели на ова истражување, тоа може да биде 

корисно барем од неколку причини:
а) да ce започнат фундаментални емпириски истражувања во Репуб- 

лика Македонија, па резултатите од истите да ce споредуваат со оние во 

различни земји во светот;

1 S.Milosavljević i I.Radosavljević,op.cit., str.43-45.
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б) за компарирање на состојбите во Република Македонија со 

други општества (посебно со економски поразвиените), при што би 

можело да ce прифатат некои позитивни искуства, a негативните да ce 

настојува да ce избегнат, затоа што „поразвиената земја на помалку 

развиената и ja покажува нејзината слика во иднина“ 1 (К. Маркс).

Вака поставените цели дисертацијата ќе треба да ги постигне со 

конкретна реализација на неколку посебни задачи, a посебно со анализа 

на:

- теориските сфаќањата за суштината на научно-технолошкиот 

развој и научно-технолошката револуција; во овој контекст посебно 

сфаќањата за релациите помеѓу техниката и технологијата, од една 

страна и општеството (односно одделните општествени области), од 

друга страна;

- последиците од компјутеризацијата врз одделните општествени 

области и врз општеството во целина;

- влијанието на компјутеризацијата врз одделните општествени

групи.

8,- Основниот поттик на ова истражување ce наоѓа во бројните 

теориски трудови и расправи во современата социолошка и социјална 

мисла, како и во многубројните процеси кои ce одвиваат во економски 

поразвиените, a и во нашето македонско општество. Во дисертацијата ќе 

ce настојува да ce докаже следната генерална теза:

1 За посебно сериозна анализа ce наметнуваат неколку прашања: Дали снте општества го 
поминуваат истиот пат на развојот? Кои ce разликите и специфичностпте според кои ce 
развиваат општествата од т.н. „неразвиен свет“, a исто така и посебно за земјнте во коп 
порано било практикуван реалсоцијализмот. Погорните прашања заслужуваат да бидат 
обсервирано во посебни студии, ce разбира, во некоја друга прилика.
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Компјутеризацијата во општеството предизвикува бројни 

последици, кои по својата природа ce амбивалентни (како позитивни, 

така и негативни), Тоа важи како за економски развиените земји, така и за 

економски послабо развиените земји (на пр., како Република Македонија).

На теориски план во современата социолошка (и пошироко соци- 

јална) мисла ce прифатени компјутерскиот детерминизам и објекти- 

вистичкиот сциентизам, како еднострани и парадигматски затворени 

концепти. Дека нивниот извор не е од поново време, туку дека има дла- 

боки социоонтолошки премиси уште од пред неколку века кога е прифа- 

тена т.н . „механичкаслика“ на светот, a во тој контекст и наоп- 

штеството, при што во поново време (пред cé, во втората половина на 

дваесеттиот век) таквата слика суштински не е променета, туку е само 

компјутеризирана. Но, паралелно со тоа постојат u ce развиваат и 

други правци кои вршат сериозна и аргументирана критика на аполо- 

гетите на „објективистичкиот сциентизам“ и на 

детерминизам“. Така на теориски (a исто и на план постои

интерактивен однос меѓу апологијата на науката и на компјутерите, 

од една страна u апологијата на човекот и на животот, од друга 

страна.Најголемиот број сфаќања ce наоѓаат на континуумот поблиску до 

едната или другата екстремна апологија.

Но, сепак во современата социолошка и социјална наука постои 

една доминација на „компјутерскиот детерминизам“, односно т.н. „опти- 

мистички правец“ во врска со општествените последици од компјуте- 

ризацијата (чиј степен е различен во кај авторите од различни земји).

Таквите сфаќања имаат директно влијание (во најголем број слу- 

чаи штетно) врз развојот на одделни глобални општества, па и на светот
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во целина. Bo поново време постојат позитивни промени во смисла на тоа 

што ce нудат бројни поотворени концепти, кои ce антропоцентрични (и 

пошироко - биоцентрични).

Оваа генерална теза ќе биде проверена со анализа на основаноста 

нанеколку посебнитези:

а) „компјутерскиот детерминизам,“ е многу присутен теориски 

правец денес и има силно влијание во современиот општествен развој, но 

дека неговите корени ce многу подлабоки и основите за истиот ce 

поставени неколку векови наназад, a негативните последици од форсира- 

њето на таквиот концепт ce видливи во сите сфери од општествениот 

живот;

б) системот на човечките вредности (во чија основа ce наоѓаат 

квалитативни карактеристики) ce настојува постојано да ce замени со 

асетилен, аемотивен, квантифициран свет, во којшто е важен само кван- 

титетот и постојаното напредување по секоја цена во сите сфери од 

општеството, без оглед на цената за човекот и за општеството; „свеште- 

ницитена моќта“ по секојаценаго тераат човештво „напред во никаде“ 

(L.Mumford).

в) постојати понови концепти кои почнуваатда ги критикуваат сите 

парадигматски затворени концепти кои „го исфрлиле човекот од 

науката и од историјата“ и да нудат нови „хуманистички“ концепти во 

кои на поинаков начин ce евалуираат и компјутерите, нивната улога во 

општеството и развојот воопшто. Со анализа на истите ce наѕираат 

основите на една нова парадигма во објаснувањето на општеството. 

Основата на таквата нова парадигма е дадена во трудовите на научници од

14



природните науки (пред cé, физичарите)1, како и од општествените 

науки.1 2 * Таа помага да ce објаснат многу феномени во современото 

општество кои со досегашните концепти не можеа да бидат објаснети.

9,- Во ова истражување ce употребуваат следниве видови .методи:

а)општ; б)посебни и в)помошно-технички методи.

Во овој труд не е применет еден општ (генерален) метод, туку ќе 

можат да ce препознаат елементи од повеќе општи методи: структурално- 

функционален, историско-дијалектички, системскиот и сл.

Од посебните методи ce употребуваат: логичките методи (анализа- 

синтеза,индукција-дедукција), феноменолошкиот, компаративниот метод 

и методот на класификацијата.

Како основен помошно-технички метод за собирање на податоци 

е користен методот анализа на содржината, пришто во ова истражување е 

посветено поголемо внимание на квалитаттивниот аспект на овој метод. 

Во овој контекст е неопходно да ce наведат основните поими(категории)

1 Такви ce на пример некои поставки (начела, принципи) во учењата на: Е.Ernstem, N.Bohr, 
Louis De Broglie, Born, Werner Heisenberg, I.Prigoine, I. Stengers и други физичари. За ова 
пошироко може да ce види кај: dr Ante Pulić Informacijsko društvo i ekonomija, Privredni vjesnik, 
Zagreb 1990, str.27-32.

2 Ha пример, професорот др A. Пулиќ кој е споменат понапред, во своето дело
„Informacijsko društvo i ekonomija'4, дава навистина еден многу инспиративна презентација на 
еден отворен концепт во чија основа ce наоѓаат хаотичноста, комплексноста, интерак-
тивноста, менливоста и непредвидливоста. Тој концепте практично демонстриран во една 
општествена област - економијата. Досегашната пракса покажува дека нема воопшто 
никакви онтолошки пречки тој да не функционира за општеството како целина, со тоа 
што тој сиетем зборува само за своите појдовни поставки, a сите други конклузии до кои 
ќе ce дојде во гносеолошко-епистемолошките процеси ce само приблнжувања, a не 
апсолутни вистини.
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коишто ce анализирани. Тоа ce примарно следните поими: човек, 

општество, наука, компјутер.1

Поврзано со нив ce анализираат и поимите: техника, 

(микроелектронската технологија), научно-техничка револуција, научно- 

технолошка револуција, научно-технолошки развој, општествени групи 

(општествени класи, општествени слоеви, семејство), 

области (економија, образование, здравство и др.).

1 Овде ce напоменува дека целосните определби и сфаќања на авторот на овој труд можат 
да ce добнјат со читање на целиот труд, затоа што низ целиот труд и во различен контекст 
ce определувани овие основни понми и релациите меѓу нив, иако има одредени деловн од 
трудот каде некои од овие поими ce и поексплицитно определувани. Всушност, 
определбата на поимите човек, опиггество, наука и компјутер и релациите меѓу нив, 
сигурно заслужува да биде цел на некоја посебна студија, каде што тоа бн било 
поексплицитно направено.

16



ЕПИСТЕМОЛОШКИ ОСНОВИ ЗА ПРОУЧУВАЊЕ 
HA НАУЧНО-ТЕХНОЛОШКИОТ РАЗВОЈ И НА 

КОМПЈУТЕРИЗАЦИЈАТА

1. Доблестите и проблемите поврзани со јазикот: или où 
"lumen naturale" doредуктор на комплексната стварност, 
на живототи на човекот

Рибарските кошари служат за ловење 
риба; но кога ќе ja уловат рибата лугето 
ги забораваат кошарите; замките слу- 
жат за фаќање зајаци; но кога ќе ce 
фатат зајаци, лугето забораваат на 
замките. Зборовите служат да ce прене- 
сат идеите; но кога ќе ce сфатат идеи- 
те, луѓето ги забораваат зборовите.

Лао Це

Јазикот како човечки и општествен феномен и ентитет е она 

средство коешто овозможило да ce развива „светлината на свеста“ во 

универзумот. Toj е онаа „природна светлина66(,,1чтев naturale" ) 1 што го 

прави човекот „собеседник на Господ“. Човеѕот тоа може да го постигне

1 Како што укажува д-р Ферид Мухиќ, оваа синтагма ja создал познатиот Французнн Рене 
Декарт(чија четиристотини годишнина од раѓањето ce слави оваа година). За јазикот 
како средство со помош на кое човекот ce издигнува на ниво на собеседник на Господ 
може да ce прочита пошироко многу луцидната, креативна и инспиративна статија 
„Собеседник на Господ“ во неговата книга „Јазикот на филозофијата: истражување од 
областа на филозофската методологија44, Култура, Скопје 1995, стр. 69-74.
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co адекватна јазичка експресија, „верување имплицитно содржано во 

секоја религија“.1 Всушност, пред да го создаде светот, како што пишува 

во Книгата на настанувањето, Бог само рекол\ „Нека биде светлина“ - и 

би светлина.1 2

Јазикот е творба преку која Творецот ce самореализира себе си, 

бидејќи „светот суштински гледано е свет на зборови“, a човекот директно 

и нужно може да ce идентификува со мислењето и со зборот.3

При вреднувањето на човековиот развој мануелната вештина 

имала многу значајна улога, но според Луис Мамфорд, уште поголема 

улога во тој развој играла „душевната досетливост, способноста за паме- 

тење, учење, предвидување; оној дел од човековите постигнувања кој ce 

сконцетрирал врз симболите е од поголема важност отколку создавањето 

на орудијата“.4 Меѓутоа, разбирањето на овие околности секогаш досега 

било потиснувано, затоа што нашата (европоцентрична - и пошироко 

западна) - култура премногу ги нагласувала попрактичните интереси. Тоа 

го заматило нашето толкување на јазикот и пошироко на човековиот 

развој, затоа што модерниот човек повеќе ce гордее со својата насоченост 

кон предметите, отколку кон зборовите. За разлика од своите денешни 

наследници, примитивните луѓе не можеле да ce пофалат со некое 

технолошко знаење „да ce знае-како“ (нешто да ce направи), туку тие 

многу повеќе биле окупирани со тоа да дознаат „зошто“ (нешто да ce 

направи). Тоа покажува дека по својата суштина тие луѓе можеби беа 

поблиску до јазикот на филозофијата. A единствено тој за разлика од

1 Ферид Мухиќ, Јазикот на филозофијата, стр.71
2 П о д в л еч ен и о т зб о р  е од Lewis Mumford, Mit о mašini 1: Tehnika i razvoj čovjeka, str.97.
3 Ферид Мухиќ, Јазикот на филозофијата, стр.ЗО
4 Lewis Mumford, Mit о mašini 1: Tehnika i razvoj čovjeka, str.75
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сите други јазици кои ce висококонвенционални, постојано наметнува 

дилеми и настојува да го открие и невидливиот дел од сантата од 

неспознаеното, кој е постојан предизвик да биде откриван од страна на 

луѓето.1

Според Луис Мамфорд, јазикот многу одамна бил средство кое 

помага за одржување и развивање на животот и изразување на неговото 

богатство, како и на богатството на стварноста, пред да може да ce оформи 

за ограничената цел на интелигентна комуникација, a посебно за изразу- 

вање само на строго формализираното, рационално знаење.1 2

За разлика од секојдневниотјазик , кој еповеќезначен, непрецизен 

и нејасен (заради тоа што сака да го опфати и изрази богатството на 

човекот, животот и стварноста), науката настојува да изгради јазик со 

јасни и недвосмислени зборови, како и такви врски меѓу.тие зборови, со 

понатамошна апстракција на јазикот, стандардизирајќи ja неговата струк- 

тура според строгите правила на формалната логика. Пример за таков 

јазик во кој ce сретнува многу висока апстракција е математичкиот јазик.

Меѓу степенот на апстракцијата на некој научен јазик и неговата 

адекватност со стварноста постои обратно пропорционален однос. Во 

врска со математичките модели и теории (како високи степени на 

апстракција кои ce изразуваат со помош на научниот јазик), Ајнштајн го 

искажал следниот афоризам: „Колку повеќе математичките закони ce 

однесуваат на стварноста, толку ce понесигурни; a колку ce посигурни, 

толку помалку ce однесуваат на стварноста“.3 Тоа во помала или во

1 Ферид Мухиќ, Јазикот на филозофијата, стр.70
2 LMumford, Mit о mašini 1: Tehnika i razvoj čovjeka, str.76
3 Fritjof Capra, Tao fizike: istraživanje paralela između savremene fizike i istočnjačkog misticizma, 
OPUS, Beograd 1989, str.50
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поголема мерка ce однесува на целокупниот систем на рационално 

мислење и знаење.

Еден од најистакнатите критичари на едностраностите и заблудите 

на европоцентричниот и воопшто на западниот начин на мислење е 

Фритјоф Капра, физичар и филозоф, професор на универзитетот Беркли 

(САД).Тој во својата книга „Пресвртница“1 покажува дека сите кризиво 

западните индустриски развиени земји ce манифестација на една иста 

криза - криза на перцепцијата, па соодветно на тоа дека е потребна нова 

„парадигма“, ново сфаќање и објаснување на стварноста.1 2

1 Насловот на оригиналот на книгата е "The Turning Point", na во овој контекст ce чини 
како потребно да ce истакне дека српскиот превод на овој наслов во книгата од истиот 
автор “Тао fizike: istraživanje paralela između savremene fizike i istočnjačkog misticizma”, Opus, 
Beograd 1989, - „Прекретница“ e поблиску до македонскиоттермин „Пресвртница“.
2 Fritjof Capra, Vrijeme preokreta: znanost, društvo i nastupajuća kultura, Globus, Zagreb 1986
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2. Od механисшичко-иарцијален u догмашски кон 
динамичко-холистички и хаотичен пристап

Во секојдневниотживотзначи, имаат своја 
вредност и механистичките и органските 
погледи на светоСп; првиот за науката и 
технологијата, a другиот за урамнотежен и 
исполнет духовенживот.

Fritjof Capra

Во развојот на човековата мисла и во развојот на човештвото, 

многу значајна улога имаат вистинските научни револуции. Тие ce помес- 

тувања во свеста на човештвото и ги менуваат концепциите врз основа на 

кои ce изградува науката. Тоа има за последица крупни влијанија во 

р-азвојот на човекот, човечкото оппггество и човечката околина.

Досега во историјата на човештвото ce познати две такви поместу- 

вања: првото. е Њутоновата механика, којашто претставува „триумф 

на нужноста“и каде што сите степени на комплексност ce објаснуваат со

законите на механиката; второто поместување е концепцијата за термо- 

динамичката рамнотежа во која триумфира случајот, каде што нема 

никакво објаснување на системскиот карактер на организацијата. Во 

најново време постепено ce конституира третото такво поместување, кое е 

засновува на истражувањето на нерамнотежните системи со кои доми- 

нира самоорганизацијата и саморазвојот.
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a) O сновнишекаракшерисшикина концепција

и нејзина критика

„Не наоѓам никаква разлика меѓу машините 
кои ги направиле разни занаетчии и разни 
тела кои ги создава природата... Сметам 
дека човечкото тело е машина... Мојата 
мисла го споредува болниот човек со слабо 
направен сат, со претставата на здрав човек 
и добро направен сат

Рене Декарт

Современите сфаќања за суштината на светот, општеството и 

човекот ce засновуваат на неколку основни категории, принципи и 

постапки, кои своите корени ги влечат уште од пред неколку векови, 

поточно уште од 16. и 17. век. Овие сфаќања останаа: долго време 

доминантни и во 20. век и после револуционерните откритија во совреме- 

ната физика, направени уште во првите децении од овој век.

Ваквата состојба е карактеристична и за природните и за опште- 

ствените науки. Иако, класичната механистичката концепција одамна не е 

актуелна во општествените науки, сепак одредени принципи од истата во 

помалку или повеќе мимикрирана форма ce присутни како постојани 

содржини во објаснувањето на суштината на човекот и општеството, a 

посебно и на општествениот развој. Таквата слика во втората половина на 

овој век, не е суштински променета, туку е само „компјутеризирана“ и на 

тој начин помалку препознатлива. Всушност, компјутерите помогнаа само 

за тоа некои од клучните принципи на механистичката концепција да 

добијат поцврста легитимација, a исто така тие да бидат подобро маски- 

рани со материјалот од новото „информациско“ („компјутерско“, „пост-
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индустриско“ и т.н.) општество. Постојат повеќе прекрасни анализи за 

потврдување на оваа теза, кои можат да ce најдат во некои книги, во кои ce 

пишува за доминацијата на „механистичката парадигма“ во светот во 

целина, во толкувањето на општеството како целина, или пак во објасну- 

вањето на одделните општествени области, од страна на соодветни 

општествени науки.1

Зошто е потребно презентирањето на основните начела на 

механистичката парадигма? Во овој труд тоа е потребно за да ce сфати 

суштината на концепцијата според која развојот на човечката мисла ce 

движел најмалку во последните три века. Потоа, да ce согледа кои од 

основните поставки на таа концепција ce применуваат и денес во опште- * i

1 Во оваа смисла постојат анализи (релевантни за проблемите во оваа дисертација) во 
книги кои ce пишувани упгге пред неколку децении, a чија квалитетна содржина е уигге 
(по)валидна и денес. Така на најдобар начин ce демантира надуеноста на современото 
научно его на оние кои сметаат дека сите книги (без оглед дали станува збор за книги од 
областа на т.н. „тврди“ или „меки“ науки, според поделбата на Прајс/ Price/) постари од 
неколку години - ce безвредни. Како илустративни во оваа смисла ce препорачуваат 
следните книги: Радован Рихта и соработниците, Цивилизацијата на распаќе: општестве- 
ните и човечките последици од научно-техничката револуција, Комунист, Скопје 1980 
(оригиналот првпат издаден во Прага во 1967 година); Charles R. Walker, Moderna tehnologija
i civilizacija: uvod u ljudske probleme u doba strojeva, Naprijed, Zagreb 1968 (оригиналот за прв- 
патиздадена во Њу Јорк, Торонто и Лондон во 1962 година); Lewis Mumford, Mit о mašini - 
kniga 1: Tehnika i razvoj čovjeka i kniga 2: Pentagon moći, Grafički Zavod Hrvatske, Zagreb 1986 
(оригиналите првпатиздадени во С А Д 1964 и 1967 година); Hubert L Dreyfus, Šta računari ne 
mogu: kritika veštačke inteligencije, Nolit, Beograd 1977 (првпат издадена во 1972 година); Džozef 
Vajzenbaum, Moć računara i ljudski um: Od prosuđivanja do izračunavanja, Rad, Beograd 1980 
(првпатиздадена!976година); John Naisbit, Megatrends, 1982; John Naisbit i Patricia Aburdene, 
Megatrends 2000: Ten New Direction for the 1990's, New York 1990; G.Friedrihs i A.Schaff, Mikro- 
elektronika i društvo: za bolje ili za lošije,Globus, Zagreb 1987 (првпат објавено 1982 од страна 
на познатиот Римски Клуб); Adam Schaff, Kamo vodi taj put?, Globus, Zagreb 1989 (првпат 
објавена во 1985 година во Париз); Velimir Srića, Budućnost pripada informatici: ili uvod u 
informacijsko društvo, Informatika i društvo, Zagreb 1984; Bora Jeftić, Informatizaciono doba:Teoretske 
nauke, tehnološka revolucija i savremeno društvo, Globus, Zagreb 1985. Сите книги кои ce понап- 
реднаведени ce „стари“ од една деценија, na ce до неколку децении. И покрај застарува- 
њето на некои квантитативни податоци содржани во нив, тоа воопигго не ja намалува 
вредноста на прекрасните и луцидни анализи и синтези дадени во нив. Поцелосен преглед 
на употребуваните книги може да ce најде на крајот од дисертацијата.
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ствените науки- пошироко и во социологијата - посебно (ce разбира дека 

тоа ce прави со одредени модификации), a посебно да ce согледа кои од нив 

ce присутни во различните концепции за развој на современото 

информациско, односно компјутерско општество.

Како основачи на механистичката парадигма, најчесто во литера- 

турата ce наведуваат Рене Декарт, Исак Њутон и Френсис Бекон, a според 

некои автори, сосема оправдано, таму треба да ce најдат и Кеплер и 

Галилеј.1 Последниот некои го сметаат за татко на модерната наука, затоа 

што бил прв кој го комбинирал емпириското знаење со математиката' Но, 

факт е дека принципите на механистичката парадигма најјасно и најкон- 

зистентно ги формулирал познатиот Французин Ренб Декарт. Според 

латинскиот назив на неговото (през)име (Cartesius), целата концепцијата 

подоцна (cé до денес) е нарекувана и најдобро е позната како „карте- 

зијанска“ концепција, или слика на светот.

Основите на своето учење Декарт ги изнел во своето познато дело 

„Расправа за методот“(1637 г.). Таму тој дава четирите основни правила 

на филозофијата: 1. Никогаш не треба ништо да ce прифати, освен јасни и 

разбирливи идеи; 2. Секој проблем мораме да го поделиме на онолку дел- 

ови колку е потребно,1 2 3 заради негово решавање; 3. Мислите мораат да

1 Е ден  од таквите автори е Л уис М ам ф орд, кој има направено м ногу темелни анализи на 
„зл осторствата“ ш то ги направил Галилеј за  науката, човекот и ош лтеството. П ош ироко  
да ce види: Lewis Mumford, Mit о mašini 2: Pentagon moći, str.57-60; B.Jeftić, Informatizaciono doba, 
str. 21-22. З а  разлика од Б. Јеф тиќ, кој дава само оппгго познати ставови од учењ ето на 
Галилеј и дури го претставува сам о во позитивна светлина, Л .М ам ф орд има извршено 
м ногу тем ел н а анализа на н еговото учењ е и критички укаж ува на ш тетното влијание што 
го имале некои поставки од неговото учењ е за  понатам ош ниот развој на науките, a 
п осебн о на опиггествените науки.
2 F. Capra, Tao fizike, str.27
3 Многу e веројатно дека ова правило Декарт го формулирал no влијание на исказот на 
познатиот фрањевачки филозоф .Ги/гш à Окам (1270-1349): "ENTIA NON SUNT MULTI-
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течат no некој ред, од едноставни кон сложени, a таму каде што нема ред 

мораме да го претпоставиме; 4.Секогаш треба cé да провериме темелно, 

како би биле сигурни дека ништо не сме пропуштиле.1

Декарт ги идентификувал живите тела (а поконкретно и човекот) 
со машините. Станува збор за такво сфаќање на светот, според кое cé што 

постои (природата, човекот и општеството) функционира како машина. 

Таквата претстава за универзумот подоцна ja дополнил Њутон со тоа што 

формулирал општите закони на движењето кои ce карактеристични за 

сите тела во вселената.* 1 2 3

Основните постулати на новата астрономија ги навестиле и ги 

формулирале Кеплер и Галилеј, a Њутон покасно ги презентирал покон- 

зистентно, a механистичкиот њутоновски модел на универзумот домини- 

рал од втората половина на 17 век, па до крајот на 19 век / Суштински 

барања натогашната нова астрономија биле: мерливоста, предвидливоста, 

повторливоста и проверливоста. Посебно инсистирањето сите сложени 

појави да ce сведуваат на овие категории, придонесе да ce зацрвсти 

механичката слика на светот. Таа слика го исфрли човекот од вселената (а 

со тоа ги исфрли и сите манифестации на животот) и вселената ja сведе на 

механички систем, кој може да ce разбере целосно и исклучително со

PLICANDA PRAETER NECESSITANT („Нештата не треба да ce умножуваат повеќе от- 
колку што е потребно“).
1 Bertrand Russell, Mudrost Zapada, Mladost(Zagreb) - Mladinska knjiga (Ljubljana) - Vuk Karadžić 
(Beograd) 1970, str. 195.
2 Пошироко за суштината на механистичката парадигма да ce спореди: Ante Pulić, Elementi 
informacijske ekonomije, str. 11-12; A.Pulić, Informacijsko društvo i ekonomija, Privredni vjesnik, 
Zagreb 1990, str.21-22; Bora Jeftić, Informatizaciono doba, Globus, Zagreb 1985, str. 19-22; Lewis 
Mumford, Mit o mašini 2; Pentagon moći, str.38, 57-60, 70-71, 75-89.
3 Спореди: B.Jeftić, Informatizaciono doba, str.22-24; Fritjoff Capra, Tao fizike, str.27-28,67-70.
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механичкиот модел. Во таа смисла посебно ce значајни неколку ставови на 

Кеплер и наГалилеј.1

Прво, двајцата (Кеплер и Галилеј) зборувале за вселена живот, 

составена од изолирани физички тела, од „мртва материја“. Но денес ce 

знае дека крајното непостоење на живот е само илузија. Мртвата материја 

под одредени услови може да оживее. Ова е докажано и лабораториски.

Втората грешка на механичката слика на светот потекнува од 

Галилеевото распарчување на човековиот организам. Посебно заблудата 

дека сетилата можат да регистрираат (некои податоци, информации и сл.) 

сами по себе, како што мозокот (кој според нив е сфатен како изолиран 

ентитет) е специјализиран за математичко мислење. Овде има две заблуди:

а) сетилата без мозокот не можат да функционираат, односно нивното 

функционирање за човекот воопшто не би било релевантно. Така окото 

би гледало и увото би слушало, но ништо не би разбирало, a исто и со 

другите сетила; б) мозокот (за разлика на пример од компјутерот) може да 

излезе на крај и со многу конфузни и несредени податоци кои би го 

блокирале компјутерот.

Трето, и Кеплер и Галилеј сметале дека за да можат научно да ce 

проучуваат организмите, тие треба прво да умрат, да станат пред- 

мети. Но, од мртвото тело можеме да научиме само анатомија, a тоа не е 

доволно за да ce објасни суштината на човекот. Суштината на човекот е во 

неговиот живот, a него „механистите“ го отфрлиле како штетен за

1 За анализата на ставовите на Кеплер и на Галилеј и нивната критика да ce види поши- 
роко кај Lewis Mumford, Mit о mašini 2: Pentagon moći, str.57-60.
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науката.1 Овде можат да ce бараат и корени на некои основни структура- 

листички ставови, штоподоцнагизастапуваатМ . Фуко, Ж.Лакан и др.

Механинката концепција за светот има најмалку три суштински 

слабости:

а) ce сконцентрира на проучување само на квантитетите, a ги 

исфрли квалитетите;

б) ce потпира (ше) на распарченото знаење, посебно врз екстремно 

формулираниот дуализам меѓу духот и материјата,1 2 кој ja изгуби од вид 

целината, структурата и функционалната организација;

в) ja  „заборавилаи разликата меѓу точното и адекватното 

знаење. Така за волја на точноста биле испуштани (или дури и негирани) 

многу релевантни податоци. Тоа станало уште полесно кога функцијата и 

целта (и двете суштински значајни за објаснување на органските процеси и 

на човековото постоење посебно) биле пренесени врз машината. Ова е 

денес уште поактуелно затоа што тие ce пренесени на компјутерот, како 

еднамногу пософистицирана машина.3

1 Извонредно луцидна критика на сите оние кои ce против животот и кои го парчосуваат 
човекот (одделувајќи го неговото тело од неговата душа) има извршено Ферид Мухиќ 
во својата книга Ноуменологија на телото, Табернакул, Скопје 1994. Тој во ова своја 
книга дава извонредно богати и креативни анализи со обилство на податоци за нераз- 
делната поврзаност на човековото тело и душа. Таквата поврзаност авторот ja изразува 
со мислата дека „Нашата душа е нашето невидливо тело; нашето тело е нашата 
видлива душа“. Всушност, по својата суштина и по резултатите книгата слободно би 
можела да ce евалуира и да ce именува како извонредно успешна „Апологија на животот“.
2 Таа формулација во заокружена форма ce појавила во 17 век во филозофијата на Рене 
Декарт кој природата ja сфаќаше како суштински раздвоена на две независни области: 
мисловната(геѕ cogitans) и материјалната(геѕ extensa). При ова не треба да ce заборави 
дека во историјата на човечката мисла за првпат идејата за експлицитно раздвојување на 
материјата од духот ce сретнува кај атомистите во Античка Грција. За ова види: F. Capra, 
Tao fizike, str.26.
3 L. Mumford, Mit o mašini 2: Pentagon moći, str.70
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Основните постулати на современата „објективистичка“ наука ce 

директно изведени од механичката концепција за светот. Притоа ce 

отфрла од науката cé она што не може да биде објективно проверливо и 

објаснето со „објективните научни методи“. Меѓутоа, така современата 

наука многу ce осиромашува, a и самата не ги почитува некои од своите 

основни постулати. Имено, да ce отфрли како непостоечко нешто заради 

тоа што истото не може да ce објасни, значи да ce изедначи животот со 

информацијата, со квантитет, со бројка. Дали е можно само врз основа на 

линиите што ce добиваат со регистрирање и мерење на мозочната ак- 

тивност, да ce каже нешто повеќе за човековите мисли, чувства, па 

консеквентно на тоа и за неговиот живот? Или, дали може некоја боја да 

ce објасни и опише само со нејзината (математички) одредена бранова 

должина? Колку и да е точен таквиот опис, тој со ништо не укажува на 

бојата како субјективно доживување (искуство). Слично е и со болката. 

Дали е гносеолошки и епистемолошки исправно да ce отфрла(негира) 

постоењето на болката, и нејзиното и практично значење за секојдневниот 

живот, затоа што не е можно научно објективно да ce опише и објасни 

истата.1

Да ce отфрли (и да ce негира) фактот за постоењето на човекот како 

внатрешно и субјективно искуство - значи да ce направи најголем можен 

субјективен фалсификат, со кој ce испушта најважниот дел од човечката 

природа. Без тоа внатрешно субјективно искуство (изразено преку слики 

претстави-, замисли, сонови, проекции) ние не би можеле ниту да го 

опишеме светот, a уште помалку би можеле рационално да го разбереме. 

Kora човекот ќе го сфати тоа, тогаш тој ќе ja надмине механизираната,

1 Спореди со: LMumford, Mit о mašini 2: Pentagon moći, стр.75
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електрифицирана (a cé повеќе и компјутеризирана) пустина, која денес ce 

развива за сметка на човекот, во негова штета, a во корист на опште- 

ствената мегамашина.1

И стравот како психолошки феномен, може да ce објасни дека е 

социјално детерминиран, a поврзано со некои од карактеристиките на 

механичката концепција за светот. Така според Л.Мамфорд исконскиот 

страв на човекот од мракот, наоѓа место и во современиот поглед на свет. 

Имено, денес кај луѓето (а посебно кај оние кои ce наоѓаат на раководни 

позиции во општеството) постои страв (кој честопати е патолошки) од cé 

што не може да ce стави под било каква форма на контрола. Механичката 

концепција и можностите што таа ги дава(ше) за создавање на машини и 

контрола врз истите, го импонира човекот поради ветувањето за иста 

таква контрола и над живите организми. Веројатно затоа луѓето многу 

повеќе ce восхитуваат на некои најтривијални автомати, отколку на 

бескрајното богатство на човекот (како една извонредна практична 

реализацијата на богатството на универзумот и на животот) и на неговите 

производи (макар да ce тоа производи на кој било извонреден занаетчија, 

стручњак или научник). Имено, во светот на машините или на суштес- 

твата кои можат да ce сведат на машини, технократите би биле богови.* 2 

Отгаму нивната слепа приврзаност кон механичката слика на светот, па и 

одбрана наистата.3

Lewis Mumford, Mit о mašini 2: Pentagon moći, str.79
2 Bo целиот замав на научната мисла што ce јавува од Средниот век до денс биле скриени 
две важни цели (кои ce разбира никогаш, експлицитно искажани, ниту na биле јавно 
прокламирани. Прво, дека оној кој создава автомат што функционира (a автоматот 
според механичката концепција бил идентичен со организмот) - тој создава живот. Второ, 
onoj кој создава живот - тој е Бог. За ова да ce види: LMumford, Mit о mašini 2, str. 128
3 исто, стр.75
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Kora генерално ce оценува картезијанската концепција за светот, 

може да ce каже дека таа била истовремено и корисна и штетна.1 

Исклучително придонесе за развојот на класичната физика и на техноло- 

гијата, но имаше многу несакани последици за развојот на нашата 

цивилизација.1 2

1 Како основа за вреднувањето на последиците од „картезијанската“ концепција за 
светот, во овој дел од трудот, a исто така и при вреднувањето на општествените последици 
од научно-технолошкнот развој(поопшто) и на компјутеризацијата (поконкретно) во 
другите делови од трудот, ќе биде она што го истакнал како основен закон (начело) на 
светот Хераклит од Ефес, a тоа е „единството и борбата на спротивностите“. Така е и со 
одредени концепции во историјата на човечката мисла. Секоја од нив има по некои 
позитивни, но инегативнипоследици. За ова спореди B. Russell, Mudrost Zapada, str.26
2 F.Capra, Tao fizike, str.29
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б) Наѕирањешо на новаша иарадигма

Треба da ce ирифаши факшоил дека cuuie 
наши претстави ce само приближувања.

Geoffrey Chew

Недостатоците на механистичката концепција ги согледал уште 

самиот Декарт. Тој сметал дека неговиот модел има две основни слабости. 

Според неговите размислувања неговиот модел „паднал“ на две „најпрове- 

рени“ работи. Прво, новековата симболинка активност  и човековиот 

говор. Имено, човекот има способност да ce служи со зборови и знаци „за 

да им ги соопшти своите мисли на другите“. Второ, човекот има слободна 

волја, во смисла во која не постои или барем не е такта развиена во целост 

кај другите животни.1

Сепак класичната „картезијанска“ парадигма своите први удари во 

областа на физиката ги добила, кон крајот на 19. и почетокот на 20. век. Со 

Максвеловата термодинамика, таа најпрво престана да биде темелна 

теорија на природата. Максвел покажал дека вселената е многу поком- 

плексна отколку што мислеле Декарт и Њутон, a во механистичкиот 

модел е воведен и поимот случајност. Но, ова поместување не помогнало 

позначајно да ce разнишаат темелите на картезијанската парадигма. Тоа 

ce случи во почетокот на 20-тиот век со појавата на теоријата на 

релативноста и на квантната теорија. Тие покажаа дека претставите за 

апсолутниот простор и време, за елементарните честички, строгата

Lewis Mumford, Mit о mašini 2, str.89
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причинитост ce неодржливи, затоа што со нив не можеа да ce опфатат и да 

ce објаснат новите откритија во физиката.1

Постигнувањата на физиката во првата четвртина од 20. век некои 

ги мерат со експлозијата на филозофската мисла од 6-5. век пред Христос, 

како и со пресвртот што ce случи во науката во 16-17. век. Најголемата 

заслуга на откритијата во физиката од првата четвртина на 20. век 

веројатно е во тоа што тие означија раскинување со механичкото 

толкување на физичките феномени, дури уште повеќе раскинување со 

таквото сфаќање на светот во кој живееме. Тоа е исто така значајно и за 

сфаќањето на општеството и човекот. Станува збор за митот за 

објективната наука и објективниот научник. Тој мит за првпат беше 

демантиран на научен план, уште во почетокот на 20 век во физиката,1 2 3 a 

во социологијата тој ce одржал до денес/

Kora ja истражувале структурата на атомот на почетокот на 20-тиот 

век, физичарите добиле многу неочекувани резултати. Испитувајќи ja 

структурата на атомот тие очекувале дека ќе откријат цврсти честички 

(според тогаш владеачката теорија). Меѓутоа ce покажа дека атомите ce 

состојат атомско јадро и простор околу кој „кружат“ електроните. Дури 

подоцна е утврдено дека постојат субатомски честички кои ce јавуваат во 

двојна форма: еднаш како честички, a другпат како бранови. За да ce 

разбере подобро ваквата природа на субатомските честички, Нилс Бор го 

вовел терминот „комплементарност“. Под него Бор подразбира дека

1 A.Puiić, Informacijsko društvo i ekonomija, Privredni vjesnik, Zagreb 1990, str.27; A. Pulić, Elementi 
informacijske ekonomije, Birotehnika, Zagreb 1992, str. 17.
2 Спреди: F.Capra, Tao fizike, str.161-163; A.Puiić, Informacijsko društvo i ekonomija, str.29; A.Puiić, 
Elementi informacijske ekonomije, str.20.
3 Една прекрасна анализа и критика на митот за вредносно неутралната социологија има 
направено А.Гоулднер уште пред скоро четврт век. За ова види пошироко: Alvin Gouldner, 
Za sociologiju, Globus, Zagreb 1980, str. 11-33 (првпатобјавена во 1973 година).
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појавувањето на честичката и на бранот ce два комплементарни описи на 

една иста стварност. Всушност, Бор покажал дека на субатомско ниво веќе 

не делува детерминизмот, туку дека е предвидлива само веројатноста на 

одредено случување на материјата. Имено, дали таа ќе ce манифестира 

како материја или како енергија. На ова ниво, науката првпат ce сретна со 

фактот дека субатомските честички не ce нешта, туку врски меѓу нештата.

Квантната теорија дефинитивно ce одвојува од класичната физика 

дури кога Луис де Бролји (Louis de Broglie) ja дефинирал т.н. теорија за 

„материјалните бранови“.Според неа однесувањето на протонот и на 

електронот покажува својство и на бранови и на честички. Дури тогаш е 

напуштена концепцијата за атомот како минијатурен сончев систем со 

планети. „Материјалните бранови“ Борн (Bom) ги сведува на „бранови на 

веројатноста“ и објаснува дека квантната теорија не ce однесува на извес- 

носта (сигурноста) туку на можностите. Посебен придонес за квантната 

теорија дал Вернер Хајзенберг (Werner Heisenberg), кој меѓу другото ука- 

жал на постоењето непосредна интеракција меѓу човекот и процесот во 

фазата на експериментирањето. Со тоа помогнал да ce урне митот за 

„објективната наука“. Хајзенберг е посебно познат по „принципот на неоп- 

ределеност“, според кој не е можно, со било кој досега познат научен 

метод, во исто време со сигурност прецизно да ce утврди местоположбата 

и брзината на движење на еден електрон. Со самиот чин на набљудување 

ce менуваат параметрите на електронот: колку попрецизно е определена 

неговата брзина, толку понепозната е неговата местоположба и обратно.1

1 Спореди: B.Jeftić, Informatizaciono doba, str. 33-35; A.Pulić, Informacijsko društvo i ekonomija, 
str.28-30; A.Pulić, Elementi informacijske ekonomije, str.20-21.
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Суштината на претходниот кус приказ на основите на квантната 

теорија во физиката, претставува основа да ce согледаат многу подла- 

боките последици од истата за универзумот, општеството, човекот и за 

самите науки (како за природните, така и за општествените).Нејзината 

суштина е накусо во тоа што таа овозможува дефинитивно напуштање на 

основните поставки на Њутоновата механика.

Прво. принципот на неопределеност е сосема спротивен на 

принципот на каузалноста. Исто така, поместувањето од телата (нештата) 

кон односите меѓу телата (нештата) има многу значајни последици за сите 

научни области. Имено, со квантната теорија за првпат ce воспоставува 

неразделно единство меѓу субјектите и објектите, луѓето и природата.

Второ. квантната теорија покажа дека субатомските честички не 

ce оделни зрнца од материја, туку ce само облици на веројатност. Нивните 

меѓусебни врски ce воспоставуваат во неделливата вселенска мрежа, која 

го вклучува набљудувачот и неговиот свет.

Трето, за разлика од концепцијата за материјата на механистичката 

парадигма, современата физика нуди еден органски, системски или (како 

што е модерно да ce кажува во последно време) холистички пристап, 

според кој универзумот ce сфаќа како една динамичка целина. Но напуш- 

тањето на старата механистичка концепција според, треба да ce прифатат 

сосема нови пристапи на сите други полиња од човековото дејствување. 

Но, тоа не е ниту едноставно, ниту пак лесно.1

1 Ајнштајновиотпример е достапоучен во таа смисла. Имено, славниот научник, иакосо 
својата теорија за релативноста ги постави темелите на квантната теорија во физиката, 
никогаш не можел да го прифати постоењето на т.н. нелокални врски и природата на 
веројатноста. И ден-денес е позната неговата реченица „Бог не ce коцка“, со која го 
изразил своето несогласување со непредвидливоста како составен дел на квантната 
физика. Спореди: A.Pulić, Informacijsko društvo i ekonomija, str.30; A. Pulić, Elementi informacij
ske ekonomije, str.21-22.
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в) Основни принципи (нанела) нановаша парадигма

Во секојдневниот живот ние не сме сеесни за ова един,- 
ство на сите нешта, туку го делиме светот на издвоени 
нешта u настани. Taa поделба, нормално, е корисна и 
неопходна за да ce снајдеме во светот кој нас секојдневно 
не окружува, но таа не претставува фундаментално 
својство на стварноста. Тоа е една апстракција која 
што ja создал нашиот дискриминирачки и категоризи- 
рачки интелект. Измама е да ce eepyea дека нашите 
апстрактни поами на поединечните „нешта“ и „наста- 
ни “ претставуваат нешто стварно во природата.

F. Capra

Современата физика го отвори патот и ги воспостави принципите 

на новото сфаќање за природата, a со тоа и на човекот и општеството како 

делови од истата. Во новиот пристап е клучни неколку термини-изрази: 

способност за самоорганизација, комплексност, способност за саморазвој, 

состојба на динамичка рамнотежа и сл. Додека во старото сфаќање на 

универзумот идеал беше рамнотежата во новото сфаќање ce покажува 

дека таа рамнотежа може да биде самот динамичка, затоа што многу- 

бројните движења во системот постојано настојуваат да ja нарушат таа 

рамнотежа. Всушност, системот има механизми кои дејствуваат спро- 

тивно: едни кои настојуваат да ja задржат рамнотежата, a други кои 

настојуваат да ja нарушат.1 Влијанијата кои настојуваат да ja нарушат

1 Ваквата концепција за постојана борба на спротивностите и нивното единство, како 
највисок закон (принцип, начело) на светот веројатно прв го формулирал во Западната 
мисла, Хераклит од Ефес. Според него: „Овој свет, кој е ист за сите, не го создал никој 
ниту од боговите ниту од луѓето, туку секогаш бил, е и секогаш ќе биде вечно жив оган 
кој според својот закон ce пали и гасни“ и понатаму „Мудрост може да ce постигне ако ce 
сфати основниотзакон(начело) на светот, атоа е единство на спротивностите ...Ако не 
го знаеме законот, ниедно количество од знаење нема да ни помогне“. (Bertrand Russell, 
Mudrost Zapada, str.26). Од овие мисли на мудриот Хераклит можат да ce изведат барем 
неколку принципи кои ce сметаат како основни за современите научни сфаќања на светот. 
Прво, тоа е принципот на самосоздавање и самоорганизација на светот („не го создал
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рамнотежата можат во одредени периоди системот да го донесат во 

состојба која ќе биде многу оддалечена од рамнотежната. Во таквите 

моменти на нерамнотежа, системот преминува во нова состојба која 

повторно ќе биде обележена со постојани движења и ќе биде релативно 

стабилна. Но, кога ќе премине во новата состојба системот и понатаму 

продолжува да ce менува под влијание на флуктуациите на новото ниво, a 

тоа придонесува за постојано менување и развој на истиот. Врз основа на 

едно комплексно, самоорганизациско и саморазвојно сфаќање на систе- 

мот и на процесите кои ce одвиваат во него, ce создаваат реални прет- 

поставки за да можат да ce разберат, не само биолошките, туку и психо- 

лошките, општествените и другите процеси.1 За ce разјаснат подобро 

работите А. Пулиќ, предлага конкретно да ce разгледа примерот со тео- 

ријата на еволуцијата.

Дарвиновата теорија, која што ce засновува на природното одби- 

рање и на случајните промени била многу широко прифатена. Иако некои 

од најважните мисли на теоријата на еволуцијата ce потврдени од развојот 

на генетиката и молекуларната биологија, таа денес не може на задово- 

лителен начин да објасни некои работи. Имено, во неа самата еволуцијата 

е дадена како збир од линеарни, последователни процеси, a новото сфа- 

ќање поаѓа од коеволуција на организмите и на околината. Акцентот не е 

повеќе само на организмите, туку на поврзаното меѓудејствување на 

околината и на организмите. Потоа, според дарвинистичкото сфаќање, 

многу настани во природата ce резултат на чиста случајност. Тешко е да ce

никој ниту од боговите, ниту од луѓето“). Второ, принципот на саморазвој преку един- 
ство н борба на спротивностите. Трето. со претходниот е поврзан принципиот на дина- 
мичка рамнотежа.
1 Спореди: Ante Puiić, Informacijsko društvo i ekonomija, str.31; Ante Pulić, Elementi informacijske 
ekonomije, str.22
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поверува во тоа денес. Иако Дарвин вели дека развојот ce одвива од 

пониски кон повисоки форми на организми, тој не објаснува што го 

предизвикува развој. Одговор на тоа даваат современите научни сознанија. 

Според нив, пресуден фактор за еволуцијата е способноста за само- 

организација, a не природната селекција. Или кажано со понова термино- 

логија, постојаниот развој на природата ce засновува на информациите и 

на нивната размена со околината. Тие процеси кои ce одвиваат во одре- 

дени системи Ф. Капра ги објаснува со следните зборови:

„Кога системот ќе стане нестабилен секогаш постојат најмалку две 

нови можни структури во кои може да ce развие. Колку системот повеќе ce 

оддалечил од еквилибриумот толку ќе постојат повеќе можности. He 

може да ce предвиди кои од овие можности ќе ги одбере: овде постои вис- 

тинска слобода на избор. Како системот ce приближува кон критичката 

точка тој сам ’одлучува’ по кој пат ќе тргне, a таа одлука ќе ja одреди 

неговата еволуција. Оваа слика покажува дека еволуцијата во својата 

основа е отворена и недетерминирана. Во неа нема ни цел ни смисла, но 

сепак е препознатлива развојната шема“.1

Така постепено ce пробиваше новото сфаќање за универзумот. 

Неподелено е сфаќањето според кое природата(материјата) има способ-

1 F.Capra, Vrijeme preokreta, наведено според: A. Pulić, Informacijsko društvo i ekonomija, str.32
Bo претходниот цитат на Ф.Капра е вграден и еден принцип кој што ce сретнува 

во дијалектиката на развојот од германската класична филозофија (посебно кај Хегел) и 
во Марксовата дијалектика. Тоа е укажувањето на постоењето на т.н. „критични“ или 
„јазлови“ точки (моменти) во развојот на одреден систем, кога тој преминува од една во 
друга состојба. Всушност, тука ce инкорпорирани освен законот за единството н борбата 
на спротивностите и законотот за премин на квантитет во (нов) квалитет, во кој ce 
зборува за т.н. „јазлови“ точки. Исто така, во современите физички сознанија може да ce 
препознаат елементи на дијалектичкиот „закон за негација на негацијата“, посебно кога 
ce зборува за процесите на динамичка рамнотежа и за саморазвојот на системгите.

37



ност за самоорганизација и дека тоа е основен принцип на универзумот. 

Таа способност доведува до постојано реализирање на творечката сила и 

на ce побогатата разновидност на комплексни форми и структури. Тоа 

Карл Попер го искажал со следните зборови: „Најголемата тајна на 

космологијата ce состои во тоа универзумот во одредена смисла е 

креативен“. A И. Пригожин и И.Стенгер во книгата „Ред надвор од 

хаосот“ истакнуваат: „Нашата вселена има еден плуралистички, комплек- 

сен карактер. Структурите можат да исчезнуваат, но можат и да ce 

појавуваат“.1

Значи, како суштинска карактеристика на космосот е неговото 

творештво кое ce манифестира преку тоа дека тој постојано ja менува 

својата структура, организација и комплексност. Оваа негова творечка 

особина ce јавува како постојана противтежа на вториот закон на 

термодинамиката, кој настојува секој систем да го доведе во состојба на 

максимална рамнотежа. Подлабоки сознанија за тоа на што ce засновува 

тој творечки потенцијал на космосот до денес нема, но сепак може да ce 

зборува за основните елементи на кои ce засновува таквиот процес. Тие 

елементи ce комплексност, хаос, синергија. Сите тие ce манифестираат во 

процесите на самосоздавање, самооргани и саморазвој. Затоа во 

продолжение ќе биде дадена куса анализа на овие процеси.1 2

1 Н аведен о спор ед  A. Pulić, Informacijsko društvo i ekonomija, str.32
2 Спореди: F.Capra, Tao fizike, str.82-100,149-187, 223-243,267-294,309-338 339-361; A. Pulić, 
Informacijsko društvo i ekonomija, str.32-44;
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Комплексноста е поим којшто во науката ce користел многу 

ретко, посебно до пред неколку децении. Ова е посебно карактеристично 

за природните науки. Имено, и покрај пробивите што ce направени во 

физиката, во првата четвртина од 20-тиот век, сепак во природните науки 

многу долго време ce задржал стариот „картезијански“ начин на разми- 

слување. Слична е состојбата и во општествените науки. Посебно, во оваа 

смисла, е лоша состојбата во економските науки, на што укажуваат пове- 

ќе автори.1 2

Проблемот со многу ретката употреба на терминот комплексност 

веројатно е во тоа што комплексните модели е тешко да ce проучуваат и ce 

многу непредвидливи, за разлика од едноставните модели со затворени 

структури.

Според картезијанскиот пристап комплексните системи ce само 

прост збир на своите делови, односно дека однесувањето на секој 

комплексен систем може да ce сведе на однесувањето на своите составни 

делови. Со новиот холистички (синтетички) пристап комплексните 

системи ce сфаќаат пред cé како специфични творби и дека не е можно да 

ce разделат на своите составни делови, a притоа да не ce влијае врз

1 Во еминентниот Вебстеров речник има вкупно 12 објаснувања (значења). Во овој 
контекст ќе бидат наведени само неколку и тоа: 1. составено од многу меѓусебно поврзани 
делови, сложен систем; 2. ce одликува со сложени делови или опфаќа уредување на 
делови, единици и т.н.; 3. нешто толку сложено или заплеткано пгго да биде тепжо да ce 
разбере или има работа со сложен проблем. Види: Random House Webster's Electronic 
Dictionary and Thesaurus, College Edition, Version 1.0., Copyright 1992, Reference Software Inter
national, str.1645.

2 B o оваа смисла ce препорачува да ce погледнат извонредните анализи ш то ги има 
направено А .П улиќ во своите книги: Informacisko društvo i ekonomija, Privredni vjesnik, Zagreb 
1990; Elementi informacijske ekonomije, Birotehnika, Zagreb 1992.
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основните карактеристики на системот. Како што може да ce примети 

холистичкиот пристап е сосема спротивен на редукционистичкиот.

Поголемиот дел од нашето окружување ce состои, пред cé, од 

техника и технички помагала. Тие релативно лесно може да ce проучуваат 

затоа што спаѓаат во т.н. линеарни системи. Основна карактеристика на 

таквите системи е во тоа што тие ce само едноставен збир на своите состав- 

ни делови. За нивно проучување може да ce примени механистичкиот 

пристап. Од друга страна, за комплексните системи е важно што не ce 

обичен збир на своите составни елементи. Комплексните системи ce многу 

значајни заради тоа што проучувањата покажаа дека и наједноставните 

комплексни системи можат да содржатизвонредно многу односи, врски.

Следен поим кој е тесно поврзан со поимот комплексност и треба 

да ce објасни е поимот ,даос“. Зборот хаос најчесто ce употребува за да 

означи неред, конфузија, збрка, дезорганизираности сл.1

Досегашните научни истражувања ja потврдија поврзаноста меѓу 

комплексноста и хаосот на тој начин што потврдија дека „хаосот ceјавува 

како израз на специјални форми на комплексност“.1 2 Дека и во настану- 

вањето на хаосот има некој ред, a исто така дека самиот хаос има некои 

свои заеднички карактеристики, докажал америчкиот физичар М. 

Фајгембаум. Тој открил дека станува збор за правилни и непредвидливи

1 Во познатиот Вебстеров речник ce дадени следните значења: „1.состојба на целосна 
конфузија или бркотија (неред); 2. било која конфузна, несредена маса; З.бесконечност на 
просторот или претходна недокажана состојба на материјата, којашто претходи на 
создавање на универзумот; 4. во физиката и математиката = а) нелинеарно, детерминис- 
тичко однесување на некои системи, како појава на зачудувачка привлечност или 
фрактална структура во графичките претставувања на системската еволуција“. Random 
House Webster's Electronic Dictionary and Thesaurus, College Edition, Version 1.0., Copyright 
1992, Reference Software Inter-national, str.1400.
2 A.Pulić, Informacisko društvo i ekonomija, Privredni vjesnik, Zagreb 1990, str.33
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постапки на хаотичните системи, истите ce наречени „детерминиран 

хаос“1 a броевите со кои ce утврдува настапувањето на хаосот ce прифа- 

тени како фундаментални природни константи. Практичното функцио- 

нирање на истите може да ce провери со изведување на симулација на 

компјутер.1 2 Тоа го имаат проверено повеќе истражувачи во светот во 

различни експерименти.

Значењето на хаосот при проучувањето на комплексните системи, 

уште повеќе го акцентирал британскиот физичар П. Дејвис (Davies). 

Според него со хаосот е создаден мост меѓу случајноста и нужноста. 

Понатаму, дека по правило сите динамички системи ce однесуваат 

хаотично, a нехаотичното однесување е повеќе исклучок отколку 

правило.3

Значи кога ce сумираат сознанија за евалуација на хаосот како 

универзален принцип на вселената, тогаш може со една реченица да ce 

констатира следното - освен тоа што хаосот (како што најчесто ce сфаќа) 

содржи негативни, деструктивни елементи, тој исто така содржи и 

позитивни творечки елементи.

1 За детерминистичкиот хаос види: The New Encyclopadia Britanka, volume 3, MICRO- 
PAEDIA, 15 th Edition, ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA, INC. CHICAGO, 1993, str.92
2 Откритијата на Фајгембаум отвораат многу сериозни прашања во врека со односите 
меѓу детерминизмот и индетерминизмот, како и во врска со пандетерминизмот или 
супердетерминизмот. Така оправдано може да ce постави прашањето: Дали Ајниггајн бил 
во право, кога ja изрекол познатата реченица „Бог не ce коцка“? Но, одговорот на ова 
прашање заслужува да биде предмет на посебна анализа во некоја друга прилика, затоа 
игто просторот и карактерот на трудот не дозволува овде тоа потемелно да ce експлицира.
3 A. Pulić, Informacijsko društvo i ekonomija, str.34. А.Пулиќ наведува дека во почетокот кога 
ce сретнал со првите сознанија за хаосот бил многу воздржан. Едноставно не можел да 
верува дека систем кој ce засновува на периодично удвојување на своите параметри може 
сам од себе да премине во хаотична состојба. Зарадн тоа на компјутерот симулирал една 
релација х (irH) = г^ -х^ Компјутерската спмулација точно потврдила дека после одреден 
број повторувања почнува да ce јавува отстапување од правилното однесување и на крајот 
преминување во целосно неочекувана состојба.
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Овде посебно би сакал да укажам дека и самиот позитивен, 

творечки аспект на хаосот, како основна карактеристика на универзумот, 

кога ќе ce разгледува на пониско ниво во областа на компјутерите, може да 

добие негативна конотација. Тоа е поврзано со едноставниот факт што 

луѓето ги употребуваат компјутерите во многу големи системи (коишто 

често пати имаат или можат да имаат витално значење за функционира- 

њето на општеството и на човекот). Од тој аспект гледано, компјутерите 

имаат огромна моќ. Затоа клучно прашање во врска со тоа е прашањето 

за контролата на компјутерите. Имено, колку луѓето можат да ги 

контролираат компјутерите? Од она што е понапредизнесено, произ- 

легува дека целосната контрола на компјутерите не е можна. Тоа од своја 

страна, со сета сериозност го поставува проблемот на масовната 

употребата на компјутерите (како „послушни машини“, со многу лесното 

прифаќање на тезата дека тие „ќе го извршуваат она што ќе им биде 

наредено и нема никако да отстапуваат од тоа“), без притоа да ce создаваат 

и соодветни механизми на контрола и безбедност. Тоа потенцијално може 

да биде опасно, затоа што како универзално важечко ce покажува 

тврдењето на И.Пригожин дека во стварноста „детерминизмот е само 

мит“,гиако природата по својата суштина може да биде (и фактички е) и 

детерминистичка и случајна.

Како следна карактеристика на новата парадигма е синергијата. 

Терминот синергија има грчко потекло и ce употребува за да означи било 

кој вид заеднинка работа во рамките на некој систем, односно целина. 

Содржината на тој поим наједноставно би ce операционализирала со 

следното тврдење: некој систем функционира на таков начин што

*А. Pulić, Informacijsko društvo i ekonomija, str.34
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неговите составни делови функционирајќи спонтано ги остваруваат 

целите на системот, односно на целината. Поконкретно тоа најчесто ce 

објаснува со функционирањето на човечкиот или било кој друг жив 

организам. Таквите организми како целина дејствуваат така што овозмо- 

жуваат живот и активност, a притоа одделните делови имаат сосема 

различни функции.1

Од аспект на анализите кои следуваат во овој труд, е значајно дека 

системите кои имаат висок степен на синергија ce поотпорни на над- 

ворешни влијанија од оние со понизок степен на синергија. Антрополош- 

ките проучувања покажаа дека во помалите и материјално понеразви- 

ените општества, коишто имаат висок степен на синергија, ce јавуваат 

многу помалку внатрешни судири. Суштината на синергијата е во тоа што 

секој поединец може да работи во остварувањето на сопствените цели кои 

можат да бидат различни, a притоа да не ja нарушува реализацијата на 

заедничките цели на системот. Некои автори веруваат дека синергијата не 

може да ce оствари со присила или со механичко управување, туку со 

спонтано дејствување.1 2

Сите понапреднаведени принципи, кои ce меѓусебно испреплетени, 

ce заедничка карактеристика на т.н. самоорганизирачки системи. Тоа ce 

оние системи кај кои ce случуваат спонтани промени и премини од една во 

друга, по правило покомплексна состојба и структура.

За да ce разбере суштината на поимот „самоорганизација“, логично 

е дека претходно треба да ce дефинира поимот организација. Постои тесна

1 A. Puiić, Informacijsko društvo i ekonomija, str.36.
2 исто, стр.37. Колку ова може да ce примени н да биде валидно и за општеството како 
систем, нешто повеќе во текстот што следува.
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поврзаност меѓу организацијата и редот, при што во одредени случаи 

поимот организација е синоним за ред, a нередот ce поврзува со неоргани- 

зираност. Така ce проценува успешноста на некоја организација. Колку 

подолго време може да го одржи редот, толку таа организација е поус- 

пешна. Значи според картезијанската парадигма, организацијата и редот 

беа сфаќани како статички состојби. Според новата парадигма во 

динамичките системи постои тесна поврзаност меѓу редот и ентропијата. 

Имено, дефинирањето на редот и нередот е тесно поврзано и со нивото на 

анализата. Она што на едно ниво може да претставува ред и организи- 

раност, на друго ниво може да биде целосен неред. Тоа ja наметнува пот- 

ребата од пофлексибилно сфаќање на бројни поими поврзани со дина- 

мичките системи, a посебно на поимите ред и неред.

Квалитетот на некоја организација обично ce поврзува со редот во 

истата, па постоењето на некоја добра организација ce поистоветува со 

постоењето на ред и обратно. Но, таквите поистоветувања можат да бидат 

погрешни.1

Во оваа смисла ce наметнува размислувањето за поврзаноста на 

хаосот и редот. Накусо, речено тие меѓусебно ce тесно поврзани и 

меѓусебно условени, иако според „картезиајската парадигма“ логично би 

било тие меѓусебно да ce исклучуваат. Но, според новата парадигма, тие ce 

толку тесно поврзани што под одредени услови преминуваат еден во друг. 

Редот после одреден број повторувања доведува до хаотична состојба,а 

пак хаосот после одредено функционирање доведува до воспоставување 

на ред. Тоа може да ce случува на едно исто ниво, или пак на повисоко или

A.Pulić, Informacijsko društvo i ekonomija, str.37. Дали некоја организација ќе ce смета за 
добра или не, за квалитетна или не, зависн од многу фактори. Затоа нешто повеќе во 
делот за организациските аспекти на компјутеризацијата.

44



пониско ниво. Затоа ce во право двајцата физичари кои имаат наизглед 

спротивни тврдења: Дејвид Боум (David Böhm) и Илја Пригожин (Пуа 

Prigogine). Според Боум, случајот е само начин на остварување на редот/а  

пак според И. Пригожин редот е само изгубена ентропија и „грешка во 

хаосот“.* 2

Проучувањето на комплексноста и самоорганизацијата на универ- 

зумот покажа дека ce појавија некои законитости кои беа невообичаени за 

стариот начин на размислување, односно за „картезијанската парадигма“. 

Некои сметаат дека не станува збор само за нови закони, туку и за сосема 

нов пристап во сфаќањето на природата. П. Дејвис тој нов пристап ce 

обидува да го објасни со т.н. „закони на софтверот“. Суштината на 

неговото учење е дека со иста поимна шема не може да ce опфатат 

законите според кои работи компјутерот (електрониката), a истовре- 

мено да бидат опфатени и законите според кои функционира софтверот. 

Со законите на електромагнетизмот не може да ce управува со образ- 

овната или со здравствената политика, само затоа што компјутерите ce 

користат во овие области. Затоа според негово мислење, треба да ce 

прифати можноста дека и во природата владеат слични закони на 

софтверот со кои ce одредуваат односите меѓу организацијата, 

информацијата и комплексноста. Тие би можеле едноставно да ce опишат 

соследните формулации:

A. Pulić, Informacijsko društvo i ekonomija, str.38

2 д-р Б. Перчинкова, „Релативност, хаос, Гедел“, ИНФОРМА(Скопје), 10/1994, стр.15-16; 
A. Pulić, Informacijsko društvo i ekonomija, str.34, 38-40.
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а) на секој h o b  степен на хиерархиска организација и комплексност 

на природата, дејствуваат нови закони. Согласно со тоа, денес нема место 

за пренагласување на детерминизмотво науката;

б) на секое ниво на хиерархија изникнуваат нови поими, нови карак- 

теристики и нови меѓузависности, кои бараатнови форми на објаснувања;

в) сите процеси на подлабоките нивоа на хиерархија ce сведуваат на 

законитостите на повисоките нивоа.1

Значи, новата парадигма упатува на тоа дека cé е во движење, 

постои целосна испреплетеност на односите, односно дека станува збор за 

структури кои ce динамички и постојано ce менуваат.

Во денешни услови изградбата на една наука која својата поткрепа 

ja бара во цврстите темели е работа на минатото. Нејзиното понатамошно 

изградување веројатно ќе ce одвива на тој начин што ќе ce создава мрежа 

на односи во кои ниеден дел нема да биде пофундаментален од било кој 

друг.

Kora би сакале да резимираме, според современиот научен пристап, 

целиот систем е една мрежа од односи без било каква цврста основа. 

Клучни поими не ce едноставност, туку комплексност, не машинскиоте 

или техничкиот дел, туку организацијата.

Всушност, претходното е уште една потврда за неможноста да ce 

оствари долговековниот сон на огромен број научници (пред cé 

математичари и логичари) и филозофи, за изградаба на еден совршен 

логички систем кој ќе биде сосема комплетен и ќонзистентен. Според 

извонредниот Гедел таквата цел (задача) не е можно да ce оствари, затоа 

што според Геделовиот закон „секој формален аксиоматски логички

A.Puiić, Informacijsko društvo i ekonomija, str.42
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систем, кој претендира да биде комплетен (ако не е комплетен не Hé 

интересира) содржи пропозиции кои ce нерешливи.Тоа ce оние 

пропозиции кои ce однесуваат на самиот систем. Значи во моментот кога 

формалниот логички систем (роботот, во крајна линија), ќе стане толку 

јак, во него да можат да ce формулираат и судови за него, во тој момент ќе 

дојдеме до нерешливи пропозоции“.1 Ако е тоа така за строго формали- 

зираните науки, уште повеќе важи и за општествените науки. Во таа 

смисла ќе бидат дадени основните поими кои ќе ce користат во оваа 

анализа и ќе ce настојува колку што е можно да ce објаснат што повеќе 

релации меѓу нив.

1 Билјана Перчинкова,„Релативност, хаос, Г едел“, ИНФОРМА(Ск), 10/1994, стр.14-15
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3. Дефинирање на основнише иоими

1,- Една од основните претпоставки за да ce конституира некоја 

наука или научна дисциплина stricto sensu е постоењето на еднозначно 

определена научна терминологија. Тоа значи секој термин да изразува 

недвосмислено определен поим.1 Всушност, треба да постои строга 

операционализација на секој поим, при што точно ќе ce знае што под него 

подразбира одреден научник, или мислител кога го употребува истиот. 

Доколку не е исполнет овој услов, тогаш постои реална опасност од 

појавата на терминолошка и поимна конфузија. Тоа пак, од своја страна, е 

основа за појавата на разни пречки и недоразбирања во комуникацијата 

меѓу луѓето, a поконкретно меѓу научниците.1 2 3 Затоа, прв чекор при 

анализата на проблемите поврзани со научно-технолошкиот развој е 

извршувањето на одредени терминолошки и поимни разграничувања/

1 Под „ноим“, во овој контекст, ќе ce подразбира замисла за суштината на нештата 
(предметите, процесите, појавите), a „термин“ ќе биде јазичниотизраз за поимот.

2 Проф. д-р Богдан Шешиќ наведува четири комуникацискж состојби, од кои две ce одне- 
суваат на пречки во комуникацијата и тоа ce следниве: прво, кога мислиме за различни 
нешта со исти термини и второ, кога мислиме за исти непгга со различни термшш. 
Второто е типичен случај на терминолошко недоразбирање во комуникацијата. Да ce 
види: Dr Bogdan Šešić, Osnovi metodologije društvenih nauka, трето издание, (Naučna knjiga, 
Beograd 1982), str.23

3 Јасно e дека co дефинирањето на одредени поими и употребата на (помалку или повеќе) 
соодветни термини е основата на создавање на една терминолошко-поимна шема, која 
има многу важна улога во проучувањето на природата, човекот и општеството, како и во 
толкувањето на сознанијата до кои ќе ce дојде од таквите проучувања. Овне определби е 
неопходно да ce направат во една методолошка смисла, притоа не губејќи го од предвид 
сознанието дека и природата и човекот и општеството ce многу комплексни ентжтети, a 
односите меѓу нив ce исто така многу комплексни. Така во крајна линија, секоја 
операционализација на одредени поими и релациите меѓу нив, претставува само (помала 
или поголема) редукција на комплексната стварност, чиј составен дел ce и човекот и 
оппггеството. Останува да веруваме дека редукцијата и искривувањата ќе бидат такви и
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2.- Kora ce расправа за научно-технолошкиот развој, терминолош- 

ката и поимната конфузија може да ce разгледува барем од два аспекти. 

Прво, кога ce именува современото општество1 и второ, кога ce опреде- 

лува суштината на научно-технолошкиот развој.

Што ce однесува до првиот аспект, овде ќе бидат наведени само 

некои термини за да ce означи суштината на современото општество. 

Најчесто ce употребуваат следните термини: информациско општество, 

постиндустриско општество,* 1 2 супериндустриско општество, компју- 

терско општество, програмирано општество, постбуржоаско опште- 

ство, посткапиталистичко општество, роботичко општество, орга- 

низационо општество и сл.

Во текстот што следува ќе биде посветено поголемо внимание на 

терминолошката и поимната конфузија што може да настане при обидите 

за определување суштината на научно-технолошкиот развој. Во таа 

смисла, како императив за покомплетно определување суштината на

толкави при што нема да бидат многу оддалечени од стварноста, односно дека ќе бидат 
колку е можно поадекватни на стварноста и на процесите кои ce одвиваат во неа.

1 Под современо општвство ќе ce подразбираат сите оппггества во кои има високо- 
развиени производни сили, високоразвиена продуктивност, компјутеризација и автомати- 
зација на производството, a развојот на тие оппггества е значајно детерминиран од раз- 
војот на науката, техниката и технологијата.

2 Терминот „постиндустриско опиггество“ е тесно врзан со америчкиот социолог Д.Бел, 
којигго е најзаслужен за афирмација на тој термин, за игго напишал и книга „Доаѓањето 
на постиндустриското општество“. Д.Бел изразот „постиндустриско општество“ првпат 
го употребил во своите предавања во Салцбург во 1950 година. (Душан Жубриниќ, 
Предговор кон делото од Alain Touraine, Postindustrijsko društvo, Globus, Zagreb 1980, str.9). 
Меѓутоа, за првпат во историјата терминот „постиндустриско општество“ го употребил 
англискиот гилд-социјалист А.Пенти, за да го означи со него идното огаитество, кое 
претставува синтеза на трудот(работата), уживањето (во слободното време) и семејниот 
живот, преку мали занаетчиски работилници. (За ова види: Krstan Malešević, Naučno- 
tehnoioška revolucija - novi prostor slobode ili nova prijetnja čovječanstvu?, Univerzitet u Banjaluci, 
Saznanja 1/1991, str.99-117).
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научно-технолошкиот развој ce наметнува дефинирањето на следните 

поими и изрази: еволуција, револуција, индустриска револуција, микро-

електронска револуција, информациска роботичка револу-

ција, компјутерска револуција и научно-технолошка револуција.

3. - Еволуцијата  е постепен развој на појавите во природата, или во 

човечкото општество од пониски кон повисоки, од попрости кон посло- 

жени форми, при што истите ce менуваат само квантитативно, a нивниот 

основен квалитет останува неизменет.1

4, - За разлика од еволуцијата, терминот револуција  најчесто ce 

користи за да ce означи коренита и нагла промена, со која ce менува 

основниот квалитет на некоја појава, или на некој процес.1 2 3 Во овој кон- 

текст, ќе бидат истакнати две најчести значења на поимот револуција, кои 

ce сретнуваат во врска со општеството. Прво, револуцијата претставува 

нагла и коренита промена во некоја општествена област (на пример во 

политиката, науката, уметноста и сл.). Второ, револуцијата претставува 

нагла и коренита промена во целокупната општествена структура. Ваква- 

та промена, најчесто ce нарекува социјална револуција.Ј

Социјалната револуција е поврзана со револуциите во одделни 

општествени сфери. Имено, самата социјална револуција секогаш започ- 

нува во некој дел од општеството (најчесто во политичката сфера). Во

1 Спореди: Sociološki leksikon (Savremena administracija,Beograd 1982),str.173; Милан Вујаклпја, 
Лексикон страних речи и израза(Просвета, Београд 1980), стр.251; Д-р Томислав Чокрев- 
скз, Социологија (Студентски збор, Скопје 1986), стр.265 и др.

2 Webster's Third New International Dictionary, ENCYCLOPAEDIA BRITANICA, INC, Chicago 
/Auckland, Geneva, London, Manila, Paris, Rome, Seoul, Sydney, Tokyo, Toronto/ 1986, Volume I, 
str.1944

3 Спореди: Sociološki leksikon,str.548; М.Вујаклија, Лекснкон страних речи и нзраза, стр.783.
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одделната општествена сфера настанува радикален пресврт, a потоа тие 

радикални промени ce прошируваат во сите останати општествени сфери. 

Но, секоја радикална промена во одделна општествена сфера не завршува 

секогаш како социјална револуција. За да ce случи тоа, потребно е присус- 

тво на одредена општествена ситуација, кога голем број фактори ќе 

придонесат промените да ce одвиваатво таа насока.1

1 Погоренаведената определба на поимите еволуција и револуција е само за потребите на 
овој текст и не постои илузија дека ce тоа некои крајни определби, кои ќе ги решат сите 
теориски проблеми кои постојат. Во врска со феномените еволуција и револуција и 
понатаму остануваат отворени многу проблеми. На пример, не е секогаш лесно да ce 
разграничат прецизно поимите еволуцијата и револуција. Во овој контекст тоа ќе биде 
анализирано во врска со три најчесто наведувани критериуми кои ce употребуваат за 
дистинкдија на еволуцијата од револуцијата. Тоа ce следните критериуми: времетрае- 
њето, брзината на одвивање на тие опиггествени процеси и средствата со помош на кои ce 
вршат општествените промени кај двата процеси.

Од аспект на временскиот критериум, најчесто ce истакнува дека еволуцијата е 
временски долготраен процес, a револуцијата (посебно револуциите во одделните опигге- 
ствени сфери) е временски релативно покус процес. Меѓутоа ce јавува проблем кога 
треба да ce споредуваат од временски аспект, еволуцијата и социјалната револуција. 
Социјалните револуции, според повеќето автори ( вклучувајќи го овде посебно и Карл 
Маркс, кој истакнува дека ce тоа цели временски епохи) ce одвиваат во долги временски 
периоди. Ова е и разбирливо кога ce знае дека реално е потребно многу долг временскн 
период за да ce реализираат радикални трансформации во сите општествени сфери. Тука, 
од аспект на овој критериум веќе почнува да ce губи разликата меѓу еволуцијата и 
социјалната револуцијата.

Во врска со брзината на одвивањето може да ce помисли дека не постојат по- 
сериозни проблеми. Но, вториов критеркум е поврзан со првиот (времетраењето). Па, 
ако консеквентно ce врши анализата може да ce согледа дека е исклучено социјалните 
револуции да ce релативно брзи процеси, кога ce долготрајни. Може да стане збор дека ce 
временски релативно куси процеси само радикалните процеси кои ce одвиваат во одделни 
општествени сфери (на пример во политичката сфера). Но, во последно вреАме ce појасно 
ce истакнува фактот дека радикалните политички промени ce евалуирааткако полптички 
преврати (пресврти), затоашто во најголем број случаи не предизвнкуваат посуштински 
промени во другите оппггествени сфери (во производната и во културната сфера). Дури и 
во политичката сфера не ce вршат радикални промени во смисла на нов (пред ce, 
позитивен) квалитет во организациска или друга смисла, туку само ce случува промена на 
актерите на политичката сцена.

Од аспект на средствата, односно нанинот на кој ce извршуваат општестве- 
ните промени исто така ce јавуваат сериозни проблеми при вршење на дпстинкдија меѓу 
еволуцијата и револуцијата, како општествени процеси. Обично, за еволуциите ce тврди 
дека тоа ce општествени процеси во кон промените ce одвиваат по мирен пат, без прнмена
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5.- Изразот индустрискареволуција го создал Арнолд Тојнби кон 

крајотна ^ в е к .1 Под индустриска револуцијаќе ce подразбира

на радикална промена во начинот на производство предизвикана со
_ _ 0
ирњненаша на нови машини u извори на ."

Во врска со индустриската револуција ce воделе и cé уште ce водат 

спорови. Суштината на тие спорови може да ce сведе на расправи околу 

три клучни прашања: 1. времето на почнување на индустриската револу- 

ција; 2.нејзиното времетраење и 3. основните составни елементи на индус- 

триската револуција/

(употреба) на сила, додека за револуциите примената на сила е diferencia specifics Ова не 
мора да е точно, иако во најголемиот број политички револуции ce применува сила 
(насилство). Но, промените игго ce случија во т.н. „социјалистички земји44 (посебно во 
Источна Европа), на најдобар можен начин ja демантираат тезата дека револуциите 
(поконкретно, радикалните политички и општествени промени) мораат да ce одвиваат со 
примена на сила. Тоа воопшто не го исклучува дополнителното земање на „данок во крв“ 
(односно примена на насилство во најразлични форми), како од страна на официјалната 
власт, така и од страна на разни криминални структури, кон граѓаните во соодветното 
општество. Во оваа смисла има многу материјали кои ja поткрепуваат тезата дека и 
дополнително во т.н. „мирни промени“ ce применува сила и ce убивани многу луѓе.

1 Lewis Mumford, Mit о mašini 2: pentagon moći (Grafički zavod Hrvatske, Zagreb 1986), str. 133. Bo 
завршниот дел од понапреднаведената книга L.Mumford во забелешка напоменува дека 
Arnold Toynbe (кој живеел во 19 век и кој го сковал изразот „индустриска револуција“) не 
треба да ce идентификува со подоцнежннот нсторичар Arnold J.Toynbe. Bo своето дело 
“Lectures on the Industrial Revolution of the Eighteenth Century in England“, издадено во 
Лондон 1884 година, тој го кристализирал поимот за ,,права* 1 * 3 4‘(вистинска) индустриска 
револуција (L.Mumford, Mit о mašini 2, str.502).

Sociološki leksikon, str.226

3 Bo врска co почетокот на индустриската револуција можат да 'се издвојат неколку 
сфаќања.

Прво е она кое тврди дека индустрпската револуција започнала во 18 век, поточно 
во 1760 година. Ова сфаќање (меѓу другите) го застапува и творецот на изразот „индус- 
триска револуција“ A.Toynbe и тоа е сфаќање кое има најголем број приврзаници.

Според второто сфаќање индустриската револуција започнала во 16 век. Bo ова 
сфаќање ce нагласува дека постои подготвнтелен период од 16-18 век, a потоа во 18 век 
почнала вистинската индустриска револуција. Bo оваа група постои сфаќање кое тврди
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Суштински, индустриската револуција може да ce сведе на однос 

меѓу човекот и средствата за производство, од една страна, и природната 

материја, од друга страна. Тоа е всушност однос мегу човекот - како 

севкупност на неговите физички, интелектуални, емотивни и организа-

дека вистинската индустриска револуција почнала точно во 16 век, не прифаќајќи притоа 
никаков „лодготвителен период“.

Како посебно интересно, вреди да ce спомене сфаќањето на. Lewis Mumford. Toj 
тврди дека целата историја на модерната технологија е погрешно толкувана, пред cé, 
заради преценување на механичките изуми кои настанале во 18 век. Сите оние кои мислат 
дека камен меѓник на радикалниот пресврт е 18 век го заборават придонесот на претход- 
ните генерации. Според него, денешните толкувачи на индустриската револуција (кои ce 
корегираат со тоа што внесуваат воведен период на механичка инвенција од 16-17 век и 
лериодгла научна револудија од 18 век наваму) ja прават истата грешка. Имено, и тие го 
забораваат придонесот што го имале претходните техничкн изуми за развојот на научната 
мисла од 16 и 17 век. Потоа, оценувајќи го значењето игго го имала „политехничката 
традиција“ чии корени датираат уште во 12 век, тој посебно го критикува сфаќањето на 
оние научници кои тврделе дека Средниот век бил темница за развојот на науката и техни- 
ката.

За поцелосно сфаќање на неоснованоста на таквото тврдење ќе биде наведена во 
целост една мисла од LMumford која ce однесува на тој проблем. „Парадоксално, научни- 
ците кои први го популаризирале изразот ’средновековна заостанатост’, ги чптале своите 
статии со наочари кои првпат ce измислени во 13 век, го објавувале своите ндеи во книги 
произведени првпат на печатарска преса во 15 век, јаделе леб од жито сомелено во 
ветерниците воведени во 12 век, пловеле со тројарболни едрењаци првпат изграденп во 16 
век, допловувале до своите одредишта со помош на механички сат, астробал и магнетен 
компас, a своите бродови ги бранеле од гусарите со помош на барут, што ce датира од пред 
15-тиот век; истовремено пишувале на хартија и носеле волнена и памучна облека, што ce 
ce правело со помош на воденици кои потекнуваат барем од третиот век пред нашата ера, 
од Грција“ (LMumford, Mit о mašini 2, str. 133).

Ваквиот став на LMumford го поткрепува и појавата на своевидната енциклопедија 
по маишнство од лекарот Georgius AgricoHa - "De Re Metal ica”, во почетокот на 1556 година. 
Во тоа свое дело Agricolla покажува дека корените на машинството ce протегаат барем до 
Ренесансата.

За проблемите наведени во основниот текст (поврзани со нндустриската револу- 
ција) ce препорачува да ce погледне следнава литература: D.Furia er P.Ch.Serre, Technique et 
sociétés (Armand Colin, Paris 1970),str. 177-183; Sociološki leksikon, str.226-227; Jean Lojkine, "Od 
industrijske ka informacionalnoj revoluciji'1 bo:MARKSIZAM U SVETU(Beograd),br.6-7/1986,str.160-166: 
Petter B. Scott, Robotička revolucija: kompletan vodič (August Cesarec, Zagreb 1987), str.244: Bora 
Jevtić, Informatizaciono doba:teoretske nauke, tehnološka revolucija i savremeno društvo (Globus. 
Zagreb 1985), str.72; Dr Vladimir Milanović, Sociologija (NIU Službeni list SFRJ, Beograd 1984), 
str.337.
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циски сиособносши и природаша, при што како посредник ce јавува 

општеството на одреден степен од својот развој (посебно со одреден

1 Kora станува збор за човекот како фактор на производството и на опиггествениотразвој 
поишроко,освен неговите неопходни физички способности и искуството (изразено преку 
совладаноста на одредени вештини кои можат да ce користат во процесот на 
производството),како и минимумотна одредени интелектуални способности(кои ce мерат 
со таканаречениот коефициент на интелигенција= LO.), во поново време ce повеќе, како 
еден значаен фактор од кој зависн успехот на поединецот во конкретна организација, 
потоа развојот на таа организација, како и на одредено глобално опиггество, ce споменува 
т.н. коефициент на емоционална интелигенција-Е. Q. Терминот го сковале двајца Аме- 
риканди: Питер Салери од универзитетот Јејл и Џон Мејор од универзитетот Њу 
Хејмпшир (САД). Накусо, коефицивнтот на емоционалната интелигенција е спо- 
собноста да ce признаваат, да ce земаат предвид и да ce ценат како сопствените, така и 
туѓите најдлабоки чувства. Всушност, ова е „ново“ откритие на најстариот, најмоќен и 
најтаинствен човечки „ресурс“. Kora ce пишува за една ваква работа, по правило одма 
стигнува прашањето од застапницпте на т.н. објективистичка наука: Дали е воопшто 
можно да ce измерат човечките емоции (воодушевувањето, сочувството, болка, љубовта 
и др.)? И ако е тоа можно, тогаш со каква мерка е тоа можно да ce направи? Според 
единствената жена која во Италија (Рим) води катедра по социологија на емоциите - 
Габриела Турнатури, иако квантитативното мерење на емоциите е тешка работа, сепак 
тоа не ja исклучува можноста за научно проучување на емоцпоналната сфера. „ Мислам 
дека е важно официјалната наука најпосле да го забележи постоењето на вселената на 
чувствата, за да ja претвори во објект на проучување. Целата западна култура секогаш ce 
вртела околу претставата за човекот како целосно рационален субјект. A не е така.“ - За 
ова да ce види во: И ЗБО Р-World Ргеѕѕ(Скопје),стр.70-72. Статијата со наслов „Интелиген- 
цијата е срдечна работа“, преземена од италијалнското списание „ЕСПРЕСО“.

Во истата статија Г. Турнатури ja експлицира тезата дека „емоциите ce социјалнп 
градби, како и вредностите, критериумите за оценка“. Всушнност во понапреднаведениот 
текст, за овој труд, ce посебно значајни две тези на Г.Турнатури: прво, дека новекот не е 
целосно рационален субјект и ако ce пристапи кон негово проучување само како на 
Спаков, тогаш нема да можат да ce објаснат многу феномени во општеството. (За 
потврдување на оваа теза и урнувањето на митот за строгата рацноналност на човекот, ce 
препорачува да ce погледне следната литература: Lewis Mumford: Mit о mašini, kn. 1 i 2, 
Grafički Zavod Hrvatske. Zagreb 1986; Božidar Jušić. Vrijednosti i tehnologija: vrijednosne osnove 
informacijskog sustava za upravljanje tehnologijama, Ekonomski institut, Zagreb 1990; Fritjof Capra. 
Tao fizike: istraživanje paralela između savremene fizike i istočnjačkog misticizma, Opus, Beograd 
1989 i dr.);BTopo, дека емоциите, како u вредностите u криСпериумите ce социјални 
творби, па логично според тоа u тие можат da ce проучуваат исто толку научно, 
колку што може da ce проучува научно било која dpy?a општествена творба.

Но, за развојот п успехот како на поединецот (определен како „севкупност на 
општествени односи^), така и на одредена организацнја и глобално општество, многу 
значаен елемент кој не смее да ce испушти е т.н. коефициент на (само^исциплинирачка 
интелигенција, односно коефициент на органазациска интелигенција, a за истиот во 
оваа прилика бн ce употребила кратенката = O.Q. За што станува збор? Тоа е способ-
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степен на развој на средствата за производство). Тој фундаментален 

однос во индустриската револуција е посредуван со алатните машини 

(машините-алати). Тие машини прават „функцијата на работникот“ да 

биде само продолжување на механизираниотпроцес.1

6.- Микроелектронската револуција  е таква радикална промена 

во производниот процес, чија основа е поставена со пронаоѓањето на 

транзисторотуште во крајотна педесеттите години во САД.2

Поради одредени свои карактеристики (пред се, нивните мали 

димензии, потоа малото количество енергија што е неопходно за нивно

носта на одреден поединец да може да ce самодисциплинира, да работи квалитетно и во 
толкав обем, за да може да ги оствари целите кои си ги нма поставено себе сп ( a кои 
вклучуваатна пример постигнување не само на повисокживотен стандард, туку и повисок 
квалитет на животот во секоја смисла), или пак нему му ги поставпла организацијата или 
општеството (експлицитно или имплицитно). Тоа е всушност оној елемент којшто во 
голема мерка е присутен во економски развиените општества, a го нема плн е сосема 
малку присутен во економски помалку развиените општества. Всушност, пред cé, 
благодарение на O.Q.(ceKaKO и на цела редица други факторн), Германците успеаја 
двапати да ce нздигнат како митската птица феникс од пепелта(после двете нзгубени 
светски војни, кога нивната држава беше темелно разорена), a пак Јапонија, која по 
степенот на економскиот развој беше на слнчно ниво колку и повеќето општества на 
Балканот, ce разви во водечка светска спла и претставува синоним за успешно, економски 
развиено општество, a Балканот е таму каде што е.

Значи, кога ce зборува за човекот како дел од производннте силп, секогаш мора 
да ce води сметка, тој да ce разгледува холистички, како целосно суштество во коешто 
постојано во нераскинливн и комплексни интеракдии ce, како неговите физнчки и 
интелектуални, исто така и неговите емоционални и организацискп способности. Само 
така ќе можат да ce објаснат некои општествени процеси, кои пнаку не може да ce 
објаснат, ако како појдовна позртција ce има пристапот кој човекот го сфаќа само како 
„строго рационално битие“.

1 Jean Lojkine,uOd industrijske ka informacionainoj revoluciji'1 vo MARKSIZAM U SVETU(Beograd), 
br.6-7/1986, str161-162.

2 Поточно во 1948 година Џон Варден, Валтер Братен и Вплијам Шокелн (во Беловнте 
лаборатории во САД) го развнле транзпсторот, којшто го отворил патот кон интеграл- 
ните круговн н ja најавнл ерата на микроелектроннката (Mikroelektronska revolucija i 
društvene posledice - zbornik /Nolit, Beograd 1986/, str.52-53).
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ефикасно функционирање, нивната сигурност, брзината со која ce изведу- 

ваат одредени операции или со која ce пренесуваат информации, a во 

последно време ce повеќе и нивната цена) микроелектронските производи 

предизвикаа радикални промени во многу сфери од општеството, a ce 

смета дека тие промени во иднина ќе бидат уште поголеми.1 Сето пона- 

преднаведено, дава основа дека ce работи за нова револуција (пред cé, 

технолошка револуција, но која поради консеквенците што ги има врз 

интегралната општествена структура има карактеристики на социјална 

револуција), иако има и сфаќања кои ce обидуваат да го негираат револу- 

ционерниот карактер на микроелектрониката.1 2

1 За ова може да ce види во: John Naisbitt and Patricia Aburdene, Megatrends: Ten New Direction 
for the 1990's, pp. 19-61;Mikroeiektronska revolucija i društvene posledice (zbornik), str.31-48, 53-56 i 
58-60.

Ce смета дека реално до крајот на векот може да ce очекува во компјутерите да ce 
вградуваат микропроцесори со мемориски чнпови од 32 бита, a нивната цена би бнла 
околу 700 фунти.

Развојот кој е предвидуван да биде остварен до крајот на векот, реализиран е веќе 
во 1989 година. Имено, тогаш познатата америчка фирма “ИНТЕЛ“ произвела 64 бнтен 
микрочип , кој обединува централен процесор, графичка единица и меморија. Овој 
производ е наречен “Чип 860“ и неговата цена била 750 $. Денес цената на еден ваков (64 
битен) микрочип е околу трипати помала (250$). Исто така, цената на 32 битните 
процесори е падната толку што тие веќе cera ce основни елементи на архитектурата на 
повеќето компјутери, односно дека тпе во развиените земји ce веќе во масовна употреба 
како минимални стандарди за основните компјутерски конфигурации дури и кај т.н. 
„лични“ (personal) и „куќни“ (homeworks) компјутери. Реално е да ce очекува дека тоа ќе ce 
случи н со 64 битните процесори во следната деценија, a можеби веќе и во следните 5 
години.

Енормно брзиот развој на микроелектронската индустрија може да ce илустрира 
со еден мисловен експеримент. На пример, доколку реално бп можело да ce пренесе 
стапката на развојот од микроелектронската технологија врз автомобилската индустрија 
тогаш би имале имагинарен автомобил ЈРолс Ројс“ кој би чинел нешто помалку од 1$, a со 
еден литар нафта би можел да помине околу 2.500 километри. Сличен пример е даден во 
книгата од Colin Gill - Work, Unemployement and the New Technology (Polity Press /in associa
tion with Basil Blackwell/, Oxford 1985),стр.З.

2 Aleksander King: "Nova industrijska revolucija ili samo još jedna nova tehnologija?" - во 
збор н и к от  MIKROELEKTRONSKA REVOLUCIJA I DRUŠTVENE POSLEDICE, Nolit, Beograd 1986, 
str.33-48.
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Kora станува збор за микроелектрониката суштинско прашање е 

дали и колку таа како нова технологија предизвикува радикални промени 

во општеството?

Микроелектрониката има револуционерен карактер поради тоа 

што предизвикува радикални промени во сите општествени сфери, a кои ce 

поврзани со суштинските карактеристики на самата микроелектронска 

технологија.

Прво, микроелектронските делови доведоа до радикални промени 

во користењето (поточно - штедењето) на просторот, со енормно зголему- 

вање со геометриска прогресија на нивните можности за складирање на 

информациите, со истовремено смалување на нивните димензии.1

Второ, тоа ce рефлектираше и на густината на елементите што 

можат да ce вградат наГединица површина (обично мерена со квадратни 

милиметри).

Трето, густината на елементите која постојано ce зголемува, нај- 

често придонесува за зголемување на бројот на операции што одреден број 

микроелектронски елементи можат да го изведат за единица време. Име-

1 За да ce добие појасна претстава колку е голем еден 64 битен процесор според своите 
перформанси (не само во смисла на процесирачка прецизност, туку и во смисла на 
адресниот простор) во продолжение ќе бнде наведен еден пример. Така ако 8 битните 
процесори ce споредуваат со адресирање на кибритчиња во една кутија, 16 битното 
адресирање ги претставува сите податоци од една работна маса, 32 битното адресирање 
би значело запишување (складирање, меморирање) на сите податоци од еден градски 
блок, a 64 битното адресирање би значело скоро двојно адресирање на cé што ce наоѓа на 
копнениот простор на Земјата. Од друга страна, со 64 битната прецизност може да ce 
пресметаат релативни отстапувања од неколку милиметри во однос на ракетата што 
слетува на Месечината. За ова да ce види во статијата на доц.д-р Марјан Гушев: „Зошто 32 
бита, кога може 64?“, ИНФОРМА(Скопје), 10/1994, стр.29. Посебно да ce спореди 
графичката илустрација и текстот во рамката на пстата, со основниот текст на стр.29, 
бпдејќи преводот, односно толкувањето на илустрацијата не е најадекватно.
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но, бројот на операции што може да ги изврши еден микропроцесор (како 

„срце“ на современите компјутери) за единица време (обично 1 секунда) ce 

движат од неколку стотици илјади до неколку милиони, a во најново време 

и до неколку билиони.1

Најпосле (по ред, но не и по значење), ако кон сето понапред- 

изнесено ce додаде и cé пониската цена на микроелектронските елементи, 

a со тоа и на компјутерите, потоа cé поголемата апликација на микропро- 

цесорите за најразлични цели, јасно е дека микроелектрониката како нова 

технологија има револуционерен карактер.1 2 3

7,- Kora ce зборува за микроелектрониката и за микроелектрон- 

ската револуција, честопати ce употребува уште еден друг израз. Тоа е из- 

разот компјутерскареволуција. Но, дали има основа да ce зборува за една 

таква револуција? За тоа постојат во основа две големи групи: приврза- 

ници и апологети, од една страна и противници и критизери, на тој израз, 

од друга страна/ Но и покрај разликите што постојат, денес изразот 

„компјутерска револуција“ е прифатен од cé поголем број научници. 

Точно од таму и потребата да биде направен обид тој израз да биде 

дефиниран и во овој труд.

1 Види, ИНФОРМА (Скопје), 10/1994, стр. 28-30.

° Микроелектрониката има револуционерен карактер, односно карактер на технолошка 
револуција (без оглед на тоа дали технолошката револуција ќе ce определи порестрик- 
тивно или пошироко). За ова спореди: Davorin Rodin, "Znanost, tehnologija, informatika", NAŠE 
TEME (Zagreb), 5-6/1986, str.565-571 ,a посебно стр.570; Siiva Mrežnarić, "Znanstveno tehnološki 
razvoj ili izlaz iz zaostajanja", NAŠE TEME, 4-5/1987, str.516-530 и посебно стр. 517-518.

3 Многу интересна и студиозна полемичка статија од професорот на Massachussets Institute 
of Technology (САД) Џо Вајзенбаум (Joe Weizenbaum), упатена кон Даниел Бел, професор 
no социологија на Харвард, во врска со „компјутерската револуција" е објавена во 
зборникот уреден од Том Форестер: The Microelectronics RevolutiomThe Complete Guide to 
the New Technology, Cambridge-Massachussets 1981, pp.550-570.
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Компјутерската револуција може да ce определи како збир од 

радикални промени во одделни општествени сфери и во општеството 

во целина кои ce одвиваат под влијание на компјутерот . Притоа компју- 

терот ce појавува како основно средство за производство (во потесна и 

поширока смисла на зборот), кое непосредно или посредно е присутно во 

скоро сите позначајни процеси во современото општество. Имено, денес е 

скоро незамислив развојот на било која општествена сфера (и покон- 

кретно индустриска гранка, научна или техничко-технолошка дисципли- 

на) без употребата на компјутерите. Така, не само што може да ce зборува 

за компјутерска револуција, туку некои автори сметаат дека може да ce 

зборува за повеќе компјутерски револуции. Еден од нив е и Џин Билински, 

кој компјутерските револуции ги дели според материјалите од кои ce 

изработувани компјутерите.1

1 Džin Bilinski, "Dolazi nova kompjuterska revolucija" во зборникот "MIKROELEKTRONSKA REVO
LUCIJA I DRUŠTVENE POSLEDICE", стр.90-95. Bo понапреднаведената статија авторот пре- 
зентира бројни аргументи за прифаќање на ставот дека може оправдано да ce зборува за 
компјутерски револуции. Овде треба да ce нагласи дека секогаш кога ќе ce зборува за 
комлјутерски револуции, тие ќе бидат сфаќани исклучиво како технолоижи револуции. 
Тоа го потврдува и поделбата што ja прави Џин Билински врз основа на материјалнте од 
кои ce изработувани компјутерите. Toj споменува три такви револуции: првата, кога 
компјутерите ce изработувани од електронски цевки\ втората, кога компјутерите ce 
нзработувани со транзистори и третата, кога како основен градежен елемент ce корис- 
тат микропроцесорите (чиповите). Јасно е дека ваквата поделба има слабости. Таа не е 
комплетна (гледано од денешен аспект), бидејки денес ce зборува за пет компјутерски 
генерации, a Јапонците веќе работаат на шеста компјутерска генерација (Види: ENCY
CLOPAEDIA UNIVERS ALI S - MACROPAEDIA, Paris 1992, corpus 17, pp.9-10).

Денес ce работи и на т.н. оптички компјутери, a има проектп за пзработка на т.н. 
биокомнјутери. Тие сеуште не ce влезени во масовна употреба, но прашање на време е 
кога тоа ќе биде постигнато. A користењето на оптичките влакна н бноелементите како 
основни материјали за производство на новите типови компјутери, за многумина е рево- 
луционерен чин во вистинска смисла на зборот. Затоа, слободно може да ce зборува уште 
за две нови компјутерски револуцпи, од аспект на поделбата што ja направил Ц.Бнлннски. 
Но, нему секако не може за тоа да му ce забележува, гледано од аспект на времето кога го 
пишувал својот труд (пред отприлика деценија и пол). Значи, денес може да ce зборува за 
пет компјутерски (технолошки) револуции, гледано од аспект на основните материјали и 
елементи од кои ce изработувале компјутерите.
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8, - Тесно поврзан со изразот компјутерска е и изразот

роботичкареволуција. За феномените поврзани со роботите и роботиза- 

цијата ce пишувани многу статии, студии, правени ce многубројни проучу- 

вања, па ce пишувани дури и книги точно со таков наслов.1

Роботичката револуција  може да ce определи како општествен 

феномен во чија основа ce наоѓаат автоматизацијата и компјутеризаци- 

јата, како на производните процеси, така и на сите други процеси кои ce 

одвиваат во различни општествени сфери, a чија основа ce наоѓаат 

разните видовироботи ироботски системи.

9, - Како и понапреднаведените изрази, исто така многу често

употребуван е изразот информацискареволуција. Тој е тесно поврзан и ce 

потпира нат.н. концепт за информациско опш

За проблемите поврзани со комлјутерската револуција и со микроелектрониката 
пошироко да ce види во: MIKROELEKTRONSKA REVOLUCIJA I DRUŠTVENE POSLEDICE(Zb.), 
str.92-102; A.A.Perlowski, "The 'Smart' Machine Revolution11 vo: Tom Forester(EdiL), MICROELEC
TRONICS REVOLUTION: The Complete Guide to the New Technology and Its Impact on Society 
(The MIT Press, Cambridge-Massachusetts,1981), pp.105-122;H.A.Simon,“What Computers Mean for 
Man and Society" BO: MICROELECTRONICS REVOLUTION..., pp.421-429 идр.

1 Спореди: Petter B.Scott, Robotička revolucija: kompletan vodič (August Cesarec, Zagreb 1987), 
str.16,25,243-247; Adolf Dragičević,"Učinci i posljedice industrijske robotizacije",NAŠE TEME (Zagreb), 
1-2/1986, str.240-242 и 244; Глеб A. Спинну, Роботи с искуственим интелектом, Техника, 
Киев 1989, стр.7-16 и посебно стр.17.

" За поголема раширеност и експликација на изразот „информациско општествсГ секако 
дека еден од најзаслужните е професорот no социологија на Харвард, Даниел Бел (Daniel 
Bell). Toj е познат како втемелувач на изразот „постиндустриско општество“- нзраз кој 
првпат го употребил и го експлицирал подетално во неговото дело The Coming of Post 
Industrial Society (New York, 1973). Половина деценија покасно тој во еден свој есеј во 
светлото на микроелектронската револуција, го опишува доаѓањето на „информацис- 
кото општествоТ Таа статија за првпат е објавена во: Michael L. Dertonzos and Joel Moses 
(edsj, The Computer Age: ATwenty-Year View (The MIT Press, Cambridge-Massachussets, 1979). 
Истиот ecej (Daniel Bell, "The Social Framework of the Information Society") од страна на 
истата издавачка куќа е објавен две годинн подоцна, но од друг уредник.Тот Forester (ed.), 
The Microelectronics Revolution: The Complet Guide to the New Technology and Its Impact on 
Society, The МГТ Press, Cambridge-Massachussets 1981, pp.500-549. Bo овој труд ќе бпдат
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Во основа на тој концепт ce наоѓа тврдењето дека информацијата е 

најзначајната детерминанта за развојот на современите општества. Зна- 

чењето на информацијата, од страна на приврзаниците на концептот за 

информациско општество толку многу ce пренагласува. што некои автори 

истата ja сметаат како нов вид на енерили други сметаат дека таа е 

четврти елемент (покрај водата, воздухот и земјата) кој е неопходен за 

животот на луѓето.1

Консеквентно на погореизнесеното, некои мислители сметаат дека 

за современата етапа од развојот на општеството не е толку важно 

овладувањето со материјата и енергијата, туку со информацијата. Посеб- 

но, судбината на целокупниот иден развој, на конкретните општества и на 

светот во целина, ќе зависи од тоа колку луѓето ќе бидат способни да 

овозможатдемократичностпри контролирањето, дистрибуцијата и корис- 

тењето на информациите.

Информациската револуција  може да ce определи како 

твен процес (феномен) за кој е суштинско што како централен фактор 

околу кој ce одвиваат сите радикални промени во општеството ce 

јавува информацијата, односно нејзиното произведување, 

ширење, распределување, a посебно контролата врз понапреднаведе-

користени материјали објавени во претходно споменатиот зборник кој го уредил Том 
Форестер.

1 Ова е карактеристично како кај авторнте од „Запад“(развиените индустриски опигге- 
ства), така и кај авторите од „Исток“(поранешните т н. „социјалистички земји“), па и во 
нашата држава. Во прилог на ова да ce спореди: Daniel Bell, "The Social Framework of the 
information Society" bo: MICROELECTRONICS REVOLUTION..., pp.515-524; O.H. Чирченко, 
Информационение аспекти компнутеризации, (Наука, Москва 1989), стр.З, 6 н 8; 
Владнмир Петковски, Знаењето и новите технологни, (Комунист, Скопје 1989), стр.176- 
178 и др,
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нише ироцеси, од сшрана на новекош, со иомош на информацискаша
—  . iшехнологи]а.

10.- Поврзано со поимните анализи околу компјутеризацијата, ce 

наметнува потреба од попрецизно определување на изразот научно- 

технолошка револуција. 3 a да ce определи тој израз поадекватно. 

потребно е претходно да ce операционализира терминот технологија.1 2 

како и изразите наунна револуција и технолошка револуција. Потоа, да 

ce пронајдат и опишат релациите кои постојат меѓу научно-технолошката 

револуција и научно-технолошкиотразвој.

1 Спореди: Colin Gill, Work, Unemployement and The New Technology, Polity Press, Cambridge 
in association with Basil Blackwell, Oxford 1985, p.3-5, 9; Daniel Bell: 'The Social Framework of 
the Information Society" in MICROELECTRONICS REVOLUTION, p.513-514, 519-520, 524-537. 
Една многу сериозна критика на концептот за „информациското општество“ од Даниел 
Бел, има извршено професорот по компјутерски науки на Massachussets Institute of 
Technology, Џо Вајзенбаум (Joe Weizenbaum) во истиот зборник (MICROELECTRONICS 
REVOLUTION, vo statijata so naslov "Once More, the Computer Revolution", pp. 550-569). Bo таа 
подолга расправа меѓу Д. Бел и Џ.Вајзембаум има една интересна пронија. Имено, Џ. 
Вајзенбаум кој предава компјутерски науки и е компјутереки стручњак, застапува 
хуманистичко гледипгте и предупредува на проблемите со кои може да ce сретне 
човештвото, како последица од примената на компјутерите. Од друга, страна Д.Бел кој е 
професор по социологија (значи претставник на т.н. хуманистички науки), прифаќа т.н. 
,,оптимистичко%,компјутероцентрично44), наместо „антропоцентрично44 гледипгге и го 
брани истото.

2 Различните сфаќања на термпнот „технологија“ можат да предизвикаат тешкотип при 
расправата за неговата поимна содржина и односите кон некои блиски поими, a посебно 
кон поимот „техника“. Во овој контекст ќе биде наведена една луцидна определба на 
техниката од страна на Бертран Расел наведена во престпжниот Вебстернов речник, a 
која упатува на една од суштинските карактеристики н врски на техниката со човекот и 
општеството. Според Б. Расел „ техниката му овозможила на човекот да и даде смисла 
на моќта“. Види: Webster's Third New International Dictionary, ENCYCLOPAEDIA 
BRITANICA, INC, Chicago /Auckland, Geneva, London, Manila, Paris, Rome, Seoul, Sydney, 
Tokyo, Toronto/ 1986, Volume I, str.2348.
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Постојат многубројни определби на терминот Сите

тие е можно да ce поделат на потесни и пошироки. Во потесна смисла на 

зборот технологијата може да ce определи како „систематска примена на 

научно и друго организирано знаење за практични проблеми“.1 2 3 Но, 

технологијата може да ce определи и во поширока смисла. Во таков случај, 

дефиницијата би била: „технологијата е примена на научно и на друго 

средено знаење на практични проблеми преку средени системи, кои ги 

сочинуваат луѓето, организациите, живите организми и машините“/  Исто 

така ce можни и други (потесни или пошироки) определби на

1 Употребата на термините „технологија44 и „техника44 барем досега ce одвиваше под 
влијание на две традиции: америчката и европската. Во Америка, под влијание на САД, 
(уште во далечната 1861 година со создавањето на Massachussetts Institute of Technology) 
на терминот технологија му ce придавало многу пошироко значење од значењето на 
терминот техника. Во Европа, се до денес - ce случуваше обратното. Имено, за тоа 
посебно значење има француското влијание. Во оваа смисла е многу индикативно што 
класичното дело „Цивилизацијата на распаќе44 од Р.Рихта и соработниците, објавено 
првпат во далечната 1967, во својот поднаслов „Општествените и човечките последиди од 
научнотехничката револуција44, го има ова влијание Од француското влнјание не беше 
ослободена ниту Република Македонија. Така доволно е да ce потсетиме на името на 
поранешниот „Завод за меѓународна научно-техничка соработка44, иако како што 
укажуваат некои автори, станува збор за типичен пример на технолошка соработка. За 
ова да ce види пошироко: Zvonimir Radić: "О odnosima društvenih, prirodnih i tehnoloških sustava", 
NAŠE TEME (Zagreb), 5-6/1986, str.662-665.

2 Ова e дефиниција на технологијата во потесна смисла, дадена од Реасу, уште во 1983 
година. Наведено според: Silva Mrežnarić: "Znanstveno-tehnološki razvoj ili izlaz iz zaostajanja?", 
NAŠE TEME (Zagreb), 4-5/1987, str.517. Ваква рестриктивна определба на поимот техноло- 
гија е дадена и во широкоафирмираниот Вебстеров меѓународен речник. Види: Webster's 
Third New International Dictionary, ENCYCLOPAEDIA BRITANICA, INC, Chicago /Auckland, 
Geneva, London, Manila, Paris, Rome, Seoul, Sydney, Tokyo, Toronto/ 1986, Volume-1, str.2348. 
Ha истата страна e дефиниран и понмот „техника44 при што истиот ce изедначува со 
поимот „технологија"4 во две значења („прпмена на научното знаење за практични пот- 
реби во одредена област" и „наука за примена на знаењето за практични потребиД.

3 Ова е дефиниција за технологијата на Силва Мрежнариќ (т.н. „нерестриктпвна дефини- 
ција на технологијата44)и истата ќе биде употребувана во овој труд. Имено, кога ќе ce
спомене терминот„технологија44, под истпот ќе ce подразбира само неговото пошнроко 
(односно нерестрпктпвно) значење.
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технологијата. Така под технологија може да ce подразбира „наука за 

посебна класа од системи кои го изградуваат човечкиот амбиент. како 

алтернатива на природниот амбиент. Таквите системи можат да бидат 

наречени технолошки заради тоа што настануваат како човечка творба, 

со помош на спознајниот апарат на технологијата како наука. A самиот 

технолошки систем е збир на творечки, симболички и физички елементи 

кои создаваатинтерактивна целина“.1

Наунната револуција  може да ce определи како општествен 

процес при кој за релативно кус времпериод доаѓа до радикални 

промени на фундаменталнитепоими и претстави во науката, радикална

трансформација на нејзините основни начела, сфаќања и методи на
_ _ _ 9
ироунување на сшварносша

1 Zvonimir Radić: “ О odnosima društvenih, prirodnih i tehnoloških sustava1', str.663.

Д а ce спореди: Tomas Kun, Struktura naučnih revolucija (Nolit, Beograd 1974), str.45 i 145. 
П о себ н о  e и н тересен  П р едгов ор от  кон оваа книга што го напишал Станиш а Новаковиќ  
(стр.9-28).

Оригиналот на книгата од Т.Кун за првпат бил објавен во познатата “Мегународна 
енциклопедија на обединетата наука“ во 1962 годнна. Таа книга е една од ретките кои 
предизвикаа толку широк интерес од областа на филозофијата и социологијата на 
науката. Но, постон уште една книга, која што е зборник од повеќе статии и студии од 
Александар Коаре (Aleksandar Коуге) под наслов Naučna revolucija (Nolit, Beograd 1981)вокоја 
ce разгледуваат проблеми релевантни за научните револуции. Во споменатата книга од 
вкупно 9 статии и студии - 8 ce напишанп и објавени (само една не е објавена) пред 
излегувањето на книгата од Т. Кун.

Клучните расправи (според многумина, истовремено и најжестоките) ce водени во 
втората половина на 60-тите и првата половина на 70-тите години на Запад, a на Исток 
(поконкретно во поранешниот Советски сојуз) својата кулминација ja достигнале во 80- 
тите години. Но, без оглед на тоа што таквпте дискусии (пред ce, поради комуникациската 
затвореност и хендикепираност) каснеле за скоро една деценија, тоа не значи flèxa тие не 
бнле интересни и квалитетни. Напротив некои од нив биле многу интереснп и дале свој 
сериозен придонес за разјаснување на некои проблеми поврзани со научната револуција. 
Како пндикативна во оваа смисла овде ce наведува тркалезната маса на тема: „Суштината 
и социокултурните предуслови на револуцните во природните и техничките науктГ, 
одржана кон крајот на 1983 година во Минск. Материјалите од оваа тркалезна маса, на 
преосторите од поранешна Југославија, ce објавени во списанието MARKSIZAM U SVETU 
(Beograd), 6-7/1986, str.301-383.
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Технолошката револуција претставува феномен при

кој настануваат радикални промени во структурата на производните 

сили, при што ce пронаоѓаат нови средства за работа (алати, машини), 

со помош на кои трудот добива сосема поинаков третман во процесот 

на производството отколку дотогаш, илто од своја страна бара нова 

организацијана процесот на трудот.1 Овие процеси ce овозможени и со 

помош на радикалните иновации со помош на кои ce пронаоѓаат нови 

материјали кои ќе ce користат за изработка на нови средства за работа и 

(дотогаш) непознати предмети на трудот.1 2

Следствено со претходните дефиниции наунно-технолошката 

револуција  може да ce определи како севкупност на општествените 

промени предизвикани под влијание на радикалните промени што 

настануваат во науката (при што ce менуваат нејзините фундаментални 

поими, претстави, нејзината основна слика на светот и методите на 

проучување на стварноста), a од друга страна ce резулт ат на вкупноста 

на промените што настануваат во материјалното производство (поч- 

нувајќи од радикалните иновации кои настануваат во средствата на трудот, 

предметите на трудот, општествената поделба на трудот и организацијата

1 Всушност, кај поголемиот број автори во литературата што беше консултирана , како 
клучен проблем според кој и ce разликува технолошкиот и техничкиот (практично- 
технолошкиот) развој е присутноста или отсутноста на организациските промени. 
Доколку техничко-практичното решавање на проблемите бара организациски промени, 
тогаш станува збор за технолошка промена, a ако не бара, тогаш тоа е само техничка 
промена.Спореди: Silva Mrežnarić, "Znanstveno tehnološki razvoj ili izlaz iz zaostajanja?“, str.517.

2 Да ce споредн: Др Томислав Чокревскн, Социологија, стр.119; Ј. Lojkine, "Od industriske 
ka informacionalnoj revoluciji” vo: MARKSIZAM U SVETU,str.157; Silva Mrežnarić: “Znanstveno- 
tehnološki razvoj ili izlaz iz zaostajanja”, str.517.
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на трудот), пришто значајно ce менува местото и улогата на човекот во 

процесот на трудот . 1

Значи без оглед на вредносниот предзнак и покрај сите резерви што 

можат да ce сретнат кај некои мислители, може да ce зборува за научно- 

технолошка револуција, иако постојат разлики околу тоа колку научно- 

технолошки револуции ce случиле досега во развојот на човечкото 

општество.1 2 3 Било како да ce нарекува, научно-технолошката револуција 

има свој посебен интензивен развој после Втората светска војна. Ce 

проценува дека во овој период ce откриени 90% од сите откритија во 

историјата на човештвото и ce стекнати отприлика толкав процент на 

научни сознанија. Исто така денес ce наши современици 90% од сите 

научници кои било кога живееле и работеле на планетата Зем ја/

1 Спореди:Ас)о1ѓ Dragičević, Kritika političke ekonomije (Globus, Zagreb 1984), str.58; Sociološki 
leksikon, str.397; Politička enciklopedija (Savremena administracija, Beograd 1978), str.625-626.

Bo „Социолошкиот лексикон44 (Савремена администрација, Београд 1982) ce 
употребува изразот „научно-техничка револуција44, a изразот „научно-технолошка рево- 
луција44 го нема. Поимот Шехнологија (сфатен во поширока смисла) во себе го содржи 
поимот техника.Зз. ова види: S.Mrežnarić, "Znanstveno-tehnološki razvoj ili izlaz iz zaostajanja?11, 
str.517. Следствено препорачливо e да ce користи изразот научно-технолошка револуција 
наместо научно-Спехничка револуција, за да можат поадекватно (посебно од социолошки 
аспект) да ce објаснат бројните феномени поврзани со научно-технолошкиотразвој.

2 Така Пјер Навил зборува за прва и втора индустриска револуција; A. Тофлер споменува 
три бранови во технолошкиот развој; Д.Бел наведува три типови општества- прединдус- 
триско, индустриско и постиндустриско; Адолф Драгичевиќ го брани мислењето дека 
досега постоеле четири научно-технолошкп револуции. Krstan Malešević, Naučno-tehnološka 
revolucija - novi prostor slobode ili nova prijetnja čovječanstvu?, Univerzitet u Banjaluci, Saznanja, 
1/1991, str. 102-103

3 Krstan Malešević, op.cit.,str.103
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4. Сфаќања за сушшинаша на научно-шехнолошкаша 
револуција и на научно- технолошкиот развој

Интересно е дека изразот „технолошки развој или технолошка 

револуција“, има свои корени од многу одамна. Според Анте Пулиќ, тој за 

првпат ce јавува уште во Средниот век, a е поврзан со името на извесниот 

Cams- Willson. 1

Сфаќањата за суштината на научно-технолошката револуција и на 

научно-технолошкиот развој можно е да ce поделат на најмалку две 

големи групи. Според првата група научно-технолошката револуција 

претставува нова етапа во развојот на , a според вто-

рат а група научно-технолошката револуција не е нова етапа од 

развојот на човечкото општество, туку претставува континуитет на 

севкупниот дотогашен (еволутивен) развој. Исто така, за да ce добие 

поцелосна слика за современиот научно-технолошки развој, ќе биде 

потребно да ce наведат кои ce најкарактеристичните процеси на истиот, a 

кои имаатвлијание врз глобалниотразвој на светот.

1.- Во рамките на првото сфаќање (оние кои научно-технолошката 

револуција ja сфаќаат како нова етапа во развојот на човечкото опште- 

ство) можатда ce издвојатнеколку (главно рестриктивни) сфаќања. 1 2

1 Поконкретно изразот ce сретнува за првпат уште во 13. век и бил употребен (од страна 
на авторот наведен во основниот текст) за да ги опише постојаните подобрувања на 
рачното ткаење со помош на технички нновации .... при што науката имала cé поголемо 
значење. Види: Ante Pulić, Elementi informacijske ekonomije, Birotehnika, Zagreb 1992, str.48.

2 Ives Bouchut,Henri Jacot, “Nove tehnologije i promene načina proizvodnje" во: MARKSIZAM U 
SVETU (Beograd), 6-7/1986, str. 187.
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Прво, постојат техницистичкисфаќања, кај коишто ce пренагла- 

сува значењето на техниката за развојот на општеството. Како основа на 

целокупното движење ce зема техниката, a научно-технолошката рево- 

луција ce сведува на проста технолошка промена. Јасно е дека во совре- 

мениот развој науката и технологијата (во прв ред, како практично апли- 

цирање на научните откритија) имаат значајно место. Но, секое ограни- 

чување на истакнување на значењето само на технолошките достигну- 

вања, прави еден голем превид. Имено, го испушта значењето што го има- 

ат за развојот на општеството:

1 .човекот(како составен дел на производните сили) со неговото

знаење, искуство и вештини поврзани со средствата за производство и со 

производниот процес пошироко, и

2.организациитешго ги создаваат луѓето (како фундамент на вкуп- 

носта на производните сили) во било кое конкретно општество. Значи, ce 

истакнува значењето само на техничкиот фактор (или пошироко на 

технолошкиот фактор), ce врши значителна редукција на суштината на 

научно-технолошкиот развој и на научно-технолошката револуција, како 

значаен составен елементнатој развој.

Второ, постои сфаќање кое суштината на современиот научно- 

технолошкиот развој ja објаснува само со потенцирање улогата на орга- 

низациониот аспект, па суштината на современиот развој ja сведува само 

на автоматизацијата. Ова е исто така неприфатливо гледиште, затоа 

што во крајна линија и тоа е редукционистичко. Јасно е дека автоматиза- 

цијата може да ce сфати како јадро на научно-технолошката револуција, 

како што механизацијата била јадро на индустриската револуција. Но, 

исто така, треба да ce имаат во вид и некои други аспекти. Така треба да ce
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разгледуваат и чисто техничките и технолошките аспекти на промените во 

материјалното производство, како и квалитативните промени во вкуп- 

носта на материјалните и општествените производни сили, што ce повр- 

зани со средствата, постапките, како и со организацијата на материјалното 

производство.

Понапреднаведените процеси ce поврзани со промените во опште- 

ствената поделба на трудот и организацијата на производниот процес, но 

истите не смеат да ce испуштаат при таквите анализи, ниту пак да ce 

разгледуваат изолирано. Најадекватно би било кога сите понапредна- 

ведени процеси би ce разгледувале интегрално со сите нивни интеракции, 

не испуштајќки го од предвид антропоцентричниот пристап.

Трето, современите движења во општеството, посебно во неговата 

производна сфера, не можат да ce сведат само на т.н. на инте-

лигенцијата, ниту пак на т.н. информациска револуција. Ова пред cé, 

заради следново:

прво, интелигенцијата1 и нејзината улога во современите општес- 

твени процеси е сепоголема, но сепак интелигенцијата не е (и веројатно во 

иднина не може да биде) единствена група од која ќе зависи целокупниот

1 На терминот интелигенција му ce придава многу различна поимна содржина. Но, во овој 
труд сепак и покрај свесноста за нејзината ограниченост, од практичен аспект ќе биде 
дадена една дефнниција на интелртгенцијата. И м ено, во овој труд под интелигенцнја ке ce 
подразбира посебен општествен слој од образовани луѓе (квалификувани п висококвали- 
фикувани) кои во форма на професија ce занимаваат со културно творештво, организа- 
ција на трудот и заедничкиот живот, како и со нзвршување на работи за кои е потребно 
теориско знаење. Многу интересна, инспиративна п студиозна анализа на различните 
сфаќања за интелигенцијата, за потеклото на термините интелигенцнја и интелектуалец 
и нивните разлики, како и аргументи зошто интелигенцијата не може да ce дефинира со 
една дефиниција, на задоволителен начин, дава д-р Јован Корубин во својата книга: 
Живиот песок - интелигенцијата: науннаСпа интелигенција во Македонија, Просвета, 
Куманово 1994, стр.5-51, a посебно на стр. 13-29.
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развој на општеството,1 a уште помалку да биде единствена група која ќе 

му биде потребна на општеството;

второ, и информацијата иако е значајна детерминанта на совреме- 

ното општество за неговиот иден развој, сепак не е единствена таква 

детерминанта;

трето, информациската функција е исто така значајна, но не е и 

единствена за развојот на современото општество. Имено, треба да ce води 

сметка и за чисто техничките и технолошките елементи и димензии (како 

што ce обновувањето на производството со помош на хемијата, биоло- 

гијата, кибернетиката и сл.), како и за организационите, управувачките и 

социјалните елементи и димензии."

Четврто, може да ce дискутира и за кибернетскиот пристап во 

објаснување на научно-технолошкиот развој и научно-технолошката ре- 

волуција. Ова сфаќање за основа ja зема кибернетиката и нејзините ме- 

тоди и смета дека со помош на кибернетиката може, не само да ce насочува 

целокупниот општествен развој кон саканата цел, туку и да ce објасни 

суштината на тој развој. Меѓутоа и овој концепт (пред cé, неговите екс- 

тремни варијанти) е во крајна линија неприфатлив, затоа што ja редуцира 

суштината на човекот и на функционирањето на човечкото општество, на 

попрости механизми и системи. Ограниченоста на ваквите пристапи може 

да ce забележи дури и кај некои најнови, актуелизирани кибернетски 

модели. Ова произлегува поради тоа што: 1 2

1 Интересна полемика во оваа смисла е водена пред една деценија на страниците на 
списанието Наше теме (Загреб) меѓу Велјко Рус и Гојко Станиќ. Пошироко да ce види во: 
Gojko Stanič: “Politički avangardizam i informatički način proizvodnje”, Naše teme (Zagreb), 9/1986, 
str. 1404-1416.

2 Ives Bouchut,Henri Jacot, "Nove tehnologije i promene načina proizvodnje", str. 188.
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а) стварноста e многу сложена и врз процесите кои ce одвиваат во 

секојдневниот живот влијаат огромен број фактори, со различен интензи- 

тет, времетраење, насочености сл. и

б) самата кибернетска концепција поаѓа од одреден модел, a секој 

модел (без оглед на својата сложеност) во крајна линија, секогаш е само 

една помала или поголема редукција на општествена реалност,1која 

според својатасуштинаемногу комплексна.

Петто, постои и т.н. системска теорија која настојува да ja објас- 

ни суштината на научно-технолошкиот развој. И оваа теорија може да ce 

окарактеризира како рестриктивна и редукционистичка во објаснувањето 

на суштината на научно-технолошкиот развој и на општеството. Таа го 

објаснува општеството како одреден систем којшто си има свои каракте- 1 2

1 Спореди: Božo Milosevic, "Totalitet društva kao negacija primene kibernetike i teorije sistema u 
društvenim naukama", SOCIOLOGlJA(Beograd), 3-4/1980, str.277-291 ; Božo Milošević, Mogućnosti i 
granice kibernetike: prilog kritici neofunkcionalizma u društvenim naukama, (Mladost, Beograd 1989), 
str.19-179; Anon./'Složenija forma haosa", Galaksija, 221/1990, str.5; Jeremy Rifkin with Ted Howard, 
ENTROPY: A New World View (Bantam books, Toronto-New York-Sydney 1980),str.19-29; Lewis 
Mumford, Mit o mašini 2, str.71-75, 89 i 93.

2 За да ja објасни суштината на моделите (мострнте) што ги прават луѓето со цел да ja 
објаснат суштината на светот, со помош на методот на апстракдија, L.Mumford наведува 
една мисла од познатиот филозоф Е.А. Барт (E.A.Burt), со која тој укажал на последи- 
ците од новиот систем на анализа и на објаснување на нештата. „Човековото дејствување 
не може да ce обработи со квантитативен метод, освен на најштур начин. Неговнотживот 
е живот на бојата и звукот, на уживање и на мака, на страсна љубов и на амбндиозни 
желби. Според тоа, реалниот свет би морал да биде надвор од човечкиот свет: светот на 
астрономијата, светот на движењето и мирувањето на земните тела. Единствено што 
човекот нмал заедничко со тој свет била неговата способност да го открие, што е лесно да 
ce занемарн, затоа што тоа нужно ce претпоставува, но во никаков случај таа способност 
за спознавање не е доволна и да го издигне до рамноправност со стварноста и со 
каузалната ефикасност“ (стр.71). Поинаку кажано, само со помош на извадоци, мостри 
од стварноста и апстракции при проучувањето на истата, во интелектот никогаш не 
може да ce создаде модел кој верно ќе ja прикажува стварноста или одредени процеци и 
појави во неа. Со нив, може само да ce создаде модел за стварноста сличен на дечка 
играчка, кој реално нема да може да помогне за едно подлабоко, холистичко и квалита- 
тивно толкуваи?е на стварноста.
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ристики (a кои карактеристики ќе ги има системот ќе зависи од вари- 

јантата на системската теорија). Но, во крајна инстанца, без оглед на тоа 

колку е сложен некој систем, тој сепак не може да биде толку сложен за да 

може да објасни на комплетно адекватен начин cé што ce случува во 

општеството. Ова (пред cé) заради една гносеолошка принина. Секој 

систем е производ на човековиот мозок, a за да измисли човекот систем кој 

ќе биде доволно сложен за да објасни cé што ce случува во човечкото 

општество, треба да ce тргне од претпоставката дека мора да има целосно 

спознание за cé што е поврзано со општеството (со неговата структура) и 

со функционирањето на истото. Таквата претпоставка реално не е 

остварлива и веројатно уште долго (а можеби и никогаш) не ќе може да ce 

оствари. Заради сето понапредизнесено, секоја кибернетска, 

или системско-кибернетска Шеорија или концепција, или било која друга 

теорија или концепција која ce фундира на одреден модел, во

крајна линија ќе биде рестриктивна и редукционистичка . 1

Сите забелешки на овие рестриктивни сфаќања ce однесуваат само 

на екстремните варијанти на истите. Но, има и обиди некои од понапред- 

наведените сфаќања да ce прошируваат, збогатуваат и да ce прават пофле-

1 Праксата покажа (и покрај тоа што во одреденн ситуации ce многу корисни) дека 
моделите не можат многу да бидат корисни за одредени предвидувања дури и во областа 
на природннте науки , т.е. во областа на природните законитости и случувања (каде што 
бројот на факторите кои влијаат врз одредена природна појава илн процес, како и нивниот 
интензитет, ce /барем како што ce чинеше досега/ релативно добро познати). Најновите 
случувања со земјотресот во Кобе (Јапоннја), кој ce случи во почетокот на месец јануари 
1995 година, за жал, на најеклатантен начпн покажаа колку ce бескорисни моделите спо- 
ред КО0 ce пресметуваа можните разурнувања при земјотрес со одреден интензитет. На 
пример, според ннеден модел не изгледаше дека е можно да настанат такви разурнувања 
какви што настанаа во Кобе, при земјотрес со магннтуда од 7,2 степени по Рнхтеровата 
скала. Од друга страна, (знаејќи дека во општественнте процеси и случувања има огромен 
број фактори кои влијаат врз нстите) навпстнна е јасно колку може да биде ограничена 
употребата на моделите за одредени проучувања и предвидувања,
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ксибилни, при што најголемиот број од забелешките кои ce понапред 

изнесени не мора да важат за таквите сфаќања. Такви примери има повеќе, 

a посебно ce интересни за компарирање концепциите за 

ката револуција, кои во објаснувањето на научно-технолошкиот развој

вклучуваат и други елементи, освен информацијата и интелигенцијата, 

кои ce релевантни за објаснување на суштината на научно-технолошкиот 

развој.1

2.- Освен сфаќањата кои сметаат дека научно-технолошката рево- 

луција е нова етапа во развојот на општеството, постои и група сфаќања 

кои тврдат дека научно-технолошката револуција не е нова етапа во 

развојот на општеството, туку во најдобар случај претставува континуитет 

на дотогашниот (еволутивен) развој. Тезата дека научно-технолошката 

револуција претставува еден вид континуитет со претходниот развој на 

науката, техниката и технологијата е прифатлива. Тоа заради многу- 

јасниот факт дека cé она што ce случи во последните неколку децении на 

нашиот век, сигурно не ќе беше можно доколку не постоеше придонесот 

на претходните генерации.

Значи, научно-технолошката револуција не изникна сама од себе, 

туку нејзиното појавување е резултат на кумулативната работа и актив- 

ности на претходните генерации во текот на многу децении и векови. Од 

друга страна, неприфатлива е тезата дека научно-технолошката револу- 

ција не претставува нова етапа во развојот на човечкото општество. Дека 

е таа нова етапа, некои научници согледале уште пред триесеттина години

1 Таква е на пример системската концепција на Хајнмен (Heinman). За тоа, исто така вндн 
H : Ante Pulić, Socijalističko samoupravljanje i suvremena informacijska tehnologija (Informator, Zagreb 
1986), str. 10-13; Jean Lojkine: "Od industrijske ka informacionalno revoluciji'1, MARKSIZAM U SVETU, 
6-7/1986, str.145-166; Ives Bouchut, Henri Jacot, "Nove tehnologije i promene načina proizvodnje", 
MARKSIZAM U SVETU, 6-7/1986,str. 188-189 i dr.
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и за тоа изнесувале сериозна и обемна аргументација. Еден од најпозна- 

тате е Радован Рихта со соработниците. Тие во многучитаната книга 

„Цивилизацијата на распаќе: општествените и човечките последици од 

научно-техничката револуција“ аргументирано укажуваат на револуцио- 

нерниот карактер на современите процеси кои ce одвиваат во општес- 

твото, пред cé, под влијание од развојот на науката и техниката. Извршени 

ce радикални промени , во однос на индустриската револуција во четири 

области: 1. средствата на трудот (ja минуваат границата на механич- 

ките машини и преземаат функции кои ги трансформираат во целосен и 

посебен производен комплекс и така промените во модерната техника го 

надминуваат хоризонтот на пресвртот во производните орудија); 2 

Шите на трудот  (ce случуваат во широк обем промени при што ce созда- 

ваат нови материјали со нови квалитети, па и материјали кои воопшто не 

можеле дотогаш да ce замислат); 3. субјективната страна на производ- 

ството (чекор по чекор отпаѓаат сите непосредни производни функции 

што биле поврзани со едноставната работна сила, a техниката постепено 

го исклучува човекот од функциите на опслужување и оператива, a на 

крајот и од регулацијата во непосредното производство) и 4.со развојот на 

науката и со нејзината технолошка применливост во производството 

ce постигнува понатамошна општествена интеграција и на крајот развој 

на човечките сили, кој е во основа на секоја творечка дејност.1

За една поцелосна проверка на тезата дали „научно-технолошката 
револуција (не) е нова етапа во развојот на човечкото општество“, ќе биде

Радован Ршста и соработниците, Цивилизацијата на распаќе: општествените п човеч- 
ките последици на научнотехничката револуција, Комунист, Скопје 1980, стр.28-29
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потребно да ce направи една аргументирана дистинкција меѓу научно- 

технолошкатареволуција и вообичаениоттехнички прогрес.

Радикалните промени што ce случуваат во научно-технолошката 

револуција доведуваат до тоа, таа да ce разликува од вообичаените пери- 

оди на технички прогрес по повеќе елементи.

Прво, во научно-технолошката револуција одлучувачка улога има 

науката. која стана непосредна производна сила. На пример, таква улога 

имаат cé повеќе: физиката, хемијата, генетиката, биологијата, кибернети- 

ката, науките и дисциплините поврзани со комуникациите и информа- 

циите во општеството, роботиката, биофизиката, биониката, информати- 

ката и др.

Второ, науката и техниката ce поврзуваат и ce стопуваат во еден 

производен комплекс со повратна врска. Така, времето на примена на 

некое научно откритие cé повеќе ce скратува, a од друга страна, развојот 

на новата техника и технологија предизвикува уште побрз развој на 

науката.

Трето, постојано ce менува техниката и технологијата на произ- 

водството. ce менува материјата која ce преработува, како и начинот на 

инф ормирање на луѓето. управувањето и дејствувањето со производните

Четврто, ce менува местот о и улогата па човскот во производниот 

процес, посебно карактерот на неговите работни функции, па директното 

учествување во технолошките процеси ce заменува соумно дејствување во 

вид на контрола, проектирање, програмирање и сл. Науката. техниката и 

технологијата навлегуваат како во областа на непосредното производствсл
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така и во сите други општествени активности и сфери: во управувањето. 

услужувањето, културата. образованието. здравството и т.н.

Петто, ce создаваат материјално-технолошки можности за посто- 

јано зголемување на продуктивноста и делотворноста на човечкиот труд. 

смалување на трошоците на производството, економизирање со распо- 

ложливите средства и ресурси, како и за рационално насочување и водење 

на вкупната дејност на заедницата.1

Значи, ако ce зборува за суштината на научно-технолошкиот развој, 

односно за улогата и статусот на научно-технолошката револуција во 

научно-технолошкиот развој, врз основа на понапредизнесените аргу- 

менти слободно може да ce каже дека е основано да ce зборува за тоа дека 

научно-технолошката револуција претставува нова етапа во развојот на 

општеството. Таа е всушност радикален пресврт во структурата и динами- 

ката на современите производни сили (почнувајќи од промените во сред- 

ствата на трудот, предметите на трудот, улогата на човечкиот фактор во 

процесот на производството и во радикално новата улога на науката).'

3.- Kora ce расправа за суштината на научно-технолошкиот развој 

може да ce наведува улогата на голем број фактори и нивното значење за 

истиот. Притоа, секогаш треба да ce внимава на неколку работи.

Прво, секој од многубројните фактори кои ce наведуваат како 

значајни за современиот научно-технолошкиот развој нема иста важност.
Второ, секое ограничување на некој апсолушен, број фактори 

(како и на некој конечен број на врски, односи и влијанија меѓу нив), 1 2

1 Спореди: Adolf Dragičević, Kritika političke ekonomije, str.58

2 Ante Puiić,Elementi informacijske ekonomije, Birotehnika, Zagreb 1992, str.39-58, 67-95,149-165; 
Томнслав Чокревски, Социологија, стр.374-376 и др.
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претставува редукционизам во настојувањата да ce објасни суштината на 

научно-технолошкиот развој.

Значи, научно-технолошкиот развој како еден специфичен опште- 

ствен процес и феномен е многу комплексен ентитет и не е лесно да ce 

објасни истиот, т.е. неговата суштина. Но, сепак (покрај сите тешкотии и 

пречки кои ce наоѓаат на патот за реализацијата на задачата за објас- 

нување суштината на научно-технолошкиот развој) можат да ce издвојат 

некои карактеристики, како позначајни во однос на другите. Тоа ce, не 

само одредени конкретно-историски настани, пронајдоци и други случки, 

туку и одредени елементи, карактеристики и процеси кои ja чинат сушти- 

ната на научно-технолошкиот развој. Хако такви можат да ce издвојат 

неколку.

Прво, човекот-какосоставен дел на производните сили, претставен

како збир не само на физичките, туку и на умствените способности и на 

неговото севкупно искуство, неопходно за развој на општеството.

Второ, улогата што ja има енергијата за на опште-

ството. Овде ce мисли не само натрошењетонаразличнитевидови енер- 

гија, туку и на нејзиното произведување и манипулирање со истата со цел 

да ce постигнат одредени состојби пожелни за човекот („со цел природата 

да ce промени и да ce прилагоди кон човековите потреби“). Во врска со 

енергијата би можеле да ce истакнат уште неколку факти, посебно за 

нејзиното трошење. Имено, процесот на радикално зголемување на потро- 

шувачката на енергија (во разни нејзини фо.рми) ce смета како една од 

основните карактеристики на современиот научно-технолошкиот развој. 

Меѓутоа, иако е точно дека радикалното зголемување на потрошувачката 

на енергијата во општеството е посебна карактеристика на нашиот век,

77



сепак има мислители кои укажуваат дека тој процес не е започнат во 

дваесеттиот век, ниту во претходниот век, туку многу одамна - дури 4.000 

години пред нашата ера.1

Kora станува збор за современиот научно-технолошкиот развој, 

којшто ce засновува на современата компјутерска технологија, може да ce 

каже дека ce јавува една тенденција на смалување на користењето на 

енергијата (кај одредени машини и во одредени сегменти, посебно во т.н. 

компјутерска технологија). И покрај ова генерално важи тезата дека 

количеството на енергија кое им е потребно на луѓето е во постојано 

зголемување.1 2 Тоа го налага императивот од трагање по нови, сигурни и 

евтини извори на енергија. Ова заради неколку причини: прво, постојните 

извори на енергија ce при крај (така на пример, според најоптимистичките 

проценки ce смета дека резервите на нафта и на јаглен ќе ce исцрпат 

најкасно за еден век); второ, тие постојни извори на енергија (јагленот и 

нафтата, a кон нив може да ce приклучи и производството на енергија со 

помош на фисија во постоечките нуклеарни реактори) ce многу големи 

загадувачи и опасни за човековата околина. Наместо нив ce предлага 

постепено заменување со алтернативни извори на енергија и тоа: сончева, 

енергијата на ветерот, енергијата на морските бранови и сл. Посебна 

револуција во производството на енергија ќе претставува 

ството на енергија со помош на фузија (што како процес не е опасна и 
нема штетни нус-продукти за човековата животна средина, a ќе биде и

1 L.Mumford, Mit о mašini 2: Pentagon moći,str.179

2 John Naisbitt and Patricia Aburdene, Megatrends 2000: Ten New Direction for the 1990's, William 
Morrow and Company Inc., New York 1990, p.25.
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многу евтин начин на добивање на енергија, во споредба со постоечките 

начини).

Трето. континуираната акцелерација на општествениот

може да ce издвои како посебно значајна карактеристика на современиот 

научно-технолошкиот развој.1 Имено, брзината како параметар е во 

центарот на многу фундаментални општествени процеси, како што ce: 

производството, градењето, транспортот и комуникациите. Огромната 

акцелерација на современиот научно-технолошкиот развој (посебно на 

некои негови сегменти - на пример, развојот на современата компјутерска 

технологија и посебно на компјутерите), во чија основа ce наоѓа брзината 

како параметар е еден од основните индикатори на моќта во современите 

владеачки елити, во некои конкретни општества и во светотво целина.

Како што истакнува L.Mumford од 18 век наваму како главни 

критериуми натехнолошкиотразвој ce:

- моќта (за извршување на разни посебни дејности, a посебно за 

контрола на другите со помош на физичка закана/од уништување/, со која 

ce гарантира спроведувањето на некоја замисла);

- квантитативното зголемување на производството (во потес- 

на и поширока смисла - во сите области форсирање и стимулирање на 

едноставно квантитативно зголемување) и

- брзината, сфатена и практикувана претежно во строго квантита- 

тивна смисла.1 2

1 Оваа карактеристика најексгогацитно е пзразена преку ставот дека „економсиот развој 
нема граници“. Во својата книга посветена на глобалните светскн текови во 2000 година, 
Џ.Нејзбит и П. Абардин имаат именувано еден поднаслов од книгата. John Naisbitt and 
Patricia Aburdene, Megatrends 2000: Ten New Direction for the 1990's, pp.24

2 Споредисо:Д Mumford, Mit o mašini 2:, Pentagon moći, str.180.
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Ваквата аксиолошка структура на општествениот систем си има 

негативни консеквенци врз развојот на светот во целина, конкретните 

општества и за човекот како единка. Така. галопирачкото темпо на про- 

мените cé помалку дава можности за исправање на грешките. Од друга 

страна, тоа дава објаснување за злосторствата на индустријата кои ce 

манифестираат во:

а) уништување на значајни делови од историското наследство;

б) трајно и немилосрдноуништување на човечката околина и

в) со самото тоа уништување и сакатење на човекот како единка и 

како вид.

Kora ce зборува за улогата на брзината за животот на човекот, за 

одделните општествени групи, па дури и за целото општество, целосно е 

применлива~народната поговорка дека „брзината прави штета“. Затоа, би 

било добро луѓето во процесот на научно-технолошкиот развој да ce 

придржуваат кон една друга поговорка - "festina lente". Ho, луѓето сепак не 

„брзаат бавно“, туку луѓето брзаат многу, по секоја цена и во сите сфери и 

тоа за жал е „цел за себе“ (во хегеловска смисла на изразот), без некоја 

посебна причина (која би имала квалитативно аксиолошко оправдување, 

од индивидуален или од поширок аспект). Брзањето заради брзање е начин 

на живот во современиот свет. Зошто?

На ова прашање не е можно да ce даде еден целосен и задово- 

лителен одговор, пред cé заради тоа што проблемот е многу комплексен и 

неговата детерминираност е поликаузална. Но, во продолжение ќе биде 

направен обид да ce објаснат, барем некои од тие причини, кои може да ce 

издвојат како позначајни.
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Сите позначајни процеси во современиот свет ги контролира т.н. 

комплекс на моќта, или пентагонот на , 1 кој е „главата“ на

современата општествена мегамашина.1 2 Тој комплекс на моќта кој има 

контрола врз развојот на светот во целина, успеал народната поговорка 

„брзината прави штета“, да ja претвори во друга (деловна) поговорка - 

„брзината и штетата прават пари“. Така таа деловна поговорка 

безмилосно ce применува во сите општествени сфери, без оглед на цената 

што ja плаќаат за тоа луѓето (како единки), разните општествени групи 

(посебно, општествено маргиналните групи) и одделни народи (посебно, 

материјално недоволно развиените).

Во таква состојба современиот свет личи на еден тркачки автомо- 

бил којшто ги нема сите команди за успешно управување, иако доволно 

опасен и ризичен е самиот факт да ce вози таков (неисправен) автомобил 

со огромна брзина. Имено, денешните тркачки автомобили и понатаму ce 

прават со кочници (сопирачки) и со волан (управувач). Но современиот 

комплекс на моќта, кој го диригира научно-технолошкиот развој не 

дозволува (заради зачувување животот на возачот) намалување на 

брзината, промена на правецот на движењето на возилото или запирање 

на истото.

Четврто, желбата за контрола би можела да ce издвои како суш- 

тинска карактеристика на современиот научно-технолошкиот развој. Тоа 

е желба за контрола сама по себе, контрола на cé што може да ce 

контролира, па и на она што не може (па ce поставува како цел што по

1 Изразот во наводници е на L.Mumford п асоцијацијата на зградата во која е сместен 
врвниот воено-технолошкиот комплекс на САД е директна и намерна.

2 И овој израз е од терминолошкиот корпус на Л.Мамфорд, a го користи во веќе наведу- 
ваното дело „Митот за машината".
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секоја цена треба да ce реализира). Овде станува збор за желба за контро- 

ла во смисла на владеење со нештата (предметите, процесите, појавите, a 

секако најпов еќе-владеењесо луѓето, апсолутна контрола врз луѓето во

вистинска смисла на тој збор). Таа желба ce остварува на разни (најчесто 

на два) начини и тоа како: 1 .непосреднаконтрола (дури и во физичка 

смисла на зборот) и 2 .посреднаконтрола. Последнава може да биде во 

најразлични видови. Всушност видот на контролата не е важен. туку е 

важно таа да биде ефикасна. Како најприфатлив облик на посредна 

контрола за „пентагонот на моќта“ е т.н. далечинска контрола. Таа треба 

да овозможи контролорите да бидат сигурни во ефикасноста на истата, a 

од друга страна да бидат доволно далеку за да бидат безбедни, па во случај 

на некоја непредвидлива ситуација (кога за покусо или подолго време ќе 

немаат целосна контрола) да не бидат евентуално повредени.

Моќта на новиот воено-технолошки комплекс уште повеќе ce 

зголемува со новите комуникациско-информациски технологии (при што 

посебна улога имаат сателитите, телевизијата и радиото, телефонот и 

другите средства за масовна комуникација). Cera со помош на далечин- 

ското управување ce овозможи ефикасно функционирање на централизи- 

раната власт во воените, управните работи, како и во финансиските 

системи на светски план. Меѓутоа, далечинското управување (чии моќи ce 

зголемуваат со помош на микроелектронската технологија, a посебно со 

компјутерите) има и сериозни слабости.1

Петто, суштинска карактеристика на научно-технолошкиот развој 

е неразделната врска меѓу науката, техниката и технологијата. Оваа

1 За нив ќе биде пишувано во понатамошниот дел од текстот, кога ќе ce зборува за 
општествените последнци од компјутеризацијата.
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спрега (врска) го детерминира целокупниот научно-технолошкиот развој 

во современиот свет. Апликацијата на фундаменталните научни откритија 

ce остварува во различни сфери од општеството. Спрегата меѓу науката и 

техниката и технологијата, во современи услови предизвикува радикални 

промени во повеќе пунктови. Такви пунктови ce: употребата на нови 

материјали (а посебно откривањето и користењето на т.н. суперпроводни 

материјали во сферата на микроелектрониката), автоматизацијата и 

роботизацијата (на производството, сообраќајот, комуникациите, медици- 

ната, биотехнологијата, образованието, космонаутиката и космичките 

проучувања ит.н .1

ПТесто, сциентизацијата1 2на одредени глобални општества и на

светотво целина.

Седма карактеристика. што би можела да ce издвои како значајна 

за современиот научно-технолошкиот развој е рапидното зголемување 

на степенот на образование на населението и воопшто радикално 

изменетата улога и значење што го има образованието во совреме- 

ниот свет. Така, значајно ce унапреди квалификационата структура на 

вработените. Вообичаената претстава за дистрибуцијата на степенот на 

образование во едно конкретно општество, шго порано имаше форма на 

пирамида cera е изменета. Така наместо форма на пирамида (во која на

1 Спореди: A.Dragićević, Kritika političke ekonomije, str.66; Politička enciklopedija, Savremena 
administracija, Beograd 1975, str.625-626; проф.д-р Т.Чокревски, Социологија, c.374-376 и др.

2 Во современи услови сциентизацијата ce карактеризира со: 1. ексклузивното зголему- 
вање на научно-истражувачката дејност и количеството на научните знаења; 2. растечка 
примена на науката н научните методи во сите сфери од човечкото дејствување; 3. израс- 
нување на науката во главна детерминанта на техничкиот и стопанскиот развој на 
современите општества и 4. нагло зголемување на степенот на образование на населе- 
нието. Adolf Dragičević, Kritika političke ekonomije, Globus, Zagreb 1984, str.66
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дното беа широките слоеви на недоволно стручни кадри, a на врвот 

високостручните кадри) образовната структура на вработените и на 

населението може да ce претстави во форма на квадрат поставен на едно 

свое теме. Со ваквата нова претстава на дистрибуцијата на образованието 

ce сака да ce нагласат две работи: прво, дека бројот на неквалификувана 

или недоволно квалификувана работна сила е cé помал во вкупната обра- 

зовна структура и второ, дека бројот на кадрите со одредена квалифика- 

ција е cé поголем.1

Како значаен тренд поврзан со образованието е и тој дека ce проме- 

нија многу стереотипни сфаќања за образованието и за неговата улога 

во општеството. Почна поцелосно да ce сфаќа значењето на образова- 

нието за вкупниот општествен развој.1 2 3

Во последната деценија од овој век, како посебно значаен ce 

наметнува проблемот со т.н. компјутерска (информатичка) писменост. 

Имено, cé поголемиот број на компјутерски (информатички) писмени луѓе 

ce јавува како императив за успешен развој на било кое конкретно 

општество.Ј

1 Спореди: Владимир Петковски, Знаењето и новнте технологии: образование-наука- 
нови технологии, Комунист, Скопје 1989, стр.37; Vladimir Paar, "Obrazovanje u funkciji 
znanstveno-tehnološkog razvoja", NAŠE TEME (Zagreb), 1-2/1988, str.55-60; Ivan Pajden, "Društvena 
znanost, obrazovanje i tehnološki razvoj", NAŠE TEME, 1-2/1988, str.177-182 и др.

2 Да ce видн: Ričard Rorti, "Obrazovanje bez dogmi", PREGLED (Ambasada SAD), Beograd 
251/1990, str.44-47. Посебно значаен проблем e колку од вкупниот општествен производ 
треба да ce инвестира во образованието за тоа да даде најоптимален ефект врз вкупниот 
општествен развој. Во врска со ова индикативен е трудот на Antun Mijatović: "Treća tehno
loška revolucija ili obrazovanje za razvojne promene“, NAŠE TEME, 1-2/1988, str.43-54. За истиот 
проблем може да ce спореди иВ. Петковски, цнт. дело, стр.38-39.

3 П остојат  повеќе нивоа на инф орматичка (компјутерска) писменост. d-r Velimir Srića 
(Zagreb) наведува четири такви нивоа. Првото ниво  на инф орм атичка писменост е 
совладуваше на техничките вештини на ракување со компјутерот. Второто ниво  е
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4,- Ha крајот во овој дел ќе бидат споменати клучните процеси кои 

ce случуваат денес во светот, a кои ќе влијаат на преобликување на нашите 

животи денес, во блиска но и во подалечна перспектива. Според примерот 

на САД, Нејзбит  во нашироко познатата книга зборува

за десет такви процеси:1

а) Од индустриско кон информациско општество.Иако ce уште мис- 

лиме дека живееме во индустриско општество, ние всушност преминавме 

на стопанство во чија основа ce наоѓа производството и распределбата на 

информациите; б) Од технологија на принуда кон висока технологија. 

Развојот е насочен во правец на понатамошно развивање на високата 

технологија; в)Од национална кон светска економија. Развојот во рамките 

на националните структури е cé помалку значаен, a мора cé повеќе да ce 

има предвид процесот на глобалното светско стопанство; г)Од употреба 

на краткорочни кон употреба на долгорочни термини. Краткорочните 

интереси ce заменуваат со долгорочни; д)Од централизација кон децен- 

тралиација. Процесите на централизација cé повеќе ce заменуваат со 

децентрализација во сите сфери; ѓ) Институционалната помош ce повеќе 

ce заменува со самопомош, односно ce поголемо потпирање врз сопстве- 

ните сили; е) Од претставничка демократија кон учесничка демократија. 

Ce открива дека во ерата на многу брзата распределба на информациите,

поврзано со примената на компјутерите во совладување на разни проблемеки ситуации
(на пример, користењето на текст едиторот за составување на некој текст). Третото 
ниво овозможува решавање на проблемите во врска со користењето на информациите 
што ги дава современата компјутерска технологија (користењето на тие информации во 
решавањето на некои практични проблемп во конкретни институции или организации). 
Четвртото ниво на компјутерска писменост е поврзано со сфаќањето на олштестае- 
ните последици на информатизацијата (пред cé, сфаќањето на информацијата како 
специфичен параметар од фундаментално значење за современото општество). Velimir 
Srića, "Obrazovanje i nove informacione tehnologije”, NAŠE TEME (Zagreb), 1-2/1988, s.61-66.
1 John Naisbitt, Megatrendovi, GLOBUS, Zagreb 1986, str.9.
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рамките на претставничката демократија стануваат застарени; ж)Од 

хиерархиско организирање и односи кон мрежно организирање и односи. 

Хиерархиските структури го губат своето значење, a предност добива 

организирањето во форма на мрежни структури; з)Развојот во светот ce 

поместува од Северот кон Југот. ѕ) Од избор „или-или“ кон избор со 

повеќе можности. Од општество со ограничен развој и специфичен избор 

ce преминува во слободно општество со повеќе можности за избирање.

Околу една деценија подоцна Дон со својата соработничка

Патриша Абардин  дава десет процеси кои ќе влијаат врз нашите животи:

а) Бумот на светската економија во 1990-тите; б) Ренесансата на 

уметностите; в) Појавувањето на слободно-пазарниот социјализам; г)Гло- 

балните животни стилови и културниот национализам; дјПриватизаци- 

јата на „државата на обилство“; ѓ) Појавата и издигнувањето на Пацифич- 

киот Рим (станува збор за cé поголемото значење на САД, Јапонија, Кина 

и другите држави од Југоисточна Азија за севкупнииот развој на светот, a 

посебно за економскиотразвој); е) Деценија на жените во областа на рако- 

водењето; ж)Период на биологијата; з) Повторно оживување на религи- 

ите во Новиот Милениум и ѕ) Победа на индивидуата.1

Според понапреднаведените автори, тоа ce всушност десетте клуч- 

ни процеси кои ќе ги одбележат 1990-тите години и ќе треба да ja отворат 

влезната врата во Третиот милениум.

1 John Naisbitt and Patricia Aburdene, Megatrends 2000: Ten New Direction for the 1990's, 
William Morrow and Company Inc., New York 1990, pp.13, потемелно овие процесн ce 
разработени во целата книга, a на наведената страна е дадена конкретно поделбата.
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ВТОЕДЕЛ

ГЦта глаш

ПОИМ И ОСНОВНИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА 
СОВРЕМЕНАТА ИНФОРМАЦИСКА ТЕХНОЛОГИЈА

1. Поим за современа информациска гиехнологија

Тешко е еднозначно да ce определи што е тоа современа информа- 

циска технологија. Постојат бројни сфаќања, a и слични изрази за истата 

суштина.1

Современата информациска технологија ce однесува на едно шир- 

око поле на процеси кои ce поврзани со нувањето (складирањето, натру- 

пувањето), копирањето, пренесувањето од едно на друго место, покажу- 

ваљвто(изнесувањето,изложувањето;достапноста) и обработката (мену-

1 Во овој контекст ќе биде акцентирано само тоа дека постои неразделна и супггинска 
поврзаност меѓу современата информациска технологија и компјутерите (заради едно- 
ставниот факт што, според најголемиот број автори кои ce занимаваат со оваа пробле- 
матика, компјутерите и компјутерската технологија ce само еден дел од современата 
информациска технологија).Затоа некои современи проучувачи rö употребуваат изразот 
„современа компјутерска технологија“ (или само „компјутерска технологија44). Во завис- 
ност од начинот на нивната определба, a и според нивната супггина, според некои е 
поширок изразот „современа информациска технологија64, a за другите попшрок е 
изразот „современа компјутерска технологија44.

„Современата компјутерска технологија44 може да биде поширок израз, ако ce 
знае дека современите компјутери од најновите генерации ќе обработуваат п знаење, a не 
само информации.
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вањето) на информациите.1 Станува збор за компјутерски засновани 

информации, коишто ce пренесуваат било преку телефонски линии, 

кабли, сателити, телетекст, или со други средства. Со други зборови совре- 

мената информациска технологија ги опфаќа сите оние актшвности кои 

овозможуваат зголемување на интензитетот и ефикасноста на сите 

информациски процеси. Притоа е посебно значајно тоа што елементите на 

информациската технологија ce користат секогаш поврзано со човеко- 

вото знаење и искуство. Нагласувањето на зборот „современа“ укажува на 

успешната интеграција на информациската технологија (со која ce врши, 

пред cé, обработка на податоците) и телекомуникациите (посебно 

оптичките комуникации) со што ce направи вистинска револуција, како во 

квантитетот на информациските текови, така и во нивниот квалитет.2

1 Ова е всушност едно порестриктивно сфаќање на современата информациска техноло- 
гија и тоа е непосредно врзано со т.н. „материјални технологии“. Но, постои н пошироко 
сфаќање на современите информациски технологии, според кое во нив влегуваат освен 
„материјалните технологии“ и т.н. „социјални технологии44- во кои влегуваат и испиту- 
вањата на мислењата, периодите за комуникација и економска подготовка, поединечните 
разговори и сл. Вакво сфаќање застапува познатиот научник Jean Lojkine во една своја 
понова статија. Jean Lojkine, "Un espace public non reconu: la discussion dans Гenterprise", 
CAHIERS INTERNATIONAUX DE SOCIOLOGIE, volume ХСУП-1994, str.374.

Вака сфатен изразот „современа пнформациска технологија“ е поширок од изра- 
зот „современа компјутерска технологнја4*.
° Спореди: Random House Webster's Electronic Dictionary and Thesaurus, College Edition, 
Version 1.0, Copyright Reference Software International, ppl340-50,1605-15; Colin Gill, Work, Un- 
employement and the New Technology, Polity Press, Cambridge (with assossiation Basil Blackwell, 
Oxford) 1985, str.4; Herbert Simon, “The Social Impact of Computers: What Computers Mean for 
Man and Society" in: MICROELECTRONICS REVOLUTION..., Tom Forester (Edit.), str.4; Aziz Šunje, 
Aleksandar Savić,"Informational Organisation" in: ORGANISATION AND INFORMATION SYSTEMS, 
Zdravko Kaltnekar and Jože Gričar (Edit.)..., Bled 1989, t.1., str.154.
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2. Сосшавни делови на современаша информациска

технологија

Како што постојат разлики околу поимното определување на 

современата информациска технологија, така постојат разлики и во врска 

со составните делови на истата. Меѓутоа, без оглед на разликите, сепак 

може да ce прифати дека основата на современата информациска техно- 

логија ja сочинувааттри клучни технологии и тоа:

1.микроелектрониката,

2. компјутерството (компјутерската и

3. комуникациите (телекомуникациите).1

Сепак прифаќајќи ja понапреднаведената поделба од B.Steel и 

J.Wellington, ce има предвид фактот дека постојат и други поделби и дека 

со неа не ce исцрпени сите можности за определување на составните 

елементи на современата информациска технологија.1 2

1 B.Steel, Ј.'Wellington, Računan i komunikacije, Tehnička knjiga, Beograd 1987, str. 174
2 Ha пример, информациската технологија може да ce оирецели и како снстем чпл 
составни деловн ce: 1. знаењето, 2.дејностите /поврзани со производството, чувањето и 
пренесувањето на информациите/ и 3. управувањето со информациските активности (Aziz 
Šunje, Aleksandar Savić, “Informational organisation“ vo “ORGANISATION AND INFORMATION 
SYSTEMS", t.1, str.154).

Самата компјутерска технологија (ако no друга основа ce поврзе со процеснте 
што ce случуваат во стопанството) може да ce подели на три типа, имајќи го притоа како 
критериум степенот на интелигенција што го има секој од овие типови на производи н 
тоа:1. технологија на „неинтелигентни спстеми“, 2. технологија на системи со вештачка 
пнтелигенцпја и З.технологија на системи со интелигенција блиска /слична/ на природната 
/човечката/пнтелигенција “Natural-like inteligence systems" (A.Šunje, A. Savić, op. cit., str.154).
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3. Основни каракшерисшики на современаша информациска

технологија

Кои ce основните карактеристики на секоја од трите технологии, 

составни делови на современата информациска технологија?

Компјутерството како технологија е постаро од микроелектро- 

никата, бидејќи првиот компјутер бил направен порано од првиот чип. 

Компјутерството ja опфаќа микроелектрониката како еден од своите 

составни делови, но тоа е фактички поврзано и со извршување на други 

активности, коишто излегуваат надвор од доменот на микроелектрон-

скатаиндустрија. __

Информациската технологија фактички ги опфаќа следните 

активности: 1.проектирање и анализа на системите; 2.произвоДството на 

софтвер; 3. собирање и шифрирање на податоците; 4.давањето на јасни и 

разбирливи информации, како и други активности (на пример, средување и 

обработка на многу податоци, пред тие да бидат дадени како информации, 

управувањето со разни системи со помош на компјутерите, производство 

ео помош на компјутери, учење со помош на компјутери, креирање 

/дизајнирање/ со помош на компјутери и сл.).1

1 Спореди: В.Steel, Ј.Wellington, Računah i komunikacije, str.175; Colin Gill, Work, Unemployment 
and the New Technology, str.3-5; Z.Kaltnekar and J.Gričar (edit.), Organization and Information 
Systems, str.173; H.Simon, "The Social Impact of Computers” in: MICROELECTRONICS REVOLU
TION", (T.Forester, edit.), str.420 идр.
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Микроелектрониката, во вистинска смисла на зборот, била фунди- 

рана со конструирањето на првиот чип1 во 1964 година.

Во овој контекст е доволно да ce напомене дека постојат два 

основни видови чипови: процесорски и мемориски чипови. Првите ce 

користат за обработка на податоците, a вторите за чување (складирање) 

на податоци.

Накусо, микроелектрониката ce занимава со проектирање, про- 

изведување u користење на разни микроелектронски елементи, a по- 

себно на чиповите.1 2

Комуникациите ce најстари од трите понапреднаведени техно- 

логии (составни делови на современата информациска технологија). Име- 

но, луѓето комуницирале меѓусебно уште од најстари времиња со помош 

на различни средства, техники и симболи. За илустрација ќе бидат наведе- 

ни неколку од нив: чадни сигнали, светлосни сигнали, звучни сигнали (со 

чукање во тапани со одреден ритам и варијации на јачината на звучниот 

сигнал, кои имале строго одредени значења), потоа преку телеграф, a во 

поново време со телефон, токи-воки и други радиоапарати. Како најнов

1 Наједноставно чипот може да ce определи како мал електронскикруг, произведен во 
континуирана постапка, при што сите електронски елементи биле нанесени на Спенка 
силициумска плоча.

До 1964 година основните електронски елементи (транзистори, отпорници п 
кондензатори) ce произведувале независно еден од друг и потоа ce поврзувале со жица за 
да ce оформи електронски круг. Но, после 1964 година електронските елементи почнале 
да ce произведуваат во контпнуирана постапка (со печатење, т.е. леење) на тенка 
силициумска плоча.

Значајно е да ce истакне дека во литературата(посебно во многу светски познати 
енциклопедии и речници кога зборот чип ce поврзува со компјутерите, ce употребува 
изразот ,,микрочип“.Спореди: The Pocket Oxford Dictionary - Seventh Edition, Clarendon 
Press, Oxford 1995, pp.463; Random House Webster's Electronic Dictioanary and Thesaurus, 
College Edition, Version 1.0., Copyright Reference Software International, 1992, pp. 1300-50; 
B.Steel i J.Wellington, Računari i komunikacije, str. 174-175 идр.
2 B.Steel, J.Wellington, op. cit., str.175
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вид комуникација ce смета комуницирањето со помош на радио и телеви- 

зиски бранови (преку сателити) и комуницирањето преку оптички кабли. 

Современите облици на комуницирање, најчесто ги нарекуваат теле- 

комуникации.

Според B.Steel i J.Wellington, во нив спаѓаат барем три медиуми:

1.телефоните, 2. телевизиските и радиобрановите и 3. оптичките кабли.1

Поаѓајќи од различни аспекти при анализата на современата 

информациска технологија2 можно е да ce наведуваат голем број карак- 

теристики. Во овој контекст, ќе бидат наведени неколку карактеристики 

на современата информациска технологија кои ce сметаат како фунда- 

ментални (нормално без притоа да ce има илузија за некоја „апсолутна 

исцрпност“, како во набројувањето, така и во експликацијата на истите).

Прво, новите технологии можат да ce окарактеризираат како 

мултидимензионални и интегративни. Како аргумент за ваквото твр- 

дење најчесто ce изнесува трансдисциплинарниот карактер на новите 

технологии, коишто од една страна, настануваат со интегрирање на број- 

ни знаења, a од друга страна, од нив ce создава нова целина.

Втора карактеристика која може да ce издвои во врска со совре- 

мената информациска технологија е што новите технологии имаат многу- 

бројно u комплексно унество во разни сектори во производството и во 

други стопански сфери, при што ce врши трансфер на технологијата во 

сите сфери од стопанството.

Како трета карактеристика која е релевантна за современата 

информациска технологија е тенденцијата за воведување на организа-

1 Исто, стр. 175-176
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ционата и у п р а в у в а ч к а т а д и м е н з и ј а  во производните сили.Што значи,

при оценувањето на карактерот на новите технологии, истите нужно мора 

да ce согледуваат од аспект на организирањето и планирањето, како во 

производството, така и во целото општество пошироко.

Четврто. современата информациска технологија е насонена кон 

едноставно манипулирање со информациите, при што како тенденција 

ce јавува рутинските работи поврзани со обработката да ги извршува 

современата информациска технологија (во тој контекст посебно компју- 

терите), a човекот да ги презема ce покомплексните и покреативните 

обврски.

Петто, (непосредно поврзано со претходното) современата 

мациска технологија може да обработува податоци единствено во 

строго дефинирана форма. Тоа од своја страна, ja наметнува потребата 

податокот што ќе ce обработува да ce извлене од контекстот кон кој 

припаѓа.

Фундаментална карактеристика по која современата информа- 

циска технологија ce разликува од сите други технологии е дека сите други 

технологии претставуваат примена на знаењето во една или во друга 

форма при производството на материјални добра, a современата 

информациска технологија донесува промени во самото производство 

на знаењето.1

Pavao Novosel: "Neke društvene posledice nove informaciske tehnologije" vo: "ZNANOST-TEHNIKA- 
DRUŠTVO" (Gl. i odg. ur., Davorin Rodin), FPN Sveučilišta u Zagrebu,Zaregb 1980, s.133.

Bo врска co карактеристиките на современата компјутерска технологија мож е да 
ce види поиш роко во: MARKSIZAM U SVETU (Beograd), 6-7/1986, str.192-194; A. Pulić, op. cit., 
str.27-28; F.Ejbelson, A.Hamond, "Opšte karakteristike elektronske revolucije" vo zbornikot "MIKRO- 
ELEKTRONSKA REVOLUCIJA I DRUŠTVENE POSLEDICE", str.21-30 и др.
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5.- Како еден вид операционализација на претходнонаведените 

заеднички карактеристики на современата информациска технологија (а 

исто така во функција на подобро сфаќање на општествените последици 

од современата информациска технологија) ќе бидат наведени преднос- 

тите на микроелектронската технологија и на технологијата на оптич- 

ките комуникации, во однос на другите технологии. Исто така ќе бидат 

дадени неколку податоци од кои ќе може да ce види вистинскиот развој на 

трите клучни технологии-составни делови на современата компјутерска 

технологија.

Од создавањето на чипот па cé до денес (значи отприлика послед- 

ните три децении) бројот на компонентите пораснал од 10 на 1.000.000. 

Односно ce забележува пораст од 100.000 пати во однос на чипот од пред 

три децении.1

Чиповите имаат многу предности во однос на класичните елек- 

тронски кругови. Прво, штедењето простор заради нивната енормна 

минијатуризација. Имено, обработувачкиот капацитет за кој во педесет- 

тите години беше потребна цела соба, cera може да ce добие со еден чип со 

површина од неколку милиметри квадратни. Второ, многу

побрзи од класичните електронски кругови. Трето, заради својата голе- 

мина (минијатурни), чиповите ce применливи во многу апарати (машини 

за перење, машини за миење садови, калкулатори, камери, рачни часов- 

ници и др.). Четврто, чиповите ce многу поевтини од елек-

тронски кругови. Летто, за ефикасна работа на чиповите е потребно 

мало количество енергија.. Шесто, тие ce многу посигурни во секакви 

услови, пред cé, заради тоа што немаат подвижни или одвоени делови.

1 Спореди: F.Ejbelson, A. Hamond/'Opšte karakteristike elektronske revolucije", str.21.
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Седмо, трошоците за сервисирање (доколку би дошло до некој дефект) ce 

многу помали, затоа што самите чипови имаат способности за откривање 

(локализирање) на дефектот.

Накусо, во врска со развојот на микропроцесорите1 може да ce 

издвојатнеколку карактеристики.

Прво,бројот на компонентите кои е можно да ce сместат на еден 

интегрален круг ce удвојува приближно за временски период од една 

година.1 2

Второ, микропроцесорите jaзаменуваат софтверската (прог- 

рамската) логика со хардверска логика. Софтверската логика може да 

биде сместена во полупроводнички мемории само за читање (односно т.н. 

ROM-Read Only Memory).

Трето, микропроцесорите донесоа нова филозофија во проек- 

тирањето на електронските системи. Таа логика ce состои во тоа што ce 

настојува да ce изврши што поголема концентрација на компонентите на 

помал простор (сите да ce сместат на што помал број делови). Тоа од своја

1 Постои разлика меѓу поимите „чип“ и „микропроцесор“. Според информатичката тер- 
минологија терминот (микро) чип (/micro/chip) најчесто ce употребува со две значења: 
1.ннтегрално коло што с потсистсм сам за cede и врши одредени функдии и 2.парче 
кристал кој ce користи како основа (подлога) за изработка на полупроводни деловп илп 
ннтегрални кола. Од друга страна термннот „микропроцесор" (microprocessor) ce употре- 
бува најчесто за да го означи централнпот процесор на електронскиот пресметувач, 
реализиран во едно или повеќе интегрални кола (чипови). Спореди:Тће Pocket Oxford 
dictionary, CLARENDON PRESS, OXFORD 1995, pp.463; ИНФОРМА, 1/1994, стр.15.
2 Барем досега така течеше тој развој, a како понатаму ќе тече тој развој веројатно дека 
никој не може прецизно да прогнозира. Но, кај повеќето мислители е рашпрено сфаќа- 
њето дека малку е веројатно досегашниот пнтензитет на удвојување на компонентпте да 
продолжи и понатаму, затоа што ce смета дека дека на некој начин е постигнат лнмит во 
густината на микроелементите кон можат да ce сместат на еден електронски круг.
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страна овозможува многу висок степен на флексибилност на проектите 

базирани намикропроцесори.1

Минијатуризацијата присутна во развојот на микроелектрониката, 

a поврзана со производството на микропроцесорите, си има свое влијание 

и врз развојот на информациската технологија. Имено, чипот што го 

произведе познатата фирма INTEL наречен „чип 860“ создаде прет- 

поставки било кој обичен персонален компјутер да биде претворен во 

суперкомпјутер, со вградување во него на овој чип (кој патем речено на 

парче силициум со димензии 10-15 см има обединето централен процесор, 

графичка единица и меморија).

Идните компјутери ќе бидат засновувани на молекуларна елек- 

троника и ќе трошат стоилјади до милион пати помалку енергија, ќе 

имаат огромни мемории,1 2 a брзината на пренесувањето на сигналот ќе 

биде и десетилјади пати поголема.

Како најнова генерација компјутери (од аспект на основниот 

материјал од кој ќе ce изработуваат и начинот на кој ќе ce пренесуваат 

податоците) ce сметаатт.н. оптички компјутери, a ќе ce изработуваат врз 

основа на т.н. оптичка технологија.3 * * *

1 П ош ироко за  проблем ите поврзани со развојот на м икропроцесорите м ож е да ce види 
кај: А.Ј. Nicols, "Opšti pogled na primenu mikroprocesora11 BO зборникот: MIKROELEKTRONSKA 
REVOLUCIJA I DRUŠTVENE POSLEDICE, Nolit, Beograd 1986, str.132-133 И понатаму; Filip 
Ejbelson i Alen Hamond, "Opšte karakteristike elektronske revolucije", ibid, str.21 ; B.Steel and J.VVel- 
iington, Računari i komunikacije,str.175; Colin Gill: "The Emergency of Microprocesor" in: WORK, UN
EMPLOYMENT AND THE NEW TECHNOLOGY, p.2-3 идр.
2 Така само во еден молекул на DNK ќе може да ce сместат 220 мемории, како што 
истакнува д-р Б. Симиќ Главашки од универзитетот во Охајо, САД (Galaksija, 187/1987, 
str. 19).
3 Во Беловите лаборатории неодамна е конструиран првиот оптичкн транзистор со
ласери, кои емитуваат фотони преку жицп тенки колку влакна од коса. Истражувачите
cera настојуваат таа технологија да ce поврзе со стандардните електронски компјутерн и
да создадат системи кои ќе можат да работаат и до елјада пати побрзо од денешннте
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Оптичката технологија отвора незамисливи можности и во 

комуникациите. Веќе ce зборува за т.н. оптички комуникации, односно 

пренесување на сигналите преку оптички кабли. Револуција во телеко- 

муникациите би требало да донесе и т.н. оптички засилувач (оптичко 

појачало), што ќе може во голема мерка да го подобри преносот на 

телефонските сигнали на големи далечини.1

Како значајни достигнувања во сферата на комуникациите ce и 

користењето на течните кристали во презентирањето на сликата на екран 

(т.е. „дисплеј врз основа на течни кристали“, LCD-Liquid Cristal Display) и 

конструирањето на „просторно светлосниот модулатор“ (SLM- Space Light 

Modulator) кој ja гради сликата со помош на светлосен сноп."

Оптичките кабли внесоа револуционерни промени во телекому- 

никациите поради неколку клучни предности што ги имаат во однос на 

другите материјали со кои ce пренесувани информации (на пример во 

однос на бакарните кабли).

Прво, нивниот енормно зголемен капацитет за пренесување на 

сигнали.

Второ, големата брзина на пренос на сигналите.

Трето, малото слабеење на сигналот, што ce должи, пред ce, на 

малите загуби во преносот/ * i 2 3

систем и (Jean Bylinsky, “insight 'Beil Labs1", PREGLED, Ambasada SAD, Beograd, 245/1989), str. 13
i str. 18).
1 Засега рекордот на еден лабораториски оптички засилувач е пренесениот сигнал на 
далечина од 372 km. Jean Byiinsky, претходнонаведенатастатија., PREGLED, 245/1989, str. 16.
2 Повеќе за тоа може да ce види во Galaksija(Beograd), 227/1991, str.25-28.
3 Според најновите податоци, направени ce оптички влакна кај кои загубата на еден 
километар изнесува помалку отколку игго е загубата на светлината кога минува нпз 
прозорско стакло.
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Четврто, тежината на оптичките кабли е многу помала отколку 

тежината на бакарните кабли.1

Петто, оптичките кабли ce отпорни на електромагнетни влија- 

нија и на зрачења од различни извори. Тоа, од своја страна, многукратно ja 

зголемува нивната практична применливоство различни услови.

Шесто, оптичките влакна обезбедуваат тајност при пренесување на 

сигналите, односно на пораките. Фактички не е можно прислушкување на 

врските, дури и во ситуации кои ce сметаат најповолни за тоа.

Седмо, електричната изолираност на оптичките кабли овозможува 

поврзување на системи кои ce наоѓаат на различни електрични потен- 

цијали, како и користење на врски онаму каде што постои зголемена 

опасност од пожари и експлозии.1 2

1 За должина од еден километар оптпчките кабли ce десет пати полесни отколку бакар- 
нпте кабли (ова според податоците од 1988 година, a денес веројатно овој сооднос е уште 
поповолен во користна оптичките кабли).

2 Многу солидна и интересна статија (богата со податоци и интересни аналнзи и 
компарации) за оптичките комуникации имаат напишано I.Farkaš и M.Smiljanić, "Optičke 
komunikacije:juče,danas,sutra".Galaksija, 191/1988, str.72-74. Предностите на оптичките (комуни- 
кацпи) кабли наведени понапред ce синтетизирани врз основа на податоците во таа 
статија.
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КОМПЈУТЕР И К ОМПЈУ ТЕРИЗ АЦИ J A; ВИДОВИ И 
РАЗВОЈ HA КОМШУТЕРИТЕ

1. Поим за комијушер и за комијушеризација

1,- Етимолошки терминот компјутер доаѓа од англискиот глагол 

compute којшто значи: смета, пресметува, брои, оценува, одредува вред- 

ност.1 Иако и во некои други светски јазици ce употребувале долго некои 

други термини,1 2 сепак денес како најдоминантен во повеќето светски 

јазици е точно терминот компјутер. Точно заради тоа ќе биде посветено 

поголемо внимание на анализата на тој термин.

Во врска со терминот „компјутер“ забележливи ce најмалку три тен- 

денциикај другите јазици (во однос на англискиотјазик од каде изворно 

потекнува терминот).

1 Види: Webster's Third New International Dictionary, ENCYCLOPAEDIA BRTTANICA, INC, 
Chicago/Auckland, Geneva, London, Manila, Paris, Rome, Seoul, Sydney, Tokyo, Toronto/ 1986, 
Volume I, str.468; Webster's Dictionary, Book Essentials Publications, Larchmon, New York 1988, 
str.88; THE NEW ENCYCLOPAEDIA BRTTANICA, volume 3, MICROPAEDIA, 15 th EDITION, 
ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA, INC, CHICAGO, 1993, STR.507; ENCARTA 95 (Microsoft), 
THE COMPLETE INTERACTIVE MULTIMEDIA ENCYCLOPAEDIA (Computer).

2 Спореди: ENCYCLOPEDIE GENERALE LAROUSSE, en 3 volumes, tome 3, LIBRARIE 
LAROUSSE, PARIS 1973, str.182; DICTIONNAIRE DE LA LANGUE FRANÇAISE, HACHET
TE, Nouvelle edition, PARIS 1994, str.767; LE PETIT LAROUSSE -illustr , LAROUSSE, PARIS 
1995, str.253.
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П рво , директно преведување на терминот компјутер со зборови со- 

одветни на одделните јазици.Така најчесто ce употребуваат термини кои 

означуваат сметач,односно пресметувач.

Посебно е интересен пример еволуцијата на термини поврзани со 

компјутерите кај Французите. Тие уште од почетокот на развојот на 

компјутерите, си имаа своја терминологија. Имено, според податоците од 

некои најнови речници и енциклопедии, терминот ordinateur кај нив ce 

употребува уште од 1951 година, за да ja означи суштината на она што 

денес најшироко ce подразбира под терминот computer.1 Во овој контекст 

треба да ce истакне дека дури и Французите покрај терминот ordinateur (кој 

доскоро беше исклучиво употребуван) го употребуваат и терминот 

computer (кој може да ce најде во официјалните француски речници од 

последните неколку години).* 2

XLE NOUVEAU РЕТТТТ ROBERT(dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française), 
DICTIONNAIRES LE ROBERT, PARIS 1994, p. 1543

2 Co оглед на фактот што Французите и франкофонското подрачје пошироко, ce прв и 
директен конкурент на Англичаните и на англо-саксонското јазично подрачје, во упот- 
ребата и во експанзијата на одредени термини, во продолжение ќе биде даде кус преглед 
на еволуцијата и експликацијата на терминологијата поврзана со компјутерите кај 
Французите.

Во францускиот јазик терминот ordinateur ce употребува пред повеќе од четири 
децении. Имено, во познатиот LE NOUVEAU РЕТГГТ ROBERT (dictionnaire alphabétique et 
analogique de la langue française), DICTIONNAIRES LE ROBERT, PARIS 1994, ce укажува 
дека терминот ordinateur за првпат ce употребува во 1951 година, дека потекнува од ordo, 
ordinis (лат.= става ред, доведува во ред, средува), a дека потоа е заменет со англискиот 
термин computeur (стр.1543). На ова место компјутерот (ordinateur) ce определува како 
електронска машина за бројна обработка на информации, извршувајќи ги притоа со 
голема брзина операциите на една зададена програма. Во истиот речник ce употребува и 
изразот micro-ordinateur, за кој ce упатува дека за првпат е употребен во 1971 година и ce 
определува како ordinateur со мала големина чијашто единица за обработка е само еден 
микропроцесор (стр.1403).

Во енциклопедијата LAROUSSE, trois volumes en couleur, LIBRARIE LAROUSSE, 
PARIS 1971, t.3, стр.68 ce употребува термннот ordinateur, но за него нема објаснување. 
Првпат во една француска енкциклопедија терминот ordinateur, со објаснување за него,
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Второ, создавање на нови изрази во повеќето јазици, со кои ce сака 

да ce изрази суштината на терминот компјутер. Најчести такви изрази ce 

два: сметачка машина и електронска сметачка маишна, нормално пре- 

ведени на соодветните јазици.

Трето, паралелно со овие две тенденции во одделни јазици егзис- 

тира и тенденцијата на адопција (прифаќање, присвојување) на самиот 

термин компјутер во оригинална форма.

Во македонскиот јазик терминот компјутер најчесто ce преведува 

со зборот сметач. Тој одговара на синонимот од српскохрватското јазично 

подрачје рачунар. Меѓутоа, ако веќе ce прифаќа тенденцијата за преведу- 

вање на терминоткомпјутер, тогаш посоодветно би било да ce употре- 

бува терминот пресметувач. Ова заради едноставниот факт што терми- 

нот сметач води потекло од глаголот смета, кој не е еднозначен. Имено, 

тој освен сметање во смисла на пресметка, може да означува и сметање во 

смисла на попречување, односно отежнување на некоја активност.

го сретнавме уште во далечната 1973 година (во ENCYCLOPEDIE Generale LAROUSSE,en 3 
volumes, tome 3, str.182). Ho, во истата енциклопедија ce употребува и терминот calculateur. 
Притоа е нагласено дека терминот calculateur е поопигг од терминот ordinateur, бидејќи 
тие (ordinateurs) извршуваат не само пресметки, но упгге го обезбедуваат управувањето и 
автоматекото извршување на комплексните организми (системи).

Исто така терминот ordinateur ce сретнува и во новото издание на DICTIONNAIRE 
DE LA LANGUE FRANÇAISE, HACHETTE, Nouvelle edition, PARIS 1994, str.767. Bo истпот 
речник на стр. 222 ce употребува и терминот computeur.

Во најновото издание HaLE PETIT LAROUSSE - illustré, LAROUSSE, PARIS 1995, на 
страна 253 e даден терминот computer т.е. computeur, додека за терминот ordinateur ce 
објаснува (коментира) дека е застарен (остарен) и упатува на терминот computeur, како 
на понов термин. Сепак на стр. 722 ce употребува терминот ordinateur и ce објаснува 
истиот.

Французите ce доследни при употребата на свои термини ordinateur/microordinateur, 
a терминот computerisation (кој во англо-саксонското подрачје ce употребува паралелно со 
терминот informatisation), во франкофонското подрачје воопшто не ce сретнува /барем во 
литературата која ни беше на располагање/ туку исклучиво терминот informatisation).
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Во стручната литература во македонскиотјазик може да ce сретне и 

изразот електронска сметачка машина (ЕСМ). Меѓутоа и овој израз ги 

има истите недостатоци кои ce поврзани со терминот сметач. Имено, 

компјутерот не може да ce сведе само на сметачка машина, заради тоа 

што тој извршува и други операции освен пресметувачките,1 т.е. извр- 

пгува и „други комплексни функции со голема брзина“.1 2 3

Постои уште една причина којашто ja потврдува тезата дека ком- 

пјутерот не може да ce сведе само на електронска сметачка машина. Тоа 

е поврзано со материјалите од кои ce изработуваат и од кои ќе ce изра- 

ботуваат компјутери'5, a посебно современите т.н. .4

1 Во оваа смисла интересна дефиниција на терминот ordinateur е дадена во престижниот 
LE ROBERT Dictionnaire.- DICTIONNAIRES LE ROBERT, PARIS 1992, стр.701. Таму 
компјутерот ce определува како „електронски пресметувач снабден со меморија со 
големи можности и со средства за ултрабрзо пресметување; има можност да ja прилагоди 
програмата.на условите_ида.донесува.сло_жени одлуки (решениј а).

2 Webster's Dictionary,Book Essentials Publications, Larchmon, New York 1988, str.88

3 Иако микропроцесорот како основа на современите компјутери, најчесто ce изработува 
од силициум и ce засновува на електрониката, тоа не мора да е задолжително. Имено 
групи од предавателни мехнизми и лостови, или групи од вентили и затворени садови 
можат да ги извршуваат истите логички функдии на апсолутно ист начин. Навистина 
досега ce направени мехзнички хидраулични компјутери. Предноста на електронските 
компјутери е нивната брзина. Извршувањето на една просечна компјутерска програма со 
компјутерска парна машина, би одзело цел човечки живот. Точно брзината на микро- 
процесорите е таа која ги прави компјутерите да бидат чудо на денешнината. Уин Л.Рош, 
Компјутрна библија, I дел Computer Times Ltd., Computer Science Book Publishing, Софија 
1995, стр.29.

4 Како основни компоненти на биокомпјутерите ќе бидат одделни биополимери. 
Спореди: Robert Hecht-Nielsen,“Poslednja čovekova tehnologija",Galaksija(Beograd),224/1990,str.14; 
D-r Dušan Starčević, “Računah-hardware", Galaksija, 217/1990,str.30 i D-r Đuro Koruga, "Neuro- 
računari i njihova primena u medicini1', vo: ZBORNIK RADOVA, Prvi kongres medicinske informatike, 
Beograd 1990, str.205-207; Горан П.Трајковски, „Биокомпјутер!?“, МИКРОЧИП (Скопје),
8/1993, стр.7.
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Прифаќањето на некои термини и изрази во нивната ориги нална 

форма е тенденција која е присутна кај многу јазици во светот. Таа тен- 

денција е присутна заради тоа што одамна е согледано дека преведува- 

њето на некои термини и изрази е непотполно, a честопати буквалните 

преведувања ce неможни и бесмислени.1

Во овој контекст ce предлага во македонскиот јазик да ce адопти- 

раат термините компјутер и компјутеризација и тоа од следните при- 

чини:

прво , со тоа би ce зачувала суштината на поимот компјутер;

второ, би ce избегнала неконзистентноста што е присутна кога ce 

преведува терминот компјутер, a истовремено ce употребува терминот 

компјутеризација;1 2 *

трето, со тоа македонскиот јазик не би изгубил од автентичнос- 

та, туку напротив-обратно. Тој би ce збогатил со зборови (компјутер и 

компјутеризација) кои ce употребуваатво голем број држави во светот.4

1 Примерите за ваква преведувачка пракса од поновиот хрватски јазнк ce многу 
нлустративни основа за создавање на цело богатство шеги и вицеви врз таа основа.
2
Постојат неколку такви случаи во словенските јазици. Прво, во рускиот јазик терминот 

компјутер ce заменува со изразот „електронна вшчислителна машина'4 (ЕВМ), a ce 
прифаќа терминот компјутеризација. Второ, во српскохрватскиот јазик терминот рачу- 
нарсе употребува како синоним за термпноткомпјутер, асе прифаќа терминот компју- 
теризација (конзистентно би било да ce употребува терминот рачунаризација, но таков 
термин во литературата не може да ce сретне). Трето, оваа неконзистентност е присутна 
и во македонскиот јазик. Така терминот компјутер ce преведува со сметач, a во литера- 
туратане може да ce сретне терминотсметачизација, туку е прифатен и ce употребува 
терминот компјутеризација.

Од друга страна, во овој контекст е значајно да ce спомене дека во врска со 
стандардизација постојат и позитивни тенденции за негова стандардизираност и во облата 
на меѓународните компјутерски комуникации. Во оваа смисла извонредно значаен е 
проектот за стандардиација на транслитерацпјата на македонската кирилица. За ова да ce 
види статијата од д-р Мирко Спироски, „Транслитерација на македонската кирилица во 
латиница44, ИНФОРМА (Скопје), 6/1994, стр.33-35
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2.- Постојат многубројни пристапи* 1 и дефиниции на поимот 

компјутер. Во основа можат да ce издвојат неколку групи дефиниции на 

поимот компјутер.

ТТрво, постојат дефиниции кои сакаат да го прикажат компјуте- 

рот како прост збир од (микро) електронски елементи (флип-флопови, 

односно прекинувачи и вклучувачи). Тоа ce најсимплифицираните тех- 

ницистички сфаќања на поимот компјутер. Тие него го сведуваат на прост 

збир на механички елементи, не укажувајќи при тоа на функциите кои тој

3 Концептот за автентичноста на било кој јазик (во смнсла на некоја апсолутна 
категорија) е предимензиониран кај повеќето народи. Во стварноста апсолутно чист 
јазик не постои. Тоа е и нормално ако ce имаат предвид процеспте на акултурација и 
енкултурација, кои ce постојано присутни во дифузијата на културните вредности меѓу 
одделни народи и групи на луѓе. Затоа и прифаќањето на зборови од други јазициво 
матичниотјазиксе смета како нормална работа во развојот на јазикот на одреден на- 
род. Во таасмисла прифаќањето на странски зборови во македонскиот јазике афир- 
миран факт. За оние кои ce уште веруваат во митот за апсослутно чистиот јазик (во 
конкретниов случај македонскиот), ќе бидат наведени само неколку странски зборови 
кои можат да ce сретнат во речникот на македонскиот литературен јазик, a кои почну- 
ваат со буквата К. Така во Речникот можат да ce сретнат следнпте зборови: компила- 
ција, конвенира, конверзија, конвулзија, конгруентен, конституција, контузија, контума- 
ција и др. (Блаже Конески редак./, (Речник на македонскиот јазпк: со српско-хрватски 
толкувања, МакедонскакнигаиГрафичкизавод Гоце Делчев, Скопје 1986, стр.343-350). 
За жал во Речникот ги нема зборовите компјутер и компјутеризација, кои на многу 
луѓе им ce поблиски и поразбирливи по својата суштина, отколку понапред-наведените 
зборови.
Kora во поновите речници и кај тврдокорните Французи (во смпсла на употребата на 
исклучиво свои термини и и избегнување термини од англиското јазично подрачје) ce 
сретнува терминот компјутер, зоигго тоа да не го направиме и ние во нашиот јазик.

1 Така д-р Стево Божиновски, од мнопггвото пристапи истакнува два дијаметрално 
спротивни: практичарски и биокибернетски. Според првиот компјутерот е алатка, сред- 
ство кое треба да служи за решавање на некои проблеми на човекот, кој е корисник. Од 
друга страна, според биокибернетскиот прпстап компјутер ce сфаќа како небиолопжо 
суштество кое има вештачка интелигенцпја и кое потенцијално ќе има и вештачки 
емоции. Компјутерот ќе еволуира и во идннна ќе мора да ce прават закони кои ќе мораат 
да го земат во предвид постоењето на овне небиолошки суштества. Стево Божиновски, 
Оператпвни системи н системски софтвер I: Фон Нојманови компјутери и монопроцесни 
оперативни системи, ЗУМ ПРЕС, Скопје 1994, стр.З.
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ги извршува (односно кои може да ги извршува). Таквата определба на 

компјутерот „предизвикува куп погрешни претстави за него кај луѓето“. 1

Второ, најраширени ce оние сфаќања кои компјутерот го опреде- 

луваат како алат, средство, односно машина за обработка на податоци или 

на информации. Во рамките на оваа група дефиниции постои поделеност 

однајмалку два аспекти:

а) за тоа дали компјутерите ce машини кои обработуваат податоци 

или информации и

б) за каков тип машина ce работи кога ce зборува (односно кога ce 

пишува) за компјутерот.' Во рамките на втората група на дефиниции ce 

чини дека ce поблиску до вистината оние дефиниции кои истакнуваат 

дека компјутерите ce средства (алати, машини) за обработка на подато- 

ци и на информации.1 2 3

Трето, постојат дефиниции кои го определуваат компјутерот како 

средство, но од еден посебен аспект. Имено, таквите дефиниции го опре- 

делуваат компјутерот како средство кое ги зголемува способностите на

1 Оваа забелешка на Марвин Мински (еден од водечките светски компјутерски 
стручњаци) е прифатлива. Но, во дефинирањето на компјутерот и тој останува само на 
техничко ниво. Имено, според него „би било исправно ако ce истакне дека компјуте- 
рите не ce нипгго друго освен збир од елементи кои асоцираат симболи и контролираат 
процеси“ . (Наведено според: Hubert Dreifus, Šta računan ne mogu, Nolit, Beograd 1977, 
str. 192)

2 Bo врска co вториот аспект (за каков тип машина ce работи) во последно време 
несогласувањата ce повеќе ce надминуваат и ce зацврстува ставот дека компјутерот е 
универзална машина. Спореди: Miroslav Tuđman, Teorija informacijske znanosti, Informator, 
Zagreb 1986, str.47-48; H.Dreifus, op.cit.,str.17; Holger van den Boom,Digitalna estetika, Inforrmator, 
Zagreb 1988, str.8 идр.

3 Една таква дефиниција e дадена во книгата: D-r Vilim Ferišak/redak./,Osnove informatike, Infor
mator, Zagreb 1988, str.5
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човекот за апсорбирање, чување (складирање), преработка и анализа на 

податоците и на информациите. Поконкретно, компјутерот ce определу- 

ва како средство кое му овозможува на човекот да зголеми некои од сво- 

ите спознајни способности. Така на пример, Seimour Papert истакнува дека 

компјутерот е „нешто со кое ce мисли“.1

3,- Сите понапреднаведени дефиниции за компјутерот испуштаат 

една многу важна карактеристика на компјутерите. Имено, тие заборава- 

ат да ja потенцираат комуникациската функција  што ja имаат компјуте- 

рите во современиот свет. Значи, компјутерите не ce само средства (ала- 

ти, мапшни) за чување, преработка, класифицирање и анализа на пода- 

тоци и информации, туку и за пренесување на истите. Комуникациската 

функција на компјутерите е посебно актуелна во поново време, бидејќи 

благодарение на неа компјутерите овозможија светот да биде претворен 

во „глобално комуникациско село“ (Marshall Mc Luhan).

За потребите на овој труд, ќе биде дадена една определба за поим- 

от компјутер, со длабока свесност за ограниченостите што ги има секоја 

дефиниција, па во тој контекст и оваа.

Ќе ce настојува со дефиницирањето, од една страна, да ce определат 

суштинските карактеристики на компјутерите, не само од технички, туку и 

од социолошки аспект. Од друга страна, ќе ce внимава да не ce западне во 

еклектицизам.Врз основа на сето понапредизнесено ce предлага следната 

дефиниција. Компјутерот  е:

a ).машина(алат, средство) која автоматски ги прифаќа подато-

ците u информациите, истите ги обработува и ги дава резултатште од

1 Наведено според: Holger van den Boom, Digitalna estetika, str.6
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обрабошкаша иод влијание на одредена ирограма која е меморирана во
iнеа;

б)машина која е реирограмибилна, која е универзална,~ но исшо 

така и специјална;3

вјмашина која многу успешно може да ce применува за склади- 

рање , пренесување на подашоци и на информации;

г) средство кое може да ги зголеми некои од спознајните способ- 

ности на човекот (асо тоа да ги зголеми и неговите спознајни можно- 

сти), no исто така и да стесни одредени интелектуални способнос- 

ти на човекот;

д) средство кое е длабоко пенетрирано и интегрирано во скоро 

сите сфери од општествената стварност и кое според тоа, може да 

остави длабоки позитивни или негативни консеквенци врз глобалниот  

општествен систем, врз некои негови сегменти, или врз човекот како 

поединец и како род . 1 2

1Ђо литературата постојат спорови околу тоа дали ком пјутерот е маишна која обра- 
ботува само податоци, или пак м ож е да обработува и информации и знаењ е. Ce чини дека  
во оваа мисла е адекватно укаж увањ ето на Rolf Linkorh дека првите три генерации ком- 
пјутери м ем орирале, обработувале и пренесувале податоци, четвртата генерација истите 
процеси ги изврш увала со инф ормациите, a петтата генерација на компјутери ќе мемо- 
рира, обр аботува и пренесува знаењ е. (Rolf Linkorh, "Nema kulturnog samopotvrđivanja bez 
indus-trijske prisutnosti:pledoaje za evropsku kompjutersku industriju",MARKSIZAM U SVETU,6-7/1986, 
str.112).

2 К ом п јутер от е  универзална машина од најмалку две причини : прво , бидејќи м ож е да го 
симулира секој процес (барем  во принцип) кој м ож е да биде ф орм ализиран и вт оро , би- 
дејќи м ож е да симулира било кој друг (дигитален) компјутер, или некои машини и 
инструменти.

Ј Секој компјутер е специјална машина за време на изврш увањ ето на одредена ком- 
пјутерска програма. Види: Dušan Petković, Mali leksikon mikroračunarskih izraza, Savremena 
administracija, Beograd 1987, str. 120.
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4,- Поимоткомпјутеризација е неразделно поврзан сопоимотком- 

пјутер, поточно изведен е од него. За тоа е потребно и тој да ce опре- 

дели. За потребите на овој труд е дадена подолната дефиниција за поимот 

компјутеризација.

Компјутеризацијата претставува масовна и сестрана употреба на 

компјутерите во скоро сите сфери од општеството, од страна на по- 

широки или потесни општествени групи во одредени глобални опште- 

ства, како и во светот во целина, за да ce остварат одредени (пози- 

тивни или негативни)цели.
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2. Видови комијушери

Компјутерите можат да ce класифицираат во повеќе групи според 

различни критериуми. Во овој контекст ќе биде презентирана поделбата 

на компјутерите според следните критериуми: а) начинот на обработката 

и претставувањето на податоците и информациите; б) материјалите од 

кои ce изработени, т.е. нивните конструкционо-технички карактеристики 

и в) големината, ( капацитетот) на истите.

а) Според начинот на обработката на податоците компјутерите 

можатда ce поделатна: 1.секвенцијални и 2.паралелни компјутери.

Секвенцијални ce оние компјутери кои податоците ги 

туваат на тој начин што извршуваат последователно една по друга 

операција.. Значи, нивната основна карактеристика е што не можат да из- 

вршуваат повеќе операции истовремено при обработката на податоците 

или информациите. Таква способност имаат т.н. паралелни ,

кои можат да извршуваат повеќе операции истовремено.1

Од аспект на обработката на податоците и презентирањето на 

добиените резултати, компјутерите можатда ce поделат на:

1.аналогни, 2.дигитални и З.хибридни.

Суштината на аналогните компјутери е во тоа што не вршат 

пресметувања во класична смисла на тој збор. Тие работаат на тој начин 

што користат разни физички големини, кои ги споредуваат врз ос- 

нова на одредена единица која ce нарекува аналог. Тие овозможуваат

1 И н тер есен и  податоци и информации за суш тината на паралелните компјутерн м ож ат  
да ce прочитаат во специјалниот прилог на списанието Galaksija (Bgd), 204/1989,стр .17-57 и 
п осебн о  на стр .21 ,25  31,46 47 и 54.
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мерење и читање на било кој резултат на континуирана скала која ce 

протега меѓу максималните и минималните вредности.

За разлика од аналогните, дигиталните компјутери сите резул- 

тати ги претставуваат со бројки.1 Суштината на дигиталните 

компјутери  А.М Turring ja експлицира на следниот начин: ...(машините со 

дискретни состојби) ce движат од една, во потполност одредена, кон 

друга сос-тојба. Овие состојби ce доволно различни за да може да ce 

занемари можноста од конфузија меѓу нив. Строго зборувајќи, не 

постојат такви машини. Cé во стварноста ce одвива континуирано. Но, 

постојат многу ви-дови маптини за кои можеме да мислиме како за 

машини со дискретни состојби. На пример, во разгледувањето на 

прекинувачите во системот за осветлување, погодно е да ce замисли дека 

секој прекинувач е дефини-тивно исклучен или вклучен. Мора да 

постојат и меѓуположби, но за повеќето цели нив можеме да ги 

занемариме.1 2

Накусо, за разлика од аналогните компјутери кои оперираат со 

континуирани (непрекинати) колинества, односно состојби, сите ди- 

гитални компјутери манипулираат (испрекинати,

дискретни) количества, односно состојби. Нормално дека хибридните 

компјутери ce оние кои имаат карактеристики и на аналогните и на диги- 

талните компјутери.

1 Ce што прави дигиталниот компјутер е засновано на една операција: способноста да ce 
определидалипрекинувачот, или „вратата“, е отворен(а) или затворен(а). "ENCARTA 95" 
(MICROSOFT), THE COMPLETE INTERACTIVE MULTIMEDIA ENCYCLOPEDIA (Да ce 
види под : Types of Computers; Analog Computers; Digital Computers).

2 Наведено според: HDreifus, op. cit., str.16
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2.- Според цената и можностите компјутерите најчесто ce делат на 

три големи групи: „суперкомпјутери“, „миникомпјутери“ (бизнис микро- 

компјутери) и „микромпјутери“.1

Суперкомпјутери ce оние компјутери кои имаат многу перифе- 

риски уреди(апарати), голема надворешна меморија. кои имаат моќен 

централен процесор или повеќе процесори и ce во состојба да извршуваат 

неколку милијарди операции во секунда, a кои најчесто ce употребуваат во 

научно-истражувачки и во одбрамбени активности,1 2 3 во големите претпри- 

јатија, државната управа и сл.Ј

Денешните суперкомпјутери, според својата архитектура, ce делат 

на три големи групи: линиски,векторскииповеќепроцесорскисистеми. 

Сите овие архитектури ce рефлексија на паралелното процесирање, секо- 

ја на свој специфичен начин.4

Миникомпјутери (business microcomputers) ce оние компјутери кои 

можат да извршуваат од 15 до 40 милиони операции во секунда.

MuKpoKOMÜjymepu(micTOCompntQT) ce обично оние компјутери кои 

имаат микропроцесор, како централен процесор, a истовремено имаат

1 Во литературата може да ce сретнат поделби кои, освен наведените три, вклучуваат и 
четврта група компјутери. Имено, таквите класификации освен големи, мини и микро 
компјутери, вклучуваат и т.н. средни (sic!!) компјутери. Види на пример: D-r Slavko 
Dobrenić/redak./, Informacijski sistemi, Savremena administracija, Beograd 1984, str.222

2 Спореди: "ENCARTA 95" (MICROSOFT), THE COMPLETE INTERACTIVE MULTIMEDIA 
ENCYCLOPEDIA (B o  делот: Digital Computers); Davor Ljubić,"Superkompjutori", во зборникот: 
“Automatizacija poslovanja u radnim organizacijama1' /redak./ Antun Kliment, str.29; B.Steel, J.Welling
ton, Računari i komunikacije, str.215 и др .

3 Всушност, суперкомпјутерите ce најскапите најмоќни компјутери од класата на т.н. 
mainfraime computers.
4

Davor Ljubić, op. cit., str.29
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ограничена надворешна меморија и периферни уреди (апарати)/а ce 

способни да извршуваат до 10 милиони операции секоја секунда.1 2 3

Самите микрокомпјутери во литература најчесто ce делат на две 

подгрупи: а)лични(персонални) и б)куќни(домашни, хоби) компјутери.

Линните компјутери ce апарати изработени врз основа на 

високите технологии, со архитектура која е ориентирана кон крајниот 

корисник/

Куќните компјутери ce средства за работа, за игри, учење, a исто 

така и средства за комуникација. Личните компјутери од куќните презе- 

леодредени активности, a пред cé, хоби игрите. Како интересна каракте- 

ристика на личните компјутери може да ce наведе и таа дека тие ce упо- 

требуваат за обавување на стручни задачи и активности, како и за лични 

потреби, a бараат релативно мало познавање на информациската техно- 

логија. Првите куќни компјутери почнале да ce употребуваат од 1977 

година и биле наменети за игратачовек-компјутер.4

1 З а  ж ал  овде м ора да ce истакне дека и оваа поделба е ( во крајна инстанца) условна. З а  
тоа  постојат  две основни причини: 1.развојот на компјутерите , кој доведува до про- 
мени на перф орм ансите на компјутерите во нагорна смисла (и овозм ож ува оние компју- 
тери кои до вчера сме ги сметале за  големи, ден ес да ce во класата на средни  
ком пјутери) и 2 .развојот на компјутерската технологија овозм ож ува многу лесно  
придвиж увањ е и во обратна насока. И м ено, еден обичен  личен компјутер м ож е многу 
л есн о  да  ce претвори во суперкомпјутер, ако во него ce вгради т.н. супер чип (кој не е 
ниттгто друго, туку обич-на електронска плоча или картичка ). З а  ова мож е да ce видн 
Bo:Robert Hecht-Nielsen, "Posiednja čovekova tehnologija”, Galaksija, 224/1990, str.13 и "Super-čip 
daje novu snagu računara", Galaksija, 212/1989, str.6

2 "ENCARTA 95" (MICROSOFT), THE COMPLETE INTERACTIVE MULTIMEDIA ENCYCLO- 
PEDIA (B o делот: Digital Computers).

3 D-r Antun Kliment,Osobni kompjutori sredstvo rada,BO зборникот:AUTOMATIZACIJA POSLO
VANJA U RADNIM ORGANIZACIJAMA, /redak./ Antun Kliment, Informator, Zagreb 1988, str. 61-62,

4
D-r Antun Kliment/redak./, Primjena osobnih kompjutora u radnim organizacijama, Informator, Zagreb 

1987, str.5
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Иако некои автори ce обидуваат да направат разлика меѓу личните 

и куќните компјутери, правецот на развојот на компјутерите ce одвива 

така што ce повеќе ce бришат границите меѓу нив. Фактички денес во- 

општо и не може да ce разликуваат (или барем е многу тешко да ce на- 

прави разлика меѓу) личните и куќните компјутери.

3, - Според материјалите од кои ce изработени и според нивните 

конструкционо-технички карактеристики компјутерите можат да ce по- 

делат на повеќе групи. Според материјалите од кои ce изработени, ком- 

пјутерите можат да ce поделат на: 1.механички, 2.електронски и З.био- 

компјутери (кои céynrre ce во истражувачко експерименталнафаза).

Механинките компјутери ce веќе минато и нивното место, од ас- 

пект на нивната практична употребливост, е во музејот на старини. 

Електронските (поточно микроелектронските) компјутери ce сегашност 

и блиска иднина, a биокомпјутерите ce подалечна иднина, како што 

истакнуваат некои добри познавачи на процесите во развојотна инфор- 

мациската технологија.1

4, - Како посебна група компјутери кои имаат ce поголемо зна- 

чење во современото општество ce т.н. неврокомпјутери. Неврокомпју- 

терството како што истакнува Robert Hecht-Nielsen еинжењерска дисци- 

плина која ce засновува на непрограмибилни адаптациони информацис-

1 За механичките и (микро)електронските компјутери ќе биде пишувано повеќе во 
текстот што следува, a кој ce однесува на развојот на компјутерите. Биокомпјутерите ќе 
бидат изработувани од различни видови биополимери. Засега е изработен ( во САД) 
транзистор од биополимери. Самиот развој на биокомпјутерите е поврзан со развојот на 
една нова дисциплина т.н. информациска биоЕдна од основните предностн 
на оваа дисциплина е што таа ќе овозможи деловите кои ce потребни за компјутерите да 
можат да ce одгледуваат во градина, како обични цвеќиња. Види: Robert Hecht-Nielsen, 
Poslednja čovekova tehnologija, str. 14; D-r Đuro Koruga, Neuroračunari i njihova primena u medicini. 
str.205
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ки системи, познати под името певропск  кои создаваат сои- 

стнси алгоритам  врз осиона иа влијаписто па окр уж увањ сто  цреку
iсеизорски систсм.

Нсврокомпјутсритс сс микрослектропски машипи кои ги имаат 
следпите осиовни карактсристики:

а) учагг врз основа на искуетвото, како и луѓсто;

б )  процесот  на нивпсуго обучуваи,с е сличси како  пр<)цссот иа
I

обучуваИ)С иа кучсгго или на мачката и ,

в) мстодитс на обработка па податоцитс сс мпогу блиски па опис 

кои ги користи човскот. " 1

1 11авсдсно снорсд D-r Koruga, Neuroračunari i njihova primena u medicini, str.205 
R.Hecht-Nielsen,Poslednja čovekova tehnologija, str.13
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3. Kyc осврш врз развојош на к и осповпи 

карактеристикипа т о ј р а з в о ј

1. - Првиот компјутер кој ноош пто бил изработеп но снетот го 

конструирал Хауард Ејкеп  па упивсрзитетот Харвард ( С 'АД ) 1 но 1 9 4 0 . 2 

Тој бил довршен во 1944 годинаи сс викал АЅСС (Автоматски калку- 

латор со уиравувачки редослед). АЅСС бил изработсн од мсхаиички дсл- 

ови со должииа од 16 метри и висипа 3 мстри. Тоа било всутиоет 

рсализација иа идејата па Чарлс Нсбиџ стара 112 годипи, кој го замис- 

лил првиот автоматски калкулатор за оишта памспа во Кембриџ 

(Англија) во 1832 година.

Првиот целоспо електронски тработен дигиталеи компјутср 

бил копструирап од страна па Преспер Екерт Џон Моушли во 1946

годипа /кој потекиува од идејата иа ЈДон Атапасов/ на уимвсрзитетот 

Псисилваиија(САД).4 '1’ој бил нарсчсп ENIAC (Рлсктронски нумсричкм 1

1 Гпорсд иајновитс сознаиија татксгго на нрвиот слсктроиски комијугср Пил I.Ion 
Лтаиасов од Ајова (СЛД). Тој со помош на своитс сргудснти го ивработил првиот компју- 
тср на свстот во 1939 годииа, a идсјата за тоа ja добил двс годшш iiopaiio.

1 ENCARTA 95 (MICROSOFT), THE COMPLET INTERACTIVE MULTIMEDIA ENCYCLO
PEDIA (Early Computers).

' THE NEW ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA, volume 3, MICROPAEDIA. 15 tli EDITION. 
ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA, INC., CHICAGO 1993, str.507

1 A слсдната година (1947 г.) I,Ion P. Рагацшш, копсгруирал прва цслосио слсктронски 
изработсна апалогна машина, во договор со 11ациоиалниот комигсч’ за одбраиа п 
истражуваљс на САД. THE NEW ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA, volume 3, MICRO
PAEDIA, 15 th EDITION, ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA, INC., CHICAGO 1993, str.507
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иитегратор и калкулатор) и во историјата официјалио с влезеп како прв 

компјутер целосио изработсп од електронски дслови.I 1

ENIAC бил конструираи за ноуспсшна рсализација па искои 

восни цсли( изработка на табсли за бомбардирање и гаѓаље, a исто така 

требало да помогне во производството на попрсцизни бомби, гранати и 

ракети). Иитересно е да ce иавсдс дека во литсразурата постојат нодато- 

ци за ENIAC кои мсгусебпо доста сс разликуваат. ( сиак со компараци- 

јата иа иовеќето извори, со голем стсиси иа сигурпост можс да ес истак- 

иататднитс карактеристики на ENIAC:

а)имал околу 18.000 слектронски цевки; б)тсжина околу 30 топи;

в) зафаќал површииаод околу 16 метри квадратпи; г) чрошсл 174 КВ/час 

елекггричпа енергија; д) за иеговата изработка билс иотрошсии 10 

милиоии долари; ѓ) клима уредот трошел повеќе струја од компјутерот; 

с) влезот и излезот на иодатоцитс биле преку дупчсни картички; 

ж)сфсктивно работел 45% од работиото време и з) извршувал околу 300 

сметачки оиерации во едиа секунда. 1

1 1Јо ноиовата литература м ож е да ce сретме податок кој укажува.на fo à  дска Брнтаи- 
цитс во т ек от  на В тората светска војиа имале изработсио еквивалсит иа ENIAC, кој бил 
наречен COLOSSUS. Toj бил изработен  во Bletchley Park, Buckingham psliire (Диглија), a 
бил спрсм еп за работа во 1944 година. Тој бил усиеш по прпмснуван за разбнВање на 
герм апскиот генераторски код „Еннгма“. М еѓутоа заради тајноста која била исонходна  
околу тој проект, податоциге остапале неиозиатп за јавносга ce до крајот иа 70-те  
годтши. И сто така ностојат податоци дека Брптаицнтс ирвп изградилс комнјутср кој 
навистина гн складирал својага нрограма п инсгрукцш пе. Тоа било наиравспо во 
1948 година на У ппверзитетот вб МАнчестср. З а  ова да сс видп: Retter B. Scott, Robotička 
revolucija, August Cesarec, Zagreb 1987,стр.47.

I
0

Б о литсрспурата ш то беш е консултираиа ноголеми отстаиуван>а во врска со нскои  
карактсристики 113 ENIAC ce сретнуваатво два случан и тоа кај автори, од iipocTopirre на 
нораиенш а Југославија. Нрво, во однос иа бројот  на слектропските цевки од кои бил 
нзградсн ENIAC ce сретнува бројка од 14.000 цевки, која мпогу отстаиува од ориги- 
иалот (18.000 ел. цевки). 13иди иа пример: В. Mitrović, В. Ivanović, Ѕ. Delić, Lični kompjuter: 
zašto čekati budućnost, Tehnička knjiga, Beograd 1985,str. 12. Шпоро, во врска co повришиа га
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Деиес комијутер со иста сила како ENIAC има џсиии димеизип. 
цсната му с иомала од 100 долари, a работи со иапон од нсколку волти.

Од асиектна целите за кои ceкористеле првите комнјутсри трс- 

бадасе иавсде податокот дека и сдеп одпрвитс комнјутери изработсн 

во САД, иеносредпо иосле EN1AC, кој бил иарсчен MANIAC (математич- 

ки анализатор, иумерички интегратор и калкулатор), исто така бил ко- 

ристен за воеии цели, иоконкретио за побрза изработка на хидрогсиска 

бомба(ѕЈсН).

2,- Досегашниот развој па компјутсритс во литературата вооби- 

чаеио ce дсли иа иеколку фази. Фактички дсиес може да сс зборува и за 

пстта и шсста гснерација па комијутсри, ‘а искои тврдат дека иема да е 

далеку времсто кога ќе ce копструираат компјутери од седмата 

геперација.2

Во литературата иајчесто ce сретнува ашдната периодизација на 

комијутерските генерации: * i 2

н п о  ja заф аќал ENIAC (реално околу 16 квадра пш мстри ) сс срстнува иодаток од 140 
метри квадратни, ш то е скоро осум  иати повеќе од реалниот. Види: Ante Pulić, Socijalističko 
samoupravljanje i suvremena informacijska tehnologija, Informator, Zagreb 1986, str.15.

Бо врска co иодатоците иа ENIAC ce прспорачува да ce снореди слсдиата литера- 
дура: Petter B.Scott, Robotička revolucija, str.47; A. King, Nova industrijska revolucija ili samo 
još jedna nova tehnolgoija?- во 3.6opiiHKOT:MIKROELEKTRONSKA REVOLUCIJA I DRUŠTVENE 
POSLEDICE (MER), str.34; Tomas Reneld Ajd, "Razvoj računske tehnike", MER, str.52; Džin 
Bilinski, Stiže nova računarska revoluciji , MER, str.9Ô; D-r S.Dobrenić/redak./, Informacijski sistemi, 
str.222; D-r V.Ferišak/redak./, Osnove informatike, str.104; B.Steel, J.Welington, Računari - i komuni
kacije, str.21; A. PuliĆ, op. cit., str. 15 идр.

i
1 З а  ова сиореди:, "Šesta generacija računara”, Galaksija, 220/1990, str.5-6 и D-r R.Hecht-Nielsen, 
"Poslednja čovekova tehnologija",. Galaksija, 224/1990, str.13. I3o овие две сгатни ce дадсни  
најнови аргументи за егзистирап>ето па нетгата и ш сстата генсрација комнјутсрн. Но 
основа м ож е да ce ирифати ст ав отдек а  ш сстата генерација комнјутери иретеж но е во 
исзраж увачко развојна ф аза.

2 T o a би бнлс комијутери кои ќе м ож ат да ce самореиродуцираат.
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Прва генерација 

Втора геиерација 

Трета геиерација 

Чстврта геперација 

Петта геиерација 

Шеста генерација

1946-1956; 

1957-1963; 

1964-1970; 

1971-1980; 
1981-во развој; 

1990-во развој.1

Првата генерација компјутери биле изработеии од 

цевки. Првите комијутери од оваа генерација биле ENIAC, MARK-1, 

MANIAC и EDSAC. Масовпото производство па компјутери'гс од првата 

гемерација започнало со производството па компјутсрот од типот 

UNIVAC-1 во 1951 година.1 >'

Како основен градсжеп материјал на втората номпју-

тери ce транзисторите. Осиовна каракте^истика па втората гепсрација

на компјутери, во однос на првата, е нивиата минијатуризација. Имено, 

трапзисторитеја овозможиле појавата на иптегралните кругови.

Понатамошната мииијаггуризација е иоврзана со развој на инте- 

гралиитекругови, кон биле оспова на третата компјутери.

И птересно е да ce наведе дека ностојат разлики меѓу одделни автори во врска со 
класифицираи>ето на одделнитс комијутерски гснерации. Така иа иример, за нскои 
иостои и т.н. „нулта геиерација“ на кои компјутери (кои немале сн особн ост  да Пидат 
програмирани), која заночнала во 40-те годиии, a за други тогаш  ночнала ирвата 
генерација на комнјутери. З а  ова да ce спореди: ENCYCLOPAEDIA UNIVERSALIS - 
MACROPEDIA, corpus 17, PARIS 1992, str.5-10; B.Steel, J.Welington,op.cit.,str.23; Нладимир 
П етковскн, Знаен>ето и повите технолопш : образованис-наука-нови тсхнологии, Кому- 
пист, Сконје 1989, crip.l76; D-r V.Ferišak/redak./,Osnove informatike,str.103-106; D-r A. Kliment, 
Primjena osobnih kompjutora u radnim organizacijama, str. 3-4; John Graham, Lični računari: vodič 
za izbor, korišćenje i primenu, Tehnička knjiga i ZUNS, Beograd 1986, str.14-20 i dr.
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Четвртата генерација иа компјутери ce разликувала воодпос иа 

третата сдипствепо во поиатамошниот развој na софтверот (Software= 

накусо, програми кои ce користат за оперираљс со компјутсрите, однос-
I

ио знасљето кое е неопходио во форма па програми за маиинулација со 

комијутерите), додека во хардверот (harclware= машипскиот дсл, ноточпо 

слектронските дслови од кои ce градепи комијутерите, како и оирсмата 
која е поврзапа со компјутерите, за да можат истите усиепшо да работаат) 
немало зиачајни промени. Така, во софтверска смиепа, додека за чрета- 

та генерација било карактеристично обработувањето во иакет, за чс'твр- 

тата генерација е карактеристичио појавуваљето па повеќекориспички 

оперативни системи со обработка надијалог.

Петта генерација компјутери ce употрсбуваат за комерцијалии 

цели. Во Јапопија во градот Цукуба, како и во пекои поразвиепи научио- 
истражувачки цеитри во САД и Европа, ce работи па проскти за развој 

и усовршување па шестата и, седмата генерација иа комијутери. Разликата 

меѓу неттата и шестата генерација на компјутсри е во тоа што иосгојат 

промепи како во хардверот, така.и во софтвррот. Од хардверски асиект, е 

карактеристичпо тоа што фон Нојмаповата архитекчура (која досега 

беше доминаитна) ce заменува со пова архитектура иа иовеќепроцесорски 

системи со паралелиа обработка. Во врска со софтверот, зпачајпо е што 

обработката на податоците и на ииформациите ce замеиува со обработка 
на зиас1ве.

Шестата генерација ce карактеризира со тоа што комијутерите 

од оваа геиерација ќс можагг да обрабспуваат иедоследии и пспотполми 

ипформации, како во форма на симболи, така и во форма ма броеви. 

Освеи тоа ce верува дека таквите компјутери ќе можат и самостојио да
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учат, да ce самоорганизираат, да ce самопоираваат. Имепо, тие ќе треба да 

имаат карактсристики па мпогу живи системи, a во иекои карактерис- 
тики ќе 'греба да бидат многу слични и иа човекот.

Практичиото реализираље на комијутерите од иеттата и посебно од 

шестата генерација, барем како што засега ce одвиваат рабоггите, ќе 

биде можпо со понатамошпиотразвој па иеврокомпјутерите.

3.- Неврокомпјутерството како дисциплипа не е мпогу помладо

од компјутсрството вооншто. Имено, првиот електромеханички 

компјутер бил направеи во' 1957 година. Меѓутоа, иеврокомпјутерството 

како технологија и како дисциплииа вооишто стагпирало, затба т т о  до 

неодампа скоро ситс истражувања биле насо^ени во иравец иа развој иа 

т.н. копцепт па вештачка иптелигенција. Тоа било рсзултат иа фактот 

што коицеитот на вештачката интелигепција го подржувалс многу вли- 

јателии компјутерски сгф уч 1ваци (како што ce: Marvin Minsky, Herbert 

Simon), како и мпогу други еминептпи стручљаци и паучиици, a иред сите 

пив John McCarthy (кој всушпост и го иопуларизирал изразот вештачка 

иптелигенција). гГака најголемиот дел од средствата памепети за исаражу- 

ваља во развојотпа информациската техиологија биле иамеиети за исфа- 

жуваЈвата во областа на венггачката иптелигенција, a за нсврокомпју- 

терството ce давале минималпи средства(ако воопшто и ce давалс во иекои 

средини).

Меѓутоа, иризианисто па ироф.Марвин Мински (на едма киифе- 

реиција па компјутерски сфучгваци одржапа во С'ап Дисго во 1986 годи- 

на) дека исфажуваи>ата во областа па вештачката интелигеиција ие ги 

дале очекуваните резултати и дека сс паоѓаат пред миогу сериозни нроб- 

леми, било свосвидпа виза за ироменувап>е па одпосот коп невроком-
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ијутсрските истражувања. гГака за само иоловина децсиија па поиитеп- 
зивни вложуваља во развојот ра певрокомпјутерството, тоа ималозабе- 

лсжливи рсзултати. Имено, досега ce направспи двс гспсрации па псвро- 

компјутсри, a чретата е во фаза. иа ироучуваље.

Накусотреба да ce зпас дека певрокопмјутшкви 

тери кои ce засиовуваат на имипшрсиое иа на човечките

неврони прирецепцијата, класифицирањето и на пода-

тоците и ипформациите.За разлика од досегашпите компјутери со

фон-Нојмаиова архитеклура, кои работаат секвспцијално, невроком- 

пјутерите ce високоиаралелии компјутсри. Во иродолжеиис ќе бидат ио- 

слсдователно дадени карактеристиките на фон-Нојмановитс и на нсвро- 

комнјутеритс.

Фон-Нојмановите компјутери(беа) сс: 1.алгоритамски, 2.програ- 

мирапи со помош на инструкции, З.меморијата и обработката одделени, 

4.обрабог1уваа една но сдиа хипотеза, 5,нс ce толеранггпи иа нарушувања 

(порсмег1ува 1ва), б.високологички операции и 7.бараат одговор преку 

строго зададепа логичка струкзура/

Од друга страиа, неврокомпјутерите сс: 1.ис алгоритамски, 2.пау- 

чени, З.имаат исти слемеити за мсморираље и обработка, 4.симултапо 

обработуваат поголем број иа хинотези, 5.толерантни иа иарушуван.а 

(iiopeMCTyBaiba), б.имаат ислогички онсрации и 7.сс карактеризираат со 

два осиовии процеси: адаптациja и кои овозможуваат барањс 1 2

1 Фактички досега ce нроектираии и нанравени нрску сго различни видови на 
неврокомијутсри, ио новеќето ,се експсримснтални. Сиорсд зборовите на ио шатиот 
саручн,ак за иеврокомпјутерство, R.Hecht-Nielsen, денсс само десетииа видови иевро- 
комијутери ce во слободиа нродажба, т.е. ce готови за комерцијалиа уиотрсба.

2 Спореди: Стево Божииовски, Оперативни системи и системски софтвср, ЗУМПРНС, 
Скоије 1994,стр.32
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одговор преку иајдеи мипимум во дадеи иростор, одиосио пошироко во 

дадсна состојба.1

Доссга можс да сс зборува за три геперации па 
тери. Копетруирањото на првата неврокомпјутери беше

овозможсио со иојавата на 32-битпите во VLSI-техпологија 

(тсхнологија со многу висок степеи па интеграција).2

Шпората геперацијаневрокомпјутери сс засновува па 

чипови. Постои суштинска разлика мсѓу првата и втората геперација иа 

псврокомпјутери, од аспект па принцииите и созпапијата врз кои истите 

ce конетруирапи.

Така, првата геиерација ма нсврокомијутери биле паиравепи врз 

основа на сознанијата од биологијата, a кај втората генерација певро- 

чипот е направен врз основа на сознаиијата за работата па биолошките 

системи. Фактички втората геиерација иеврокомпјутери е иаправена врз 
основа па продлабочепите сознанија што ги стекпале луѓето во врека со 

фуикционирањсто па биолошкитс системи.

Третата геперација на неврокомпјутери ќе биде направепа од био- 

лошки матсријали. Оваа геиерација иа компјутери во ссгашииот момепт * 2

' D-r Đuro Koruga, Neuroinžinjering, Galaksija, 217/1990, str.32 33.

2Овдс ce MiicJiii на неврокомпјутери составени од слекгроиски дслови, поточио од 
микрослсктронски делови. Првиот нсврокомпјутср бил конс груираи no 1957 годипа од 
Frank Rosenblate и од негошгге соработници. To a бил првиот (електромеханички тнп 
иа неврокомпјутер, кој бнл паречсн Perceptron. Ho 1960 годпна,Barnard Widiwv, од 
Унивсрзптетот во Станфорд ro иаиравил ирвиот (елекчрохемиски неврокомију гср кој 
бил наречсн Аделајн (Adeline). T'oa ce фактички иретходници на совремешпе непро- 
комнјутсри. Повеќе за ова може да сс види кај : D-r Đuro Koruga, Neuroračunari i njihova 
prime-na u medicini, Zbornik radova, I Kongres medicinske informatike Jugoslavije,.205-206 , ,

i
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ce иаоѓа во фаза па ироучување и иа пазарот исма комсрцијалем ком- 

ијуггер од оваа геиерација.

Фактички нејзиното појавување, егзистирање и нонатамошси раз- 

вој ce условепи со понатамошпиот развој иа една иова иаучна, инже- 

њсрска и филозофска дисциилина биокомпјутерството, или покоикрет- 

по на т.н. ипформацискабиотехпологија. Таа претставува свосвидиа

сиитеза на развојот иа три техиолошки области и тоа: микроеЈ1ск- 

трониката, биотсхпологијата и иа ипформациските техиологии. Сушти- 

ната иа иовата дисциплина (информациска биотсхиологија) ce состои во 

тоа што таа иастојува да ги примепи принципите па работа па биолош- 

китс системи, како и да користи органски и биолошки материјали за 

из1’радба на нови компјутсри и иа иителигеитии машиии.

Како значајни моиови, остваруванЈанапланот наиеврокомију- 

тсрството можатда сс иаведат следиите неврокомпјутсри:

a) производството на неврокомпјутерот DELTA-2 во 1987 година. 

иа чие комструира1ве работеле George Works, William llich, Steven Dies i 

Richard Casbo;

б) ANZA PLUS кој bo  1988 година го коиструирале Robert Hecht 

Nielsen i Tod Gutshov и

b )  SPN-1 b o  1990 годипа, кој го коисзруирал проф. д-р Ѓуро

од упивсрзитетот во Београд.1

D-r Đuro Koruga,Neuroračunari i njihova primena u medicini,Zbornik radova,I Kongres medicinske 
informaTUKe Југославијс..., стр.213. само дска DELTA 2 и ANSA PLUS имаат no околу 
1мшшон ироцесни елемситн, 1,5 милиони врски и можат да р са л т и р а ат  околу 6 мили- 
они врски во сскунда, додека SPN-1 (што с кусснка од: ссквснцијалси, иаралслси и иевро 
комијутер) има 5 мшшопи процсспи слсмснти,2 мнлиони врски и можс да воспостави 10 
милиопи врски во секунда. Ma овис трн иеврокомнјутери можат да сс рсалш ираат си гс 
доссга иознати иевропски мрежи.
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Ha крај, ќс сс навсде како ja објаспува разликата мсѓу досегаш- 

пите и нсврсжомпјутсрите проф.д-р Ѓ. Коруга. Спорсд исго 'гаа разлика 
пајлеспо може да ce сфати ако ce сиореди работата на левата и деспата 
хемисфера на човечкиот мозок. Едпата хемисфера работи секвеицијал- 

ни,аиалитички (програмибилии), a другата паралелии, иитсгралии (и исто- 

времено иеирограмибилни) процеси.

i
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ТРЕТДЕЛ
ОПШТЕСТВЕНИ ПОСДЕДИЦИ ОД 

КОМПЈУТЕРИЗАЦИЈАТА

Чистата моќ и нистото зпае/œ  ?о возви- 
шуваат човекош, no ne го усреќувоаш. Од 
сите пешта мораме да ги избираме опие 
кои пајповеќе му користат па живошош.

Френсис Еекоп

Н рваглава

Кус иреглед за иоследицише од комијушеризацијаша сиоред 
одредени области и нивоа

1.- Компјутерската револуција предизвика многу радикални про- 

мсни во различии општествеии сфери. За разлика од индусзрискача 

револуција која обезбеди евтина мехаиичка еиергија, комнјутсрската 

револуција обсзбеди евтина игггелектуалиа енергија. Радикалнитс ирсс- 

врти што ги доиесе компјутерската револуција сс можии благодарснис 

само на интеграцијата ма компјутерската технологија и на комупика- 

циската технологија.

Опнггествените последици што ги предизвика компјутсрската рс- 

волуција можат да ce иоделат па по и a нивното 

мапифестирање ce одвива во екомомската, иолитичката или кулчурпата
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сфера, или поконкретмо во одделни сфери како што сс: науката,
!

образоваиието,.уметиоста (ликовмата и музичката).Исто така и во некои 

сфери кои ce посебно зпачајпи за луѓето, какошто ce: медицината, 
банкарството, тргови-јата, поштеискитс и другитс услуги.

2,- Во зависиост од тоа како ce однесуваат кога врсдиуваат учинокот 

на комијутеризацијата врз онштеството, мислителите кои ce занимаваатсо 

проучува1ве на наведеиите нроблеми можат да ce иоделат иа две големи 

групи: оптимисти и иесимисти. Јасно е дека меѓу нив ce наоѓаат голсм број 

па нијанси. Во текстот што следува ќе бидат наведени прво иозитивиите 

последици од компјутеризацијата, а потоа и негативните иоследици од 

истата за општеството, наразлични нивоа (иочнувајќи од ниво па сдинка - 

иа која и е имапентен социјабилитетот, преку групно пиво, па седо ниво на 

глобално оиштество).

Воведуваљето на компјутерите за како ипдивидуа

(сфатеиа нред cé, како општествепа.индивидуа) ги овозможува следпитс 

позитивни ефекти: 1.зголемуваљето на заработувачката; 2.памалува- 

њето па работното време (како резултат иа зголсмената нродуктивност иа 

трудот, пред cé); 3.оашбодува1вето на работпиците од тсшките и оиасни по 

живот работи(иокрај високи печки во металургијата, па работни места ce 

штетни и опасни испарувања, како и иа други места штетни за здраијсто и 

опасни. за животот иа човекот); 4.отвораи>е па иови работии места на 
далечипа (т.н. „телеработа“ која може да ce извршува и во својот дом); 5. 

создаваље па претиоставки за поцелосмо и поадекватпо образоваиие иа 

работииците од непосредмото материјално производство, a со тоа и 

создавање иа претпоставки за поцелосио ослободување иа работииците во 

ироцесот на пеиосредиото материјално производство.
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Во екопомската сфера, компјутеризацијата има огромно влијание 

и врз иазарот на капиталот и на стоки. Имемо, cć иовеќс финапсискитс 

пазари ce компјутеризираат и пезамислива е било која бсрза во 

современиот свет без помошта па комијутеритс и телскомуиикациите. 

Вез нив на финаисискиот пазар ие е можпо: 1.да ce добијат ииформации за 

најбрзо време од огромни далечими, од било кое место иа земјината топка;

2.адекватно складирање па потребнитс ипформации и нивиото (исфрлање 

на новршината во прав момепт) користење; З.адекватната обработка на 

иодатоцитс и на информациите запотребите ма фипаисиските пазари, што 

исто така штеди огроммо време и иекогаш (а во попово врсме ce почесто) 

во финансиските траисакции тоа може да биде пресудно; 4.ирезентира- 

ibeTO на ииформациите иа посакуваниот иачин (графички, со разии 

хистограми, трендови и сл.) и б.воомшто ефикасно работсље и функцио- 

нираље иа финансиските пазари. Значи, современата компјутерска 

тсхнологија има огромпо влијание врз тековите кои ce одвиваат во 

современите финансиски пазари и тоа, пред cé, во позитивиа смисла. Дека 

сето понапреднаведепо е точно потврдуваат и некои емнириски исдражу- 

вања во врска со зиачењето на индустријата на фииансиски услуги за 

соврсмената компјутерска технологија и пошироко за ипформациската 

ипдустрија, како и за пејзиниотпоиатамошен развој.1

Раиидно зголемената динамика на финаисискитс иазари ие би била 
можпа без извопредно брзиот развој иа компјутерската техпологија и па

1 Истражувањата иа фирмата Me Kinsey and Со.(консултангска фнрма) нокажаа дска 
пндустрпјата на финапсиски услуги кунува околу 35% од иронзводнте на информациската 
технологија, иако вработува само !5% од вкуината работна сила во САД. Видп:\/еѕпа 
Ćosić,"Make money..,:novo tehnološko kraljevstvo finansijskog inžinjeringa", Galaksija, 227/1991, 
str.21-22,

I
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комуникациите. Така силната употреба па компјутерите дсисс с исопходна 

не само за нресметковпи операции,туку посебно за иобрзи извршуваља иа 

сложеиитс трансакции. Пбссбно е значајпо влијанието иа компјутерСката 

технологија врз „развојот на паучиото изучување на фипаисискитс наза- 

ри...“.1

Развојот иа совремеиата компјутерска технологија во скономска'га 

сфера ce маиифестира и со развој на новиот пазар па телекомуникаци, кој 
е под директио влијаиие па Скспанзијата на иформациската ипдустрија, a 

посебио експаизијата нателекомуникациската технологија. Меѓу другото, 

развојот на имдустриските гранки поврзани со развојот на телекомуника- 

циите допесува две круипи позитивни промепи во ошитеството:

1.либерализација на попудата од телекомупикациска тсхиологија на 

иазарот, што од своја страна е претпоставка за 2. создаваљс на вистинска 

конкуренција.2

Како нозитивиа поашдица од иримспата иа еовремената компју- 

терска технологија во економската сфера може да ce наведе и иоголемата
I

интеграција на работпиците во процесот иа материјалпото производство.

Меѓутоа, во сферата на екоиомијата, освен позитивните ефекти од 
воведувањето на совремепата компјутерска техпологија во досегапшата * 7

Rolph Т.Bonnie,"High Tech sur les marches financière: globalization, titriisation, inovation", Le Mois, 
Société de Banques Suisse, Bal, 10/1989, str.21-23 ,

7 Ваквите процеси ce карактеристимни иосебио за швајцарија, каде што енормио ce 
зголемсии ироцесите на либерализација на нагзарот за пристап на телекомуникациски 
тсхнологии од други конкуреитски фирми. На тој начин ce овозможува иодеднаков 
иристан на пазарот за сите конкурентски фирми, што ќе нонудат квалитстни ироизводи 
ио релатнвно иристашш цени. На швајцарскиот пазар ce. ирисутни и домпнантни нсколку 
телекомуникациски гиганти како што ce: American Telefon and Telegraf, Pacific Telesys, 
United Comunications i dr. Vidi: P.A. Schneiter, "Etats Unis: une poigne de favoris", Le Mois, 
10/1989, str.26 ,
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иракса сс манифестирале и иовсќе пегативпи Така, воведу-

вањето на совремспата компјутерска технологија во ироизиодството 
овозможува да ce изврши „ парцелизација шру<У\ која

започнала со иидустриската револуција и ce чиисше дека максимум дос- 

тигнала со „иаучната организација па работата“. Но, соврсмепата 

компјутерска техпологија дава певидсии можиости за изведувап>е на 

започиатата иарцелизација до чудовипши грапици. За да биде состојбата 

уште посериозна, neстаиува збор само на физичкатш

активност, т.е. дејност на човекот, Шуку ce Гшрцелизира u мехшшзира и 

духовпата дејпост на човекот.

Механизираљето на духовната дејност па човекот ce состои во 

нотчинување па иптслсктуалпитс човечки сиособпости на законитостите 

иа бипарпата логика. Всушност, настанува класичио еклатантно отуГува- 

1ве иа креативноста, како фуидаментална човечка карактеристика, од 

човекот и трансформација па луѓето во безлични, асетилпи автомати. ('е 

работи за создавање па едпа специфичиа митологија на нашето времс. 

Суштииата па таквата митологија е во тоа што им дава магиски својства 

исклучително иа кваититативпите мереи>а (пгго условио може да ce парече 

„мит/магија на бројките“) и иа логичките аисгракции.1

Затоа примепата на компјутсритс во ситс сфери од општествсииот 

живот, a поссбно во сферата па материјалното ироизводство, треба миогу 

сериозпо да ce сфаќа. Обратно, симилифициран>ето иа суштииача па 

вовсдуваи>ето па комијутсритс во процссот па 'фудот, како просто 

средство за работа кос треба да ce вклоии во процесот на трудот како и
i

1 LMumford, Mit о mašini, t.1, str.95
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сите други средства за работа, можс да има далекуссжии псгатинни 
последици за луѓето, како поединци, ирипадници па одрсдсни груии и за 

човештвото во целина. i

Комнјутеризацијата во материјалпото ироизводство предизвикува 

сериозии последици во врска со дистрибуци па меѓу
ботеиите (кое сс стекпува нрску систсмот иа образовапие и на разпи 

форми на стручио усовршување). Имспо, сс работи за појава иа сдма 

нсрамномсриа дистрибуција на знаељето мсгу вработените. Поконкрстно, 

ио таа основа, станува з б о р з а  поларизацна вработените на

бројии кај кои ce сретнува „хиперквалификаци кај кои

ce сретнува„хипоквалификација".

Таквите процсси можат да имаат многу нсгативни ефекти врз 

функционираљето и ефикасноста па било која оддслна оргаиизација кадс 

што ce јавува таквиот проблсм, a кога cć ќе сс собере, тоа може да има и 

катастрофални иоследици за онштсството како цслииа. Ова нред eć. 
поради фактот што зпаен>ето во услови иа вовсдуваљс иа компјутери е 

новрзано (како никогаш досега во историјата па човечкиот развој) со 

моќта. Имеио, оној кој поседува повеќе зпаеље, најчесто иоседува и повеќе 

моќ. Ce создаваат реалпи нретпоставки за интегриран>е па оние луѓе кои 

својата моќ ja фундираат на зиаен.ето (сциенократите и ггехнокрагште) и 

оние чија моќ ироизлегува од присвојува1вето на иолитичката власт 

(бирократите). Создаваи>ето на една таква сирега секако дека ие е во 

иитерес па опие луге во чиј фокус ce паоѓаат демократијата, слободата и 

хуманоста.

3.- Во политичката сфера, комијутсризацијата предизвикува и 

може да предизвикува мпогу иозитивпи последици.
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Како iipjBD, компјутеризацијата овозможува поголемо 

na процесите на партиципација на работииците во одлучуваи>ето, на 
ниво иа претпријатие.

Второ, компјутеризацијата создава за подобру-

eaiue на комуникацијаша меѓу рабошницише и иивнаша

Тр_е_то_, к о м п ј у т е р и з а ц и ј а т а  созд за високi
на реализација иа децентрализацијата на и одлучувшоето (иако

пе може да ce исклучи можпоста за зајакиување иа цеитрализираната 

власт од страна на некои властодржачи). Одржувањето на т.и. „телекоп- 

ференции“ и на „моменталните реферепдуми“, кои ќе треба да ja зголемат 

демократијата во оиштеството, веројатно ќе бидат уштс две змачајпи 

придобивки што како можносттреба да ги оствари комијутеризацијата во 

сферата на политиката.1 2

Kora стаиува збор за употребата иа соврсмсната комијуггсрска 

тсхнологија во политичката сфера ираксата верификува одредени 

тврдсља сноред кои во избориата трка во одрсдепи земји, нс сс иовсќе 

само изборните кандидати оние кои нредизвикуваат голем интерес кај 

граѓаните, чуку ce повеќе моќпата совремепата комијутсрска технологија 

(која ce употребува во таквите маиифестации) им го одзема ириматот иа 

кандидатите во изборната политичка трка.3

1 Тоа што современата компјутерска технологија создава претпоставки за иодобруван.с 
на ииформираноста на вработените, не мора да значи дека тоа мора реално н да сс 
остварува. Има миогу иримери во праксата кога современата компју герска техпологнја 
сс користи ;а спротивни цели.

2 Alexander King, Predgovor kon knigata na AdamSchaff, Karrio vodi taj put? Globus, Zagreb 1989. 
str.10; ibid, str.59-63; D-r Velimir Srića, Budućnost pripada informatici: ili uvod u informacijsko 
društvo, Zagreb 1984, str.44-45;

Ha нример во избориата кампаља (за избор на ирстседател на СДД) сноред нскои 
тврдеља главна ѕвсзда била современата комнјутерска тсхнологија. Имсио, како



Исто така, современата комијутерска тсхнологија, иа глобалси 

светски план, ce користи за поврзување па луѓето за да добијат иосакуваии 

информации за одредеии ироблеми што ги иптересираат. гГака во свстот 

постојат и одредени организации кои ce грижат за тоа лугсто да бидат 

ипформирани за некои животно зиачајни проблеми од страпа на струч- 

њаци од соодветните области. Ова ce нрави, за да ce иостигнат иајмалку 

две цсли и тоа:

а) за да можат лугето пепосредно да го изразат свосто мислењс; и 

доколку сакаатда можатда кажагг некои корисии предлози и
б) така ce овозможува комуникација мсѓу експертите од одредепи 

области и новинарите, којашто е миогу зиачајиа (од практичеп аспскт) во 

секое општество кое би сакало да биде евалуираио како демократско.1

Осповеи глобалеп негативеп ефект од компјутсризацијата е 

„зголемуван>ето na социјалпите трошоци на растот", иред cć, во 

социјалната организација па општестото. Притоа пегативиите консек- 

венци доаѓаат до израз иосебно во следните области:

а) разорувањето на колективпите социјални струклури во различ- 

ните организации, со натногонско иоврзување во мрежа;

илустрација за оправданоста на таквите тврдеља може да ce наведат некои иодатоци од 
изборната конвенција во градот Агаланта. Таму за уснешно реали зираље на одржаиата 
конвепција биле вклучеии 400 иерсонални комијутери и биле инсталирани иреку 1000 
милји оптички кабли, за поуспешен пренос iia информациитс. Всуишост, целата 
манифестација била комијутеризираиа, a посебно гласаЈвето. За ноефикасио гласаље 
биле иримеиети специјални екрани на кои билс вградени спецнјалпн сензори, кои 
овозможувале па секој претставиик на одредена делегација да гласа за својот кандидат со 
директно притискан>е(допираље) на екраиот. Ако нексрја делегација гласала иовеќе пати 
(гласови) отколку што нмала нраво за својот каидидат, на екраиот нзлегувал текст дека 
гласан>ето не важи и дека треба да ce иовтори. Види: Zorica Jelić, "Strah od hakera: kompjuteri 
na predseničkoj konvenciji u SAD", Galaksija, 9/1988, str.9,

1 Jovan Sekulić, ""Crveni telefon u Beogradu", Galaksija, 213/1990, str.18.
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б) изградување на социјалната контрола и иа постоечките счрук- 

тури на власта со г1раисформиран>е на cé во иодатоци (односио формали- 

зираље па сите ипформации и траисформација на иститс во „тврди“ 

нодатоци од кои е елиминираи квалитетот) и со тоа
в) создавање иа реалпи иретиоставки за остварувањс на визијата па 

Орвсл за „Големиот Брат“, односно восиоставуваље иа цслосна кончрола 

врз луѓето, дури и во најинтимните сфери од пивииотживогг.

Како многу сериозна пегативна последица од компјутеризацијата во 

оиштеството е што ce мултиплицираат за на

криминални дејствија.1 Фактички стаиува збор за појавување па сдпа иова 

граика иа криминалотт.н. „компјутерски Тој прсд луѓсто кои

ce задолжени да ce грижат за безбедоста иа граѓапите и опнггсствсуго 

отвора многу проблеми и нерсшливи енигми (барем за догледно време). 

Тоа од своја сгграна имплицитно иалага и трансформација иа функциите и 

улогите на имспекторите, кои ќе мораатрадикално да го иромеиат и својот 

начин иа работа. Посебно тие ќе мораат да ce оспособуваат со зиае1ва од 

информатиката, социологијата, кримималисриката и од други дисцип- 
лини. Накусо, тие ќе мораат да бидат иитердисциилинарпо образоваии, 
што иаметнува зголемуваље на социјалпите трошоци за нивиата стручиа 

осиособености едукација.

Моќио оружје во рацете на . криминалците ќе бидат т.н. 

„компјутерски вируси",како фундамеит иа комијутерскиот кримииал. * 7

1 Повата комнјутерска (и ииформациска) технологија го нрави современото ошитсство 
поранливо. G.Friedrichs, A.Schaff, MIKROELEKTRONIKA I DRUŠTVO:za bolje ili za lošije, Globus, 
Zagreb 1987, str.298-299.

7 За  компјутерските вируси како „светски нспријател број 1“ (С.Ќосиќ) с пшпуваио 
миогу. Пшпувани ce цели книгн. Во овој контскст ce иренорачува ктшгата од: Клаус
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Тие ќе бидат во состојба да оиеспособуваат цели системи. Најссриозиа 

опасиост е тоа што практично не постојат ограничуваља за комијутср- 

скиот кримииал (во смисла иа богатството иа формиггс преку кои тој можс 

да сс реализира). Можио е да ce вршат кримииални дејетвија со кредитпи 

картички, со кои и досега ce манипулирало, по со сдиа огромна разлика. 

Имепо, брзипата на злоупотребата на кредитпите картички с огромиа, 

што значи дека истите ќе можат да ce злоупотребат практично момен- 

тално.

Според миогу криминолози идпиндта на криминалот изгледа 

блескаво, a можностите на полицијата на иднипата да ги спречи cé помали. 

Според добрите познавачи на нриликите на оваа ироблематика нолици- 

јата секогаш ќе заостанува зад криминалците, барем еден чекор.

Сепак, како глобална светска за ce

компјутерските вируси.* 1 Тис ce обично куси делови од програмскиот код, 

кои ce насочени кон уништување на ииформациите складираии но 

електронски нат, или коп нарушупаље иа нивната компактност и 

кохсрснтиост.2

Јамин, Компјутрните вируси (превод од германски Михаил Михалев), Илдателство 
„Литера Прима“, Софија 1994.

1 Терминот „компјутерски вирус“ ирв го вовел американскнот истражувач Ф ред К оеп  
(Fred Cohen) во 1984 година. Првата вирус ирограма ce појави во ноември 1983 годииа, 
како дел од една занимлива игра ("согуог"). Фред Коен е творец на првиот(или na сден од 
нрвите) компјутерски вирус, кој бил иисталиран во UNIX - овата надворенша команда VD. 
Види: З.Ј. „Вируси -дегеиерирана интелигенција“, ИПФ ОРМ А (Сконје), 1/1994, стр.36.

7 Постојат и иоедноставни определби (а со тод секако едносчрани) на комијутерските 
вируси. Така комијутерскиот вирус ce оиределува како „ комијутерска нрограма која нма 
можност да ирави копии на самата себеси“. Види: Дарко Видовски, „Да ги занознаемс 
компјутерските вируси“, ИНФ ОРМ А (Скопје), 4/1994, cip.44.
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Компјутерските тзируси до скоро беа предмет на иптсрссирање само 

иа хаксрите и па компјутерските ирограмери. Но, во нослсдно време 

нивната ce номасовиа иојава и ce иоголемите штегги што ги иравагг ги 

доведе па иасловните страници на многу светски весници.1 Но текот на 

1993/94 година најмногу ПЦ вируси биле програмирапи во Бугарија и во 
11 ор ai i eiui i и от GCCP.2

Како посебеп проблем во иолитичката сфера ce јавува и т.н. 

„париичарскаманија“ на многу големи фирми, во врска со комијутсрските 

кражби и заштитата на иителеклуалната сопствсност. Всуншост, овој 

феномен довел до создавање lia комилетни стратегии за извлекување на 

материјална корист на големите фирми од други фирми. Тоа ce извршува

1 Има многу примери кога некои хакери и не сфаќајќи ja докрај сериозноста на 
ироблемите, нредизвикале големи штети, Меѓу најгрубите „солени шсги“ (ако воошнто 
може да ce нарече шега таква постапка) е една што ce случила во 1988 година во едпа 
калифорниска фирма. Имеио, мониторот на едеи комијутер одеднаш ce нашол во нламен. 
Ce верува дека вирусот што пенстрирал во комнјутерот издал таква наредба (односио 
серија команди) нри што мониторот реагирал на таков иачин што дошло до прегревање 
на елсктронските елемеити. Исто така познати ce случаи кога комнју герските вируси на 
иеколку универзитети во САД ги уништиле сите нодатоци и нрсдизвикале упинпуваи»е на 
компјутерските системи.

Индикативен е нримеротсо една „заразна“ божиќна чес гитка, која толку многу ce 
намножила во разни комијутери низ светот, што практично го задушила комнјутсрскиот 
сообраќај за извесно време.

Сличен иример од ноиово време е onoj kora Евроиската агенција за патенти (ЕРО) 
во рекламни цсли им дисзрибуирала на своите членови заразена комијутерска дискета. 
Откога поистоељето на истата било откриено, ЕРО потрошила околу 60.000 марки за да го 
сиречи нејзиното понатамошно дистрибуираље. Патем речено, на комијутерската 
дискета бил иснишан натпис „легализирајте ja марихуаната“.

Посебно сериозеп и опоменувачки ( како за хакерите така и за другитс 
компјутерски стручп>аци) е примерот па уфрлаљс на вирус во околу 2000 комијутери на 
агенцијата за вселенски истражуван>а-НАЅА, од страна на некој комијутерски клуб од СТ 
Гермаиија, во 1987 година. Тој вирус ги коитамннирал сите нодатоци на NASA низ цслиот 
свет. Пошироко за комијутерскнте вируси може да ce види во: Dejan Predio, "Seme zla: 
svetski neprijatelj broj 1 i šta učiniti protiv njega", Galaksija,223/1990,str.28-29 и "Kompjuterska šala", 
Galaksija, 233/1991, str.9,

? Дарко Лндресвски, „Фабрики за внруси“, HI 1Ф ()РМ Л(Скоијс),2/1994, стр.42
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na следниот начип. Некоја фирма ќе наирави одрсдсио откритие во 
сферата на компјутерската технологија (во хардвсрот, a посебио во 

софтвсрот). Потоа иамсрио им сс дозволува па други фирми да „позајмнт“ 

соодветиа нрограма. Доколку носле извесеи временски псриод фирмата 

која ja „иозајмила“ ирограмата од тоа ирофитира, ќс бидс тужена заради 

компјутсрска (софтвсрска) кражба и ќс сс добијат од неа огромни оште- 

тувања, кои ce движагг од нсколку милиоии, до псколку стотици милиопи 

долари.1

Во сферата па негативните иоследици мредизвикаии од нримеиата 

на совремепата компјутерска технологија можат да сс вбројат и миогу 

злосторства извршениод страпа па војската врз луѓето, во мирпо- 

временски услови. НаЈчесто ce работи за злосторства изнршепи 

ненамерно.

I

I

1 Ваквата тактика пајирво ja нримснувале голсми фирми од САД, но дснсс истата сс 
новеќе ja применуваат миогу елитни фирми од Јапонија.

Овде треба да ce потенцира дека нроблемот иа докажувањето иа авторството врз 
нскоја комнјутсрска ирограма е мпогу дсликатна работа. За илустрација може да ce 
иаведе ф актот дека коиираљето на ирограмите ce разликува од конирањето на 
уметничките дела и на вообичаеиите иновации. Издавачките права ja ш титатсамо идејата 
изнесена во делото, a никако методнте или принципите на откривањето на истата. И 
додека ниеден композитор не би иобарал заштита на музичка тсма или па шпа иоти, 
комнјутерските сгручп>аци го бараатточно тоа.

По ii покрај ионапреднаведеиите ироблеми „компјутерските крадци“ нема да 
м ож атдаработаатм ногу комотно, зашто иравната иидолеиција во оваа сфера cć иовеќс е 
работа на минатото. Посебпо онаа од типот иа случајот со 1Дек Килби (татко го на ирвиот 
интегрален круг), кој чекал триесет години за да му ce иризнае иравото на изумот. 
Ношироко зао в а  може дасе види кај: Vesna Ćosić, "Parničarska babaroga: zaštita intelektualne 
svojine", Galaksija, 225/1991, str.20-21,

Ma ваквата онасност нрв нотемелно укажал Lewis Mumford во своето дело „Митот за 
машшшта“, уште пред дваесеттина години. Во најново време ваквите размислуван>а ги 
иодржуваат приврзаниците на Клифорд Цонсон (иозиат no тоа што го тужил Касиар 
Вајнбергер, кога овој бил мшшстер за одбраиа na СЛД, иоради зл о у и тр еб а  na 
нодатоците нгго ce добиваат со комијутерите и со тоа го изложуваат човсштвото на 
оиасностод заиочнуваи>е наТрста свстска војна).

136



Осповиаша иричипа за шаквие оиаспосша

одлуките да ги допесува компјутерот, Тоа Норади
I

фактот што счручљаците (честоиати псснеспи за ri'oa) фактичкото одлу- 

чување p o  прсиуштаат на комнјутсритс, иако сс чипи дека одлучува 

човекот. Така сс создава една парадоксална ситуација кога во ашџирот  

одлучувањето има човек(луѓе), a одлуките сепак ги компјуте-

рот. Осповиа нричина за тоа е што нозицијата иа човекот во таквиот 

сипџир на одлучување е таква, што тој иема доволпо врсмс за да ги 

проверува иодатоците од комијутерот, прсд да допесс адекватпа одлука.

Воеиитс злостроства во мирновремепски услови сс сериозпа 

опомсиа за опис кои веруваат во тсзата за аисолутиата испогрешливост на 

комијутерите. Всушмост, таа е тесио иоврзаиа со верувањето во 

та за апсолутна контрола врз компод страна на луѓето.

Имспо, многу воепи стратези и комијутерски стручњаци сакаа'г да ги 

ирикажат комијутерите како обичии средства за работа кои ќс ги 

извршуваатсамо оиис наредби што ќе им ги даваат луѓсто. Па, 'гака сиоред 

иив дури и ако настаие некоја грешка, иа дури и катасарофа иоврзаиа со 

комијутерите, тогаш таа е последица па човсчкиот фактор, a пс грешка па 

комијутерите. За жал иостојат докази дека ваквитс тврдсња ne сс точни. 

Тоа па најдобар начии го докажалс истражувањата на америчкиот 

истражувач Крег Рејиолдс (Craig Reynolds). Испизувајќи ги можноститс за 

создавање па „вештачки живот“ тој докажал дека комијутерите можат да

Дека Клифорд Цонсон е по ираво потврдуваат новеќс случкн од праксата. 
Ипдикатпвпо во оваа смнсла е соборуваљето на иатничкпот авион ERBAS-300 од страна 
па америчкиот воен брод VENSEN, при што загииалс eine натницн и члсПовнте иа 
екипажот.Пеш то иовеќе зато а  може да ce прочита кај: M.Đurić, "Opasne ratne igre: veštačka 
inteligencija i obaranje ERBASA-300", Galaksija, 215/1990, str.28-29.
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ce одпесуваат и иоинаку отколку што им е наредспо со компјутсрските 

нрограми.1 Истиот доказ го нудати други истражувап>а.1 2

Во оваа смисла, професорот од универзитетот во Загреб д-р Апте 

Пулиќ, во својата книга „Информациското онштество и екоиомијата“ дава 

мпогу интересен доказ иреку комијутерска симулација na едпа матсма- 

тичкарелација.3

Временскиот цајтнот во кој сс наоѓа човскот нри доиесуваи>сгго на 

значајни одлуки, врз основа на нодатоци добисни од компјутеритс е

1 З а  ова м ож е да ce види ноирецизно во: D-r Milan Ćirić(priredil),1,Ptice se sele u kompjuter: u 
potrazi za tajnim kodom života", Galaksija, 211/1989,str.35-37.

2 H a речиси идентичен начип тоа го иотврдиле и стр ажу в a 11> ата na америчкиот истражувач  
П итер Б родвел (Peter Broadwell).

Интересно е овде да ce наведе дека и Крег Рејнолдс, како и Питер Бродвел имале 
друга основна идеја во своите истражувања создаваљето на вештачки живот со номош иа 
комијутерот. Тие докажале дека со помош иа компјутерите(ноточно со номош иа 
одредени комијутерски ирограми) може да ce создаде вештачки живот, кој ќе биде 
автономен н кој ќе ce развива но свои законитости. Тоа е навистина многу иитсресно, no 
истовремено и застрашувачко.

Застраш увачко, затоа што na најдобар можси начин ja иотврдува шзата дека 
човекот ne може da ima апсолутпа коншрола nad компјутерите, И ушше повеќе, dcbca 
uod odpedenu услови (кои чееѓо Дати на компјутерските стручн>аци им ce сосема 
непознати и нејасни) компјутерите можат da ce осамостојаш и da дејсшаувааш cüoped 
сопсшвепи закопитости. Во такви услови многу е лесно комнјутернте да ce 'свртат 
нротив луѓето и да им нанесат огромни штетн. Овја е иосебно актуелио деиес кога 
комнјутерите имаатогромна моќ во светог, и кога во најголем број случаи луѓето својата 
судбина им ja ирепуштаат на компјутерите.

3 Во нрнлог ќе биде наведен целосниоттекстод проф. А.Пулиќ. „Морам да нризиам дека 
имав голема воздржаност ири нрвите сознанија за хаосот. Еднос гавно ми ce чинеше дека е 
невозможно еден систем кој ce засновува врз иернодпчно удвојуваи>с на своитс 
нарамстри, да може сам носебе да лремиие во хаос. Заради тоа на компјутсрот ja 
симулирав следната појдовна релација

Х(п+1)= 1*ХП - Хп
во која X е број меѓу 0 и 1.

М еѓутоа компјутерската симулација нокажа точно дека иосле одредеи број 
iiOBTopyßaiba ночнува да ce јавува отстаиуваљ е од правш ш ото одиесуван,е и на крајот 
премии во целосно неочекувана состојба / 4 (A.Pulić, Informacijsko društvo i ekonomija, str.34).
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поврзаи со количеството па ипформации што ги добива човскот. Имспо, 

cć повеќе сс согледува дека човекот во времето на сдмо информациско 

општество ce наоѓа во едеп „информациски “ (Станислав Лем) кој

му сс закаиува на човекот како единка, па и па општсството во цслина. 

Суштината ма тој феномсп е што ce дави во располож/шви

информацич, a при тоа neе способеп да донесе и ефикааш  
одлуки. Така ce доаѓа до состојба, кога ce новеќе ce сфаќа дска преголе- 

мото обилство на ипформации це е нредпост, туку сериозен хендикеп за 

човекот.

На тој начии ce промовира феномеиот па едиа т.п. 

и н ф о р м а ц и ја која повеќе го намалува отколку што го зголемува
1 I

човековото знаење и неговите моќи за ефикасно и рационално 

управување и одлучување.1
I

Како носебна група последици во иолитичката сфера кои сс нрсдиз- 

викаии од иримеиата иа совремепата компјутсрска технологија во 

оиштеството можат да ce издвојат ироблемитс поврзани со злоупо- 

требата на податоците од различем карактер, иа дури и оние од 

нриватниот живот, без знаење па луѓето и без нивна

1 П ош ироко за  овие нроблеми м ож е да ce прочита н спорсди: A.Miller, K.Barmetler el 
K.lmbodhen, “Sauve-qui-peut devant l'afflux de l'information: la comunication ne pa plus", Le Mois, 
6/1989,str.6-11 ; Petter Raughe,"Qui-peut maitrisé l'avalanche?", ibid.str.12; Stanislav Lem, "Informa
cijski potop", Galaksija, 222/1990, str.12-15; "Negativna informacija", Galaksija, 213/1990, str.52 и др.

2 Bo последно време на страниците на светскиот печат и во Miioiy стручни сиисанија за
областа на заиггитата иа човековите права и приватноста на луѓсто многу сс нишува. Сс 
иаведуваат бројни примсри на злоупотреба на разни иодатоци за луѓсто, (бсз иивно 
siiaeibe), од страна иа различни оргаиизации. Таквата нракса (од едиа с ipana) успсшно ja
демантира тезата дека податоците што ce собираат од луѓето no различни основи ие 
можат меѓусебно да ce иоврзат и (второ) дека исма истите да ce користат без знаење na 
л y re то и без нивна согласност. Сето ова n i оиравдува тврден,ата na оние кон смстале и 
сметаат дека визијата na Џорџ Орвел за „Големнот Брат1 2 * 4‘ може Miioiy лесно да стаие (или 
дека веќе е) реалност.
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Всушпост, треба да ce папомепе дека завлегувањето па државпите 

бирократски системи во сите области од секојдневниот живот и во сите 

општествени структури е од ионово време. Плеткањето на државната 

администрација во живототпа иоедипецотбило пешто иезамиеливо дури и 

за Франција од 19 век, која била олицетворение на едиа бирократска 

држава.

lia  глобалеп светскиплап користен>ето иа 

терска технологија и самиот иејзии заради претходпо затскпа- 

тите односи на екопомска перамиоиравност, ќе бидат иасонени така да 

служат на интересите ч целитв на богатите. Така иостои рсална 

онасност од остваруваље на т.и. „Матеин ефект“ („На оној кој има - ќе му 

ce даде“), при што јазот меѓу развиените и неразвиеиите можс да станс 

уште моголем. За жал многу процеси што ce случуваат во светот ja 

потврдуваат оваа теза.

Современата компјутерска технологија овозможува да ce зајакне 

улогата на званичните организации, односно ширен,е на бирократските 

системџ.Поточно, ширењето на современата комнјутерска техиологија и 

ширељето на бирократските системи ce спучуваат скоро истовремеио.

Автоматскагга обработка на податоците ja зголемува ефикаспоста 
на адмииистративпото работеи,е, умравува1ве, давап.е услуги и решавап>е 

на проблемите. Тоа е претпоставка за јакиен>е па бирократските сиегсми 

во однос па неоргаиизираиите сегмеити на оиштеството, a со тоа ce 

создаваат иретиоставки за целосна бирократизација иа ошнтсството.

Оинггеството cé повеќе ce усложпува и ce восиоставува една ипте- 

ресна релација. Од едпа страиа, општествбто ce повеќе зависи од
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огромиите бирократски системи, a од од друга cipana, тие сс повеќе 

зависатод централизираните комијутерски системи. Ако кон тоа сс додадс 

очигледниот факт (кој може да ce согледа иа феноменолошко ниво) дека 

можиоста за злоупотреба на податоците е секогаш отворена и дека 

секогаш постои опасмост да ce злоуислребат личиите иодатоци за одре- 

дени „службеии“ или „повисоки“ цели, тогаш ce добива целоспа слика за 

општеството. Имено, како последици иа попаиреднавсдсните карактсрис- 
тики, може да ce заклучи дека општеството кое е иа таков начин 

организирано стаиува: прво, многу сложено и е cé нотешко со него да ce 

унравува и второ, мпогу чувствително и ранливо.

На денешен степем на развојот на општеството, функционирањсто 

иа многу големи агломерации (на пр. градовите од типот ма мегалоиолиси) 
на луѓе зависат од техничите уреди и големите тсхиички системи, кои ce 

лесно иодложпи на расипување или на саботажи. На иример, може само да 

ce претпостави какви последици би можеле да бидат ирсдизвикаии од 

прекииуваљето на електричпата енергија во мегалополис од типот на Њу 

Јорк.

Со оглед иа тоа што човековите дејности cé повеќе ce новрзани со 
компјутерите, таквите опасиости можат да добијат иови иосериозии 

димеизии. Тие ce директно или индиректно поврзапи со можноститс за 

неовластено инфилтрираље во таквитс системи, иа одредени иоединци или 
груии, кои можат да имаат негативпи оиштествени цсли и кои можат да 

иаправат огромии штети.

Чувствителноста и рацливоста иа општеството во иднина ќе произ- 

легува од фактот што огромиите системи и зпачајии објскти (елсктрични 

ценгграли, нуклеарпи реактори, рафииерии, комуиикациски мрежи и
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баики na нодатоци) ќе имаат чувствителии „нервни цснтри“, чис уиишту-
! !

ваље, или привремепо онеспособуваље би можело да го иаруши фупкцио- 

нираи>ето иа глобалиото општество.1 !
Недофатливоста па големите системи иредизвикува сомнсиис дека 

соврсмената компјутерска технологија ce истргнува од коитролата иа 

луѓсто. Во 1980 година, дефектите иа два системи предизвикале воени 

узбупи, што повторио го наметпа прашањето за тоа до која мсрка с 

разумпо и сигурно потпирањето иа целосио автоматизиранитс системи. 

Ова носсбно важи за таквите сложепи системи кои сс од пресудно зиачсље 
за функциоиирањето и нормалиата сгзистеиција па одделио конкретно 

оиштсство(па иример системите за одбрана иа ошптеството, системите за 

безбедноста па нуклеариите централи и сличии објекти).

Имајќи го предвид сето понапред изпссеио да ce

одложи целосното компјутеризирање иа некои големи системи во 

различпи области, посебно за оние кои имаат за одделни

витални функцииза општеството. Одлуките кои ce значајни за

опстанокот иа човештвото ne би смееле да бидат само па

компјутерите. Неоиходно е во иднина пив да ги донесува човскот, 

пормално водејќи нритоа сметка да ce изградат и адекватии бсзбедиоспи 

мехапизми.2 * 7

1 Спореди: Aleksander King, "Nova industrijska revolucija ili samo još jedna nova tehnologija?” vo 
zbornikot MIKROELEKTRONSKA REVOLUCIJA I DRUŠTVENE POSLEDICE (MER), Nolit, Beograd 
1986, str.40-42; Klaus Lenk,"lnformaciona tehnologija doprinosi jačanju društvenih snaga”, vo MER, 
str.202-211; Walter Ramboussek/'Vers la société de l'information: un chemin seme d'embuches", Le 
Mois, 9/1988, str.6-10 идр.

7 Ова e посебно значајно, бидејќи во опш ш ест вош о кадс ш т о дом ипира ш ехпо-логијаш а  
секогош  посш ои иоде.лба na: 1 ,о  н и е к  о и с е  р а з  бup a a т в  оШ ехн олог u ja  u кои ?o ралбирааш  
пејзииош о дејспјувагое u 2 . onue к о н с а м о п р и т и с н у в а а т  к о п ч и њ а . To a с основа за созда-
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4,- Во културпапlaсфера активиостите иа иоедиисцот добиваат

многу иошироки можмости за задоволуваље иа исговитс иотреби. 

благодарејќи иа развојот на современата компјутерска тсхпологија. 

Посебно благодарејќи на развојот иа телекомуникациите и иа нивиите 

можности (на пример сателитската ГШ која овозможува следење иа 

нрограми од цслиотсвст) и па новитс медиуми(телетексот, видсото и сл.).

На ниво иа оргаиизации зпачењсто на совромсиата комнјутерска 

тсхнологија е многу големо.Тоа е ироизлегува од егруктурата па самитс 

активпости што сс извршуваатво оргаиизациите.* 1

На глобалеи светски план, благодарспис иа совремспата 

комијутерска тохнологија, почпа да сс стаиува стварпост сликата на свстот 
како „глобалио комупикациско село“ (Marshall McLuhan). Тоа го 

овозможуваат совремеиите компјутерски мрсжи, кои стаиаа нераскиилив 

дел од современата инфраструктура на ииформациското (односно на 

„компјутерското“) оиштество.

Со помош па совремеиата компјутсрска тсхиологија, по и со иомош 

па конструктивни паучни ностапки, стварпоста повсќс само ne ce опишува, 

туку ce симулира, или истата ce нроизведува. Всушпост, стаиува збор за

ШШ.С на „тсхнолошки богови“ и иа „тсхиократска елша“, иа сдпа страиа м „тсХнолошки 
пауисризам“, од друга страна.

1 Спорсд податоците на една од иајнознатите тслекомуникациски комнанни ДТЛТ, !()"/> 
од работното време ce користи за комуницрап.е. Од тне 70% само 5 -8 % од времето ce 
користи за размислуваи.с, a останѓЈгото врсме сс користи за тслсфопскн разговорн, за 
состаноци, за пишуваи>е докумснтација и сл. Ниди: I.Farkaš, M.Smiljanić, "Optičke komunikacije: 
juče, danas, sutra", Galaksija,191/1988, str.72.
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производстно na еден h o b  в и д  реалност - „компјутерска реалност“, која 

егзистира паралслио со објективната рсалност.1

Како позитивеп аспект во кулггурната сфсра с и факггот што 

компјутеритс ce користат во креативна смисла за создавап>е на 

компјутерска естетика, со што почиуваат и да ce еоздаваат и иови 
вредиости за убавото. Ио овој коитекст сс акцептира дека сопрсмсната 

комнјутерска технологија ce користи и во литературата за создавање на 

еден нов вид т.н. хиперлитература,1 * 3 a исто така, во пајново време, е 

нозната извоиредпата нримеиа иа комнјутсрите во музиката.4 Исушиост, 

совремепата комнјутерскатехнологија создава иретпоставки и за оние кои 

ce аматери музичари (доколку имаатжелба и минимум музички талент) да 

можат да создаваат композиции со квалитет на ирофесионални музичари,

1 Па пример, таков вид па реалност, иоконкретно (тродимеизионален вештачки свст прв 
усиеал да нроизведе во својата мала графичка лабораторија др Гин Халоувеј. гГој тоа го 
постпгнал со помош  на специјални комијутерски програмн и снецијалии наочари со  
минијатурни екрани. Снецијалии сснзори го регистрнраат секос движ сњ с на телото на 
актернте кои учествуваат во движ ељ сто низ им апш арниот свст и во зависност од тоа ja 
пром сиуваатсцсната иа комијутерот.

И м апш арниот компјутерски св ет ќ е  бидс усоврш ен со ioa ш то сс нланира ироиз- 
1К)дство на ракавици, кои треба да овозм ож аг рсализацнја на „илузијата на доиирот.“ 
]3i^ii:,,Proizvodnja stvarnosti”, Galaksija, 228/1991, str. 2 .

Едиа извонредна кпига за користеи,ето иа комијутерите во есгс гиката има ианшпано 
Holger van den Boom, Digitalna estetika, Informator, Zagreb 1988. Bo врска со наведениот  
нроблем  интересни податоци, ииформации и тези  м ож ат да ce сретнат во следиите статии: 
Viljem Fluser, "Kašika stvaranja u šupi haosa: stvaranje alternativnih svetova kompjuterom”, Galaksija, 
213/1990, str.35-37; Geometrija haosa", Galaksija, 222/1990, str. 40-43; "Rađanje nove estetike", 
Galaksija, 227/1991, str.2 идр.

3 N.N.:"Digitalni lavirint",Galaksija, 222/1990, str.32-33. B o оваа статија cc оишиува создавањ ето  
на т.н. „комијутерски романи“, коиш то ce создаваат и „читааТ“ на комнјутер.

1 „Пови звуци неоиски светла“, М агазип 21, (Скоије), од 7 декември 1990, стр.46-47. Bo 
статијата ce дадеии м ож ностите на два вида музички ннсзрумепти (иновации) и дилеми ге 
околу нивната нримена во музиката.
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a na професионалците многу им ja олесиува работата (прсд cé, во дслот кој 

им беше рутински - запишуваљето иа нсУгите и техпичката обработка иа 

одредени музички творби). Со тоа, совремсната компјутсрска 'гсхнологија 

создава претиоставки за огромен мапредок (посебно за развој иа креатив- 
носта) во музичката сфера.1

Но, примсиата иа компјутерите во еоздавањето на т.и. 

култ ура“ има и свои пегатшвпи последици. Како сдна од таквите после- 

дици е фактот што луѓето ce доведени во состојба да ие можат да 

ирепознаат дали ce работи за симулација, или за нешто што стварно 

постои. Во оваа смисла, има иовеќе автори кои ja бранат тезата дска пие 
пе сме повеќе во состојба да го разликуваме реалното од имагинарното.2

5.-Се водат спорови и околу иримеиата на компјутерите (како соста- 

вен дел на совремеиата комијутерска техиологија) во азованието? 

Сфаќаљата ce поделени. Меѓутоа ce иовеќе ce изиесуваат аргументи дека, 

ако користељето иа компјутерите во наставата не биде одианред строго 

осмислеио и контролирано, тба би можело да предизвика катастрофални 
нослсдици за развојот па децата.4 1
___________________________  I

1 „Пшиуваље ноти“, ИНФОРМА (Скопје), 1/1994, стр.7

2 Такви автори ce на нример: Жаи Бодрилар, Впљем Флусер, Станислав Лем и др. Сноред 
В.Флусер на иример „материјата не е ништо друго, туку иатруиувањс на енергија“, која 
кај нас предизвикува не само оптичка туку и тактилна илузнја. Тактнлна илузија може да 
нредизвика кај нас и компјутерот, ако комијутерски изработеиите холограми имаат 
густина сличиа на оиаа што имаат нредме гите кои постојат во реалноста.

На добар иатпрв да ja реализира ирактично тезата на В.Фл>усср с др Рич Холоувеј 
(САД), кој во својата лабораторија(сиецијалио оиремеиа за создаван>е иа „впрзуелна 
реалност“) коитинуирано врши проучуваља цела една дсценија.

3 Последиците од компјутеризацијата во образованисто ќе сс обрабозуваат во иосебна 
глава.

А З а  ова многу интересна статнја има напишано Božidar Travica, "Monstrumi i čarobnjaci: 
opasnosti kompjuterske kulture", Računari (Beograd), 53 1989, str.7. Ha ирстходната страница
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6. - Во медиципаша современата комијутерска тсхиологија предиз- 

викува голсми иромепи во иовеќе сегмеити, меѓу кои и во слсднитс:

а) ракувањетосо податоци за

(1) вршењетона разии административработи;

в) во дијагиостиката;

г) воизработката ианајразлични помагала за
лица, помпувајќи од најразличии, поедиоставпи помагала, па сс до из- 

работката иа „иејсмејкер“, како и за миогу други аиарати кои сс 

израбоггуваат и во иднина ќе ce изработуваат(на пр. „електронско уво“, a 

во поново времс има обиди за конструираље и на „електронско око“).1

Од медицииски аспект е значајно и тоа што непосрсдната уиодрсба 

иа апаратите, кои спаѓаат или ce засновапи на современата компјутерска 
технологија, може да има директништетни последици и за здравјето 

на оние кои ги употребуваат истите. Овд носебно, ако тоа го прават

поинтензивпо, за подолг временски иериод и ако ири тоа ne ce придр- 

жуваатза одредени принциии, со цел да ja намалат штетата за сопствсиото 

здравје од корисгењето иа истите.* 1 2

7, - Примената на современата компјутерска тсхнологија во разии 

области во голема мерка, иридонесе миогу работи човекот да може да ги 

извршува иолесно, иобрзо и посигурно. Може да ce наведе многу долга

авторотдава интсрссин податоци и за хакеритс, како и ча ставовитс на новсќе мнсли гсли 
за нив.

1 F.Ejbelson, A. Hamond, op.cit, str.23 -24

2
За тие проблеми види пошироко BO^Videoterminaliišto češće pauze", Zdravlje (Ljubljana), 

113/1989, str.22-23; N.N.,"Bar tri nevolje: aparati za kopiranje", Zdravije(Ljubljana), br. 116/1990, str.26,
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листа na активности во разни области, каде што комијутерите сс нокажале 

многу корисни. Почиувајќи од активностите во домаќинството, иа сб до 

вссленскитс истражуваља.

Но, сиоред Џ.Најзепбаум,постојат барем два пачини на употреба 

на компјутеритекои или воопшто не треба да прифапшт, или ако ce

прифатат, тогаш тоа треба да ce. прави со крајна

Л рвиот ланип слободио може да ce иарече срамен. Во оваа груиа 

Вајзенбаум ги сместува сите истражувања чии истражувачки ce

поврзување на одредени системи на живите организми со компјутерите 

(на иример визуелниот оргапизам кај животните и нивниот мозок). Фак- 

тички ие иостои оправдуваље за ваквите истражуваља затоа што с несфат- 

ливо која нормална човечка потреба би можела да ce задоволи со едиа 

таква „апаратура“. Во истата група Вајзенбаум ги вбројува и сите ироекти 

кои иредлагаат компјутерот да ги замени оние човсчки функции кои 

вклучуваатмеѓусебно иочитуваље, разбирање и л>убов.

Во вториот начиниа употреба на компјутерите кој треба да сс

избегнува, или вооишто да не ce презема без претходно длабоко размис- 

лување, Вајзенбаум ги вбројува сите истражувања кои можат да предиз- 

викаат иреверзибилни и непредвидливи ефекти.1

1 Džozef Vajzenbaum, Moć računara i ljudski um:od prosuđivanja do izračunavanja,Rad,Beograd 
1980, str.296-297. За овие проблеми Вајзенбаум веројатио има пишуваио под влијание на 
L.Mumford. Имено, истите проблеми иодетално ce разработеии во неговото дело „Митот 
за манпшатам, т.2, иосебно во главите 7,12,13,14 и во епилогот.
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Вшора глав.а

КОМПЈУТЕРИЗАЦИЈАТА И НЕКОИ ПРОМЕНИ 
ВО СФЕРАТА HA МАТЕРИЈАЛНОТО 

ПРОИЗВОДСТВО

Општи забелсшки

1,- За да ce објаснат промените кои ce случуваат во економската 

сфера иа општеството под влијание на компјутеризацијата, неопходно с да 

ce консултираат сознанијата до кои доаѓаат економските иауки. Во врска 

со тоа, a иоаѓајќи од револуционерните промеиитс кои ce случија во 

природните науки1, ce ноставува прашаљето: дали истите имаат влијаиие и 

врз економските иауки? Како новиот ноглед иа свст ce манифестира на 

проучувањето на современата економска стварност? Односно дали и колку 

новиот иристап може да биде аилицираи во економијата?

Сиоред д-р Аите Пулиќ и иокрај енормиата ригидност на екоиомија 

на иовите промеии, сепак таа ќе мора да ce помири со фактот дека е 
потребно и таа да ce менува и тоа во сличиа мерка како и другите науки. 

Најдобар пример за тоа е „теоријата за рамнотежа“, којангго сднострано 

применета во економијата, може да има огромни штетии ефекти, затоа 

што јаспо ce покажува дека во стварноста рамнотсжата е новеќе случај- 

ност отколку правило.1 2

1 Затоа е ноопшнрио птиувано во првиотдел одтрудот..

2Ова го потврдуваат и некои нопови научни истражувап.а во рамките 1:,вроискага 
заедннца. Така, според најновите научни ироучуваља и прспоракп, во методолошка 
смпсла можно е во проучуван.ето како едиа од теориите да ce појдс од „онштата рамно-
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Значи неопходно е економијата да изгради еден нов пристап во 
проучувањето на економските проблеми. Клучните точки на тој нов 
иристап во скономијата би биле следиите:

а) Нс постои детермипирaиост ма одиосите во екоиомијата и во 

економското дејствување;

б) Темелен развоем процес е размепата на ииформации со околи-

ната;

в) Со премииување на економскиот систем во пова фаза настаиуваат 

нови околности во кои тој ce однесува на друг начии;

г) Екоиомските системи ce стремат кон саморегулација, a кога ќе 

иастапи новата состојба не дозволуваат да ce регулираат на стариотиачин;

д) Економските системи ce комплексии и со тоа ja изразуваат својата 
развиеиост;

ѓ) Информацијата е комститутивен елемеит на економскиот систем;

е) Новата екопомска структура има и нов начин па иретставување, a
i 1тоа е мрсжпата структура.* 1

2.- Освен тој општ методолошки ироблсм, за да можс адскватио да
I

ce толкува влијанието на комијутерите врз екоиомската сфера (како еден 

фундаменталеи составеп дел па општеството) ce наметнува и ирашањето: 

Дали ce случија (и дали и понатаму ce одвиваат) пекои круини промспи во 

светското стопаиство во последните децении? Или поииаку формулирано, 

кои ce клучните нроцеси кои ce одвиваат во светското стопанство, a кои 

'греба да бидат предмет на екомомска (а со тоа и на социолошка) анализа,

тежа“, a иотоа истата да ce прошири со „оиштата нер.амиотежа“. THE FAST H PROG
RAMME (1984-1987), EUROPEAN FUTURES: PROSPECT AND ISSUES IN SCIENCE AND 
TECHNOLOGY, COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, sine ano /1990/, str.362.

1 D-r Ante Pulić, Informacijsko društvo i ekonomija, str.45
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за да може поадекватно да сс објаспат промеиите што ги предизвикува 

комијуггеризацијата врз оиштеството?

Пред да бидат објаснети клучиите процсси кои сс одвиваат дсиес во 

светското стопанство, пакусо ќе бидс изиессна едпа еволуција па некои 

суштииски нромеии во истото после Втората светска војна.

Имеио, во првата децеиија иослс Втррата светска војиа сс случија 
исколку значајии иромеии, кои ќе имаат влијапие врз cć оиа што подоциа 
ce случуваше. Во тој иериод (1945-1955 г.) копструирап е првиот компјутер; 

ce појави првиот робот(иако во рудимснтираиа форма); исиратеи е првиот 

сателит во вселената; човекот ja обиколува Зсмјината топка со сателит; 

бројот на вработените во производството е помал од 50% од бројот па 

вкупните вработепи, или како што сликовито ce оиишува бројот иа „белите 

јаки“ за првпатво историјата го надмина бројот на „сииитс јаки“.1

Тогаш иостоеше нагореи раст во стопаиствата па сите земји во 

светот (како на капиталистичките така и па „социјалистичките зсмји“). 

Во индустриски развиеиитс земји во полн замав беше т.н. масовно произ- 

водство, a едеп од осповпитс темели па стоиапството беше автомо- 

билската иидустрија. Со светското производство владеат мултипационал- 

нитс компании. Постојано ce зголемува и целокупниот унравувачки и 

адмииистративен анарат иа сите ои1нтествеии нивоа, за да го падгледува 

фупкциоиира1вето иа системот. Но, во иочетокот па седумдесеттите 

години ce јавува иафтената криза која го мавести крајсгг иа еден систем 

карактеристичен за „зрслиот индусчриски иериод“.1 2 Сисгемот дојде во т.н. 

„состојба на етроп и ја“ (Hazel Henderson), ири што 'фошоците на оиште-

1 d-r Ante Pulić, Elementi informacijske ekonomije, str.50

2 нсто, стр.51
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ството за одржуваље и координирање иа управпитс и адмииистра-тивиите 

активиости, ги иадмииуваа ироизводиите можпости на истото. Оиштество- 

то западна во криза која urro ce мапифсстираше со: еиергстска криза 

(цената на нафтата достигнала историски рекорд), еколошката криза (која 

во нрерасна во долготрајно движење со политимки аспирации во Нвропа), 

a иевработепоста постојапо ce зголемуваше.1

Промеиите што ce случуваа носле Втората светска војна во 

светското стоианство доведоа до постеиено иоткоиуван.е и исчезнуиање 

на темелите на кои ce издигнуваше индустриското производство 

(квалификуваниот труд, машините, природните суровини), како и иеј- 

зините основпи производи (масовмото производство, социјализацијата и 

бирократизацијата иа општеството).* 2 Материјалното нроизводство иочпа 

cé иовеќе да ce надонолнува и да биде истисиуваио од „нсматеријалпото 
ироизводство“.3

Појавуваљето иат.п. „симболичко стоманство“ го најавил П. Дракр 

кој категорички тврдел дека светското стоианство иостепемо ne ce мепува, 

туку тоа всќе ce ироменило. За докажувањс иа свосто тврдсње тој муди

’ d-r Ante Pulić, Elementi informacijske ekonomije, str.51.
Bo пернодотод 1970-1981 годииа во западните ипдустријалтирапп чемји певрабо- 

тсиоста стана сериозен онштествеи проблем. Т;1ка во гојнернод во пршпводните сто- 
пански граики во Евроиа остаиале без работа 55 мплиопн луѓе. ()д тоа 25 милиони во 
Велика Брмтанија, 18 милиони во Сојузна Република Гермаинја и7 мнлншш во Фраиција. 
Colin Gill, Work, Unemployement and The New, Technology,Polity Press, Cambridge in assossi- 
ation with Basil Blackwell, Oxford 1985, str. Денестој проблем e ynne посериочсн н nooc rap.

2 d-r Ante Pulić, Elementi informacijske ekonomije, str.52

3 С поред A . 11улиќ, прв кој го иоврзал соврем сиото стопанство со псговпогпсм атеријалеп  
карактср, бил 11. Дракр во неговата статпја „I Јрссвртннца иа светско го с гопапс гво“, обја- 
вена во 1986. d-r A.Pulić, Elementi informacijske ekonomije, str.52.



анализи иоткреиени со бројии емиириски иодатоци, a иричииите за таквата 

нромепа ги подрсдува во три области:

а) индустриското ироизводство ce одделило од суровипите (а тоа е 

иоврзано со континуираното опаѓаље иа цепите иа ситс стоки, кое трае и 

денес /со исклучок па иафтата- која ссиак во 1985 година имала иајписка 

цсиа во историјата/;

б) одвојуваљето иа индустриското нроизводство од врабо'1уван>егго 

(односио совремепото индустриско производство ce реализира со поето 

јано иамалуваље на непосредио вработеиите ироизводни работпици) и

в) многу иоголемата вредпост па наричниот промет, отколку вред- 

носта на стоковниот промет.1

3.- Проблемите со невработсноста (во ирв ред, како и пекои други 

социјални ироблеми) маметпаа нужио една тема за размислување т.е. за 

проучуваље: поврзапоста меѓу научно-технолошкиот развој = H IP (ио- 

конкретно воведувањето ма современите техиологии) и оиштеството. ('е 

иоставуваа бројни нрашаља за поврзапоста меѓу соврсмеиите технологии 

и општеството. На пример: Дали постои директна врска меѓу воведу- 

вањето на совремеиата технологија (а во тој коитекст посебно на ком- 

нјутерите) и оиттеството? Ако постои новрзаност од каков карактер е 

таа? Дали доколку ce извршат одредени подготовки во општеството нред 

воведувањето на компјутерите ќе можат да ce ублажат иекои од пега- 

тивиите последици кои инаку ce јавуваат при нивното вовсдуваи,е во од- 

делните општествени сфери? Ако е тоа можпо кои ce, какви трсба да бидат 

и како треба да ce извршат тие нодготовки? На ионаиредсиомепач-ата

1 Ante Pulić, Elementi informacijske ekonpmije, str.52-54
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релација (НТР-општество и компјутери-одделни онштествспи сфери) се 

уигге ce ноставуваатбројни прашаља и ce бараатодговори па нив.

4.- Како носебпи во иоследната деценија сс издвојуваат iipaiiian>aTa 

иоврзаии со комнјутеризацијата па општеството или на некои одделни 

општествени сфери. Ова заради тоа што комијутеризацијата на онигге- 

ството е незаобиколна тема од неколку нричини. Тие можат да ce поде- 

лат во неколку групи.

Првата група приниии ce економски принини. Ио оваа смисла ќс 
бидат иаведепи иеколку параметри кои го потврдуваат значењето на ком- 

пјутеризацијата за оиштеството. гГака нреку 200 билиони долари од 

вкуппиот онштествен производ во САД кој изнесувал 7954 билиони 

долари иотекнувале од информациските производи и услуги.1 Или како 

што истакиува J.Naisbitt за првпат, во историјата на човекот и па еко- 

иомскиот развој на САД, во 1956 година бројот на работниците што

1 Daniel Bell, "The Social Framework of the Information Society”, in Tom Forester(Edit.), THE 
MICROELECTRONICS REVOLUTION, p.520. П ош ироко за  значељ ето на нф ормацискиот  
сектор за  стоиаиството на САД м ож е да ce види во истото дело, ctji.52 1-523.

Ha ова м есто треба да ce истакне дека од страиа на некои автори ностојаг и 
сериозни забелеш ки на статистичките разграничуван,а во врска со „информацискиот  
сектор“. Ова пред cé, заради тоа ш то под тој ноим ce подведени многу хстерогени зани- 
Maiba, на сноред нив е многу сим ш рм атично користељ ето на било какви статистички  
податоци новрзани со истиот. У ш те иовеќе симнтоматичио е користеи,ето на такви 
нодатоци за вршен>е на одредени генерализации. З а  ова, иенгго новеќе м ож е да ce види во 
чрудот на H.Kubiček/'Takozvano društvo informacija", MARKSZAM U SVETU, 6-7/1986, str.241-242.

О д друга страна, иостојат и автори кои го ириф аќаатовој коицеит и нудат рела- 
тивио прецизни класификацни за  тоа кои ce дејности влегуваат во ннформацнскнсуг 
сектор. гГака според Вел,ко Рус, во инф ормацискиот сектор сс вбројуваат сите оние 
дејности кои ссзан и м аваатсо: Рироизводство на знаен>е (иаучници и техничари); 2 .про- 
цесираљ е на знаен>е (работпици во администрација и деловпи луѓе); 3. дисеминација на 
знаен>ето ( недагози и новинари ) и 4. одрж уваљ е на инф раструкзурата (ч^схничари и 
стручн>аци). Види: Veljko Rus, "Sociološki problemi znanstveno - tehnološkog razvoja", Naše teme 
(Zagreb), 9/1986, str. 1422.
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работелс со ипформации бил иоголем од бројот на работииците што 

работсле со матсријали.1
Исто така с значајио зголемепо учеството па вкушшот број на 

работпиците во информацискиот ссктор за разлика од бројот иа ра- 

ботницитс во другите сектори. Така за исриодот од 1970-1980 година 

ироцситот иа работпиците во индустријата и земјоделието сс намалил за 

45%, но услужниот сектор сс зголемил за 16%, a иак во ииформацискиот 
сектор сс зголемил за цели 29%.1 2

Уштс поипдикативио с зголемувањето па вработспите но инфор- 

мациекиот еектор во одпос на другите три сектори (индустрија, зсмјодслис 

и услужеп сектор) кога ce споредуваат податоците за време од сто годиии 

(1880-1980). Така во овој период бројот иа вработсните во инфбрмаци- 

скиот сектор ce зголемил за цели 40%, во земјоделието за истиот ироцемт 

ce мамалил бројогг па вработеиите, во ипдустријагга ce иамалил за околу
i

25%, a воуслужниотсектор ce зголемил бројот иа вработеиите за 4%. 3

Втората група причипи за иеизбежноста иа фемомепот на ќомпју-
1

теризацијата при ироучуван^ето на современитс оннггсства ce полит- 

ички причини.Овде спагаат повеќе нроблеми кои ги иаметиува и кои ce

поврзани со комијутеризацијата. На пример, зука е проблемот на 

вшоето со општеството,демократизацијата иа општеството или

неговата тоталитаризацијата (со целосиа к о тр о л а  од владеачките гру- 

ни врз граѓаните); поврзано со тоа ироблемот иа правата и слободите. иа

1 Klement Kačir, “Informatization of the society: its causes, manifestations and regularities" in: 
Z.Kaltnekar and J. Gričar(Editors), ORGANIZATION AND INFORMATION SYSTEMS, str. 810

2 IICTO

3 Daniel Bell, "The Social Framework of the Information Society", str.522
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човекот , одпосите и врските меѓу одделпите потсистеми во па

глобалниот општествен систем ииивиата (како мпогу 

есеицијалпо прашање во оваа смиспа сс намстпува прашаи.ето: дали 

ииформациско-комуникацискиот потсистем можс да има своја самос- 

тојиост 150 одиосиа политичкиотиотсистем?) и др.

Третата група причиии(важпи за псизбежпоста па проучување 

па компјутеризацијата иа онштсството и иоследицитс од истата) можат да 

сс нарсчат културни причиии (во пајширока смисла на тој израз). Овде би 

влегле проблемите поврзаии со комнјутеризацијата и иоследиците од 

истата во сферата па: науката, образоваписто, уметиоста како и со актив- 
носгите кои ce тесно иоврзапи со слободиото време на човекот (разните 
видови иазабави игри и спортот).

5.-Сиорсд Закоиот за едииство и борба иа снротивностите (како 

еден од фундамеиталните оитолошки закони) сб што постои во ствар- 

поста има најмалку двс страии: позитивна и негаггивпа. Ова сс однесува и па 

фсиомеиот па комнјутеризацијата па оипггссгвото (и па со иеа иоврза- 

ните ироцеси па автоматизација и роботизација).

Вовсдуваи>ето па комијутерите во општеството има свои иозитивни 

иослсдици кои што ce онштопознати (зголемувањето иа нродуктивноста 

иа трудот, прсцизноста и квалитетот па услугитс, ослободуван.ето на 

работииците од тешките и оиасни ио живот работи и сл.). Но, исто така 

има и негативни последици.

Гепсралио, иако ce вршеии бројни ироучува1ва,11егативните иоспе- 

дици од воведуваи>ето иа комијутсрите нс ce доволпо ироучувапи. Самото 

сознание дека комијутеризацијата доведува до пегативии иосдедици дове- 

дува до појавување на различни отпори при воведувањето па комију-
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тсрите но оддслни оргапизации.1 Некои од иин сс оправдани a искои 

меоправдани.
I

Поделбата па приврзаници и противиици (па воведувањето на 

комнјутерите во општсството) честонати сс засповува па смотивпа осиова, 

a пс на аргументи. Затоа е иотребно аргумснтирано, врз осиова па рсзул- 

таггитс од бројии ироучуваља, да сс разгледа овој нроблсм и да сс доиесач' 

соодвстнизаклучоци.

6.- Сиоред иовеќето ироучуваља, кои сс извршспи во светот и кај 

нас, воведуваљетона компјутерите иредизвикува одрсдепи носледици во:

а) работпата сила (нејзип техиолошки вишок или кусок ако сс 

работи1 2 за дефицитарпи запимања; флуктуацијата па истата од едпи во 
други стонански грапки; промемана занимаљето т.е. профссијата, нггозна- 

чиукинување на едни и создавањена други професии/ занимаља и сл.);3

1 За тоа можс да ce види новеќе кај: Franjo Šulak, "Resistance to Computerization-some 
psyhological and comunication problems", in: ORGANIZATION AND INFORMATION SYSTEMS, 
p.488-496; Д-р Димитрија 11овачсвски, „I Ickoii проблсми прн восиоставуван>ето систем 
на електронска обработка па иодатоци во ()З Т \ Ирактика (Скоије), април 1984, 
стр. 166-172; Д-р Димитрија Новачевски, Осиови на теоријата за систсмите на ипфор- 
мацни, Mania кннга, Скопје 1987, стр.306-309.

2 13о сден Miioiy темелеи истражувачки ироект во рамкнте на истражувачкнот инстичут 
FAST, ce дадеии иет можни сценарија за работата во Вврона и тоа: 1.1 Јетвесиа работа; 
2.Слободен нзбор на работа; З.Работа за сите; 4.Работа за најдобртгге и З.Нова 
солидарност. Во истражуваи^ето било водена сметка за осум клучнн варијабли кон ce 
релевантни за иромеиите кои ќе ce одвиваат во Евроиа во следниот нериод, во врска ос 
работата и работната сила. Види: "Working i Europe: five possible scenarios", in: THE FAST II 
PROGRAMME(1984-1987), EUROPEAN FUTURES: prospects and issues in science and 
technology, COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES DIRECTORATE-GENERAL 
FOD SCIENCE, RESEARCH AND DEVELOP-EMENT, (sine anno -/1990/), str.25-27.

3 Adam Schaff, Kamo vodi taj put? Globus, Zagreb 1989, str.24-27; Alexander King, "Nova industrij 
ska revolucija ili samo nova tehnologija?", во зборникот: G.Fried-richs i A.Schaff (ur.), MIKRO- 
ELEKTRONIKA I DRUŠTVO: za bolje ili za lošije, Globus, Zagreb 1987, str.34-39; Robert D.Harmin' 
"Informatička ekonomija: neiscrpivi resurs", str,59-60 i Richard K. Vedder, "Robotika i ekonomija", 
str.114-115, во збориикот: D-r Velimir Srića (ur.), Budućnost pripada informatici: ili uvod u
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f>) содржината na трудот1 што го извршуваат поедииците:

в) организацијата па трудот(иоссбно но нросторпо времепска

емиела што е тссно иоврзапо со два суштииски фсиомсии: иојавата па

т.и.„телеработа“, односмо работа на далечипа2 и второ, промепата па 

должимата па работиото времс);

г) потребното образовапие на вработените (видот и имтензи- 

тстсгг); 3

д) социјалната структура и стратификацијата (како па ниво иа 

работпа оргаиизацијатака и иа ниво па глобалио оипггссгво);

г) (не)задоволството од работата пгго ja извршуваат врабо- 

тснитс;

с) информациско-комупикацискитепроцесикоишто сс одвиваа г во

оргапизацијата идр.4

7,- Какво е зпаченгето иа комијуггерот во ситс овис промепи и од 

кадс произлсгува псговата поврзаност со ипформацискитс систсми? 1 2 3 4

informacijsko društvo, Informatika i društvo, Zagreb 1984; Bruno Lamborghini, "Utjecaj na poduzeće", 
во zbornikot G.Friedrichs i A.Schaff, MIKROELEKTRONIKA I DRUŠTVO, str.129-130

1 Shoshana Zuboff, "Računalom posredovan rad: novi svijet", во D-r Velimir Srića, Budućnost pripada 
informatici,str.122-124; John Evans,"Radnik i radno mesto", во zbornikot G.Friedrichs i A.Schaff. 
MIKROELEKTRONIKA I DRUŠTVO, str.159-166;

2TWE 6 - "Distance working in urban and rural areas", str.67-70; "Trends and prospects of 
electronic distance working in Europe", str.71-72; "The origin and diffusion of distance working", 
str.73-74, bo: THE FAST II PROGRAMME(l984-1987), EUROPEAN FUTURES, str.67-70,

3 John Evans,"Radnik i radno mesto", no zbornikot G.Friedrichs i A.Schaff, MIKROELEKTRONIKA I 
DRUŠTVO, str. 156-159.

4 Снорсди co : Josip Obradovć,"Posljedice primjene mikroelektronske tehnologije na strukturu rada i 
radne organizacije", Sociologija (Beograd), 4/1988, str.629

!
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Прво, секоја организација сс разгледува како сиетем. Второ, за да 
фупкционира исггагга нсоиходно с таа да , поссдуна одрсдеи информа- 

циски систсм. Во денепшо време информацискитс системи иајчесто сс 

комијутеризирани. Грето, комнјутерот ио своите карактеристики има 

пајмалку две фупкции во сскоја организација: 1.фупкција па автомати- 

зација - која е поврзаиа со способноста па комијутерот да го овозможи 

автоматизираљето па ироизводиите и другите процееи во организацијата 

(вградувајќи ги всштииитс и зиаељето во програмиггс) и 2. информацнска 

функција која с новрзаиа со снособиоста на комијутсрот да ги информира 

заинтсре-сираните субјекти или корисницитс ирску собиран>с и 

презептирање на огромпо количссгво нодатоци и информации. 1 * ii

1 Во врска со првата карактеристика на компјутсрпте (која с поврваиа со ниииата 
уиотреба во фабрикитс) треба да ce додаде уштс исшто. Имено, во фабриките кои 
ироизвсдуваат различни видови на материјални добра, компјугериге можаг да бндат 
искористени во иеколку активности:

нрво, во П роект ирањ ет о со пом ош  иа ко м п јут ер и  (Computer Aided Design =
CAD);

втор.0, во п р о т в о д с ш во т о  co кори ст ењ е na р о б о т и  или к ом п јут ерск и  уп р а ву -  
ван и м а и и ш и  и

трсто, во к о п т р о л а т а  na  гош овиш е п р о м в о д и . (В.ЅТееЏ .Wellington, Računan i komuni 
kacije. Tehnička knjiga, Beograd 1987, str. 189).

Од друга страна, важна е ипф орм аци скаш а ф ун кц и ја  која m i t o  j a  имаат ком- 
ијутерите во процесот на производството. ТЗо врска co тоа ce јавува едеи иавпстнна 
радикално нов феномен. Toj феномен ce состои во тоа нгго ce тсндира ситс ироизводи и 
други ироцеси во оргашгзациите да сс траисформираа г во пода гоци, плп како што ce 
изразува Шошаиа Зубов (Shoshana Zuboff) ce врши т ек ст уа л т а ц и ја  na ш рудом .

Суигпшата иак na ситс процеси поврзани co roj феиомен е во гоа m ro co пов- 
иотсимболички медиум - слектронскиот текст, ce врнш иосредуван,е мегу рабо пшци ге
ii иивниот труд, ce врнш посредување меѓу субјектитс и нивнитс задачн. Или како што 
истакнува Ции Лојкнн (Jean Lojkine) суштината na ипдустриската реаолуција  беше во 
ракуваил’ co проилводише (алатите, машниите), суштниата na ипформацискаша (ком- 
пјутерската) револуција  е во ракува/оешо co симболи, зпацп, одпоспо co смпсла .

За  ова споредн: Robert Howard, “Automatizovana radna mesta”, PREGLED (Ambasada 
SAD), Beograd,246/1989,str.74; J.Lojkine,"Od industrijske ka informacionalnoj revoluciji", MARKSIZAM 
U SVETU, 6-7/1986, str.162-164; H. Kubiček, "Takozvano društvo informacija", MARKSIZAM U 
SVETU, 6-7/1986, str.265-268.
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Од социолошки аспскт зпачајии ce двс глобални групи промспи 

игго ги прсдизвикува компјутсризацијата воодделпа оргапизацнја: 
меии поради компјутеризацијатa n осповиата (па пример. 
автоматизацијата иа производството) и

зацијата наинформациските системи. Во продолжепие ќе бидат разглс- 

дапи промените иоврзани со работиата сила, под влијапис иа комијутсри- 

зација'га.
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1. K omијушеризацијаша и рабошнаша сила

1.- Компјутеризацијата предизвикува најмалку три промени поврзани со 

работната сила:

-  трансформацијата на реалпата позиција на работната сила во 

организациите каде е воведена компјутеризацијата и тоа на таков начин 

што таа станува технолошки вишокили пак е дефицитарна;

-  флуктуацијата на работната сила од една во друга стопанска 

гранка и

-  промените кај одделни видовизанимања.1

Трите понапреднаведени промени ce толку блиски и заемно зависни 

што може да ce разгледуваат единствено. Така со воведувањето на сов- 

ремената компјутерска технологија, во основа ceјавуваат поголеми техно- 

лошки вишоци наработната сила. Обично ce јавуваатвишоци на простата 

физичка работна сила во производството. Тоа првенствено ce јавува како 

последица на автоматизацијата на производните процеси, која пак ja овоз-

1Можни ce и други поделби на промените кои ги предизвикува компјутеризацијата 
/автоматизацијата врз работната сила. (Овде сакам само да напоменам дека секогаш 
кога понатаму ќе ce спомне терминот автоматизација, под неа ќе ce подразбира компју- 
терски заснована автоматизација; од друга страна, терминот компјутеризација кој ce 
употребува во текстот некогаш е поширок од автоматизацијата, зашто освен неа опфаќа 
и други процеси кои не мора да бидат автоматизирани).

На пример, една од поделбите кои можат да ce сретнат во литературата, ефек- 
тите од воведувањето на новите технологии и автоматизацијата( a со тоа и неразделно 
поврзаната компјутеризација) врз работната сила ги дели на: 1.укинување на едни зани- 
мања; 2. создавање на нови занимања; 3. измените на пропорциите кај различни занима- 
ња во однос на групирањето на работните задачи; 4. промените во видот на вработу- 
вање (природата на работното место, траењето на трудот, начинот на наградување и 
сл.). Заовавиди: Pierre Naville,Problemi rada i automatizacije, Školska knjiga, Zagreb 1979, str.55
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можуваат компјутерите (како основен составен дел на современата ком- 

пјутерска технологија). Заради тоа неопходно ce јавува флуктуација на 

работната сила на глобален општествен план. Правецот на движење на 

работната сила тогаш е од сферата на земјоделието и индустријата во 

услужната сфера.

Првите манифестации на последиците од автоматизацијата (и ком- 

пјутеризацијата) врзработната силасе однесуваат на:

а) промените што ги предизвикува автоматизацијата во однос- 

от на работниците со работната екипа и со работната група (овие 

односи ce исто толку значајни, па некогаш дури и позначајни отколку одно- 

сите меѓу поединечниот работник со одредена конкретна машина/ компју- 

тер)и дека

б) тие промени не преставуваат грубо раскинување со длабоко- 

одминатиот развој на некои процеси (како што ce: процесите на квали- 

фикацијата на трудот, техничкото групирање на работниците, ефектите 

врз трудот и наградувањето), туку само нивна метаморфоза.1

2,- Во овој контекст ќе бидат наведени неколку ставови на експер- 

ти за односите меѓу автоматизацијата и невработеноста.

Прво, влијанието на автоматизацијата врз вработеноста е значај- 

но зависно од стапката на економскиотраст.

Второ, било кое невработување произведено од новата техно- 

логија е тесно поврзано со стапката на раст наработната сила.

Трето, новиот технолошки развој неизбежно создава преодни 

форми на невработеност, но за подолг период ќе бидат создадени нови

1 Pierre Naville, op. cit., str.57
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работни места во новите индустрии и процеси (како што сакаат да ис- 

такнатполитичарите и индустријалците).1

3.- Компјутеризацијата на многу места во стопанството создава 

претпоставки за скоро целосно автоматизирање на производните проце- 

си, асотоа  до драстично смалување набројот на работниците. Големите 

успеси на планот на автоматизацијата уште повеќе ce зголемија со по- 

мош на компјутеризацијата. Тоа даде повод во одредени кругови да ce раз- 

вива тезата за т.н.„ фабрика без луѓе“.

Во врскасо оваа теза нужно ce наметнуваат неколку прашања: Од 

каде потекнува таа теза? Што е нејзината суштина? и Дали таа навистина 

е остварлива или претставува само уште една од многубројните слични 

утопии?

1 W.Reay Atkinston, "The Employment Consequences of Computers: A User View", MICROELECTRO- 
NICS REVOLUTION, str.345-352; Colin Gill, Work, Unempoyment and The New Technology, str.89; 
Fikreta Bahtijarević, "Nove tehnologije i zapošlajvanje", REVIJA ZA SOCIOLOGIJU(Zagreb), 4/1988, 
str.467-477 i dr.

Од трите понапреднаведени ставови, последниот може да ce прифати само 
делумно. Имено, овде треба да ce истакне дека основа на таквиот став е компензационата 
теорија за односот меѓу невработеноста и автоматизацијата (односно во конкретниот 
случај, компјутеризацијата, којаовозможува до екстремност да ce изврпш автомати- 
зација во одделните општествени сфери, a посебно во производството). Според таа 
теоријаколкуштоќе бидатукинатиработниместа, толку нови работни места ќе отвори 
автоматизацијата /компјутеризацијата. Но оваа теорија не е точна. Тоа многу успешно го 
нма докажано Карл Маркс во својата критика на таа теорија (која впрочем ja прифаќале 
и такви мислите како што ce James Mill, John Stewart Mill, Me Aleack идр.).

Накусо, К.Маркс докажува дека не само што со воведувањето на новата техно- 
логија (асотоаисо развојот на автоматизацијата) не ce ослободува капитал (кој евен- 
туално би ce вложил како променлив капитал за нови вработувања), туку дека тој ce 
врзува на таков начин во производството игго престанува да има било каква врска со 
работната сила. За ова може да ce види во „Капиталот44 од К.Маркс во главата „Маиш- 
неријата и крупната индустрија“. Исто така да ce види: S.Korać, Automatizacija i samoup
ravno društvo,Mladost, Beograd 1979, str. 172-174.

Понапреднаведенита тврдења ce докажани и во најновите истражувања на 
Џ.Рифкинза САД.
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Сигурно дека корените на идејата за „фабриката без луѓе“ може да 

ce бараат многу рано во човечката историја. Во поново време (во 

„времето на компјутеризацијата“) како основач и застапник на тезата 

за „фабриката без луѓе“ ce јавило Јапонското министерство за меѓуна- 

родна трговија и индустрија. Тоа изработило и комплетна методологија 

според која во т.н. „погони без луѓе“ би бил вработен само 1% од 

вообичаената работна сила за соодветниот погон. Така, според Јапон- 

ците, во фабриките во кои порано работеле 2000 луѓе со реализацијата на 

новиот коцепт би работеле само 20 луѓе.1

Дали концептот за „фабрика без луѓе“ е реално остварлив? Пред 

да ce даде одговор на поставеното прашање ќе треба да ce прецизира што 

ce подразбира под „фабрика без луѓе“.

Од една страна, под тоа може да ce подразбира фабрика која 

воопш тонемадаималуѓеивторофабрика во која ќе има минимален број 

налуѓекој би ce движел од неколку проценти до еден процентна врабо- 

тени лица (ce разбира во однос на вработеноста пред „целосната компју- 

теризација“ односно, автоматизација). За првиот концепт овде нема да 

биде дискутирано, затоашто и најновите сериозни истражувања покажу- 

ваат дека т.н. „фабрика на иднината“ во којашто би било присутно целосно 

компјутеризирано производство, не е можно да биде фабрика без луѓе.1 2

Вториот концепт за „фабриката без луѓе“ која би вработувала 

(сепак!!!) од неколку проценти до само 1% луѓе во принцип е нешто што

1 Neil Р. Ružić/The automated factory"in:MICROELECTRONICS REVOLUTION,str.172-173

2 ***; "Strategic options for 'new production system': CHIM(Computer and Human Integrated 
Manufacturing), in:THE FAST II PROGRAMME( 1984-1987), EUROPEAN FUTURES, str.94
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може да ce оствари и веќе е остварен.1 Меѓутоа, тој концепт за 

краткорочно гледано не може да стане доминантен во светот. За тоа пос- 

тојат повеќе ограничувања. Основните ограничувања ce од социјална 

природа, во поширока смисла и од економска природа, во потесна смисла.

Како основни ограничувања од социјална природа ce, пред cé, 

енормните проблеми кои би ce создале со невработеноста на огромен 

број луѓе  (за кои ќе биде претходно потребно да ce обезбеди егзистенција) 

a кога и тоа ќе ce реши (со високата стапка на продуктивност која во 

иднина ќе ce постигне) остануваат отворени низа проблеми кои нужно би 

ce појавиле со огромниот фонд на слободно време што би го имал 

најголемиот дел од луѓето во општеството. Тоа повлекува решавање на 

цела низа проблеми кои ce поврзани со промената на начинот на живот 

на луѓето која би настанала со реализацијата на споменатиот концепт.

Решавањето на проблемите кои во извесна мерка и cera ce пред- 

видливи и кои можат да ce јават кај оние малкубројни („одбрани“) кои 

би работеле во таквите фабрики е исто така посебно прашање за расправа, 

но и ограничувачки фактор за брза реализација на понапредспоменатиот 

концепт, како широко распространет (доминантен). Во таа смисла исто 

така како ограничувачки фактор би ce јавиле и односите меѓу „одбра- 

ните“ (кои работаат) и огромниот број на „безработно“ население. Тоа 

претпоставува огромни и долготрајни подготовки на ниво на глобално 

општество за да ce избегнат многу несакани последици.

1 Концептот за „фабрика без луѓе“ најпрво е реализиран во јапонскиот град Цукуба, во 
фабриката за автомобили „Тојота“. Имено, оваа фабрика е целосно комлјутеризирана 
(роботизирана, автоматизирана), a бројот на вработените изнесува 2-3% од бројот на 
вработените пред да биде фабриката компјутеризирана и роботизирана.
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Ho, економските ограничувања уште подиректно јапокажуваат 

нереалноста на концептот на „фабрика без луѓе“ (во потесна и во 

поширока смисла), барем за блиска иднина. Имено, ce работи за купов- 

ната моќ на останатиот дел на населението за оние производи кои ќе ce 

произведуваат во „фабриките без луѓе“ (во кои нормално ce претпос- 

тавува дека ќе има висока продуктивност која подразбира производство 

на огромен број производи за да му ce исплати целосната автоматизација 

(компјутеризација) на капиталистот и ниски трошоци на производството 

што во крајна линија треба да резултира и со ниски цени на соодвет- 

ните производи).1

За реализација на концептот за „фабрика без луѓе“1 2 ќе бидат пот- 

ребни и долготрајни адекватни подготовки во целото општество за да ce

1 За да биде сфатена полесно суштината на понапредизнесеното ќе биде презентирана 
една анегдота за разговорот меѓу директорот на една од Фордовите фабрики и претсе- 
дателот на синдикатот на автомобилските работници. Всушност, директорот го викнал 
претседателот на синдикатот за да му ce пофали до каде ce стигнало со новата техно- 
логија која доведува до отпупггање на голем број на работници и сакал малку да ce 
пошегува со него. Откако ги разгледале производните погони директорот го прашал 
гостинот како синдикатот ќе собира членарина од автоматите. Но, претседателот на 
Синдикатот не ce збунил туку луцидно одговорил со противпрашање: „Што ce одне- 
сува до нашите приходи некако ќе ce снајдеме, но како Вие господине директоре ке 
успевате да им ги продавате автомобилите на овие машини?“

Наистататема постои слична шега од преднеколку години. Јапонците ги изве- 
стиле своите конкуренти САД и ЕЕЗ дека до крајот на осумдесеттите години ќе пуштат 
во производство фабрики без луѓе во кои ќе ce произведува конфекдија. Но конкурен- 
тите воопшто не ce збуниле и им одговориле со прашање: „Дали со таа конфекдија ќе ce 
облекуваат роботите?“

Овој многу сериозен аргумент го истакнува и познатиот американски економист 
Џ.Рифкин во својата најнова книгаДСрајот на работата“. Имено, тој истакнува дека 
куповната моќ на лугето знанително ce намалува и не е доволна за да ce компензира со 
зголемената продуктивност. Тоа според Рифкин е ахиловата пета на „информатичкиот 
век“.

Овие анегдоти многу експлицитно укажуваат на неразделните интеракции кои 
постојатмеѓу одделните делови од опиггеството.

2Овде треба да ce спомене дека во извештаите од најновите истражувања изразот 
„фабрика без луѓе“ е напупгген и наместо него ce користи изразот „фабрика на иднинатаЗ
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избегнат поголеми диспропорции меѓу одделните делови од глобалниот 

општествен систем.

Проблемот за плусовите и минусите на компјутеризацијата како 

процес кој е противречен ce повеќе ги интересира научниците од разни 

области, a посебно економистите и социолозите. Всушност, ce поставува 

прашањето: што ja очекува огромната работна сила во светот на почето- 

кот од новиот милениум? На тоа прашање од различни аспекти ce обидува 

да одговори познатиот американски економист Џереми Рифкин (Jeremy 

Rifkir») во својата најнова книга „Крајот на работата“.* 1

Највознемирувачката порака од истражувањата на Џ.Рифкин може 

да ce сведе на следното: бројот на невработените постојано ce зголемува и 

процесите кои придонесуваат за тоа ce зајакнуваат и акцелерираат, a не ce 

гледаат нови процеси кои во блиска иднина ќе помогнат овој проблем да ce 

ублажи во прифатлива мерка.

Во повеќето земји во светот државните раководители и политич- 

ките партии ce немаат сериозно зафатено со она што ќе ce покаже како 

проблем број еден за сите. Всушност, компјутерите и роботите влијаат 

многу силно врз работната активност. Во периодот од 1960 година до денес 

бројот на Американците вработени во производната сфера ce намали за

Согласно со тоа концептот за „компјутерски интегрирано производство“ ce повеќе ce 
заменува со новиот концепт за „ компјутерски и човечки интегрирано производство“, во 
коешто како основни принципи ce претежираат: антропоцентричната технологија, 
подигнување на нивото на „организациското знаење“, како и на вештините за управу- 
вање. За ова пошироко да ce види: ***, "Strategie options for 'new production system1: СШМ 
(Computer and Human Integrated Manufacturing), in:THE FAST II PROGRAMME( 1984-1987), 
EUROPEAN FUTURES, str.94-95.

1 Bo продолжение ќе бидат наведени ставовите што ги застапува Џ.Рифкин во интервјуто 
дадено за весникот „ЊУСВИК“ (САД), a кои ce презентирани во списанието ИЗБОР 
World Press, бр.38/1995, стр.65-69.
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половина - од 33% на 17%. Според предвидувањата во 2025 година само 2% 

од вработените во фабриките ќе бидатт.н. работници со „сини јаки“.

Според предвидувањата од пред една деценија ce сметаше дека оние 

работници кои ќе бидат потиснати од производната сфера, ќе ги апсорбира 

услужната сфера. Меѓутоа, технолошката револуција ce пробива и во таа 

сфера. Имено, постојат услужни компани кои имаат мали претпиремачки 

екипи и воопшто благодарение на компјутеризацијата вршат огромен број 

услуги од широк спектар, со многу малку вработени.

Џ.Рифкин нагласува дека најновите истражувања ja демантираа 

тезата за нужната поврзаност меѓу новите технологии и отворањето 

на нови работни места. Единствениот нов сектор кој ветува повеќе 

работни места е во областа на знаењето - анализатори, инженери, 

научници, програматори на компјутери, книговодители, адвокати, луѓе од 

индустријата за забава и сл. Ko, дури и да може да ce преквалификува 

целата работна сила за слинен вид работа, работните места нема да 

бидат доволни да ги апсорбираат милионите што ќе бидат принудени 

да го напуштат земјоделството, производствениот сектор

4,- Дали сите занимања ќе бидат подеднакво погодени од неврабо- 

теноста? Јасно е дека нема. Според една студија на светската органи- 

зација за труд (International Labour Organization^ ILO) најбрзо ќе бидат 

погодени следните занимањажовачи, електромонтери, технички цртачи, 

лабораториски техничари, техничари и инжењери, секретарки, дактило- 

графки, металски работници и др. За подолг временски период ризични 

ќе бидат следните занимања: канцелариски шефови и нивните заменици, 

персонал задолжен за набавка и продажба, телефонски и телекс персонал,
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текстилните занимања, поштенски персонал, банкарски и осигурителни 

експерти, произведувачи на алати, рудари и др .1

5.-Постојат области во кои ce очекува зголемување на врабо- 

тувањето под влијание на современата компјутерска технологија. Тоа ce 

сите услуги кои ќе бидат директно поврзани со современата компју- 

терска технологија. Значајно ќе ce зголемат потребите за т.н. 

„софтверски работници“ (software workers)1 2, како што ce програмерите, 

системските аналитичари, извршителите кои ќе работат на „производ- 

ството на зборови“, информациските менаџери и компјутерските кон- 

султанти.3

Во врска со флуктуацијата на работната сила нужни ce одредени 

поместувања во рамките на самата организација, при што во зависност од 

воведувањето на компјутерите во одделните делови од организацијата ќе 

ce јавуваат и адекватни промени во врска со укинувањето на едни и 

создавање на други работни места.

Доколку целокупната активност околу воведување на компју- 

терите не ce планира навремено, систематски, внимателно и прецизно, 

можно е да ce појават сериозни проблеми во врска со технолошкиот 

вишок на работна сила. Таквите состојби во голема мерка можат да ce

1 W.Reay Atkinston, "The Employment Consequences of Computers: A User View", MICROELEC- 
TRONICS REVOLUTION, str.345-352; Colin Gill, Work, Unempoyment and The New Technology, 
str.89-91; Fikreta Bahtijarević, "Nove tehnologije i zapošlajvanje”, REVIJA ZA SOCIOLOGIJU(Zagreb), 
4/1988, str.467-477 i dr.

2 Bo поновата литература од оваа област во Европа ce употребува еден израз којшто 
повеќе одговара на содржината која е дадена за изразот software workers. Тоа е изразот 
"brainworkers". *** "The brainworkers:typology, training background and work situation" in: THE 
FAST II PROGRAMME( 1984-1987), EUROPEAN FUTURES, str.55-57.

3W.Reay Atkinson, "The Employment Consequences of Computers: A User View, MICROELECTRO
NICS REVOLUTION, p.106.
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избегнат со навремено и темелно планирање на одредени активности за 

стручно оспособување преквалификување и (до) образование на оние 

работници кои ќе бидатнаудар на компјутеризацијатавоорганизацијата.

6,- Што со милионите невработени од кои веќе никој нема да има 

потреба, бидејќи нивните работни места ќе бидат затворени? Секоја 

држава ќе треба да изработи програми според кои тие луѓе ќе треба да ce 

преквалификуваат за работа во непроизводствените сфери - во областа на 

услугите или да ce зафатат со заштитни и добротворни активности.

Во основа на сите програми и стратегии за борба против 

невработеноста и со проблемите кои ќе ce јавуваат заради изобилството на 

слободно време што ќе го имаат луѓето (а посебно младите луѓе) - ce 

наоѓаатнајразлични едукативни и оспособувачки програми.

Со нив ce планира државата да одвојува ce поголеми средства за да 

бидат опфатени со организирани активности сите оние кои ќе останат без 

работа како технолошки вишоци, заради усовршување на производните 

процеси.

Според истражувањата кои ce правени во рамките на Евроската 

економска заедница, перспективната стратегија за надминување на 

проблемот со растечката технолошка невработеност ќе ce состои во 

континуирано помагање на невработените за што помалку да ги 

чувствуваат штетните ефекти од cé повисоката продуктивност и со 

задржување на квалитетот на нивните животи. Всушност, суштината на таа 

стратегија ce. состои во тоа да ce задржат придобивките на прогресот, од
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една страна, a истовремено да ce задржат луѓето дома со (за нив и за 

општеството)прифатлив животен стил.1

Растечката дијалектичка конфронтација меѓу „произведувачите“ 

(работодавачите, работниците и службениците од државниот услужен 

сектор) и „корисниците“ на добра и услуги ќе може да биде разрешен само 

со еден соработувачки дијалог за да можат да ce искористат што е можно 

повеќе поволностите на новата технологија. За да ce успее да ce ефектуира 

тоа, ќе биде многу значајно да ce развијат поефикасни методологии за 

предвидување развојот на новите технологии и општествените последици 

од истиот.1 2

Ако ова не го направат општествата, проблемот со невработените 

луѓе може да има многу сериозни последици за истите. Имено, како 

логична последица на состојбата всПГоја има голем број луѓе во 

општеството кои никому не му ce потребни и кои не гледаат 

перспективност, е зголемувањето на криминалот. Или како што истакнува 

Џ. Рифкин, луѓето кои ќе бидат истерани од пазарот на трудот, ќе ce трудат 

да си го вратат со сила она што не можат да го заработат со чесна работа.3

1 ***; "The roles of social actors in European scenarios for work",THE FAST II PROGRAMME 
(1984-1987), EUROPEAN FUTURES, str.30-31

2 ***, "The roles of social actors in European scenarios for work",THE FAST II PROGRAMME 
(1984-1987), EUROPEAN FUTURES, str.31

3 Ова треба да го имаат во предвид и политичарите кои раководат со македонското 
општество. Имено, тој проблем е актуелен и кај нас во Р.Македонија. Во овој контекст 
значајно е дека врската меѓу зголемувањето на невработеноста и зголемувањето на 
криминалоте неспорна. Најновите случувања во економски развиените општества, како 
и во македонското општество, ja потврдуваат оваа теза (зголемениот број на кражби, 
насилства и убиства).
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2. Промени во содржинаша на шрудош иод влијание на 

компјутеризацијата

Во литературата можат да ce сретнат разни димензии на содржината на 

трудот кај различни автори. Најчесто ce сретнуваат следните димензии на 

содржината на трудот:

а) специјализацијата;

б) рутинизацијата;

в) автономијата при работата;

г) барањата кои произлегуваат од одредено работно место, во врска 

со знаењето, вештините и способностите кои ce потребни за да може 

успепшо да ce извршуваат поставените задачи;

д) можноста за професионално напредување во рамките на про- 

фесијата;

ѓ) физичките услови за работа1 идр.

Микроелектронската технологија (па соодветно на тоа и 

компјутеризацијата) предизвикуваатбројни и најразновидни последици врз 

структурата на трудот на вработените, a со тоа и во самата работна 

организација (претпријатие).1 2

Различните димензии од содржината на трудот имаат специфична 

улога и значење во менувањето на одделни функции коишто ce поврзани

1 Спореди со : J.Obradović, "Posljedice primjene mikroelektronske tehnologije na strukturu rada i 
radne organizacije", SOCIOLOGIJA(Beograd), 4/1988, str.630

2 Пошироко за тоа да ce види:Јоѕјр Obradović, op. cit., str.629-644
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co развојот на претпријатијата.1 Во оваа смисла ce многу значајни 

образовните активности кои ce одвиваат во претпријатијата како и разните 

активности за обука и оспособување на вработените за извршување на 

различни задачи и функции. Во врска со најсовремените процеси кои ce 

одвиваат во претпријатијата посебно место имаат сите активности и 

системи за обука, кои помагаат вработени поуспешно да ги решаваат 

проблемите поврзани со современата информациска технологија. Станува 

збор за управувањето со информациските системи во организациите, од 

што во голема мерка зависи и ефикасноста на одредена организација.1 2 

Всушност, образованието и оспособувањето(усовршувањето, тренингот) 

стануваат јадро на новата организациска единица, понекогаш сосема 

независна организација. Со развојот обучувачката (training) функција ce 

појавува во многу разновидни форми и по својата природа станува многу 

комплексна. Но грижејќи ce за новото знаење и вештини, образованието и 

обучувањето исто така ja вршат функцијата на катализатор на организа- 

циските и на културните промени.3 Компјутерите со помош на компјутер- 

скиот софтвер можат значајно да влијаат врз оспособувањето на вработе- 

ните за да можат успешно да решаваат тековни бизнис проблеми, a со тоа

1 Ivan Kejžar, "EDUCATION SYSTEM IN ENTERPRISE IN DEVELOPMENT CHANGES FUNCTION", 
in: Zdravko Kaltne-kar and Jože Gričar (Edit.), ORGANIZATION AND INFORMATION SYSTEM: 
effectiveness-efficiency-humanization, Bled (September, 13-15) 1989, t.1, str.587-593.

2 Katarina Puc,"THE NATURE OF MIS EDDUCATIONAL ACTIVITIES IN ORGANIZATION" in: ORGA
NIZATION AND INFORMATION SYSTEM, t.1, str.594-600.

3 ibid, str.594

172



да можат да придонесат за поголема ефикасност на сопствената организа- 

ција, па дури е можно истата да ce извлече од пропаѓање.1

Понапреднаведуваните димензии од содржината на трудот ce дир- 

ектно или индиректно поврзани со образовните активности, како и со 

активностите за оспособување и усовршување на вработените во функција 

на развојните промени и на повисоко ниво.Таквите активности и процеси 

ce стимулирани во рамките на Европска економска заедница, посебно ce 

стимулираат на меѓусебна соработка малите и средните претпријатија.1 2

Во продолжение ќе биде анализирано како поконкретно влијае 

воведувањето на современата информациска технологија (а во таа смисла 

посебно и компјутеризацијата) врз одредени димензии од содржината на 

трудот.

1 Таков е случајот со фирмата One Hour Delivery Service во Dallas/Fort Worth, компанија 
која пренесува и доставува документи (судски, сопственички итн.). Компанијата била 
спасена од тригодишното работење по работ на пропаѓањето благодарејќи на предлозите 
од специјално наменетата програма Business Insight. Станува збор за експертска програма 
којашто им дава на вработените основа за стратегиско размислување, преку давање на 
најразлични совети и предлози, врз основа на анализа на бројни податоци внесени во неа. 
За ова пошироко да ce види во: PC World Македонија (Скопје), јули-август 1995, стр.19.

2 Andreas Thomma, "Les entreprises suisses dans le coup", LE MOIS (Société de Banque Suisse), 
3/91, str.22-23.
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2.1. Сиецијализацијаша

Какви промени настануваат со специјализацијата на трудот во врска 

со воведувањето на компјутерите? За тоа ce вршени многубројни проучу- 

вања. Најголемиот број проучувања потврдуваат дека со воведувањето на 

компјутерите ce зголемува специјализацијата на трудот. Тоа го потврду- 

ваат бројни емпириски истражувања што ce вршени во поголем број 

стоковни куќи, фабрики за алатни машини и во банки.1

За жал не постојат конкретни емпириски проучувања за тоа каква е 

состојбата во врска со специјализацијата на вработените во Република 

Македонија. Логично е да ce очекува дека генерално специјализацијата ќе 

ce однесува диференцирано. a ќе ce манифестира во зависност од видот на 

работното место, барањата кои ги поставува тоа работно место и од други 

фактори. Кај т.н. software workers најверојатно дека таа ќе расте, a кај 

рутинските производни и административни работи таа ќе стагнира или ќе 

опаѓа.

Зголемувањето на специјализацијата си има и свои негативни 

ефекти како врз процесот на трудот, така и врз самите вработени. 

Зголемената специјализација како основен го поставува проблемот од 

незаменливоста на одредени специјалисти доколку истите ги нема во 

соодветен број. Ова е случај за оние работни места кај кои ce бара 

значително повисок степен на специјализација во однос на другите работни 

места. Тоа е посебн.о изразено ако во организацијата нема (според

1 Исклучок од ова ce резултатите добиени од проучувањата во некои болници. Имено, ce 
покажа дека на некои одделенија (на пример, на одделенијата за интензивна нега и 
коронарни одделенија) специјализацнјата ce намалува. Josip Obradović, Posljedice primjene 
mikroelektronske tehnologije na strukturu rada i radne organizacije, str.631.
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карактерот на задачите кои треба да ce извршуваат) поблиски работни 

места или професии. Во таквите случаи е тешко да ce избегнуваат нега- 

тивните ефекти на специјализацијата со популарниот метод на ротација 

на вработените од едно на друго работно место, за одреден временски 

период.

Ротацијата како метод за надминување на негативностите кои ce 

производ на воведувањето на компјутерите и зголемената специјализација 

на трудот не е секогаш пожелна. Тоа произлегува честотапи од колизијата 

на самата постапка на ротација со желбите и интересите на вработените, 

кои секако треба да ce почитуваат секогаш кога тоа ќе биде можно. За жал 

во нашите работни организации честопати ce врши точно таква ротација 

којашто не води сметка за желбите и интересите на вработените. По, тоа е 

нужно зло во многу организации заради ce поголемиот апсентизам којшто 

е присутен.

На ротацијата, по правило, најголем отпор даваат вработените со 

пониско образование и пониска стручна спремност. Тоа е јасно бидејќи таа 

за нив поставува поголеми барања, вложување на дополнителни напори за 

учење на новите активности за изврпгување на работните обврски.
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2.2. Рушинизацијаша

Рутинизацијата  на трудот може да ce дефинира како помал или 

поголем степен на варијабилност на работните задачи што ги извршува 

работникот на своето работно место.1

Големината на рутинизацијата е обратно пропорционална со сте- 

пенот на варијабилност на работните задачи што ги изврпгува работникот. 

Колку тој степен на варијабилност е поголем, толку рутинизацијата е 

помала и обратно.

Во праксата (со воведувањето на компјутерите) рутинизацијата ce 

зголемува на скоро сите т.н. „извршни работи“. Единствено рутинизаци- 

јата не ce зголемува на сите оние работни места каде што вработените 

имаат можност (а тоа може да го диктира и карактерот на самото работно 

место) за креативност, као и за поголема флексибилност во извршувањето 

на работните задачи.

Рутинизацијата носи уште поголеми проблеми како за работ- 

ниците, така и за раководителите. Имено, една од најсериозните после- 

дици од зголемената рутинизација е појавата на монотонија од рабо- 

тата. Таа пак од своја страна предизвикува цел синдром на други нега- 

тивни ефекти (како што ce на пример: намалена мотивираност, намалено 

работно ангажирање, намалена продуктивност, зголемени повреди на 

работното место и сл.).

Во решавањето на проблемите поврзани со зголемувањето на 

рутинизацијата, вопраксатасе применуваатнеколку техники:

1 Josip Obradović, Posljedice primjene mikroelektronske tehnologije na strukturu rada i radne organi
zacije, str. 631
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a) ротацијатаod едпо na друго

б)т.п. „збогатувањена работпото место" (со разпи декори, аран-

жирањс па просториите ио кои сс работи на поеебеп пачип.соодветио 
бојадисување иа ѕидовитс, пуштање па преферирапа музика и вооишто 

вклучуваље иа миогу други детали кои ќс го збогатат работиото мссто и ќе 

го наирават поиријатпо. Јасно е дска сето ова за да има позитивен ефект 

треба да сс изврши: а) во согласност со вработеиите и нивпо активно 

учество; б) со респектирањс па одредсни иаучни сознапија;

в)„проширува/оена работните при пгго па работницитс

им сс даваат и други ситни обврски поврзаии со работнитс задачи што ги 

има за да ce разбис моиотоиијата во работата, a затоа работникот да биде 

соодветпо иаградеи,за да биде стимулиран и во иднипа да ги извршува 

успепшо иоставените задачи), како и други слични техпики и методи.1

1 За нропшруваљето на работните задачи, како мстод со кој можат да сс надминат nci a- 
тивнитс последнци од рутшипацијата на трудот, може пошнроко да сс види кај Charles 
R.Walker, Moderna tehnologija i civilizacija, str. 122-139.
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2.3. Авшопомијаша

Автопомијата зиами самостојпост. Таа самостојпост с секогаш 

иоврзана со степенот па слободата кој го имаат луѓето во извршувањето на 

искои активпости. Поконкретио автбиомијата при работата озпамува 

помал или поголем стсиеи на слобода па работиикот во извршувап.ето на 

псговите работни обврски. Доколку таквиот стеиеп па слобода с помал, 

иомала е автономијата на работиикот при извршувањето на нсговитс 

работпи обврски.

Дали компјутеризацијата го намалува или го зголсмува стспснот иа 

автоиомија на работииците? Одговорот с дска тоа влијанис е 
амбивалентио и постојат иајразличии варијации, кои ce поврзаии со повеќе 

фактори. На иример, тоа зависи од карактсрот па работното мссто, 

исговото зпачење за организацијата и за раководството носсбно, стеиепот 

на образование (знае1ве) и иа стручпа спремност кои сс нспрсбни за извр- 

шуваи>сгго иа коикрстното работио мссто, како и од други фактори. 

Поради сето ова било каков рдговор apriori нсма и пс можс да бидс 

задоволителеи.

Сеиак можс да ce истакпс дска во многу доссгаиши ироучуваи>а, 

како и во самагга пракса е иотврдеио дека секоја техпологија правило ja

ограничува автономијата na вработеTo a е поврзано со фактот 

што секоја ггсхпологија за иејзиио успешно применуваи.е има и одредепи 
иорми и стаидарди за кои треба да ce придржува човекот кој ja опслужува 

ггаа технологија. Фактички секоја техпологија со ссбе перазделпо го има 

поврзапо и иачинот па кој истата ќе ce употребува. Ако ne ce иочитуваат
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нормитс кои ce поврзапи со примеиата па одредсиа техпологија, ис само 
што истата усиешио не може да сс иримеиува, туку често пати и ноопшто 

нс може да сс примеиува(уисугрсбува). Ако тоа ce прави со ирекршуваи.е 

па искои од основните правила/порми, тогаш иостои опаеиост од 

иастаиување на иомали, или поголеми штсти, како засамиот нроизводеп 

процес и оргаиизацијата, така и за самиот човек како едипка.

Сето понаиред изнесспо важи и за комијутерите. Придржуваљето за 

одредеии стандарди при уиотребувањето иа комијутсрите уште иовеќе ja 

ограиичува автономијата па опие кои рабсггаат со нив. Тоа произлегува од 

најмалку двс груни причини:

а) комплексностаиa самите компјутери и

б) нивиата енормнапенетрираност во скоро области зпачајни

за животот па човекот.

Може да ce тврди дека автопомијатш со

компјутерите ce иамалува во аависност од нивото кое ce
применуваат. Колку иивото ма кое ce ирименуваат е повисокр, толку и 

антоиомијата на оиие кои со нив работаат е иомало и обратпо. Ованс мора 

секогаш да биде ггака. Можни ce и исклучоци, но гспсрално може да ce 

нрифати како валидно. Ĉ é иоголемата комплексиост иа сисгемите (а во тој 

контекст иа автоматизираиигге системи) колку ce оди повисоко во 

ошитествената хиерархија, е иоврзано и со paraibć'ro на едпа друга 
иегаггивиост. Имсно, колку сисггсмигге сс покомплексни, поавтомаги- 

зирани, ггие ce толку и иораиливи. Ова иосебно ce одиесува за големите 

системи.
Нсиридржувап.ето за ciporo проиишапите иорми и сзаидарди за 

уиспреба иа таквите системи може да предизвика висз ипска казасзрофа
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но одредеиа сфера, иомало или иоголемо насслепо место. оддслпа држана 

па дури и но целиот снст. Најдобар пример за она ce компјутернзира1што 
пуклеарии систсми (бсз разлика дали стануна збор за иуклеарни централи 

за ироизводство па електричпа сисргија, или иак за воеиите иуклеарни 

системи кои имаат нотсицијалио огромиа разурпуначка моќ/). или некои 

други комијутеризираии системи од снетско зиаче!1>е.
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2A. Барањаша нарабошиошо месшо во врска со сиособносшише, 
•таењаша и вештините па работниците

1.- Според пскои ироучувања1 иајголсмитс промспи во срдржииата 

на чрудот ce точно поврзаии ео барањата што ги поставува работногго 

месго во врска 'со снособиоститс, зпасн>агга и ве1птипигге па раб(угпицигге.

Со компјутсризацијата па ироизводството не само што ce зголемува 

специјализацијата, a поврзано со тоа (веројатио во најголсм број случаи ) ce 

смалува и автономијата ири работата, туку исто така и барањата во 

врска со снособиостите и вештинитс (иотрсбпи за извр1нуваи>е на најголе- 
иотброј работи) значително ce иамалуваат. Тоа уначува на тенденцијата на 

упростуваље на трудот, одиосио иа негово осиромашување. Ib a  во 

стручпата литсратура во англосаксоисксуго иодрачје ce иарекува 

"deskilling".* 2

' Josip ObradovicTosljedice primjene mikroelektronske tehnologije na strukturu rada i radne 
organizacije", str.633

2 Ibid
О вде треба да ce укаж е и na тоа дека ностојат и автори кои см стаат дека компју- 

т ер т а ц и ја т а  na нроизводството доведува и до спротнвна чендеиција од onaa која Пила 
доссга присутна. И м сно, сиорсд Ј.Р.Durand „дош ло до нрсстанок иа теидснцијата која 
досега владеела и врз основа на која секоја автоматнзација и чолем уваљ е иа 
иостојаниот канитал го исклучуваат сл ож ениот труд, давајќп му нредпост иа иростиот  
труд. К омнјутсризацијата на нроизводството бара висококвалнфнкуваиа р абош а сила 
за ракувањ с со уредите кои бараат миогу, ишрокн зиаењ а“. (Jean Lojkine,"Od industrijske ka 
informacionalnoj revoluciji",MARKSIZAM U SVETU",6-7 /1986,s.163).

Сиоред J. Lojkine ce ноголемата потреба од асимилираљето na ииформацшгге бара (na 
npiiMcp npn отстрапувањето na разпи дефекш) располагаље со cć поголсмо количсство 
na пнформацпи и таквн човечки способпости кои ќе овозможач' примепа na тие ипформа- 
цпи во копкрстпа ситуацпја. Всупшост, вработепптс ќе трсба да бпдат способпи да 
прпмаатсс ноголсми колпчссчва информации, пстите да ni обј^абочуваат n да комуппцп- 
раат со iniBiia помош со друпггс егручљацп со коп ќе бпдс псопходпо да соработуваат. 
(ncTo,cip. 164).
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Ова иокоикрстно ce одиесува ма оеиромашувап.е на трудот на работ- 

ницитс кои ce псиосредии извршители, a иосебио потцепување на трудот ца 

работниците и иотребите од зголемување на нивпите веиггиии и зиаења 

ирску разии форми па стручпо усовршувањс и образовапие што имиера- 

'гивпо го иаметнуваат иовите технологии, од сграиа иа раководителите, 

како што истакпува Shoshana Zuboff.1
Fla релацијата иаучио-ггехнолошкиот развој - компјутсрски кои- 

тролирапа автоматизација - вештиии, способности и знаеи.а кои ги бара 

работпото место постои едиа теза која нраксата веројатпо ќе ja иотврди. 

гГоа е следиата тсза: с о у к и п у в а њ е т о  na и 

проишрување на автоматизацијата посебно ce

укинуваат одредени„осиромашени р no исто такви и ce

формираат. Имено, ce ноставува прашањето дали <л)

работите кои настануваатоколу роботите ce малку поквили-

фикувани одоиие коишто ги презел самиот Тоа исто така упатува

на cé поголемата изолирапост на работпицитс, тие стаиуваат cé поашчии 

со машииите(роботите) и уште новеќе загрижеии за своето работио место.

'Ако ваквата тендепција ce комнарира со тсидеицијата за ce поголе- 

миггс баран>а кои ги иоставуваат некои работпи места за одредени работ- 

пици, a која исто така во стварпоста реално егзистира ce добива јасна прет- 

става. Имеио, ваквитетендепции пужно водат коп иоларизација кај врабо- 
тсиигс и тоа па гакин пачии што кај едеп мпогу голем дел од пив 

„осиромашуваљето па трудот“ ce доведува до крајии грапици. a кај едсн

 ̂ З а  ова сиореди: R. Howard, "Automatizovana radna mesta", PRELGED (AMBASADA SAD, BEO 
GRAD), BR.246/1989, STR.74
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иомал дсл од пив сс поетавуиаат eć иоголеми барања за да можат истите 
усиспшо да ги извршуваатзадачитс кои ги памсгтува  работиото место. 1

Зпачи со компјутеризацијата (коммјутсрски

стимулираната и коитролираната автоматизација) ce ч реално

егзистираат два контрадикторнипроцеси. Едниот с процес

квалификација“(deskilling) на трудот кај огромен <)е.л аравотепите. a 

од друга страна егзистира тепдепцијата иа на тру-

дот na едеи незначителендел од вработеиите. Гоа во крајна липија

довсдува до разии проблсми во самата оргаиизација. ()д нив како
i

позиачајни (кои сс дирсктпо поврзаии со ваквата поларизација) можатда 

сс издвојат cć иозачестепиггс судири мсѓу работиицитс - нспосрсдни
i

извршители, кри работаат па машипа и новиот вид па стручњаци кои го 

иодгсггвуваат производсгвото.2

()сиромашуван,ето иа чрудот иа работпиците си има свои тешки 

моснсдици како за иив како иоедиици, исто така и за оргаиизацијата во која 

работаат и за општеството во целина. Тоа го истакнува и Marie Jahoda во 

сдпа своја счудија за вработеиоста и нсвработсиоста. '1аму можс да сс 

ирочита: „Огудиите за последиците иа работните мсста со нсквалификуваи 

'груд па ниско ниво укажуваат на тоа дска мпогу работници кои работаат иа 

такви места го чипатталогот иа ошитеството кој сс состои од деградирани. 

фрустрирапи, несреќпи, психолошки нсздрави лугс“.’

 ̂ Peter B. Scott, Robotička revolucija, str.248

O“ Сиореди: J.Obradović,op.cit.,s.634; Ante Pulić, Socijalističko samoupravljanje i suvremena 
informacijska tehnologija, str.32 - 34; Peter B. Scott, op. cit.., str. 248-249; Lewis Mumford,
Mit o mašini 2, str.210-211.

' X
' Паведсно сноред Petter B. Scott, op. cit., str.249

1 8 3



Toa io согледале ие само многу ироучувачи, туку и миогу раково- 

ди'гсли и сопствеиици па нскои фабрики или одделпи погоии и мочналс да 

ирезсмаат конкретни мерки за подобрување иа состојбите. Има примсри 

кадс иозиггиш1Ите резултагги од примеиата па ашшеп

чиски вештипи во изработката дури и па цслосии компјутери иамеето да 

бидат стимулирапи (заггоа што дале за кусо врсмс извонредни резултати. 

прсд cé, во одиос на зголемеииот иитерсс за работата и ангажирањето во 

истата и за развој иа сопствспата иитслигсиција и сиособпости) с задушу- 

ваиа со уштс поцслосна автоматизација и иарцелизација ма нроизводнитс 

ироцеси.1
Но, ггреба да ce потемцира дека постојат и обратни примсри каде 

памерно ce воспоставува комнлетно иова оргаиизација на работата, нри 

што ce напушта работата иа подвижна лента и ce работи во груии. a 

работиицитс обавуваат иовеќс операциите и имаат поголема ирететава за 

целината на работата. Таков е случајот со погоиот во фабриката Нолво во 

Удсвалла. Таму сс верува дека ие само што ќе ce врати „ирофесионалната 

самосвест на работниците“, туку дека во екопомска смисла ќе ce оправдаат 

очекува1вагга фабриката да работи со ирофит.2

1 Lewis Mumford, Mit о mašini 2, str. 211

“ David Bartal, "Smrt tekuće vrpce", Novi izbor (Zagreb), od 2.11.1989, str.57
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2.5. Можпосшише за професиоп во

рамкит ена струката

Kora ce има прсдвид cć што бсше поиапред истакнато но врска со 

промеиите во содржипата иа трудот (псговата деквалификација и осиро- 

машување кај најголемиот дел од вработеиите) јаспо е дека можностите за 

професиопално папредување иа работпиците во рамките на струката ме 

можат да бидат надвор од тие процеси. Следствено, за пајголемиот дел од 

вработсните можпостите за ирофесионалио папредуваље во рамките па 

струката ce значително стеснети со вовсдуваи>ето иа комијутерите. Тоа ce 

однесува на иајголсмиот број од директни извршители кои работат на 

машипа (или кои треба да опслужуваат пекоја автоматизирана машина или 

робот). Јаспо е дека за таквите работпици

(хоризоиталиото po'mpaiBe од едпо па друго работно место) ие е метод кој 

ќе може да ги задоволи, дури и пивиите најскромии аспирации.

С)д друга страпа, мал дел од оиие работници чии запимања ce новр- 

зани со развојот и иодготовката на производството сосгојбата е образиа. 

Имепо, за да можат да ce одржат во конкуреитската трка со миогу други 

фирми иа иазарот фабрикигге ce ирииудеии постојано да измисчувааз- иови 

пачиии па производство, кои во коитииуитет ќе бидат cć иоуспешии. гГоа ja 
маметпува п озр е б а т а  опие работиици кои ее вклучспи ]кч разво јот  иа 

ироизводството да мораат иостојаио да следат cć што ce случува па паза- 

рогг. За да можат тоа да го остваруваат тие ce принудеии постојапо да 

усвојуваат ce понови зиаеи>а и вештипи, a со тоа им ce дава можпост да 

паиредуваат во рамките па струката. Притоа, иомошта што им ja даваат
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комијутерите во остваруваљето на функцијата на асимилација на повите 

зиаеља и вештипи е павистина огромиа. Нез помошта на комијутсритс и на 

добро оргапизираиитс ипформациски еистеми, овис работннци веројатио 

мпогу брзо би сс удавиле во „браиовите од ипформации“ со кои секој- 

дпсвпо сс преплавувапи.

Со цсл да сс избегпат псгативпитс сфасги од поларизацијата ма 

вработените (од асиект па иивото на иивното, образовапис, всштиии и 

способиости), во организациите ce дримеиуваат разлимпи методи.мерки и 

ииструмспти. Како основен инструмеит за совладуваље на иоларизацијата 

мегувработепитево оргаиизациите, иајчесто ce ко]^исгат т.п. 

ларизациски методи. Како едеи од ме;годите кој ce иокажал доста уепешеп 

за таа цел во некои јапопски фирми е методот на дисемииа-

цаја иа зпаен>ето( ’уштипата па тој метод е во тоа што со инчевзивио

образоваиие ce осиособуваагг скоро сите рабсугиици за извртуваи>е ма 

работни задачи кои билс предвидени дсл за тсхпичари, a дел и за имжепсри. 

Иитензивиото и плаиското преиесувап>е па знаеп>ето овозможи иоголема 

хоризс)11ггалиа поделба иа зрудот, иомали разлики меѓу извршуваи.ето иа 

потребпитс работи, како и иолесно преминување коп иотребпите работи.1

Миогу фирми оргапизираат иланско обучуваи>е иа кадрите во 

фуикција на развојните промепи. гГаквагга обука па вработепите е дИојва: 

од едиа страна, вработените треба да сс подготват за повите карактерис- 

тики кои ќе ги добис оргапизацијата под влијание па совремепата комију- 

терека техпологија, како игго ce иовите успови за работа и повите фуикции 

кои ќе треба да ce извршуваат и од друга страна, да ce подигие пивото па 

потребпитс зпасља и вештиии во оргапизацијата.

 ̂ Veljko Rus, "Sociološki problemi znanst</eno-tehnološkog razvoja", Naše teme (Zagreb), 9/1986, 
str.1419
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Во врска co оние активиости во одрсдепи оргаиизации сс изгра- 
дувааткомплсксни системи заобучуваље и образовапис на:

а) унравувачкиот кадар;

б) иа вработеиите за одделни работни места и

в) за ситс вработспи воопшто.1

Во подготовките за таквите комплексни активности мора да сс води 
смстка за повсќе коммонепти. Сноред пекои автори 'грсба да сс води сметка 

иајмалку за следиите компопспти:

а) комупикациската

б) програмската

в) техиолошката,

г) оргаиизациската и

д ) р а з в о ј н а т а  компонепта. Тоа с иоврзаио co iio c t o c ib c t o  иа 

новсќе различни трсидови во сскоја оргаиизација.2

1 Ваквите актнвностн во крајна линија спаѓаат во оргашпациски проблсми поврчаии сп 
комијутсризацнјата на организациите. За тоа иа овис нроПлсми ќе биде iiocbcicho 
ноголемо вннмание во попатамошннот дел од трудот.

^ Ivan Kejžar, "Educations systems in Enterprise in developmenet changes function" in: ORGA
NIZATION AND INFORMATION SYSTEM, t.1, str.587-590; K. Puc, "The nature of MIS educational 
activities in organizations", OIS, t.1, str.594-597.
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Компјутеризацијата на производството гсиерално гледано придоис- 

сува за зиачително иодобрува1ве на условите за работа. За тоа иостојат 

повсќс нричипи.

Прво, компјутеризацијата созд за извршу- 

вшое замена на работниците од тешките и живот работиш

места. Таа замена можс да бидс цслосиа или иак дслумиа. Имсно, кај иекои 

работли места работпиците сс цслосно замеиети од роботи или други 

автоматизирани системи. Ним им е оставена само функцијата иа контрола 

и тоа од таква дистапца која за нив е рслативно безбсдна и сс избсгнати 

најголемиот број на оиасности за здравјсто на работиикот, кои прсд авто- 

матизацијата биле ирисутни. Од друга счраиа, опаму кадс с извршсна 

делумно замема иа работииците(во физичка смисла) исго така с реализи- 

рано зпачителио подобруваи>е иа условитс за рабсгга.

В.т.оро. постои уште едиа иричина за иодобруван>ето на условите за 

работа во комијутсризираиитс ногопи. Имсио, секадс онаму воведу-

ваат компјутери мора да ce води сметка дска за нсирсчсно фупкцио- 

impaibe иа истите мора да сс обезбедат за работа (кон-

стантна тсмпераг1ура, да нема голема влажност, прашипа и ai.). Во спроти- 

всн а 1учај реално е да ce очекува дека во тие иогони застоитс ќе бидат 

почести и подолготрајии. сскако дска тоа е скаио и пе е во иитерес па opra

li изацијата, или на работодавачот. Така обезбедувајќи оптималпи уак)ви 

за пспречена работа на скапата компјутерска технологија, рабсггодавачот 

(сакал или не) обезбедува и зиачително нодобри уашви за работа па 

самите работиици.

2.6. Физичкише услови з aрабоша
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3. Некои иросшорно- временски иромени шрудовиош

процес под влијание па компјутеризацијата

Можс да ce зборува за повеќе нромени иод влијанието ма компју- 

теризацијата во трудовиот процес. Тие можат да ce делат па повеќе груии 

според различпи критериуми. Во ионшрока смисла на зборот сите тие 

можат да ce подвсдат под групацијата па иросторпи или времеиски пром- 

епи поврзаии со процссот иа трудот. Меѓутоа, во текетот што следува ќе 
бидат разгледувани двс груии иромени па трудовиот ироцсс (во просторна 

и врсмеиска смисла) кои ce јавуваат (односно можат да сс појават) како 

иослсдица па комијутеризацијата.

()д нросторните промепи ансолутио пе можат да ce издвојат орга- 

низациските иромени во организацијата иатрудот. гГие ce тесно поврза- 

ни па ггој пачин што сите оргаиизациски иромсии мож атдасе модведат 

иод иростории промени. Имено илузија е да ce изврши било каква иромена 

во оргапизациска смисла, a тоа да ие е иоврзапо со одредени промепи 

(директни или индиректни) на иросторот во кој ce извршува трудовиот 

ироцес. За полесно совладување па иросторните бариери кои можатда ce 

иојават иоврзано со трудовиот процее голем иридоиес имаат соврсме- 
ните средства за комуиикација. Така тис создаваат прстпоставки за иолес- 
иа дислокација иа одредени погони или работпи единици, a исго така и 

полесна координација на таквитс дисперзираии погопи или едииици со 

цеитарот. Во овие рамки всуишост може да ce апализира еден посебен 

феномен чија што екснаизија и развој ce директпо новрзапи со развојот на 

компјутери'1'c, a посебио на современите телекомуиикации. Тоа е „теле-
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рабоiaria или т.п. работа na далсчипа или како сдпа нсјзииа варијапта 
т.н.„куќиа“ (домашна) работа.

Како најиитересни промспи па процссот na грудот (од врсмспски 

аспскт) за социолопжа апализа, во овој контскст. сс памстпунаат ситс 

промспи na трудот кои сс јавуваат во врска со промспата na должипата na 

работното време. Овие промепи ce мпогу зпачајпи na ситс пивоа. Почпу- 

вајќи од пиво na вработепите, како поедипци нрипадпици na одрсдспи 

оргаиизации (или групи na оргапизации), na cć до пиво na глобалпо on- 

niTec’PBO. Ha ситс попапредпаведепи пивоа, компјуггсризацијагга na произ- 
водството има своја специфичпа рефлсксија врз промспата na должипата 

na работното време, која е поврзапа со повсќс фактори. За пскои одпив 

ќс биде пишувано во текстот што следува.
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3.1. Компјy шepизацијаша u 1

1, - Воведувањетонакомпјутеритс вооддслпа оргапизација предиз- 

викува миогу промепи во оргаиизацијата на чрудот во истата. Во овој 

контскст ќе ce иосвети внимапие на појавуваљстона т.и. „телеработа“ 

под влијапие на компјутеризацијата и иозитивпите и псгативпито иосле- 
дици од истата. За оргаиизациските аспскти на компјутеризацијата пове- 
ќе ќс бидс пишувано во следиата глава.

2, - Воведувањето па компјутерите во трудовите нроцеси ja овоз- 

можи појавата на т.н. телсработа одиосно работа на далечииа. Ова го 

овозможува тслекомуникациската техиологија (чис функциониран.с денес 

с неразделио врзано со компјутеритс). Имено таа ja овозможува и ноја- 

вата иат.и. „екстремна стална населепоТаквата иаселеиостќе овоз- 

можи, кога наредбодавачот ќс го премести своегго ссдипггс од едно па 

друго мссто, работникот да си ocraiie во својагга електронска колиба 

( "electronic cottageu

Воведуваљето иа тслсработиите мссга сс движи со различсм иитсн- 

зитсгво различии зсмји. Главио, реалпитс бројки иа тслеработиитс мсста 1

1 Но понатамошпиот дсл од текстот ќс ce уиотрсбува тсрмипо г „гслсрабо га“ чија суип н- 
на е да ja онфати работата на далсчина. Во апглосаксонското подрачје во нонопо прсмс ce 
употребува ичразот "distance working". Onoj пзраз ce уно гребупа no in n e im ain e  од некои 
iiononii исгражупачкп нроекти no рамкгпс Пвроиската часдпица, ошптата управа ча 
паука, ис'гражупап>а n разпој. За ona да ce впди: THE FAST II PROGRAMME (1984-1987), 
EUROPEAN FUTURES, COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES DIRECTORATE- 
GENERAL FOR SCIENCE, RESEARCH AND DEVELOPEMENT, str. 65-76.
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ï

ce многу пониски од бројките во иовеќето предвидувања, a иитересен е 

нодатокот дека до средината на 80-те годиии во Јаионија немало воопшто 

„куќии работпи места“. 1

Но, ионовите истражува1ва во Европа покажуваат дека телерабо 

тата може да биде во иднина многу значајиа. гГоа го иотврдуваат резул- 

тати'ге од истражувачкиот ироект „гГслеработата во градскитс и селските 

области“, кој онфати иреку ÎO.OOO лица во најголемите свропски земји 

(Германија, Велика Бритаиија, Франција, Италија). Веупшост, околу 13 

милиопи луге во четирите големи свроиски зсмји ce интересираат за 

„електроиската куќиа работа“. При тоа иитересот е иајвисок во Велика 
Британија (23%), a иајнизок во Гермаиија (9%). Миогу значајно од целиот 

ироект е што најголем потеицијал за телеработата во иднииа може да ce 

бара кај младите луѓе иа возраст меѓу 15-40 години. Всуишост иајголем дсл 

од оваа иопулација извршува заиимања дирскгшо (или ипдиректпо) 

новрзани со комијутер, или пак моседуваат сонствеи компјутер. Всушпост, 

псрспективио гледано, оспободувап.ето од обврската за илаќан>е на разии 

даиоци и други давачки во врска со иовите техпологии, може да има многу 

зиачајно влијание за прифаќан>ето на „слекзронската куќна рабсгга“ од 

страна па работиата сила.21

Овдсзреба да ce истакие и ггоа дека совремеиите комуникациски 

технологии освен појаватаиа телеработата овозможуваат и ионатамош- 
иа децenтралтaција па работпите местакоја исто така е поврзапа со 

телеработата. "Гаквата децеиарализација ce реализира практично преку * 2

' Eike Ballerstedt, "Telerad'’, во MARKSIZAM U SVETU (Beograd), 6-7/1986, str.30

2 THE FAST II PROGRAMME (1984-1987), EUROPEAN FUTURES, COMMISSION OF THE 
EUROPEAN COMMUNITIES DIRECTORATE-GENERAL FOR SCIENCE, RESEARCH AND 
DEVELOPEMENT, str.71-72.
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разни форми на организација на чрудот нормалио со помош иа совре- 
мсиите телекомупикациски тсхпологии.

Освси т.п. „слектропски колиби“ можат да сс издвојат и следните 

форми иа оргапизација на трудот како децептрализирани форми иа 

работии мсста: сателитски бироа, бироа, од

ници" и претпријатија за екстерноизвршувшое работни обврски 

кои иораио морало да ce извршуваат воцентрите. 1

Телсработата доведува до бројни иозитивии и негатишш последици 

за телсработмиксуг, оргаиизацијата и за оиштсството.

Позитивните последициза телеработникот  ce следпитс: ce 

зголемува неговата автономија, тој ce и кругот семсјството,
штеди време и фииансискисредства што ие патува до работиото 
место u назад, a како зиачајна иозитивна последица на телерабочата ce 

наведува и можиоста за полесно ресо периферни 

општествепи групи, како што ce на иримср затворспицитс.2

Од негативните последици на телеработата за телеработни- 

ците како најчести ce наведуваат следпите: памалена можност за 

кацијасо другите вработени (оснеи со члеповите од сопстиеиото еемеј- 

ство, што доведува до појава иа осамеиост), коитролата на 

титеод трудот тенденцискиce ф о и

според вложеииот труд,тешко е да ce за
пшта при работата во домаиши услови, тешко одвојувшсе на * 2

* Eike Ballerstedt, "Telerad", str. 32-33

2 ibid,str.36-37
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od приватниот живот (во најголем број случаи иа штста иа вториот) и 

иоссбио(со тоа иоврзано) зголсмсиото оптоваруваи>е иа ж ената.1

За ,, организацијата “ (претприј атието) како позитивпи

дици од телеработата пајчссто сс издвојуваат: Ј.зачувуван>е ne icon

ценети u лиачајпи соработииции 2.создшшп>ето каГшцнтети ла
вонрвдии потреби (со иорапсишитс соработпици).

Како пајчести негапшвпи послед

низацијата ce павсдуваат: 1. проблемот неможиоста ла на

тајноста па одредениподатоци, заради кој често ce избегнува иремес- 

тувањето па одредеии работии места како и

вшоето иЗ.тешкотиитезамотивира/оето иа телеработишците.1 2

На глобалпоопштествено ниво, кога ce ќе ce собере, ефектите

од телеработата ce неутралпи.Таа од една ќе овозможи 

ден>е на големифииансиски средства, поврзани со траисиортот, енергет- 

ските 'грошоци, како иќе доведе до на вработеноста 

одредеии општествеии сегмеити,ио од друга страпа во други сегмеитш 
доведе допамалуваи,е. иа вработеиоста.3

1 нсто

-  Eike Ballersledt, “Telerad", во MARKSIZAM U SVETU (Beograd), 6-7/1986,str.38

3  H e r o ,  стр .38-39
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3.2. Компјушертацијаша u должшшша na

1.- Норбата па работпиците (и иошироко па иработепите) за 
иамалување на должииата па работиото место има фуидаменталпо место 

во досегашиата историја па борбите меѓу иив и работодавачите. Ипте- 

ресно с да ce истакне дека 'гаа борба отсекогаш и имала социјални 

карактеристики, пред cé заради зиачењето игго го имало иамалувањето 

на должината на работното време врз животниот стандард на работии- 
ците иивисуго слободио време, a со тоа и врз вкумнитс ошптеегвеии 
ироцсси. 1

i
Работииците усиеале почиувајќи од срсдииата иа мииа гиот нек 

на cé до депес (значи за едеи и иол век) да сс изборат за иамалувањс па 

должипата па работиото врсме за околу 50%. Поконкретио днсвиочо 

работно време ce намалило од 16 на 8 часа a неделпото од преку 80 часа иа 

само 40 часа.

Како пресвртни момеити во историјата na борбатш m  

лување на должинатана работнотовреме сс наведуваат следиите

години:

* 1856 г. - кога Синдикатот иа печатарските работиици усиеал 

да издсјствува 10 часовеп работен den и 70 часа

- 1870 г. кога просечното работно време изпесувало око-лу

65 часа;

- на преминотод 19 во 20 век - иедслното рабсугно време

изнссувало околу 60 часа\
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- пред почетокот na Првата светска војна мсѓу 54 и 57 
часа неделно.1

После Првата светска војпа дошло до иоголемо намалупање иа
i

должината иа работпото време. Така иа нримср во Британија должината 

иа стандардното неделио рабоишо време ce иамалила од 54 на 48 чассс 
Таквото големо смалуваље на должината на работното време потоа стана 
норма за сите индустријализирани заиадпи земји.* 2

Ишората светска војна донесе исто така драматично смалување 

наработиото време коешто сс намали за 8 часа исделно и сс стабилизира 

навредноста од 40 работии часа неделно. Веројатно дека ќс иоминс унггс 

време за да ce уснее да ce намали 40 часовиата работна педела. Засега 

работодавачите прифаќаат да прават разии други отстанки, но никако не 

дозволуваат да ce памали 40 часовната работпа недела.Така сиоред 

иекои автори не постои можност за памалувап>е на должииата па 

работиата недела за иодолг временски иериод.3

* Како многу зпачаен момент треба да ce истакие воведуваљето на 8-сатннот работен деп 
во Цајс- овитс фабрики во 1900 год. во Јена (Гсрманија), кој потоа во 1918 год. стана 
задолжителен за сите. Тоа во Германија билб наиравеио со цел да можат да ce вклучач* во 
нроцеост на трудот околу 6 милиони демобшшзирани војинци. Значи, ne ce работи за 
некоја иотенцирана хуманост на тогашните капиталисти во Германија, зуку за изну- 
дуван>е на една таква мсрка нод влијание на завршуван>ето на 11рвата светска војна. 
(Види: Urlich Steger, "Tehnološki pomak i skraćenje radnog vremena" vo MARKSIZAM U SVETU, 
6-7/1986, STR.43-44).

2 Colin Gill, WORK, UNEMPLOYMENT AND THE NEW TECHNOLOGY, s.164

3 I la пример, работодавачите во Германија ce иодготвепи да нриф атат (а во миогу случаи 
и ириф аќаат) ш естнеделсн годш иеи одмор и илаќаље за + 50% иовеќе за време па 
истпот, но не дозволуваат да сс доирс до 40 часовната работна исдела. З а  ова мож е да ce 
види Bo:Ginter Fridrichs, "Mikroelektronika-ključna tehnologija", во збориикот: MIKROELEKTRON- 
ЅКА TEHNOLOGIJA I DRUŠTVENE POSLEDICE, str. 198
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2 Далии псжрај ваквитс ограничувања од социјалеп карактср 

компјутеризацијата ќе доведе до поиатамошно дол- 
жината иа работното време? За ова во литературата можат да сс 
сретнатдве снротивставепи тврдења.

Според првото сфаќање компјутеризацијата 

(и ма дејностите во другите отптествепи сфери) создава џретпоставки за 

намалување па работното време.Во прилог па ваквите тврдсња ce и теп-
денциите кои ce присутии во ираксата, a кои одат во прилог на иамалува- 

њсто на должЈшата иа работното време. Имено стаиува збор за зголему- 

ван>сто па бројот на вработеиите кои ce ангажираат со скратепо (скусено) 

работно време како и ангажиран>ето иа стручн>аци само за строго онре- 

делепа работа и за определеио време (part-time). 1

За второто сфаќање самите компјутери и нивиото употре- 

бува/ое (пред сѓ, во производството)императивио наметшува 

максимално искористуваи>е. Toci,од своја страна, пе само што пе оди

прилог на намалуваљето на работното време, туку ма зголемуваи>ето 

истото.

Но овде ггреба да ce истакне дека во миогу фирми каде што е 

извршеиа комијутеризација иа производиите процеси и каде работо- 
давачитс но секоја цепа сакаат максимално да ja искористат совреме- 

ната ироизводна опрема (пгго иретставува своевидсп „пеотсјлоризам“ '!'.е. 

„пеофордизам“) ce јавуваатодредеии отнори кај работииците, коипгго па 

еден суитилеи начии сакаат да ce заштитат од таквитс асиирации на 

работодавачите. Имеио, станува збор за иамерпо оиеспособуван.е иа ком- 

ијутеризираните производии системи за да можат рабочпмците да ce

i Colin Gill, op. cit., str.164
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одморат, како и да воспостават мииимална комуникација со други луѓс. 
за тоа времс.

Ваквиот отнор па вработеиитс во врска со комијутсризацијата иа 

производствсуго како и иивпи^е сс иочссти иоилаки дека времето иоми- 

нато во високоавтоматизирапите производии погоии бсз луѓе (или со 
миогу малку луѓе) им е бескрајпо долго, ги прииудува Miioiy работо- 
давачи да размислуваат за воведување па пгестчасовио дисвпо работио 

време за одредепи работии места. Така, миогумииа од иив веруваат дска 
ќе ги иамалат штетите од иамерните ирекиии на работата, дека ќс сс 

зголеми и продуктивпоста па трудот иа такво ниво, што ќс овозможи да 

им биде екопомски оиравдаио илаќаљето на четири работиици кои ќе 

работаат ефективпо по шест часа, отколку три кои иема да работаат 

сфективно но осум часа. Но, веројатио е дека за иоголсмиотброј работии 

мсста 40 часовната работна исдела за доглсдио врсмс ќс останс стандард 

од кој иајголсмиот број на рабсггодавачи исма да отетапува.
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Трешаглава

ПОСЛЕДИЦИ ОД КОМПЈУТЕРИЗАЦИJATA ВО 
ДРУГИТЕ ОПШТЕСТВЕНИ СФЕРИ

1. Комијушеризацијаша во адмшШсшрашивнаша сфера

1.- Уште од пајстари времиња адмипистрацијата имала зпачајио 

место во ошитеството и квантитативно била доста расиространета. Така 

уштс Стариот Египет располагал со бројиа адмипистрација (околу 3000 

годиии пред paraiвсто на Исус Христос), a иозицијата на „писарите“ 

станала уштс иозиачајиа во врсмсто на Новото царство (1000 годими нред 

раѓањето на ИсусХристос).2

За „бирократијата“ 3 во модсриа смисла можс да сс зборува дури од 

17 век. Таа фактички била отсекогаш со осиовиа фупкција да служи па * 1

1 З а  распространетоста на администрацијата н за нсјзиното iiiiipcii>e носсПио во 20 век 
иош ироко м ож е да ce види кај Adolf Dragičević, Kritika političke ekonomije, Globus, Zagreb 1984, 
str.826-830

1 Andreas Tomma, "Le mythe de la burocratie communautaire", Le Mois(Bal), Société de Banque 
Suisse, 7-8/1991, str. 17

** П тимолош ќи терм инот бирократија доаѓа од француските зборовн "bureau" и "cratie", 
ш то буквално нреведено би зпачело „власт на бироата“. Всуиш ост, станува збор  за 
и оссбсн  ош итсствсн слој, нли сиоред некои и каста (сдпа ингсрссна сксплнкација на 
бнрократијата = адмииистрацијата како ош нтествеиа каста дава Adolf Dragičević, Kritika 
političke ekonomije, Globus, Zagreb 1984, ѕД.822-837)којашто игра зпачајиа улога во 
o i i i i i t c c t b o t o . И иокрај тоа што иостојат разлпки мегу ноимитс админисфДција и
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државата или на владетелите во одредеи врсмеиски псриод. Меѓутоа, 

адмипистрацијата иокажува дека има и ноголеми амбиции отколку да биде 

обичен сервисер иа одредени државпи врвови или на државата во цслипа. 

Таа со текот на времсто почпува да ce здобива со cé поголема ошнтествеиа 

моќ и во периодот од 17 век наваму, a иосебио во 20 век добива статус иа 

водечка сила во општеството. Како доказ за ова миогумина иавсдуваат 

дека ne е можно да сс реализира ииту една позначајпаОкгзитивиа или 

иегативиа) оиштествеиа иромеиа без да биде активпо вклучепа во тоа и 

адмииистрацијата.1

Но, за администрацијата која игго 6 cé иобројна* 1 2 и помоќпа, во 

општеството ce издвојуваат cé иовеќе средства.3 Тоа довсдува до оправдап 

страв во оиштсството од доминацијата на „бирократската ламја“, но чссто

бирократија, заради тенденцијата на секоја администрацнја да ce бирократизира, no 
иоиатамоишиоттексттие термини ќе ce унотребувааткако сиионими.

113о сите ионатамошни анализи треба да ce води сметка дека адмнннстрацијата може да ce 
нодели иа три големи делови (кон ce меѓусебно поврзани со иајразличип врски и на 
најразличии начипи): Рдржавиа (јавна) адмииисграцнја, 2.иоли'П!Чка адмшшсфацпја и 
З.администрација во организациите (претнријатијата).
2
"За илустрација ќе бидат наведени некои иодатоци за зголемуватето на бројот иа 
„белите јаки“( f,white collar1’) во САД. гГака во 1870 година во САД нмало околу 366 илјади 
„бели јаки“, a no 1975 година дури околу 15 милиоии. гГоа е зголемување за околу'4() иати, 
за иериод од едеп век. (Види: A.Dragičević, op. cit., str.828).

13o однос na бројот на 1000 вработени бројот na админпсчративци во 1980 годииа 
во поразвиешгге земји е: во Јапопија 100, СЛД и CP Гермапија 205 и Голсма Вритапија 239
(A.Dragičević, op.oit.,CTp.827) . !

3гГака во Јапоиија во иочстокот на седумдессзтите години за издржувате na 
„бирократскиот змеј“ ce издвојувале 11% , a во 1980 годииа дури 18% од ошитествсниот 
ироизвод. Индикатнвно е зголемуваљето на трошоцЈЃге за админисзрацијата во Голема 
Британија. Таму во иериодот мегу двете светски војни државнитс трошоци ce зголемиле 
од 13% на 27% од оиштествениот ироизвод. Во 1948 годнна тие трошоци изпесувалс 
околу 42,4%, a во 1967 годииа дури 48,9% од ошитествешкгг ироизвод (A.Dragičević. op. cit., 
стр.827-828).
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иати и до создаваље па иеиотребни митови за псјзипата ирекубројиост, a 

носсбно за прекубројиоста па1 политичката бирократија. Едеп од пајио- 

витс такви митови е оиој за ирекубројиоста па вработеиите во поли- 

тичката бирократија во разпите оргаии и теЈт иа Евроиската скоиомска 
засдиица(ЕЕЗ).1

Но овој контскст сс иаметнува пужно и ирашањето: од кадс извира 

моќта па адмииистрацијата и иејзината водсчка улога во оиштеството? 

Накусо, водсчката улога иа администрацијата во онштеството произ- 
лсгува од потрсбата за присилпа социјализација па материјалпиот живот, 
затоа што таа единствепо располага со иотребните средства за тоа, a има и 

соодветна оиштествеиа ноложба за реализација на таквата задача.2

2,- Фупдамеиталпо ирашаље во овој дсл од тскстот с следиото: како 

соврсмспата компјутсрска технологија и комнјутеризацијата иа ошптс- 

ството влијаат врз егзистеицијата, сгрукзурирапоста и развојот на 

адмиписчрацијата? Но, прсд да сс одговори-натоа ирашањс псонходио с да 

сс изнесат пеколку зиачајпи карактеристики иоврзаии со суштииата на 
админисг1рацијагга.

Нсзаобиколен по својсгг нридоисс во проучуван>сто и раеветлу- 

BaiBCTo па суштината иа адмииистрацијата, поконкрстно исјзииата број-

1 Andreas Tliomma, ro разбива тој митсо конкрстни нодатоцн во негопата статија "La mythe 
de la bureacratie communautaire", стр.17-18. Поконкрстно anropo r тирди u докажува дека 
нолитнчката бирпкратија во рамките на В П З ие е прскубројиа, но одиос иа рабсгпггс што 
ni 1пвршува(сноред светски стандардп) и во сиорсдба со бирократнјата од нст вид во 
другите развиени земји. Мсѓу другото аналнзите на А/Гома иокажуваат дска бројот на 
функцноиеритс во ВЕЗ кои доаѓаат на сскои 1000 житсли с 61 нат помал од онис во 
Швајцарија, a дури 176 пати во однос на СДД. 13о однос нак иа бројот на функциоисри кои 
доаѓаат на 1 милијарда ЕКУ-и швајцарнја има 4,2 пати новсќс, a ГДД дури 7,8 иатп 
иовсќе во однос на ЕЕЗ.
-з

“  A.Dragičević, op. cit., стр.823
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иоет, етруктура и дслотвориост с С.Н. (C.N. Parkinson)
ирофссор по историја на Упиверзитеточ’ ио Сиигапур. Тој со одбрани
иримсри и статистички податоци докажал дека бројот иа администра-

цијата сс шири во пирамидалпа форма, a исто така со шират и работите

што трсба да ги извршува администрацијата. Тоа исгово откритие е

иознато како Паркинсонов закон.' Основнагга теза на овој закоп е дека

обемот na работатаu бројот на кои ja
истата ne ce во никаква меѓусебиа повр работа

е толку растеглива, што ги вработува сите служ-беиици icon ce nu

располагање и го исполнувацелокупиото време. Уште

канцелариските службеници постојано имаат работа и

иемаат доволио време. Зошто е ссто тоа така?

Нрз зголемувањето иа бројот иа адмииистрацијата влијаат двс

работи: 1 .секојслужбеник настојувада го зголеми бројот на

пите кои ќе му бидат потчинети,a од друга страна да пс го зголеми

бројот на опие на кои тој ќс им бидс одговорен за својата работа и

2 Дравопропорциопално ce лголемува иа работа која

треба da ce извршува со зголемува/оето na бројот па
Сите службеници ce ирезафатеии затоа што иостојаио ce зголемува

2работата игго едпи на други си ja создаваат.

Во врска со суштината па адмииистрацијата, иптересно е овде да сс 
спомепе и т.и. ГЈитерово иачело.Hero го формулирал америчќиот 

нрофесор Laurence Peter. С'поред миогумина тоа е „иајостроумиото 1 2

1 За суштииата na I Нркннсонопиот закон види во: Andreas Thoma, op.cit., str. 17 и Adolf 
Dragičević, op. cit., str.830-832

2
“ A. Dragičević, op. cit., str.831



социјалио и исихолошко откритис па векот“, откритие кос можс да ии 

објасии зошто всушност cé ии оди наопаку. Со апализа па голем број 

случаи тој го формулирал следниот заклучок: секој

службеиик настојувада бчде потиснат дс> иивото иа неспо-

собиост. Патака со текоСп na време на место хиерархијата ќе 

дојде службеник кој нема да поседува за da

извршува својатаработа.1

3, - Како влијас компјутеризацијата ирз админисгративната област? 

На ова мрашаље нс е можпо да сс дадс едпозиачсп одговор од повсќс 

причипи. Прво, поради комплекспоста и сгфукггурираиоста па самата 

администрација и второ, иоради иостое1вето на iio iîc k c  ироблсми врз кои 

можс да има(поголемо или помало, позитивно или нсгативно) влијаиис 

комнјутсризацијата во оваа област. Сепак, иред да сс почпата покоп- 

крстните апализи за влијаиието па компјутсризацијата во адмииисчра- 
тивната сфера, 'греба да сс истакпе дека деиес cé новсќс автори ja 

истакиуваагг неразделпата поврзаност меѓу комнјутсризацијата (упочрс- 

багга па информациската тсхпологија) и админисграцијата. Покопкрстпо, 

таа cé иовсќс сгапува едсп од квалитативните фуидамснти па добрата 

адмииисчрација.1 2
4, - Еден од фуидамсвталпиггс проблсми кој сс памстпува со компју-

тсризацијата во адмипистративиагга сфсра с проблемот на (ие) 
вработеноста. Дали со комијутеризацијата ќс сс памали или зголсми 

вработемоста во оваа сфера? '

1 A.Dragičević, op. cit., str.832

2 Miha Brejc,"INFORMATION TECHNOLOGY AND ORGANIZATION OF PUBLIC ADMINISTRATION", 
in: ORGANIZATION AND INFORMATION SYSTEMS, t.1, str.431
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Бројпите истражувањата упаггуваат кон заклучокот дека веројатпо 

ќс пастапи дифсрсицираиа исвработсиост.' Kora cé ќс сс еобере, можс да 

сс кажс дска во цслина компјутеризацијата во адмшшстратшвнатш 

сфера ќе доведе до иамалуваи>е на бројот на потребните 

извршувшое na одредепи задачи,a со самото тоа и остапувшоето

работа na eden дел од претставниците на јаки“б Ова го

навсстија и резултатите од пекои истражуnaira кои сс запимаваа со 

проучуваље на можиостите. за формализацијата и антоматизација па 

одрсдсии работпи мсста во адмииистративната област.1 * 3
Геиералио земеио може да ce истакие дека воведуван,ето 

компјутерска техпологија во адмииистрсамо ги 
промените, посебно во структурата иа управувачко-

одлучувачките процеси,структурата иа како и

оргаиизацијата иа административната работа. Тоа јасио сс чувстува. no 

чсстоиати иа комијутерската тсхпологија и сс дава нрепагласепо значење. 

( ’енак изгледа дека компјутерската тсхнологија е само една од оеибшште

1 Colin Gill, Work, Unemployment and the New Technology, str. 106-107

^исто,стр.107

3Сиоред едно нроучуван>с кос ги анализирало канцеларинтс аа 1990 годииа ce ногврди 
иретноставката дека голсм дел од класнчната работа ќе може да сс формалтпра и 
автоматизира. Со нроучуваљето биле опфатсни 2,7 милиони капцслариски работии 
мсста. Резултат. 42% од ш тможатда Оидат формализирани (нгго с осиова за воведуван,е 
на слсктроиска обработка на иодатоците), a 25-30% можс да бидат автоматтирапи. 
Различсн е стенеиот на можната формализацпја и автомагизација сиорсд одделнн 
области. Така во областа на (јавиата администрација дури околу 75% од сите рабогпи 
места можат да бидат формализнрани, a околу 40% можат да бидат автоматЈпирани. 
Истражуван>ето го снроведе фирмата Siemens во СР Гсрманија. Спореди: MIKRO 
ELEKTRONSKA TEHNOLOGIJA I DRUŠTVENE POSLEDICE (зборник), стр.138, 184 и Milia Brejc, 
"INFORMATION TECHNOLOGY AND ORGANIZATION OF PUBLIC ADMINISTRATION", 
ORGANIZATION AND INFORMATION SYSTEMS, t.l, str.433
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иретиоставки за добра адмииистрација. Виститската и вредиоста

иа компјутерската техпологија можеда дојде до само во иејзшшта

директиа поврзаиост со професиопалниот материјалпите

фактори и добрата оргапизација иа т

Фактички повеќе автори сс еогласуваат дска на

новата компјутерска техиологија нема така улога, што

имаат организациските промени, коишто иредизвикуваат такви длабоки 
промени кои можат да ce, сп^дат иа сите пивоа иа административиите 

активиости.1 2 Оние коишто порсалио ги гледаат фактите , ме го 

ирепагласуваат концеитот па т.н. „ииформациски засновапа каицеларија“. 

'1ие не тврдат дека ииформациската технологија е семоќна и дека со 

иомош па пеа ќе ce решат сите ироблсми во адмипистративиите 

оргаиизации. Едноставио тие мислат дска ииформациската техиологија во 

иитсракција со другите фактори (човечки, организациони) можс да 

иомогие да ce надмипат полесио иекои од ироблсмите кои ќе ce појават со 

иоголемата автоматизација па канцелариите.3 Најголемите иромеии под 

влијаиие на компјутеризацијата, во адмипистративните организации ќе сс 

одвиваатво врска со неколку клучпи пунктови, кои истовремено ќе бидат 

и иајфундаментални за актуелните и идните исгражувап.а: супггината на

1 Miha Brejc, "INFORMATION TECHNOLOGY AND ORGANIZATION OF PUBLIC ADMINIS
TRATION", ORGANIZATION AND INFORMATION SYSTEMS, t.l, str. 431

’ Hero, стр.433-434

3 Fjodor Ružić, " INFORMATION-COMMUNICATION SYSTEM AS PROMMOTER OF OFFICE 
SYSTEM RENAISSANCE”, in: ORGANIZATION AND INFORMATION SYSTEMS, t.l, str.838- 
844
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каицелариската работа, капцелариската иродуктивиоет, оргапизационите
. ' 1 iпромсии и дизајиирањсто на интегрираииоткапцолариски систсм.

Воведувањето иа соврсмеиата комијутерска тсхнологија во разни 

делови од адмипистративната сфера ќе доведс до одрсдсии позитивни 

последици.* 2

Така во областа па фипапсиските трансакции ќс бидс овозможена 

огромна заштсда иа парични срсдства, со воведувањето па соодвстни 

електропски системи за иренесува!вс на паричпи средства.3 Bu 

заштедиле парични средства(и ne само иарични средства, чуку би сс 

заштитила во голема мерка и човековата живсггиа срсдииа, поконкрстпо 

шумите и флората и фауиата во нив, a посебно некои ретки животински 

видови кои страдаат со сечењето.па шумите) со реалилиршоето на т.н. 

„електронска канцеларија“(electronic office), која практично би била

' Fjodor Ružić, "INFORMATION-COMMUNICATION SYSTEM AS PROMMOTER OF OFFICE SYS 
TEM RENAISSANCE", in: ORGANIZATION AND INFORMATION SYSTEMS, t.I, str.843

' Гсисрално глсдано, новата комнјутерска технологија (н восиоставувањ сто на соодвстии  
компјутерски комуникациско-информациски спстеми доведува до свосвидна репссапса 
на т.н. „канцелариски систем “. Вндп: Fjodor Ružić, "INFORMATION-COMMUNICATIONS 
SYSTEMS AS PROMOTER OF OFFICE SYSTEM RENAISSANCE", ORGANIZATION AND INFOR
MATION SYSTEMS, t.2, str.838 -848

2За илустрација, спорсд одрсдсн нодатоци цсната на унотребата на крсдигпага картичка 
изпссува околу 50 центн за една трансакција. Истата траисакција извршеиа со номош па 
елекгронски систем i a ирсиесуван>е иа паричнп срсдсгва (electronic fund transfer systeni- 
EFTS) само7 цеити.

Така доколку во СЛД бн сс извршила цслоспа компјугсризација во оваа обласг 
тогаш заипсднте павистпна не бп биле за потцснувац.с. Имено, во ГДД секој дси сс 
испишувале по околу 84.000 чекови, во вкунен нзиоз од 548 милијардп долари. Така со 
воведуваљето на EFTS диевпо би ce штеделе no 36 мплиоии доларп, a годиишо по околу 13 
милијарди долари. (MIKROELEKTRONSKA REVOLUCIJA I DRUŠTVENE POSLEDICE, str.140 141)
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„капцеларија бсз хартија“1. Исто така би огромии

па време, при што во извршувањето па одредсии активности тоа би било 
заисмарливо мало. Поточио одредепи активиости би сс извршувале 

ирактично моменталио.

Секако дека комијутеризацијата во адмииистративната сфера има и 

свои бројни пегативни последици. Едпа од основнитс иегативпости што ги 

носи компјутеризацијата во адмииисгративната сфсра с што 

зацврстува моќта на овој дел од општеството и ce

зголеми контролатаврз однесувањетона во

општество. Фактички постои тесна поврзаиост мсгу комијутеризацијата 

и бирократизацијата иа општеството, која сс маиифестира па ггој иачип 
што компјутеризацијата им дава огромиа предмост на оргапизиранитс (во 

кои енага и администрацијата) иад иеоргаиизиранитс есгменти од 

општсството, a истовремеио дава докази 'дска таквата ирсдносг нс 

потекиува само од скоиомски или иолитички причиип.I 2

I la пример no САД, како што иресметал иској стручи>ак no канцсларим гс сс иаоѓаат 
околу (20 билпопи страницп хартнја формат A4. Тој број растс за милиои сфапнци сској 
дсп. Kora би сс реализнрала идсјата за „елсктронска канцсларнја“, т.е. „каицсларија Псз 
хартија“ , тоа Cm иретставувало голем нридоисс во занггитата на шумитс, од кои едсн дсл 
сс ссчат h  за производство на хартнја (Ниди, B.Steel,J.Wellington, Računari i komunikacije, 
str.196).

2MIKROELEKTRONSKA TEHNOLOGIJA I DRUŠTVENE POSLEDICE (зборник), с гр.204-205.
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2. Компјушеризацијашаво здравсшвошо

1,- Комијуторизацијата која ги зафати екоро ситс општествени 

сфсри (со поголем или иомал интспзитет) ис ja одмипа здравствсната 

сфсра. Компјутсрите со многу силно тсмио навлсгоа во мсдицииската 

област. Тис ce користат за изградба иа комијутсрски систсми во здрав- 

ствсгго, во одлучувањето, во пробаруваи.сто иа различпи датотеки и бази 

па знаења, во аиализите на резултатите од различни мерси>а, архивирање 

на медицииското знаење, во едукацијата, во разпи истражувања, во 

извршувањето на административните работи и во упгге мпогу други 

области на медицината.

Осиовните мотиви за примепа lia информатиката во здравството 

биле слсдните:

1. нодобруваи>ето па квалитетотиа медицинската работа;

2. обезбедувањето на објсктивни, вистинити, точни, иавремепи и це- 

лосни иодатоци и ипформации и

3. рационализацијата иа трошоците за здравствеиа затти та .1

Поилавата од информации пужно намстна кориетење па иоииа-

ков начип па ироиаоѓан,е, иптегрирап>е и корис'геи,е на медицинските * 2

Rajko Vukašinović, "Primjena medicinske informatike u zdravstvu - stanje razvoja i perspektive ", 
ZBORNIK RADOVA, Prvi kongres medicinske informatike Jugoslavije, Beograd(6-8 decembar) 1990, 
str.3

2
"Дека производството na информации и во медицината сс развива со геомефиска 
ирогрссија може да носвсдочи фактот за обемот на иозна гио г месечиик Index Medicus. 
Имено, дснес овој месечпик просечно има околу 21.000 цитати од околу 3.500 снисанија, 
додска нрвиот број(годишник) на оваа иубликација нред сто годнин имал околу 17.000 
цитати од само 700 сиисанија, Види: исто, стр. 1-2 .
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податоци и информации. Имсно, огромниот број па ипформации во 

здравството го наметпа проблемот за усиешиото управуваље со 

мсдицинските ииформации.

гГрсба да сс има прсдвид Дска медицинските ииформации сс 

спсцифични ипформации и дска нивпото благовремеио доетавување или 

добивање можс да бидс клучно за сиасувањсто или губењето иа човечкитс 

животи. Миогу значајио е дека во рамките на медиципските научни 

кругови, релативио бавпо доаѓале до нови стручни и паучни ииформации, 

a иивиото акцеитирање било уштс нобавио. Добрите нозпавачи иа оваа 

нроблематика истакнуваат дека „користељето на паучпи'ге информации 

во медицинската пракса пс е доволно ефикасио и ажурио пи во 

поразвиените средиии со ефикасни системи на научпо информиран>е. На 

тоа укажуваа иодатоците дска посдини мстоди сс употребуваат во 

медицинската иракса дури дссст и повсќс годиии откако во литературата 

било иотполно јасно докажано дека тоа с бесмислено“.1

На сличеи иачии сс одпссуваат „медицииаритс“ и во врскД со 
ирактичиотб ефектуирање па пекои ирсдлози, идси и активиости, дури и 

за такви кои според иивиата сопствема оцспка ќс номогнат миогу во 

зголсмувањето иа квалитетот ма здравството. Таков с случајот со

И остојат  два клучни ф актори за енорм ното зголем увањ е на количсството иа податоци и 
н а  н н ф о р м а ц и н  в о  з д р а в с т в о т о :  1 ,зголем увањ ето па вкунното мсдицннско знасп>с, кпс с 
новрзаио со огром ниот напредок на медицинската наука и 2.иролиф еративш кгг развој п 
примспа на програмите иа здравствсиа .заштита (за кои ош нтсството издвојува уолемн  
матсријални средства, a за кон с иеонходио да ce обезбеди  соодвсгна докумснтацпја и 
евиденција) и иосебно евалуацијата на спроведуваи>ет0 на таквите нрограми од асиект на 
иивната рационалпост, еф икасност и економичност. Izet Mašić, "Zdravstveni informacioni 
sistemi”, ZBORNIK RADOVA, Prvi kongres medicinske informatike Jugoslavije, str.11 .

1 Štetan Adamič, "Medicinska naučna informatika kao osnov za edukaciju medicinske informatike", 
ZBORNIK RADOVA, Prvi kongres medicinske informatike Jugoslavije, str.317
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прифаќањето na медиципсќата информаггика па мсдиципските факултети. 

Оваа годииа измипува точно сдиа децепија откако Америчкото зДруже- 

иис иа медицииските факултети ги ирифатил'о прспоракитс и предложило 
медицинската информачика да стаие иитсгралсп дсл од наставата на 

мсдицинскитс факултети. Меѓутоа и после три годиии иа меѓупародиото 

советување за мсдицинската информатика и образованис, одржаио во 

Викторија (Каиада) во 1989 годииа, сс потврди дска мсдицинската 

ииформатика (со исклучок па СР Германија) cé уиггс исмала добисно 

постојаио место во иаставата па факултетите.1

Овдс треба да ce додаде и 'гоа дска иовеќето од медицииските 
иодатоци и ииформации за пациснтите ce од иоверлив карактер. 'Гака за да 
ce обезбсди точпа, навремеиа, разбирлива, лесио доетаииа за оиие кому им 

е неонходна и со ирифатлива цсиа здравствепа (медицииска) ииформација, 

како импсратив ce наметиа користељето на компјутерите во здравството 

(мсдицинагга).* 2

2.-За можностите и потребата од ,уиоггреба на компјутерите во 

медицииата нрвите стручни трудови ce појавиле пекаде кои крајот на 

иедессггите години. Првиот прототип иа информациски

Štefan Adamič, "Medicinska naučna informatika kao osnov za edukaciju medicinske informatike”, 
str.319
2
“ Поимите здрансгво и мсдицина ќе бидат унотрсбуванн како сииоиими. Овдс исма .да сс 
навлсгува во бројните расирави кои сс иосвстени на ншрииата na овис иоими, чуку само ќс 
ce напомени дска и едииот и другиот поим можат да сс дефшшраат во своето нотесио и 
ношироко значеље. Всушност и на Првиот конгрсс no мсдицииска ииформатике на 
иорансиша Југославија рамноиравио бса користсни израаитс „мсдицппска ииформа гика" 
i i  „здравствсна информатика“. Повскс за тоа да ce види зборникот кој е издадсн во врска 
со одржаниот конгрсс, a кој е наведуваи понапрсд.
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(компјутерски) систем помпал да ce развива во годииа во El Camino 

Hospital во Калифорпија.

Изградбата ма првите болпички компјутерски еистеми во земјите од 

Заиадна Европа ночпува кои крајот. на шеесеттите години. И иокрај тоа 

дури од иеодамна во рамките на Европската асоцијација ce заиочиати 

иосериозни ироекти во врска со изградбата на Евронска болничка 

информациско-комуникациска мрежа. Станува збор за иросктот RICHE 

(Ressau d'information et de Communication Hospitalier Européen) кој e започнат 

b o  1989 година, a во кој беа вклучени неколку европски земји (Фрапција, 

Ирска, Италија, Холаидија и Англија).1 Суштински дел ма ироектот 
RICHE е повиот мепаџмеитски систем кој создава ирстиоставки за да им 
биде миогу олесиата работата иа лекарите и медиципските еестри. 

Всушиост, ггие самите миогу лесно ќс можат да ги креираат извештаите 

кои сс однесуваат за секојдиевната состојба на иациентите во болницитс (и 

ггоа во најмалку три пунктови: дијагностицираљето, лекуваљсто и негата). 

Исго ггака, иодатоците кои ќе бидат внесени во системот ќе можат да ce 

користат за финапсиската работа во болниците. Просктот RICHE е добар 

ночеток за создаваље на заедпичка ипформациско-комуиикациска мрсжа, 

која ќе овозможи понатамошеи развој иа отвореии болиички ипформа- 
циски системи во Евроиа.2

' Д-р Мнрко Спироскн, „Здравствспата информатнка во Пврона“, И11ФОРМД (Сконјс), 
2/1994, стр.45 1 .

исто, стр.45. Во истата статија можат да сс најдат интересни иодатоци, кои ги ирсзсн- 
тира д-р Мирко Спироски, за здраиствеиите ииформациски снстсми во некои други 
евронски земји. (нсто, стр.46)
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3. - Bo iiopaiieiiiiia Југославија ирвите размислувања за комијутсри- 

зацијата во медиципата ce публикувапи во иочетокот па седумдесетите
1’ОДИПИ.

Но, за жал подоцпежпиот развој ce одвивал мпогу бавпо. За тоа 

иостојатдвс клучпи причипи:

нрво, развојот иа комијутеризацијата во медицината во развиепите 

земји ce вршел нлаиски, систематски со вклучување на врвни стручњаци и 

формира1ве на соодветни стручни тела и

второ, оиределуваљата за развојот на комнјутеризацијата во 

медицината во развиените земји биле иодржувапи со конкрстии одлуки на 

иационалните влади па соодветните земји. Во Втора Југославија, за жал, 

скоро cć игго е иостигнато иа тој илан с резултат на ентузијазмот па 

иоединци и во најголема мерка ce одвивало цеорганизираио, сионташви со 

иедефииирани долгорочии цели, a што е посебно зпачајпо без подршка на 

надлсжните власти.1

4. - Во Република Македопија првитс размислувања за комију-

теризацијата во медицината ce од иоиово времс. Првите бапки на меди- 

цински податоци датираатод иочетокот на деведесе'пигге години. ('иоред 

нодатоците што ги дава д-р Мирко Сиироски, нрвата максдонска база за 

биомецински научни информации (МАБИМ) самосгојно од 1992 годипа, a 

ирсд тоа од 1986 година во рамките па Втора Југоспавија (кога излезе 

првиот број на Biomedicina Iugoslavica, ирвото ошнтојугословенско сииса-

Како исклучок од оваа иракса, на нросторитс па порансш на Југославија како ири, сс 
навсдува изградбата иа сдинствениот југословснски систсм за биомсдиципски паучпи 
информации. Vidi, Rajko Vukašinović, op. cit., str.2



нис за биомедиципа, кое во истовреме беше и прва компјутерска база на 

нодатоци.1

Активностите за формирањето иа Клииичкиот ипформациски 

систсм при Медициискиот факултет - Сконје заиочиаа некаде од иочето- 

кот на деведесеттите годиии (1992), a во 1995 година ирвпат бсшс наира- 

всна сдна прсзснтација јавна презентација за кориспицитс па услугите па 

системот, за псговитс можиости и проблеми.2 Општа коистатација за 1\ 

Максдоиија, е дека компјутеризацијата во медицината и здравството с во 

својот почеток и дека ce потребни понатамошии сериозпи активиости 

(посебно плаиираи>а и проучувања) па оваа проблематика.

5,- Употребата на ипформатиката во здравството (во светот) 

иомипала ииз неколку фази. Но пред да ce наведат фазите и пивните 

карактеристики треба да ce исУгеицира дека самиот развој на уиотребата 

на ииформатиката во здравството ce одвивал во три клучни нравци:

1. производство иа медиципска опрема со електронска 

изградбаna компјутерски системи и3. создавшое на бази

иа податоциод биомедицинасата обла/
Употребата иа компјутерската техпологија во медицииата не било 

ии малку едноставно питу лесио. Напротив ce покажало како иотсшка 

отколку во другигге области, пред cć, заради сиецифичиостите па 

медицината како дејност. Така педессггите годиии иоминале главно во 

експсримеитираље, л у т а 1ве и öapaibe па пајрационални иатишта за

1 д-р Мирко Снироски, „Македонска бномедицина (МДВИМ); првата максдонска бава '̂ а 
биомедицински научни информации“, ИНФОРМА, 11-12/1994, с гр.44-45

z Горан Анастасов- Мроко, PCWORLD Македонија(Скоијс), април 1995,стр.51

Rajko Vukašinović, op. cit., str.3
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таквата нримена. Првите електропски дигиталии комијутсри во тоа време 

сс примеиувале за обработка па некои иодатоци за болнитс, пред cć, за 

нотрсбите за иоефикасио извршувањс на адмииистративнитс фуикции во 

болницитс.
Во шеесеттите години со номош иа големите компјутери 

(mainframe) помнале да ce обработуваат првите иодатоци и ииформации за 

извршува!вето na одделии функции во болпиците, a биле изградени и 

првите комијутерски системи во болпицигге. Карактериетично е деќа тоа 

билс главпо локални компјутсрски систсми на ииво па одредеии сегменти 

од болниците (а како први такви сегмеити биле на иример: финанеиските, 

административиите, приемните одделепија и сл.). Фактички во едпа 

болиица постоеле повеќе изолирани комијутерски системи бсз никаква 

меГусебна врска.1

Во седумдесеттите годипи е прифатепа и реализирана идејата за 

изградба иа едииствен компјутерски сисггем во рамките па одделма 

болпица. Предностите па таквиотсистем биле иовсќе од очсвидии. Тој бил 

"on line" систем во кој иодатоцитс ce внесувале сдиаш, a можсле да ce 

користат од од повеќе корисници(ирстставиици иа различии ссгмспти во 

болницата). Значи ваквите комнјутерски системи, ис само што штсдслс 

врсме и биле поефтини (глсдано во целина), туку овозможувалс и 

ноголема оиеративност, рационалност и ефикасност во впссувањето, 

обработката и користен^ето иа иодатоците и информациите.

Развојот на медицинската информатика иосебпо доживеа голема 

акцелерација од осумдесеттите години паваму. За тоа погодуваа два

i Вакиата состојба  во литературата ce нарекува „осаровска комијутсризација“.
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клучии фактори. Прво ,фактот што ситс дотогашии искуства кои беа 

сумирани иа вториот конгрес МЕДИНФО 77 билс иозитивни и второ, 

нојавата па нови геиерации на комијутери изградсни врз осиова на 

микрослсктроиска тсхиологија, кои бса со многу иоииски цспи и со 

иоголеми псрформаиси од дотогашнитс.
Значајио с да ce потепцира дека во периодот иосле оеумдесечтите 

годипи огромен наиредок е забелсжан во сферата па мсдицинскиот 

софтвер наменет, иред cé, за болпичките ииформациски системи (НИ( ), 

одпосно за болиичките комијутерски системи (БКС).1 Ce ироизведуваат ce

поголем број софтверски иакети памепети за компјутсрските системи во
2здравството.

Во оспова ce мепува целиот копцепт па здравствепите компјутерски 

системи(ЗКС) и ce протежира нрипцинот за изградба па едииствени 

иитегралии компјутерски системи. Како т т о  бсше ноианредиаведено 

таков развоеп трспд е присуггси во рамкитс на Евроиската заедница преку 

пајразлични проекти кои ce во теќ, a чии цели ce: зголемувап.е иа 

ефикасноста па здравствсиите системи и памалуван>е иа 'фошоците за 

здравствените услуги, за работата иа оддслни болници, како и иа одделпо 

националио здравство но целииа.

1 И зр азот  боЈНШЧКИ комијутерски сисгем  (н) ќе ce унотрсбува паместо нчрачот болнпчки  
ииформациски систсм. О вде, тоа сс прави од истите причини кои ce павсдеии порано. 
И м ено, иако нзрачот болнички ппформацнскп систем  с ноиш рок од ичрачот болиички 
комнјутерскн спстем , во овој контекст иоприфатлив е нчрачот болничкн компјучерски 
систсм , кој всуш ност е идентичсп со едеи подолг пчрач „болиички компјутеричиран 
ииформацискн систем “.

“ 11ро1Г5Водството на мсдицински софтвср стаиа една од најнрофитабилиитс дсјиосги ио 
послсдно времс. гГака во САД денсс (1990 годнна) дссстина соф гвсрски фирми остваруваа 
годшиен нрометод околу 7 милијарДи долари. Биди: R.Vukašinović, op. cit., str.3
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Kora би ce резимирале последицитс што ги предизвикува 

компјутеризацијата па здравството (медицииата) и овдс важи генералпата 

закопитост која с поврзана со иримеиата па компјутсрите во различпи 

ошптествеии области, a тоа е дека таа предизвикува амбивалентми 

последици. Така, комијутсризацијата во медиципата од една страпа 

иредизвикува бројии позитивпи последТие носледици ce мапифсс-

ггираагг во повеќе области и тоа:

прво, во областа на дијагпостициршоето на С'о
номош иа совремепите компјутсризирани техпологии во медицината 

епормио квалитативно ce подобрува. Тоа е резултат па фактот што 
микрокомијутеризацијата овозможува да ce создадат огромен број па 

медицински компјутеризирани микроалати, со помош на кои може миогу 

полесно и иосигурио да ce вбспоставаат одредепи дијагпози.Во оваа смисма 

па иример е миогу индикативеи развојот i.irro е паиравеп со воведуван.ето 

иа т.н. „компјутерска томографија“ во дијагпостицирањето иа разии 

заболуван>а иа мозокот, или иа други делови од телото.Овде снаѓаат и 

други дијагностички техники со иомош па разпи видови скенери;1

втор.о, во областа иа хирургијата.('о микрохирургијача (која мрже 
да ce развива само со егзистираљето и иопатамоишиот развој иа 

комнјутерската микроелектропика) е можно да сс изведуваат такви 

операции, кои порапо пе можело да ce замиспат, a комијутерската 

технологија исто така овозможува нодетално слсдсп>е и к о тр о л а  па 

процесите во текотна одредени оиерации;

1 Таквитс ce па иримср: PET, SQUID, ЅРЕСТ и бројни други тсхинки н мстодн.
!
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тре.ха, во областа па адмипистрацијата овозможува поголема 

касност примаииПулupaibето, пребарувси и пренесу-

eaibeûio na различпи податоци и информации во врска со одредеии 

иациепти, иотоа делови од системот, како и за целиот болпички (или 
иошироко- здравствеи) систем.

чстврхо, ггоа од своја етрапа овозможува и

сестри да трошат помалку врсме за адмииистративпи работи, иа со тоа сс 

создаваат поволпи иретпоставки повеќе време да на

медицинските активиости (лечељето и нсгата на нацисптитс).
Но, од друга страпа комијутсризацијата по медиципата има 

негативии последици.

Прво, со изградбата па глобални информациеки здравствспи 

систсми, истите ги нрави миогу рапливи и чувствителпи lia различпи 

влијанија (како внатрешни, така и надворешни). Всуншост, со самото тоа 

што тие сиетсми овозможуваат зголемуван>с на брзииата нри извршу- 

BaiBCTO на одредеии активмости, послсдиците од свспзуалпич-с грсшки сс 

мпогу ноголеми.

Второ, ce зголемуваат можностите за нарушување иа тајноста па
i -

податоците, кои ce од иоверлив карактер. Така со приклучуван^ето во било
i

кој компјутеризирап информациски систем, сс зголсмува опаспоста до 

одредени податоци и информации да дојдат и неовластеии иоедипци и 
нокрај тоа што иостојат различни форми na зашти га. Ona од проегита 
причииа, што аисолутио безбедсн систем ие иостои. Миогубројпите 

унаѓања па различпи „хакери“ во одделпи дури комијутеризираии инфор- 

мациски сисггсми со многу силпи заштитпи мсхапизми, ja потврдува 

претходната ггеза.

2 1 7



Haj noćne, no ред no ne и no зпаЧеље, постои миогу голема опасност 

od доминацијаna питагорејско-картезијаоскиот модел во

здравството, што може да има миогу штетни иоследици во врска ео 

извршувањсто na осповпата дсјпост - лсчењсто, псгата и излекувањето na 

иациеитите. Имепо, со таа силпа компјутеризирапа техпологија постои 

голема опаспост ce да ce зрапсформира и да ce гледа прску бројки. 

Пациситите да ce претвораат во бројки, a да ne ce глсдаат во пив луѓе со 
копкретпи проблеми, со чувства, потреби и т.п.

Во таа пасока можпо е грижата за човекот да ce потиспе во irrop 

плап, a во прв плап да биде грижата и култпиот, фетишизирачкиот одпос 

коп одредеии совремепи апарати. Имепо, постојапите спомепуваља na 

пекои медиципски лица na астропомските суми кои ce дадспи за одредепа 
опрема, во оспова го има фепомеиот na трапсформација na човексУг no 

додаток, приврзок na скапите апарати и скапата техпологија. Тоа ce 

одпесува како na пациептите, исто така и na лекарите, na медиципскиот 

псрсопал и na другите здравствепи работпици. При тоа, паместо тие да му 

служат na човекот, човекот ce претвора во пивпи слуга.

Исто така, поврзапо со претходпото е опаспоста, да дојде до 

социјалпа диферепцијација во користељето na здравствепи услуги. Имепо, 

заради скапотијата na одредпи прегледи со совремепжга компјутерска• i
техпологија, можпо с тие да бидат привилегија само na одбрапи поедипци 

(коишто имаатпривилегии во системот, a чија моќ произлсгува од пивпата 

(лручпост, власт или пак едпосгавпо од солидпата фипапсиска состојба).
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3. Комијушеризацијаша во

1,- Спорсд миогумииа компјутсризацијата с сдси од осноините 

процеси кои значајно влијаат врз сите општествени сфери. Соодветно па 

тоа компјутерот cé повеќе стаиува симбол за деловиост и успсшноет, 

односно пеизбежпа метафора во толкувањето на соврсмснитс ошитс- 

ствеии ироцеси. Затоа cera, a уште иовеќе во блиска идиина знаењето да ce 

работи со комнјутер ќе биде основна прстноставка за деловната спо- 

собност иа ноединците, a сите опие кои нема „да зборуваат комијутсрски“ 

ќе бидат иеписмени во фупкциоиална смисла.

Образовапието има клучма улога во иодготовката на ссгашпитс и 

идните генерации за успешпо вклучуваље во општеството. За ytueiuuo 

комијутерско описменување на учепиците и сгудснтитс постојат одредеии 

иретноставки. Комијутеризацијата овозможува бројни иредности во 

воспитно-образовпиот процес, но создава и иекои нроблсми со различпи 

иоследици, од што ќе зависи и персиективата на цслиот восиитио*
i

образовен систем, иа одделпо општество, à во крајиа лииија и па светот во 
целипа.

Според миогумина чекорот во компјутеризацијата е чекор во 21 век. 

Мегутоа, иовеќето автори сс согласуваат дека тој чекор може да ce 

иаирави само ако ce реализираат соодветни претиоставки.

Kora стаиува збор за компјутеризацијата во образованието може да 

ce зборува за следииве иретпоставки: а)материјалио-техпички; б)кадров- 
ски; в)организациопи и г)кулггурии (духовни).
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а) Мат.еријалпо-техпичките претпоставки na компјутеризаци- 
јата во образоиапието сс поврзаии со одрсден буџет со кој располага: 

1.образоваписто во целина на ниво иа глобалио опиггсство; 2 .оддел1'шот 

стспен на образовапие (претшколско, основно, средио, вишс или високо) и

З.конкрстпата образовна иистичуција (училинггс, виша школа, факулчет). 

Матсријално-техничкиот стаидард на образовапието с сдпа мпогу зпачај- 

на прстиоставка од која зависи целоспата компјутеризација, a со тоа и 

развојот на истото. Меѓутоа, трсба да сс истакне дска праксата покажа 

дска овие иретпоставки iiç ce најзпачајни. Напротив, во одредеи број 

случаи и нокрај поседувањето иа солидпи материјално-техпички средства 

процесот иа комијутеризацијата ne ce одвивад со очекувапата дипамика, a 
упгге повеќе вложеиите средсггва iie ги дале очекувапите резултати.

б) Како едиа од најважнитс иретпоставки за успепша компјуте- 

ризација иа било кое коикретио оиштество или па иекој нсгов сегмепт е 

обезбедуван>ето иа соодветпакадровска Зпачи, пеопходно е да сс 

обсзбсди доволеп број па луге кои ќе бидат подготвепи ефективпо да ce 

вклучат како активии субјекти во сите клучпи процеси поврзапи со 

компјутеризацијата. Обезбсдувањето па соодветеп кадровски потепцијал 

ce врши преку образовпиот процес.

Во врска со компјутеризацијата па образовниот процес и пеговото 

акггивпо и ефикаспо вклучуваље во подгсггвување па соодвстпа кадровска 

основа(која ќс има задача усиешпо да го води и развива ошптеството) како 

приоритетии ce иамстнуваач’ два правци. е соодветпо

терско образование наменето за идиите генерации. Нториот правец, ce 

одпесува па соодвстно компјутерско описмепувшое па лугето кои ce 

паоѓаат па високи оппггествспи фуикции кои ce поврзапи со ипформп-
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раљето, уиравуваљето, комуиицираљето и одлучувањегго (пред cć) за 
клучни оштествени проблеми.

Првиот правец па комијутерско-образовпи активиоети с пајтесио 

иоврзан со активпостите кои ce преземаат и ќе ce нреземаат во сите 

степепи па образовапие(ночиувајќи од основпото, нреку средиото, вишото 

и високото, па cé до иоследииломското).

Вториот иравец на комијутерски активпости ce остварува главно 

вон редовното формалпо образование и иовеќе ce вклоиува во т.н. шема за 

иерманептно образоваиие.

Реализацијата и на едпиот и на другиот вид комијутерско-образовии 

активности си има свои снецифични карактеристики, но исто така и ce 
сретнува со иовеќе проблеми.

За да можат луѓето да ce вклучат активно и ефикасио во совре- 

мспите онштествени процеси, неоиходно е сеиовеќе да иоседуваат пс само 

класични знаеља, ггуку и информатички т.е. комијутерски знаења.1

1 Иако тсрмииот „информатички“ во суштииа е ноишрок од терминот „комијутерскЈГ, 
сснак најчесто кога ce унотребува ирвиот израз тоа е иеразделио новрзано (директно или 
индиректно) со компјутерите. И иокрај тоаво  нонатамош ииоттекст ќс биде унотребуваи 
терминот „кемпјутерски“ наместо „информатичкГи“, нри што иод него ќе ce нодразбира 
иоимпата содржина која е директно или индирсктно новрзаиа со компјутсритс и комнју- 
тсрската технологија.

Во првиот дел од текстот беше наведено дека др Велимир Сриќа, разлнкува 
четири нивоа на информатичка нисменост, и тоа: 1. техпичко розбирап>е. на компјутер- 
с.ката технологија (во кое спаѓаат „играљето“ -со комијутсрот, како и снособноста за 
програмиран>е на комију герот); 2.упошрвбува/beCüo na компјубперот во решавашчио на 
одредеии ироблемски состојби\ 3. третото ниво иа ииформатичка нисмсност овозможува 
решавап>е иа проблеми кои ce поврзани со користеп>ето па ипформациите кои 
произлегуваат од совремепата компјутерска технологија (а овдс треба да ce нагласи 
дека многу стопанскп стручљаци, врвни политичари иа и пскои иаучници, нри 
решаваи.ето на некои нроблемски состојби повеќе ce .нотнираат на свосто искуство и 
шпуиција, отколку на нодатоци и ипформации кои ce добиени на објекгивен начин) и 
4.како највнсоко ннво па информатичка иисмеиосге оиа кое овозможува да ce со?ледаат 
ошитествепите последици од компјутеризацијата. Види: V.Srića, "Obrazovanje i nove 
informacione tehnologije", Naše teme(Zagreb), 1-2/1988, str.62-63.



в) Организационите претпоставкиири компјутеризацијата на 

образованисто ce одпесуваат па пеколку асиекти: 1 .илаиирање; 2.подго- 

товки; 3. оиерациоиализација и 4. реализација па одрсдеи ироект во врска 

со комијутеризацијата на образованието иа различни нивоа (почнувајќи од 

пиво на глобалпо општество, па се до пиво па конкретиа образовиа 
иистичуција).

Всушност, без извршуваље на иеопходпите организациони подго- 

товки, без добро осмислеи нроект со кој точпо ќс ce зпае што (односно- 

колку) ќе ce набави (во смисла па опрема), со каков квалитеч' и 

карактеристики (можиости), за што ќе ce користи и како, кој со иеа ќе 

работи и како таа ќе ce одржува, подобро с и да ne сс заиочпува комију- 

теризацијата иа одделна образовна ипституција, па и иа образовниот 

систем во одделни стеиени или во целииа. Спротивио, реалпо е да ce оче- 

кува дека иритоа залудно ќс бидат потрошепи парите одделени за таа 

памепа. Многу случаеви од праксата тоа го потврдуваат.

г) Културните претпоставки, во најширока смисма па зборот, ја 

опфаќаат духовната клима која постои во глобалиото општество, a 

посебно и во одделпите образовии институции во врска со комнјутери- 

зацијата. Всушпост, зука влегуваати идеолошките асиекти (во иоширока 

и потесна смисла).

Од иив како посебен сегмеит чреба да ce сноменат и ошиггата 

нсихолошка клима во одредепи образовни ииституции (а со тоа и миогу 

зиачајниот соодиос па оние „за“ и „против“ комијутеризацијата и иивните 

аргументи).



Во овој коитскстсе чипи дека е зиачајно да сс споменс дека во рсдот 
на самите наставпици редовио постојат две груии: а)оние кои сс ,,за“ и

б)онис кои сс „против“ компјутсризацијата. Во групата наставмици кои сс 

нротив комијутеризацијата има две подгруии: оиие кои имаат рационални 

аргумеити и кои оиравдано ce спротивставуваат па сскоја несоодветно 

плаиирапа и иодготвепа компјутеризација иа образовииот ироцес и оние 

кои ce против компјутеризацијата чисто од ииертиост и страв дека со 

воведувањето па комијутерите ќе мораат да учат пови работи и иовеќе да 

ce ангажираат. Кон ова може да ce додаде и стравот кај сите наставпици 

дска компјутерите пив ќе ги засенат, односно ќе ги стават во втор илан'.

Слободно може да ce каже дека таквото мислеље е псоиравдано, 

зашто добриот наставник ие може да го иотиспе пиедеп компјутер, туку 

тој може само да помогне неговите квалитети уште повеќе да дојдат до 

израз.

3.- Досегашииот развој нокажува дека компјутеризацијата иа обра- 

зоваиието во иајразвиените земји во светот ce одвивала во еволу- 

тивпи фа.зи. 1

Првата фаза најчесто ce нарекува играњ или експериментирање 

со компјутерош.Во оваа фаза е интересмо да ce каже дека ие постојат

фиксни паставии програми, ии'гу плаиско и система гско иримепуваи>е иа 

комијутерите во образовииот процес. Компјутерската опрсма слободио ja 
користаз’сизузијастите меѓу иаставпиците и учепиците.

Нторатафаза од првата ce разликува но тоа што во пеа 

слува и ce плаиира користењето на во

i Види: Velimir Srića, "Obrazovanje i nove informacione tehnologije”, str.64-65



процес. Тоа сс ирави, пред cć, со воведувсш,е па посебии наставии 
мети со иомош на кои учсиицитс сиетематски сс упатуваат какб да 

комуницираат со компјутерот со помош на некој програмски јазик. Ио 

оваа фаза исто така учепиците ги добиваат и основиитс поими од 

ииформатиката.

Но третата фаза компјутерите активпо ce во

образовниот процес. Суштииска карактеристика иа оваа фаза с што 

домипаптноместо имаупотребувањето иа одредеии видови иа наставеи 

софтвер.* 1 Така па систематски пачин на учсниците им сс ирезептираат 

можпостите на комнјутерската оирема. i ,

Четвртата фаза од компјутеризацијата па образоваиието сс 

карактеризира со пенетрира/оеиа компјутерската опрема во 

школски активностии иоголемо пагласунањс иа иитсгративиата фуи-
кција на комијутерите. Комијутеритс ce новрзуваат во локални  

Сперски мрежи (LAN-Local Area Network), ири што меѓусебно ja иоврзуваат 

наставата од сите предмети со училишната библиотека, лаборато-риитс и 

базите на иодатоци кои иостојат во рамките на училиштето.

Петтата фаза и ирииаѓа на идпината (иако во одделни земји сс 

извршеии и експеримеити во ограпичен број училишта со цел да ce 

ировери функционирањето иа оваа фаза од компјутеризацијатај.За оваа

Во onoj контекст с нотребио да сс иотепцира дека ностојат понсќс пидоин „иаставеи 
соф т вер ' К а к о  доминан гни најчесто ce иаведуваат слсдш гге видовп наставен софтвер:
I .учен,е со иом ош  па комнјутер (CAL - Computer Assisted Learning); 2. симулациски модсли; 
3. програмп бази иа податоцн, како и 4. корнстењ ето па соф т вср от  како срсдство за развој 
на крсативноста на учепиците. (З а  ова иош проко вндн н спореди: д-р Сммле М аркоски, 
„К ом ијутерите во обр азоваи и ето“, И М Ф О РМ А  (Скоије), 2/1994, сгр.38-40; Velimir Srića, 
op. eit., str.64 i B.Steel,J.Wellington, op. cit.,str.189).
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фаза с карактсристичпа цслосиа комијутеризација па образовните актив- 

иости во училипггето.

Комуиикациските мрсжи со номош на еовремеиата компјутсрска 

тсхпологија воспоставуваат врска иа релацијата „куќа-училиште“. Учили- 

iirrc'ro со својата локалпа компјутсрска мрсжа сс поврзува иошироко со 

најразличмите компјутерски мрсжи од околипата. Фактички во оваа фаза 

ce врши целосно компјутерско иоврзување на училинггегго со cure учи- 

лиигга од соодветеи ранг (на пример основпи или средни училишта) и ce 

формира компјутерски образовеи систем од одреден вид училишта, или 

компјутсрски систем па одредеи вид виши и високошколски ииституции, 
како што е упиверзитетскиогг компјутерски систем.1 Таквиот комију- 

терски систем иреггставува само потсистем иа иитегралниот образовеи 

систем, кој од своја страпа иретставува само иотсистем на иитсгралииог1- 

комијутсрски систем на соодветиото општество.

4.- Иоведувањето на компјутерите во образовапие'го создава 

претиоставки за миогу иредности, во повеќе сегменти. од иовеќе аеиекти и 

со различеи интеизитеч’.

Воведувап>ето па комијутерите во образованието создава 

ирстпоставки за да ce акцелрираат сите адмииистративпи операции 

(иред cć евидеитирачките, финапсиските, смеггководствеиите и сл.). 

Поссбио ce зиачајни прсдностите за евидс1ггираи,е нгго ги посат 

компјутеритс во сиужбата за студептски iipamaiha и во библиочеките.

1 lio упо феба во литературата с иајчесто нзразот „нпформациски сисгем“. Меѓутоа, со 
оглсд иа фактот нгго совремеиите ипформациски сисгсми (бс ? исклучок) сс компју гс- 
рпзнрапп, но продолжение ќе биде унотребуван изразот „компју гсрскн систем“ намес го 
„ннформацнски систем“. Така иа нример, иаместо „уинвсрзигегски нпформациски сис- 
гсм“, ќе бидс употребуван изразот „универзитстски компју гсрски сис гем“. Тој во овој 
коптекстќс биде идешификуван со изразот „уиивсрзн гстска комијутсрска мрежа“, мако 
п сднноти другиотможатда сс дефшшраатво по гссна и иоитрока смисла.



!

Во дактплографско-архиварските работи погодностите што ги 

нуди компјутерот ce мавистина за респект. Имено, кога стаиува збор за 

виесуваљето и обработка на текст на традициопалеп намин и со помош па 

компјутер, иавистииа иостојат огромни разлики. Во однос иа брзината и 

можностите може условно да ce направи следиава споредба. Внесувањето 

иа тскст со помош па рака (пеикало, молив ) би одговарало на одењето 

пеш. Со помош на механимка машииа - на возењс па велосииед, a со 

електрична машииа - па возењето на автомобил. Најпослс, виесува1вето и 

обработката на текст со иомош иа комнјутер (со пајновите програми), 

најповеќе би одговарало на возеп>ето со авиои. A сигурмо знаетсо колкава 

е брзината и комоцијата при одење пеш, a колкави ce истите ири возеп.е со 

авиои.

Во одпос иа складирањето иа податоците навистина постои 

вистинска револуција во користењето па иросторот, односно акцелерација 

иа компресијата иа нодатоците. Имено, ce чипи дека доволио ќе биде во 

овој контекст да ce спомене дека ма сдна обична дискета од 1,2 мегабајти 

можс да ce складира околу 1000 страиици густо чукаи текет, a иа дискетите 
од 1,4 мегабајти околу 1.200 страници ( a имаат димеизии од 5,25, т.е. 3.5 

инча). Kora ce знае дека со слични димеизии ностојат оитички дискови кои 

имаат ио илјада пати поголем каиацитет ирстставата за проеторпата 

револуција во складира1вето па потадоците со помош па компјутерската 

техпологија - станува попрецизиа.

Поконкретно библиотека со 6000 кпиги од ио 200 страни би можела 

да ce смести па сден оитички диски со капацитетод 1,2 гигабајти. Или уште 

повеќе целокупниот материјал од нреку 2 милиоии кпиги од Конгресната 

библиотека во Вашиигтон би можел да ce смести иа 400 - 500 оптички
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дискови, кои би можеле да ce сместат во иеколку фиоки со просечна 
големипа.

Во самиот образовеи процес компјутсритс создаваат претпоставки 

за иовеќе спободпо време иа паставникот. Посебио, комијутсрот може 

многу да помогне времето за иодготовка иа иаставникот за час да ce скуси, 

a со тоа наставиикот да може повеќе време да има за свое стручпо 

усовршување, a во текот иа часот да посвети иоголемо виимаиие па 

работата со учениците/студентите. С)д друга страпа, компјутерот може да 

му номогне на наставиикот во текот иа часот да изврши 1кжвалиггетна 

презеитација па иаставпиотматеријал.

Доколку постои целоспо компјутерски опремеиа училница (или 

новеќе такви) тогаш ce згодемува контролио - иасочувачката фуикција ма 
иаставникот, за смеггка па експликативпо-говорпата фуикција (која во 

„преткомпјутерската фаза“ е домииантиа).

Значајно е игго компјутерот му штеди на наставиикот ( a и на 

учениците/студеитите) ие само време, туку и зборови. Исто така во 

оцепуваљето, компјутерот (дгздава иретпоставки за иоголема објек- 

тивност. Најпосле, тој е бескрајпо стрнлив, не вика и ие иаврсдува.

За учениците е иоволно и тоа што тие (сакале или ие) доколку 

сакаагг успепшо да ce вклучат во образовниот ироцес ќе мора да зиаат 

барем едеи счрапски јазик (аиглиски), a самата работа веројатио ќе ги 
иатера да учат барем уште еден светски афирмиран јазик.

Во методичко-дидакггичка смисча комнјутсрите (посебир со 

пивпите мултимедијалии сиосрбности) создаваат нретпоставки за пеза- 

мисливо голем број позитивно осмислеии промени, во сите иредМети 

одделио - бсз исклучок. i
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Kora кон сето ова ќе ce додадат и соврсмсиите мултимсдијални 

можности иа персоиалните компјутери (носебио за виссување, обра-ботка, 

складирање, трансформираље и презентација на звучни и видсо сигиали), 

во оваа прилика треба да ce истакне дека навистина cera само ce наѕираат 

иочетоците на едни огромни радикални иромени во сите општествсни 

сфери, a посебмо во образованието. Секако дека ири таквите големи 

промепи присутии ce и позитивии, ио и негативни аснекти. '

5,- Воведуваљето на компјутеризацијата во образованието во светот 

и кај нас покажува дека при тоа ce иојавуваат одрсдсн број на проблеми. 

Еден дел од тие ироблеми ce поврзаии со присуството па разии предрасуди
i

(од кои најголем дел егзистираат поради незнаеље или несогледување на
I

некои фуидамепталии општествени законитости, текови или иотреби) и 

заблуди. Затоа, во најголем.дел е вимовна компјутерскатш која

доведува до непотребна фетишизација на компјутерот издигнуваље иа 

ниво па паиацеја која ќе ги реши ,сите ироблеми кои ce присутни во обра- 

зовапието.

Во врска со ова ce наметиуваат иеќолку iipauiaiba. Дали пабаву- 

ваљето иа поголем број компјутери (идруга компјуггерска опрема) само по 

себе ќе доведе до подобрување. на ефикасиоста иа образовииот систем? 

Дали треба ири иабавувањето па компјутерската оирема во одреден вид иа 

училишта (иа пример основни или средии) да ce иисистира на униформност 
(мапифестирана иреку иабавување и користсњс на ист вид) комијутери, 

или пак е подобро да ce набавуваат и користат различни тииови иа ком- 

пјутери ? Поврзано со тоа ce поставува и прашањето за одиосот па квап- 

титетоти квалитетотнакомпјутерскатаонрема, покоикретно какви треба
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да бидат критсриумите по кои ќс сс набавува одрсдепа опрсма? Всушпост, 

чреба да сс одговори па прашањата:

Колку и какви компјутери му требаат на училиштсто? Каков вид иа 

образоваиис е иотребеп во училиштата со цсл тис да можат да „ироиз- 

ведуваат“ кадри способми да одговорат адекватио на предизвицитс па ком- 
пјутерското општество? Дали треба повеќс оишто или специјалио образо- 
вапие? Накусо сите иоиапредпоставени iipamaiba можат да сс свсдат иа 
сдпо: што чреба да ce панрави за да може образовапието да произведе 

кадри кои ќе можат уснешно да ги решаваат ироблемите што ги иоставува 

времето во кое живееме и времето кое доага?

6 -Тврдењето дека пабавувшоето na поголем број на компјутери

во училиштата, само посебе, ќе доведе до подобруван,е на ефикасноста 

иа образовниотсистем праксатаго демантира како Тоа

за своја осиова го има техмолошкиот детермипизам, кој е едиа од 

основните концепции иа „современиот комплекс на моќта“ кој управува со 

современото онштество. Во осиова пак на истиот ce наоѓа како основеи 

принцип баран>ето за безусловно одење само напред и што нобрзо, ио 

секоја цеиа без оглед иа иоследиците. Инсистираљето само па цслосна 

комијутеризација иа училиштата ио секоја цепа и без прстходни 

долгспрајни и систематски иодготовки е иајеклатантпо прифаќан>е иа 

техиолошкиот детермимизам. Доследиото сировсдувап.е па основпи’ге 
пачела иа техиолошкиот детерминизам во праксата ие презстаиува пишто  

друго, чуку одеље „наиред во iiHKa;;e“(L.Mumford).

Набавуваљето на нови компјутери во училииггата е добра работа и 

со тоа би ce согласил секој разумеи човек, ако Претходпо бидат исполнети 

неколку предуслови. Така тоа би го оиравдал секој ако училипггето
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иретходпо им дава иа учепиците доволио зпаеи.а од еопствениот мајчии 
јазик, од историјата, од кулггурагга и ако вооишто училиштсто ги паучило 

младитслуѓс да размислуваатсамостојио и критички, па и хумапистички 

(што зиачи при донесувањето на одрсдени одлуки да сс води смстка за 

ошитествсиитс последиците кои свептуалио би ги иредизвикала пекоја 

пивиа одлука или постапка).

Застапииците иа копцептот иа цслосна комијутеризација на учи- 

липгга'га тврдат дека 11сприфаќан>ето па нивниот концент ќс ги .остави 

младите луѓе па пиво па „комијутерски аиалфабегги“. 'Гоа с точпо, 

Меѓутоа, само посебе тоа пс зиачи дека „било-како компјутерски онис- 
мепеггите луѓе“ ce и подобро објзазовапи од „комијуггерските аналфабети“.

Ова заради тоа што постои суштинска разлика меѓу информацијата 
и зпасп>ето. Имено, ииформацијата можс ce соопшти, a зпаеп.ето ие 

може. Тоа може само да ce научи. Јасно е дека за тоа може да помогне 

компјутерот, меѓутоа меопходио е да ce има претходио знаење од одделни 

области.

На оние луге кои ce креативии (а креативиоста може да ce стиму- 

лира и развива нрску соодветен образовеп систем) компју'герот ќе им даде 

поголеми можпости за развој иа нивиагга креаггивиост. Но, ако образов- 

пиот систем 11ре'гходно произведувал учсиици кои само мемориралс 

suaciBa без да ce води сметка за иивната креативиост, тогаш кај таквите 

учеиици компјутероч' само ќе ja зголеми нивната иптелектуалпа ограпиче- 

иост. Уште поопасно е тоа пгго компјутерот им дава легитимација за 

своевидпа иителекггуална арогапција и иреиотеиција. Но фактички тој 

само ja механизира (односпо компјутеризира) пивпата ограниченост (која



е производ и на соодветниот образовен систем) што во иикој случај не 
мора да е ирсдпост, туку можс да бидс сериозен хсндикеп.

Иако на секое општество му ce иотребпи компјутерски специја- 

листи, одиосио комијутерски струч1ваци иикогаш ие треба да ce заборават 

две клучни работи.

Прво, дека колку и да е образовап со зпаеп>а од 

тшката (компјутерските иауки)секој таков во

еднострано образовап.1

Иторо, eden дел од младите луѓе (ученици или студенти) Гшѓаат 

мпогу лесно во замката да веруваат дека го совладале „програмирач- 

киот заиает", кога всушност иаучиле само основпи работи од него, a 
фактички ne паучиле пишто позпачајпо.1 2

Колкав треба да биде фондот иа часови па кои ќс ce изучуваат 

осповите на компјутерската писменост. Во срсдииата па оеумдесетгите 

годипи во Хрватскаво врска со тоа, ce разви и полемика дали вооншто има 

иотреба од изучуваље иа носебеп иредмет за комијутерите. lio иекои 

студии и статии аргументирано ce докажува дека иавистина сс иретерало 

во создаван>ето па фстишизам кон комнјутерите и комнјутерските иауки. 

Исгго ггака аргументираио ce елаборира тезата дека нс е многу оправдано

1 „М сѓутоа, јас сум проф есионално обрааоваи сам о аа компјутсрски паукн игго чначи 
(сосема сериозно) дека сум исклучителпо слабо o 6par!OBaii;...“(Dž°zef Vajzenbaum, Moć 
računara i ljudski um", str.26). K ora ова :за себс м ож е да ro каж е сосем а с с р и т н о  сдсн таков  
стручи.ак во областа на компјутерските паукн каков urro е 1,1. И ајзсибаум, тогаш  нсмамс 
причинн да нс всруваме дека тоа важн и за најголемиот број од такви с гручи.аци. Toj само  
нмал хр аброст тоа јавно да ro призиае и да ce бори против тоа. М ногумпна други ( кои 
објск  гивно no своите квалитсти ce многу назад во одиос na 1,1. В а јзен б а у м ), пемаат  
храброст и сили тоа да ro иризнаат, но за жал имаат голема оннггествсна моќ и ce во 
состојба да направат (a пекои веќе и ирават) големн ш тети за човсп п вото.

2
“ Džozef Vajzenbaum, op. cit. str.304-305
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вовсдуваљето па посебеи предмстза комијутерите, иоссбпо што фоидот 

на масови на кои тој требало да ce: изучува бил еиормпо голем.1

7.- Во ирска со упиформиоста на компјутсрската опрема во учили- 

штата има сфаќања дска во оспова таа е повсќе штетна отколку корисна, 

иако има и пекои иредпости, иред cé, заради иолеспо поврзување во 
комнјутерски мрежи од различеи вид.1 2 Штетноста од упиформиата ком- 

пјутерската оирема во образоваиието с поврзапа со еднострапоета во 

обуката на учепиците/студситите за работа само со одреден вид компју- 

тери. Но, ова може да ce редуцира на мипимум најмалку на два начипи:

ирво, ако ce иабават квалитетии компјутери кои имаат мпогу високи 
иерформапси, a кои на светско ииво ce прифатепи како стаидард во 

пајголем број држави и институции и

второ, ако иокрај домипантната компјутерска опрема од одреден 

вид, ce иабави барем no едеп иримерок од други типови комнјутери кои 

најчесто ce уиотребуваат во одредепи институции, иа дополнително и на 

нив да може да ce извршува обука (сиоред иитересот и иотребите на 

кориспицитс -учениците/счудептите).

Интелекг1уалпигге аистити научениците мпогу брзо ги падрасиуваат 

можиостите иа компјуггерите, па затоа ce иренорачува ири купувањето иа 

одрсдени 'гипови комнјутери да сс кунуваат опие со пајвисоки сиетски 
стандарди, иако од пив во кваититативпа смисча може да ce набават

1 В о оваа смнсла многу индикаш ќна статија има нанншано Denis Šunko, "Orao guščjeg perja”,
Naše teme(Zagreb), 6-7/1987, str.639-642, a во врска co проблсмите паведени noropć no основ- 
пиот гекст, п осебно да сс ииди стр. 640. ’ •

2  1 *“ Исто, стр.640
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иомалку заради нивпите иовисоки цепи.1 Зиачи, квалитстот треба секо- 

гаш да биде приоритетеп во однос иа кваптитетот.
8,- Дали во образовпите системи с иеопходио повсќс општо или 

сиецијалио образоваиие? И покрај разликите што постојат мсѓу оддслиите 

автори како доминантио ce паметпува тврдсљето дека за да можс да ce 

образуваат стручњаци кои успеишо ќе можат да ги рсшаваат проблемитс 

кои ќе ги иаметиува времето што доаѓа, неопходно е во образовниот 

процес унениците да можат да интери поголем 
општи 3uaeiba(Cmno да ce работи за нриродпи науки, било за ошпхествеии 

иауки).2 1

Како неопходпост ce наметиува потребата од формиран>е на пова 

гспсрација па исгражувачи иа оиштеството (социолози, политиколози, 

скономисти, правпици и др.) кои би добиле солидио додииломско образо- 

вапие поссбио во областа па методологијата па ошмтествепите истражу- 

вап>а, кои би зпасле пеколку страиски јазици и кои би ce усовршувале 

пеколку годиии во странство.* 2 3 Нормалио дека за да може да ce создаде

'П р и м ер и те со многу наши училиш та во оваа смисла сс доста поучни. И м сио, во едсн  
голем  дсл учнлиш та во М акедоиија е набавуваиа носвтина комнјутсрска тсхнологија  
(комнјутсрн) со цсл да сс заш тсдн. 11о, додска таа да сс нпсталпра во голсм  број случаи ce 
нокаж а како многу застарена, a за нејзш ш от квалитет н мож ности неиспребно е да ce 
дискутира. Така уигге еднаш  ce покаж а како точиа народната поговорка дска „сирома- 
виот ( h перазум ииот) секогаш  плаќа повеќе“.

В суш пост, иабавуван.ето на компјутерскД онрема на иогорснавсдениот начин е во 
оспова сам о лош а инвестиција која непотребно го онтоварува сиром аш ниог училишеп 
буџет, a од друга страиа претставува нерационално дотнрап.е на прш пведувачнгс на 
застарена комијутсрска опрема.

2
~ З а  ова м ож е да сс види иоиш роко во: Ivan Pajden, "Društvena znanost, obrazovanje i tehnološki 
razvoj",Naše teme (Zagreb),1-2/1987, str. 177-182;Vladimir Paar,"Obrazovanje u funkciji znanstveno-teh- 
nološkog razvoja",Naše teme,1-2/1988, s .59-60; Hans-Gunter Rolff, "Koliko kompjutera treba školi?u, 
MARKSIZAM U SVETU, 6-7/1986, str.128.

3
I. Pajden, op. cit., str.182



соодветна кадровска основа за 21 век псоиходно ќе биде и формирање иа 

адекватпа компјутерска ипфрасчрукутра за ириродпи и онштсствеми 

исчражувања со квалификувани библиотекари и фоидови на счраиека 

лич-ерачура, дсфииираи>ето и изведуваи>ето на и1ггсрдисциплинарии 
фуидаменталпи исчражуваља иа оппггсството и a i .* 1

9,- Компјутерите сами no себе не обезбедуваат добра или лоша 

пастава. Наставата со помош па комнјуггсри можс да бидс добра или лоша, 

како и сскоја друга настава. Тоа во голема мерка зависи од квалитетитс иа 

наставникот и тоа пред cé од цеговиот исдагошки, дидактички, иитслск- 

чуалеп и вооншто човечки пристап кон учепициггс/студс1ггиггс.
Комијутерот создава иретпоставки за;бсскрасп развој па креативг 

носта иа наставниците и учениците/сггудентате, но од друга счраиа исто 

така создава нретпоставки за огромпи злоуиочреби во иасгавииот процсс. 

Имсно, комнјутерот може да му помогне иа насгавиикот тој да има речиси 

цслосна контрола врз учеииците-счудаггитс и пивнитс активиости, иа тие 

да чувствуваат силеп притисок врз себе. Со помош на комијутсрите нас- 

тавпикот ќс има можиости дополнителпо да ги тсроризира учсницитс/ 

счудснтитс, ако иеговиот восиитно-образовсн' коицсит с таков. Само за 

илустрација ако сс свалуира, сгимулира и развива восиитно-образовен 

коицспт во кој цстралио мссто ќс има вулгарпата рсистиција и мемори-

1 И сто. 13о обезбедувап>сто на соодвстна кадровска основа аа 21 вск нсклучително 
зиачајна е улогата на универзитетот, а во рамкитс на истиот иоссбно значајна е улогата на 
унивсрзитетскиот комнјутерски систем.

З а  карактеристикитс, целитс, субјсктитс, сгрукчурата и информацнскитс текови иа 
унивсрзитетскиот информациски (комијутерски) систем нонш роко м ож с да ce внди кај 
Janez Jereb i Jože Jesenko: "CONCEPT OF UNIVERSITY INFORMATION SYSTEM", во зПор-
I ni KOT ORGANIZATION AND INFORMATION SYSTEM, t.2, str.989-998.
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paibсто иа податоците, иаместо да ce евалуира, стимулира и развива 
креативноста и самостојноста на учениците-студеитите со иаставата, то- 
гаш компјутерот дава иевидеии можиости за тортура на учспицитс/ 
студеиггите. , .

Комијутсрот (како и сскоја друга соврсмсна тсхмика ; и техмо- 

логија) е врсдносно пеутралеп (од асискт на последицитс пгго можс да ги 

иредизвика). Töj може бескрајно да ми го олесни животот во сите ошите- 

ствеии сфери (а носебно во образовапието како сдиа од најфупдамси- 

талиите оиштествени сфери), но исто така можс и да ии го загорчи 

животот, како иам и на иашите блиски, ггака и на ситс лугс иошироко. 

Изборот с сеиак само иаш.
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Чешвршаглава

ОРГАНИЗАЦИСКИ АСПЕКТИ HA 
КОМШУТЕРИЗАЦИ JATA

a) Опшшu иапомenи_за_оргаиизацскиош en во
досегашпиотапштественразвој

1.- Оргапизацискиот фсномеп е перазделпо врзаи со човскот. Тоа 

нроизлегува од човековата природа како социјалпо суштесгво и потрсбата 

(поточно иужпоста) да живее во заедпица со другите луѓе.

Оргаиизациски елементи (во смисла па коордииирапа активиост 

меѓу луѓсто за иостигпуваље на одрсдсиа цсл) сс иојавуваат уштс во 

ордата.1 Потоа со развојот иа општествената иоделба на трудот ионатаму 

сс развивала и оргаиизацијата па заедничкиот општсствсн живот. Првитс 

оргаиизации како човечки творби сигурио ce јавиле заради потрсбата од 

коордииација ири ловот или потребата за расноредуваље па работата во 

првобитпата заедница во која живееле луѓето.2

' Поншроко за социолошите аспек ги иа организацпоииот фепомси no текот на историс- 
киот развој може да ce види кај нроф. д-р Томислав Чокревски, Оргашпационо оипгге- 
ство, 11ИС)„Студентскизбор“, Сконјс 1995, стр.21-41.

’ д-р Томислав Чокревски, Оргапизацноно оиппесгво, стр.22
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Појаната на класите иредизвикала појава иа државата како иова 

ипституционализираиа оргапизација, која нонатаму довсла до формираи.е 

и развој на многу други оргаиизации, како рсзултат иа зголемепите иот- 

рсби од организирање на сепоголем број мовемки активиости.1

Во фсудализмот како специфичиа оргаиизација сс појавува црква- 

та. Мсѓутоа, иако црквата имала доминаптно влијанис врз развојот па 

фсудалното општество, во неговите пазуви ce иојавиле и ирвите зачетоци 

иа организацијата заспована врз технолошки нрипципи. гГоа ce случило во 

иознатиот вснсцијански Арсенал, кој е всупшост аитиципација иа произ- 

водната лента во каиитализмот.1 2 3
Капиталистичкото општество доиесе вистииска оргаиизациона 

револуција. Имено, добрата организација во капиталистичкото ошпте- 

ство била и е синопим за .успешен живот како на конкретните органи-

зации ( фабрики, претпријатија, компании и разни други фирми), така и па
зчовекот како иоедипец.

Ако ce има предвид сето ионапред изиесено, тогаш ce чини дека ce 

оправдани и сите оиие сфаќања кои зборуваатза иеразделиата врска меѓу 

човекот и организацијата, а.кои тврдат дека бсз оргапизацијата ие е 

можно да ce замиаж човекот.Во совремеиото ошитество оргапизацијата е 

не само иризма иреку која ce оцспува социјалииот статус па иоедипецот, 

зуку ce нојавува и како заштитмик иа човекот како едиика, му овозможува 
да сс чувствува посигуреи во својот секојдиевеи живот, a во одредеии 

ситуации ce јавува и како основа за помали или за поголеми иривилегии.

1 д-ргГомислав Чокревски, Оргашпацноно општество, cip.25-26

’ исто, çrp.30

3 H e r o ,  стр.31 -34
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б) Закопцепшошпаоргаиизацијашавосавремеиошо 

општество.

1.- Ако сс аиализира развојот па капиталистичкото оиштестно, од 

асискт на значен>ето за оргапизацијата' во истото, како зиачајии можатда 

ce издвојат барем иеколку трендови:1 2

прво, cé поголемата поврзаиост мсѓу индустријата, иауката и 

државата;3

второ, зголемувањето иа комнлексноста иа работпите организа- 

ции и на комплексноста иа околината4 и

1 I Ï O H M O T  оргаиизација во попатамош ииот тскст ќс ce уиотрсбува во двс значсња: ирво , 
оргаиизацијата како синоним за одредеиа социјална институција (ирстиријатис, комиа- 
нија, ф ирм а и сл.) и edïopo, организацијата како специфичен нроцсс на с+руктурираиост  
на р аботпиот ироцес и на одиосите кои произлегуваат непосредно од него н ce 
воспоставуваат во одредена организација(како социјална институција). Овие две значељ а  
ce м еѓусебе тесио поврзани, на нри читаљ е иа тек стот  лссно ќс м ож е да ce утврди секогаш  
во која смисла сс уиотребува иоимот оргаиизацнја. Заради тоа нема иосебпо да биде 
оиерационализираиа копкретната унотреба на наведеииот ноим, освен на оние места каде 
пгго ќе постои сом нева1ве дека иема да бидс јасно во која смисла ce уиотребува ноимот  
организација.

■ ! '
2 П ош нроко за трендовите во развојот на соврем еното оииггсство види кај: Veljkq Rus,
"Radna organizacija kao otvoreni sistem”, ВО: Josip Obradović (prir.j.PSIHOLOGIJA I SOCIOLOGIJA 
ORGANIZACIJE, Školska knjiga, Zagreb 1982, str.366. ,

31 Ia таквата поврзаностукаж увал уш те во 70-тите годшш J.J.Servan-Schreiber.
13о овој к он тек сте значајно да ce иотенцира дека иостојат автори кои истакнуваат 

дека за да ce р азбер е суш тината на иовата организација, па дури и да м ож е да ce изградува 
органнзација која ќе одговорп адекватно на ноаребите ш то n i наметиува новото време, 
зр еб а  да ce изврши претгходно и револуција во сф акан,ето на одиосите мегу одделиите 
науки, ш то од своја страна ќе претставува основа за сф акаљ е иа врската мегу гради- 
ционалната и т.н. „информациска организација“. Види: Jože Ovsenik, "ON THE RISE AND 
SIGNIFICANCE OF THE CONCEPT OF ORGANIZATION(OF WORK) IN THE MODERN SOCIETY", 
ORGANIZATION AND INFORMATION SYSTEMS, t.1, pp.442 i pp.453 ,

О д соцполош ки аснект гледапо сскоја организација нужно ce иоврзува со попш роката  
ош нтествена околина, нри ш то е зависна и тргш влијание од иеа, a од друга страна самата  
оргаиизација врши одредено влијаиие врз опш тественнте одиоси во кон таа сгзистира. Но
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uipeuio, Јакпењето нa политичкото влијапис на голсмите ипдустри- 
ски оргаиизации.

2.- Но развојот па каииталистичкото оиштество можат да сс издво- 

јат барсм три клучии моменти во еволутивииот развој на концспцијата и 

егруктурата па организацијата, a соодвстио на ггоа и гфи видови на 

оргапизации: командно-контролна, комуиално-коптролпа и информа- 

циска (мрежна).* 1

Првата.иромсна пастанала во исриодотмегу.1895 iil905  годииа. Со 

таа промепа била иаправеиа суштипска разлика меѓу управуваи>ето u

оваа смисла одредсни автори укажуваат дска иостои оирсделсн „соцнјален скоспстсм“ во 
кој егзистира секоја конкретна организација. Таквиот „социјален скосистем" го сочину- 
ваат разни социјални факти, иојави, Процеси и слично, кои ja градач’ врската мсѓу 
оргаиизацијата и иејзината поблиска или подалечиа околина.

За оиределуваљето на „социјалниот екосистем“, за иоврзаноста на органпзади- 
јата со псиосредната онштсствепа околииа, како и со ионшрокиот оинпсствси систсм 
ноншроко можс да сс види кај Д-р Томнслав Чокревски, „Организацијата, оинггсството, 
сдинката(искои ироблемн од социологијата на орга.иизацијата), Годиишик иа Правииот 
факултст во Скоије.т. XXVII /1984, стр. 7-11.

1 Овдс станува збор за нромени во копциецијата и структурата на организацијага во 
соврсмсното деловно капиталистичко претиријатие. A таквото иретнријатис за нрвиатсе 
појавило во втората половина на 19 век. Промените во концснцијата и сзрукзурата на 
каниталистичката оргашпација(ирстпријатис) сс разглсдуваат иоврзано со иодслбата на 
трудот (односот мсѓу сонствсиоста и унравуваи,сто), дистрибуцијата па моќта во оргаии- 
зацијата и основинот слсмснт на кој ce засновува функциоиираквсто на организацпјата. 
(Peter F.Drucker, "Uvođenje nove organizacije", PREGLED, Ambasada SAD Beograd, 245/1989, str.7)

Co иабројуван>ето на овие пеколку видови иа организации ne значи дека ce 
исцрнспи cu re модели на организации кон реално егзистираат во современото оиштсс гво. 
Фактички можпо е да ce прават голем број иоделби на органнзациите сиоред различки 
кри гериуми. гГака на нримср од социолошкп аснскт с многу интерссиа едпа иоделба иа 
моделите па организации што ja нудат H.Rice и D.W.Bishoprick, според степеиот иа 
демократичност/во унравуваљето co оргаиизацијата. гГие даваат ноделба на моделите на 
организациите кои сс нодредснп на едсн конпшуум од авгокрагски до демократски. За 
т о a иовеќе може да ce види кај: Josip Županov, "Samoupravna radna organizacija - ideal i 
stvarnost u svjetlosti jedne organizacijske teorije", PSIHOLOGIJA I SOCIOLOGIJA ORGANIZACIJE 
(зборник), стр.27-30.
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сопственоста и у п р а в у в а њ е т о б и л о  промовирапо како самостојна
работа. Тогаш била воведена т.м. „командпо-коитролна

Оваа нромеиа е иозпата и како менаџерска

Бтораталромеиа.. сс слумила д.ваесет.ло.дшшмодоциа. Со таквата 

нромспа била воведеиа тлх.комуЈшлно-коптролна

Суштииските карактеристики па таквата организација ce: 

трализацијата на моќта, централенуслужен персопална

управа, комплетенапарат за буџет контрола, како и

ка меѓу управнатапроцедура и другите Процесот на воведу-

вање на ваквиот тин на организации го започнал Pierre S. du Pont во 

дваесезлгитс годиии од овој век, a подоцпа го продолжил тој ироцес Alfred 

P.Sloan со воведувањето на таква организација во иознатата фирма 

"General Motors". Оваа фаза во еволутивпиот развој иа оргаиизација'га во
I

капитализмот доживеала своја кулминација со рсорганизацијата во 

фирмата "General Electric" во педесетт од овој век. Таа е 

всупшостдоминаитен облик ма оргаиизација и деисс.1

Тр_е_тата_.ир.омеиа има свои корепи во ироиаоѓањето па чииот и 

експаизијата иа микроелекаронската технологија, a посебио експанзијата 

иа микрокомпјутерите како основно средство за производство, скла- 

дирап^е, обработка и преиесуваље иа податоците и информациите. Тие 

овозможија осповеп емтитет иа секоја модсрма организација да' crane
i i

информацијаша.Така поиапредспомепуваните процеси овозможија вос- 

посгавуваље иа еден иов израз, а тоа е изразот „ипформациска организа- 
ц и ја како синоиим за модерна оргапизација која сс засповува иа специја-

1 Peter F. Drucker, op. cit., str.7
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лизирано знаеље, односно оргапизациЈа во Koja доминираат сг1ручи>ацитс. 

Притоа ие станува збор само за тссно сиецијализирапи стручњаци, туку 

крсатишш носдиици, или како што ги парекуиа Шумнстср „луѓе од 
акција“1 како осиошш „стопански субјекти“ иа нопото псматсријалпо. 
одиосио „ииформациско стопанство“. Во таа смисла прсд да сс премипе на 

аиализа па некои основни ироблеми и карактсристики па „ииформа- 

циската организација“, ќе бидат изиссепи накусо осповнитс карактерис- 

тики и проблеми на нематеријалното стопапство.

3.- Едсп од клумните фактори на совремсниот развој, кој истовре- 

меио с и осиовиа движечка сила на современото сгопаиство с иповацијата. 

За разлика од иретходните фактори кои биле допирливи и конкрстии,1 тоа 

нс можс да ce каже за ипформацијата. Таа е духовсн производ, креативен 

чии и според сите свои карактеристики - една соссма исматеријална твор- 

ба. Тоа поместуваље од материјалните кон нсматеријалиитс фактори иа 

скономскиот развој им го должиме иа визиоиерството иа К.Маркс и 

Ј.Шумнстер. Всушпост, тие ce ирви кои иавестиле такво поместуваи.е во 

нивните економски анализи.2 ДеЃ1ес е миогу полесио да ce согледа 

движењето на совремеиото стопанство кои иематсријално стопанство. 

Но, сепак и покрај тоа било потребио да помине релативпо долго времс? 

додекатој процесне стаиа.ч иредметиа конкрегши екоиомски и пошироки 

ошптсствеии анализи. Всушност, оваа годииа изминува едпа деценија 

откако Питер Дракср во својата статија „Пресврт иа свеггско'го стопам-

Ante Pulić, Informacijsko društvo i ekonomija, str.117

1 Д-р А нте Пулиќ, тоа го докажува со една интересна комиаратшш а а н а л т а  иа некои тсзи  
од М аркс h  од Ш умистер. За  гоа м ож с да сс видн ионшроко: A.Pulić, Informacijsko društvo i 
ekonomija, str. 113-119
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етво“ укажува ма тоа дека совремеиото светеко стоиапство всќс сс проме- 
нило, a суштината иа таа иромена може да ce изрази со сиитагмата 

„симболичко“ стопапство.1

За движсљс од материјално коп нематеријалпо стоианство зборува 

и А.Тофлер во својата книга „Шок иа идпииата“. Сиоред нсго дематерија- 
лизацијата па ироизводството ce состои во тоа што сс повеќе сс создаваат 
производи за едпократпа употреба, со игго ce раскинува цврста врска меѓу 

поединецот и прсдметите (исштата). Тоа значајно влијаело врз мепувањс 

на основиите карактеристики на иидустриските претпријатија. Осиовните 

тендеиции па тие промени ce: a) менуваљето иа бројот иа вработените кај 

ситс ироизводители; б) во рамките па тие производители растс бројот на 

вработеиите во услужните дејности и сиорсд тоа в) ce иомалку има CMnaia 

иоделбата иа индустриски и услужни иретиријатија.2

Дематеријализацијата cé новсќе ночпа да го зафаќа индустриското 

нроизводство. И покрај тоа што céynrre домипира класичното сфаќање за 

производите од материјален каракср, иостеиеио новиот „дематерија- 

листички“ трепд ce зајакпува. Тоа ce мапифсстира со фактот т т о  во чисто 
производиите дсјносги, почиуваат постепеио да домииираат иепроизводпи 

активпости (маркетинг, логистика, фииансирап>с и сп.). Процеосг па 

дематеријализација во новите иретнријатија ce зацврстува со тоа што веќе 

ce воведени нематеријалии ресурси во пеговата развојпа стратегија: 

ииформацијата, знаељето, времето и иросторот. На тоа сс падоврзува

1 A.Pulić, Informacijsko društvo i ekonomija, str.120 

? A. Pulić, Informacijsko društvo i ekonomija, str. 122
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I

зголсмувањето na бројот na нематеријалните нроизводи: софтверот, 
рекламата, советништвото и сл.1

Сите ироцеси кои ce одвиваа во последииот иоловипа век, a посебио 

во носледните пеколку децеиии влијаеа врз тоа иојасно да сс издифереици- 

раат карактеристиките сноред кои може да сс разликува ииформациското 

од индустриското општество. Накусо, тие карактеристики иа двете 

општества можатда ce прикажатна а 1едииот11ачинГ

ипдусшриско оишшесшво информацискоопшшесшво

предмет, стока одпос

зголемуваље (раст) развој, квалитет

аруд (работа) 3iiaeibe

природпи ресурси ииформацијата

националпи/региои.критер. свстски критериум

хисрархиска оргаиизација мрежна оргаиизација

мотив е ирофитот мотив с усисшната работа

копкуренција работка, меѓузависиост

A основните карактеристики иа информациското оиштество ce 

ипформацијата и ииформациската оргаиизација.

1 НСГО

Ante Pulić, op. cit., str. 158
i
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Информациската оргаиизација, како што сс изразуваат пскои 

автори, е организација на идиимата. Прииципитс за исјзиното воспос- 

тавуваље и ефикасно функционираље ce во зачетокЈ иа сиорсд тоа е 

неоиходно потребно да ce вршат понатамошни ироучувап>а иа основните 

карактеристики, како и на карактеристичпите процеси и проблеми иа 
ииформациската оргаиизација.

'П е ш т о  повеќе за некои карактеристики, спсцифичности и ироблсми па „нифор- 
мациската органнзација“ м ож е да ce види во: Aziz Šunje,. Aleksandar Savić, "INFORMATIONAL 
ORGANIZATION", BO зборникот: ORGANIZATION AND INFORMATION SYSTEMS, t.1 „154-160; 
Peter F.Drucker, "Uvođenje nove organizacije", str.2-7. Ante Pulić, Informacijsko društvo i ekonomija, 
str. 155, 183-207.
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в) Информацискси)рганизација

1, - Ипформациската организација снорсд иовеќе автори с орга- 

низациски иредизвик нред кој ce наоѓа човештвото. Според Питер Дракер 

(Peter Drucker) типичпата „ииформациска оргаиизација“ ќе ce засновува 

иа: знаење, голем број стручн>аци кои ќе управуваат и ќе ja коптролираат 
сопствената работа со иомот на оргаиизирапа повратпа врска со 
колегите, со страиките и со главпата уирава. Таквата оргапизација и 

нејзииото успеишо функционирање, сиоред Питер Дракер повеќе ќе личи 

па организација па стручњаци како што е на пример иекој музички 

оркестар или болница, отколку на деиешпите компапии.* 1

2, - Организациите кои егзистираат во современото општество ce 

припудеми да бидат информациски засиовувани. гГоа е детермипираио, 

иред cć, од окружувањето na соврсмените оргапизации. Имепо eć повеќе 

постојат организации кои во својата работа користат комијутери.2 Но, од 

оргапизациски асиект, тоа ne е значајно cé додека комијутерите ce 

корисгат само заради побрзо извршуваи.е иа истите операции кои пораио 

ce извршувале. Тоа е веушност само процес иа акцелерирана обработка иа 

иостојните (различни видови) податоци и ие влијае суштииски врз ироме- 

иата па организациопата структура иа сордветната комианија. loa станува

зпачајно тогаш кога пекоја компаиија ќе ги иаправи првите чекбри за
i ' '

1 Peter F.Drucker, op. cit., str.2

1 Bo компјутерско (ипформатичко) окруж уван.е кога ce ироидведуваат енормен број на 
иодатоци и инф ормадии, ностои реалпа опасност v<\ оргаш пацијата која нема да иоседува 
и користи информациска (комнјутсрска) техиологија дска ќе биде преилавеиа од cć иого- 
л см и отбр ој на иодатоци и информации кои другитс постојано ги ироцсспраат.
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премииување кон обработка на иодатоци со цсл да сс добијат ипформации. 

'Гогаш ночнуваат да ce променуваат процосот на одлучувањето во истата. 

структурата на управата, иа дури и иачинот иа кој таа ja извршува евојата 

работа.1 Вакви трансформирачки ироцеси можат да ce забележат кај 

голем дел светски комиапии.2

Како аргумент за ваквите тврдеља (коицентрирањето за обработка 

па податоци со цел да ce добијат ииформации) ce иаведуваат пајчесто 

промените во повеќе конкретниактивности, при игго с зпачајио дека 

компјутерите (и новите ироцеси ма обработка на информациите) овол 
можуваат драстичио иамалување па времето ,за и.звршувап,е

паистите активпости. Ова е носебпо важно ири доиссувањето на одлу-

ки кои ce од виталио зиачење за конкретната организација. На нример тоа 

е мпогу видливо при донесувањето па одлуките за ипвсстира1ве иа 

капиталот. Пораио (пред воведувајвето иа комнјутерскагга тсхиологија) за 

да сс донесе одлука за игго иоадекватно ипвестираЈве иа капиталот, било 

неопходно да ce извршат иајмалку шест стаидардпи анализи (ири што ce 

ироцснуваат 'грошоците и ризиците од вложувањето во однос па евен- 

туалнигге ризици). Тоа барало исто така долгсгграјно и мачно ангажирање 

иа мпогу службеници. Депес (со иомош па комнјутерите и па соодветна 

програма) ce создадепи услови секој кој иоссдува мипималма компјутерека 

писменост и соодветно знаење од финансии да може тоа да го направи само 

за нсколку часа.

Како втора област во оваа смисла ce иавсдуваат промеиите во 

структурата на управата. Имеио, скоро наедмаш, .viertajno ce намалува

1 исто

; Да наведам примсри од скандинавската комнанија ЅAS i i  други, сиоред A. 11улиќ и др.

2 4 6



бројот na управувачките пивоа ибројот на во

цијата.1 Всушиост ce памалува бројот па оиие вработени кои но 

управувачкиот систем немаат иикаква стручпа фупкција, туку имаат 

фуикција иа обичпи преносиици, т.е. „рслеи“.2 ()д друга страна, ce 

зголемува бројот па струч1ваците кои ce иеоиходми во организацијата и 

кои имаат cé поголемо зиачење во раководиите процеси, иоточно во 

управувачко-одлучувачките активиости.3

3.- Со оглед на тоа што информациската оргапизација е иова 

оргаиизација, сс иаметнуваат барем две ирашања кои ќе бидат миогу 

значајни од орГанизациски аснект. Прво: кои бараи,а треба да 

лат за да може ефикасно да фуикциоиира новата информациска 
зација? Второ: џоконкретно, со какви управии проблеми ќе ce 

идпата оргаиизација?

Пред да ce даде одговор иа ирвото прашање, неоиходно ќс биде 

накусо да ce панрави компарација иа иретходиитс оргаиизации со иифор- 
мациската организација, барем за искои карактеристики.

Прво, за разлика од претходните типови на организации каде што 

оиеративпата работа си имаше јаспо одредеио место во извршуваљето иа 

одрсдспи задачи, како основна тенденција во ипформациската

1 Посебно е карактеристичио исчезнувап,ето на средниот уиравувачки слој. Нројот на 
срсдшггераководители ииз целиот свет од 1979 годииа сс намалил ча 15%. Како што 
навсдува Нејзбит во својата книга „Мегалрендови“ во средината иа 70-'пггс години 
комиапијата DANAo/i Муправувачки слоевц денес има само 7 уиравувачки слосви. Го тоа 
ce ослободила огромна енсргија, која наместо да ce користи за уиравувап>е со огромниот 
бирократски апарат, може да ce искористи за покреативии работн. Биди: Ante Pulić, 
Informacijsko društvo i ekonomija, str. 147

;  I I C T O ,  стр.З

!A.Šunje, A.Savić, op. cit., str.157-158
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ција ce јавува трапсформацијата иа отруд во

на стручимци, ири што ceјавува и тепденција за цептрализација на оиера- 

тивиатаработа.

Шпоро, зиачителио ce памалува .? услужен персонал

(посебно за кадри без оиеративна одговорност - иа иримср опие кои 

советуваат, насочуваат или коордипираат). 1

Трето,ce вриш вертикалнопоместувсиое па на
/сето. Така за разлика од „предииформаци во кои

целокуиното змаељс било сконцептрирапо кај раководиите луѓс на 

оргаиизацијата (а другите вработепи само работслс онака како ќс им било 

речено1), зиаењето во ииформациската оргапизација ќе биде во базата, во 

главитс иа стручњаците кои што ќе извршуваат разии работи, a нри тоа ќс 

раководат и ќе сс коптролираат самите. Така во информациската органи- 

зација ќе биде елиминираи едси апсурд што ce нојави и с ирисутсн cé 

иовеќе во мпогу голсми организации. гГоа е аисурдот на „ 

тноста намоќта“. Имеио, станува лбор ла состојба кога 

раководители имаат голем моќ да одлучуваат и одлучуваат за рабопш 

за кои ne ce компетентни, a оние кои ce компетентни никаква

моќ, или во иајдобар случај имаат мала Присутпоста па

таквиот апсурд беше една од осповните причиии за иропаѓањето иа мпогу

1 Врв на ваквата ноделеност на „мислители“ и „извриштели“ бил постигнат во тејло- 
ристичкиот тин на организација во која била сировсдувана како сдсн од осиовните 
оргашпациоии принциии мнслата па Тејлор дека работницитс нсма што да мислат, '\уку 
дска чреба да молчат и да работаат и дека има кој да мисли намссто нив. Мсѓутоа 
зрагсдијата да биде уште иоголема ваквиот став пс сс нрименувал само кон работиицнте, 
1уку и многу стручни извршители биле во иста состојба како и работниците(на примср, 
разшггс иижеисри и други стручн>аци).
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оргаиизации (кои додека ис бил нрисутен тој апсурд работелс релатишт 

успсшпо).

Четврто, радикалио поинаков иачии na 

работи во информациската оргапизациј(иокопкрстно во научпо - 

истражувачките одделснија). Суштипата па иромснитс во извршувањето 

на работите ce состои во следиово: поранеишиоттрадиционалеи редослед 

на работите - иаучна работа, развој, ироизводство и маркетииг, ce заме- 

пува со целосна иитердисциплииарна

Имсно, cera стручп>аци од сигге тие области работаат заедиички уштс од 

иочетокот па истражувањетодо изиесувап>ето иа ироизводот иа пазар,

Петто, за потребата од оперативпи групи, 

тавот и раководењето со истите ќе одлучува случај

Шесто,раководителите во одделните групш, и сличио,

ce стручњаци кои ce докажаниво својата и кои активнб 

таат во својата струка,a иема да бидат (адмипистрсб
тивци) со полно работио време.

Седмо, постои само eden раководите извршен a

немада постои посредничкауправа (која чссто пати била гломазна,1 ииер- 

тиа, многу скаиа и структурирапа во новеќс нивоа).1

4,- Од ионапредизнесеиото можат и да сс издвојат барањата што 

треба да сс исполиат за да може ефикасио да функционира ииформа- 

циската opi апизација.2

Peter F.Drucker, "Uvođenje nove organizacije"., str.3-4

■’ To a c тесно новраано co новиотсистсм на раководсље, кој бара н нов тии мснарсрн. r̂ a 
карактеристикитс na иститс иошироко да сс види: A. Puiić, Informacijsko društvo i ekonomija, 
str. 148-150
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Прво, ипформациските оргапизации бараат поставуван>е иа јаспи 

заеднички цели.1

Вхоро, секој треба da ja преземе одговорноста за информаци- 

јата.1 2 Фактички нрофесиоиалните стручњаци како посдинци и врабо 
тепите во извршните оргаии ќе треба да знаат кои информации им сс 

нотребни: 1.за да зпаат што работаат, 2. да одлучат што треба да работаат 

и З.да оцснат дали добро работаат. Додека нс сс спроведс тоа оддслеиијата 

на унравно-информациските системи всројатно ќе останат како цептри за 

трошоци, паместо да станат центри за резултати.3

5.- Ипформациската орѓанизација ќе мора да рсши нскои осиовни 

уиравпи проблеми ако сака уснешно да функционира. Како фундамен- 

талпи, спорсд Питер Дракер ce следпите постаики:

а) eoeeàyeaibe na награди, признанија и можности за напредуваи>е, 
кога ce рабоиш за стручп>аци;

б) создавшое на единствеи критериум во нскоја спсцијализирама 

организација;

1 Тие во себс вклучуваат иасочуван>е на вниманието кон тоа: 1. кои цсли и какви резул- 
тати очекува унравата( како од иретиријатието, така и од одделни стручњаци) и 2. да ce 
организира добиван>е на новратни податоци, кои ќе овозможат сиорсдуван>с на остварс- 
ните со очекуваните резултати.

2 Овде може да ce дискутира за одговорност во врска со информацшгге барем од два 
асиекти: 1. кои информации е неонходно тој како ноедииец-стручљак да им ги исираќа иа 
другнте посдинци-стручњаци (со кои е органнзациски нсиосрсдно новрзан) за да можат 
тис усисшно да работаат (а со тоа н целата орпшзација) и 2. кон информации нему лнчио 
му ce неоиходпи за адекватно да ja изврши својата рабоД а и да дадс максималсн придонес. 
Во развисиите земји одговорноста за „ннформацшгге кои другнте“ ce новеќе ce сфаќа, a 
одговорноста за „информацшпге кон себе сн“ и ионатаму во голема мерка ce занемарува.

За жал во голем дел на средноразвиени и неразвиени земји не е развиена во 
доволна мерка свеста за рсснектираље на шпу едсн вид одговорност кои информацшгге.

3
' Peter F.Drucker, op. cit., str.5
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в) плапирање на управната структура на

оперативни групи и

г) обезбедување на понудата, подготвувањети и

на луѓетоза највисокиуправни места.1 ,

Фактички ираксата, како и резултатите од бројни истражувања 

покажаа дека односите меѓу информацистехнологија и организа- 

циската структура иорганизациските процеси ce

тесно поврзапи.
Kora стаиува збор за зпачељето иа ипформациите за еистсмот па 

оиштествепа реиродукција во иоширока смисла на зборот (кој ги опфаќа: 

ироизводството во потесма смисиа, размена, распределба и нотрошувач- 

ката), слободно може да ce каже дека тие имаат суштинско влијапие за 

нромепа на сите делови од онштествената реиродукција.1 2

6.- Во поново времс ce повеќе ce зборува за т.н. „мрежна оргапи- 

зација“ и за „вмрежуваљето“ како фундаментзлеи универзалеи процес.

Натеориски нлан едно од најиитересните толкуваља па суштината 

иа мрежната организација поиудил социологот од Упивер-

зитетот Колумбија (САД). Според него: а) сите пие ги употребуваме 

нашите ресурси за да ги оствариме нашите личии или груини интсрсси и 

б)ситс иие ги следиме нашите сонствени иитерсси во рамките на одреден 

социјален коитекст.3
Мрежната оргаиизација е перспективио миогу значајиа затоа што 

помогнува да ce надмиме бирократизацијата иа ошнтеството.

1 Peter F.Drucker, "Uvođenje nove organizacije", str.5

2 A.Pulić, Elementi informacijske ekonomije, str.77

3 исто, стр. 127-128
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Пешшаглава

ИНФОРМАЦИСКИ АСПЕКТИ НА 
КОМПЈУТЕРИЗАЦИЈАТА

1.Поам за информација

1.- Постојат многубројии оиределби на поимот информација. Но 

рсиомираниотВебстсров рсчиик ce сретпуваат слсдиите 'фи толкувања за 

ноимот ииформација и тоа дека таа е: 1. соопштение, 2.она што е речено 

(кажано), иреиесеио и 3. зиаеље.1

Споредено со толкувањата дадепи во наведувапиот речник, во 

литературата можат да ce сретпат (одделпо) сфаќања според кои ce врши 

изедпачуваље на ипформацијата само со иодаток, сооиштенис или извес- 
тување, или пак изедиачувањс само со зиаење.2

He само што постојатразличпи едиострани, определби иа ииформа- 

цијата ( како и на многу други комилексии поими, кои ce иредмст на 

интересираље на новеќе, иаучпи дисциплипи), туку тоа е поврзано со едпа 

друга тенденција која стамува ce поприсутиа во последио време. Имеио, cć 

номалку ce оди на тоа за комплексните иоими да ce даваат единствени 

онределби (со теидеиција тие да бидат апсрлутно вистипити), a cć иовеќе ce

1 Webster's Dictionary, Book Essentials Publications, Larchmon, New York 1989, str.210.

Така c вообнчаено и во информатпката информацијата да ce сфаќа како слсмснт na 
сиозпавање, елементарпо известуваље (податок), способсн да биде прсисссн н конзсрвн- 
рап благодарение па кодог (т.е. па т.и.р. компјутерски јазик во кој сс прсвсдуваат 
ииформациите). За ова спореди: DICTIONAIRE DE LA LANGUE FRANÇAISE, НАСНЕТЕ, 
Nouvelle edition, PARIS 1994, str.584.
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ирактикува да ce даваат пошироки толкуваља на значсњето на пској иоим. 

При тоа како, правило ce јавува теидеицијата, секој автор (или група 

автори) да дефинира одреден поим во иотесна смисла од аспект на областа 

со која тој ирофесионално ce заиимава, или која е во цеитарот на нсговите 

истражуван>а(или иреокупации) во одреден времепски период. Затоа и 

постојатбројни дефиниции на иоимотипформација.

2,- Постојат миогубројни дефииици па иоимот ипформација. Во 
основа можат да ce издвојат неколку груии кои информацијата ja дефипи- 

раат како: Lotiшт информацискифеиомен, и својство на

материјата, З.значењ е, 4.процес(пастап),Ѕ.редуцираиа

б.научеп факт, 7.сурогатза зпае/зето, (организација) и

9.0ÔH0C(помеѓу луѓето и групите во ошптеството).1

Веројатно дека иајбројни ce оние дсфиниции кои ииформацијата ja 

дефииираат како општ информациски феиомен. Во таквите дефиниции 

ипформацијата ce ирезеитира како заеднички имепител па сите немате- 

ријални феномени кои постојат во универзумот, или пак поконкретно 

заеднички именител на сите интеракции кои иосгојат меѓу луѓето од една 

страна и луѓето и машините,од друга страиа.

Постојат и бројии дефиниции кои ииформацијата ja сфа^аат во 

онтолошка смисла како својство на , или иак како спсци-

фична димеизија на објективиата стварност 2

1 П онш роко види i i  снорсди со: Miroslav Tuđman, Teorija informacijske znanosti, Informator, 
Zagreb 1986, str.15-19 ,

Ваквн сфаќаи>а застаиуваат нсколку дсцснии повсќе совсгски авгорп. ()д Погатата 
литсра-гура, како едсн од поновнте примсри ce нудн кппгата па О.Чнрчспко, Информа- 
цнонпнс асискти комнјутеризацин, 11аука, Москва 1989, стр.8 ,
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Суштината на семантичко- к 

за информацијата е што истата ja сведуваат иа значсљс кос им сс 

ирииишува на иодатоците со иомош па познати коивспции.

Промеиата иа иретставите кај рециииентите во врска со одрсдсп 

фспомеи е осиова за сите дсфиниции кои информацијата ja оиределуваат 
како нроцес.1 Имеио, таа иромена настаиува во самиот комуникациски 

процес иод дејство иа новопримсната ииформација.

Сличии па иив ce сфаќаљата според кои во комуникацискиот нроцес 

(иоссбно кај рециииеитот) иостои искоја Таквата иеизвес-

иост ce памалува кога ќе биде примеиа соодветма информација. Вакви'ге 

сфаќања тргнуваат од претиоставката дека информацијата кај рециии- 

еитот нужио иредизвикува иромена иа знасљето за одредеп ироблем (и тоа 

најчесто само на дел од знаењето). Таквото смалуваљс иа нсизвесноста 

ионатаму е фундамеит за да може да ce донесе некоја конкретна одлука.

Како посебно зиачајни, одлуки кои иомагаат за доиесуван.е на 

одлуки ce т.м. научни информации . Оиредслбите за ииформацијата како 

иаучен факт имаат најмалку две заедпички карактерисгаки: 1.тврден>ето 

дека информаЦиската наука ареба да ce заиимава само со научни иифор- 

мации И 2. дека тие ce едииствепо релеваити за донссувањс иа адекватии 

одлуки. И едното и другото тврдење ne ce вистинити. , таквиче
тврдеља поаѓаат од иретпоставката дека целокуппото човечко искуство и 
иракса (вклучувајќи го зука и snaeibCTo) може да ce редуцираат само иа 
науката и па научпите созпапија. Јасно е дека тоа ие е точио, зашто

1 Како тшшчен претставник на ваквото сфаќаље на информацијата с Станко Илиќ. Гој 
информацијата ja сфаќа само како процсс и ги критнкува ситс опнс сфаќап.а кои 
матсријата ja сф аќаат како ептнтет. Види: Stanko llić, Informisanje u udruženom radu: 
humanizacija radne sredine, Privredni pregled, Beograd 1978, str.17
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човековото севкуиио искуство и пракса ce многу побогати, отколку U 
најбогатите и најкомилексните маучии созиаиија. Второ, во одрСдепи 

конкретни ситуации, човекот може да расиолага со бројни иаучии

ииформации, ио сенак да ие може да донесс адскватна одлукФ Ова
!

произлегува од фактот што човекот ис е само рациоиалио суштсство, туку 

с и ирациопално (иосебно емотивно) суштество. Во тис рслации, често 

иати емотивииот аспект на човечката есеиција можс да бидс цресудсн. 
Можатда сс најдатбројии иримери за „рациоиалио“ и „паучно“ убиваље и 

уништување иа луѓето, нивиите животи и околииа. ()д друга страпа, чеето 

нати многу ненаучни и нерационални, но хумапи и илемсиити иостапки нс 

восхитуваат и гоисполиуваатиашиотживот, сиасуваат човсчки животи иа 

иоедипци, помали или ноголеми групи или иа целото човсштво. ла 

донесување на адекватпа одлука (барем од човечки аспект) мора да 

биде доминантно(и најчесто ne е) т.п. паучни

мации . Праксата покажала дека иивпата злоуиотреба била, е и ќс бидс 

многустрано штетна и оиасна за човекот како поединец, за оддслии 

општсствени груни, иа и за целото човештво.

Суштината иа сфаќаљето за ипформацијата -ici

зпаењетое во тоа што поаѓаат од иретпоствката дска сдинствсио што с 

релевантно во комупикацискиот нроцсс с физичкиот иоситсл иа ииформа- 

цијата. Основиата забелешка која им ce става на таквитс сфаќан>а е дека 

вршат одвојување на самагга информацијата (односно иа исјзината содр- 

жипа, поконкретно) од нејзииото презентира1ве (изразеио иреку нсјзи- 

ииотконкрстен физички препосител).

!
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Постојат и сфаќања сиоред кои информацијата не е само 

процес(или н а с т а н ) , т у к у  и резултат на одредеи процес.1 Затоа тие

сметаат дека ипформацијата може да ce нроучува како нешто статично, 

односио како одредеиа структура со свои специфични карактеристики, 

одпосно како одредеиа оргапизација. Постојат и тврдеља кај одредепи 

автори (иа пример H. Ј. Белкин) дека ииформацијата може да ce ироучува 

на барем две нивоа: лингвистичко и когнитивно (сознајно). Во коикрет- 

пиот случај лингвистичкото пиво претставува надворешна струклура 

(самиот јазик како форма преку кој ce изразуваат одредепи сознаиија) 

односно рамка во која можс да ce ирезеитираат иа соодветен иачии 

одредени сознаиија.

Информацијата може да ce проучува и како одиос меѓу луѓето или 

групите во општеството. Суштипата иа тој однос од социолошки асиект е 

во тоа што луѓето како поедипци, или пак одделии оиштсствени груии ce 

разгледуваат како одредени системи.Во оспова можат да ce издвојат 

најмалку чри такви односи од И11формациско-комупикациски асиект: 

1.човек - човек, (одпосно едиика - едиика); 2.човек - група (или обратно) и

З.груиа - груиа. При таквите аиализи никогаш пе треба a сс иснуштаат од 

вид пеколку работи и тоа дека: а)луѓето (како сдипки) и ошптественич^ 

груии ce системи; б)тие системи ce многу комплексни, динамични и 
отворени и в)сите можни одпоси меѓу нив ce одвиваат во глобалното 
ошнтество, кое исто така претсгавува комилексен, отворен и дипамичен 

систем. ,

1 Како тшшчен иретставник на ваквото сфаќа1ве на информацпјата е Станко Илиќ. гГој 
информацијата ja сфаќа само како ироцес и ги критнкува сите онне сфаќаља кои матсри- 
јата ja сфаќаат како ентитет. Види: Stanko llić, Informisanje u udruženom radu: humanizacija 
radne sredine, Privredni pregled, Beograd 1978, str.17
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Глобално гледано, можно е ииформацијата да сс ироучува од 

најмалку два аспекти: дипамички (при што таа сс сфаќа како процес, 

иастан, однос и сличпо) и статички( ири што таа пајчесто сс сфаќа како 

некоја струкггура, одпосно непрсјмеплив ентитет со свои сиецифични 

карактеристики). Во таа смисла некои автори и зборуваат за иифодина- 

мика и инфостатика,како две дисциилини кои сс занимапаат со иро-

учување иа двата поиаиредиаведени аснекти.1

3. - Сепак и покрај сето иоиаиредизиесемо сс паметпуваат псколку

фуидамеитални прашања иоврзани со информацијата. дали таа тре-

ба и дали вооишто смее да ce идентификува со иекои други иоими како 

што ce: иодаток, соопштение известуваље, зиаење и сл. , дали ин-

формацијата е ептитеткако материјата и енергијата? Ако с, тогаш ио што 

таа е слична со иив, a ношто ce разликува од иив? Трето, дали инфор- 

мацијата е нужпо поврзана со човекот, или може да ce зборува за егзие- 

тирање иа ииформација независно од човекот? Четврто, дали човечкото 

општество може да иостои без ипформации? Петто, дали ииформаци- 

јата е стока во современото општество, одиосно, ио кои карактеристики 

таа е слична, a ио кои ce разликува од стоката?

4, - Во литературата, a и во нраксата најчссто ce врши идеитифи- 

кација иа поимот ипформацијја со следиите поими: иодаток, сооиштепие и 
известуваље. Ваквата идентификација е во најголем број случаи неоирав- 
дапа заггоа што постои разлика меѓ'у тие поими и поимот ипформација. 

Податоците најчесго ce оиредслуваач’ како

за одредени појави,процеси, настани.Примери за податоци: 12 метра

1 О.П.Чирченко, Информационние асискти компјутсртации, с гр. 11 ,

!
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илатно, 3 napa чевли, 2 автомобила, 10 илјади дипари плата и сл. 

Соопштепијата за разлика од податоците обичио сс оиредслуваат како 

неквантитативно искажаии известувшоа одредени и

сл. Примери: Денес ќе дојдам кај тебе; Братти утре тргиува па пат; Кај нас 
врни дожд и ai. Кога до човекот стигнува збир од податоци и 
соопштенија тогаш ce вели дека тој иримил известување. Примери: 
Човекот од фирмата х кој трсбаше да дојде вчера, ќе дојдс утрс. Мојот 
автомобил зроши 8 литри бензии иа 100 километри номинат пат. 

Температурата на воздухот е 30 стеиени над нулата.1

Врз основа наподатоците, соопштенијата и известуваиштш 
човекот формира информација за одредеи процес, појава, и сл.

Одовде нроизлегуваат неколку импликации за сфаќаљето на суштината иа 

поимот ииформација. Прво, дека ииформацијата, (иоточно нејзиното 

конституирањеи егзистирање) е иеразделно поврзаиа со човекот. 

дека информацијата е поврзананајмалку на два иачини со знаен>ето. 

Прво, таа инкорпорира иоранешни зиаеља па човекот за соодветпите 

ироцсси, иојави, настапи и сличпо и второ, дска и еамата претставува 

одредена новост за реципиеитот(ч0векот), ииаку нс би била информација 
во вистинска смисла иа зборот. Поточио, елемептотиа иовост што го носи 

ииформација за реципиеитот, во сирега со пеговото искуство и порапепши 

зиаеља, му овозможува на човекот да може да превзема копкретпи 

актишшсти со цел да реши одредеи проблем или пак задача.

1 Снорсди: Д-рТодор Кралев, Теорнја иа системите на ииформацнн н па ннформативни гс 
сисгемн, МИО Студсптски збор, Скоије, 1984, стр. 207; Д-р Димнтрија 11овачсвски, 
Основп на теоријата за системнтс иа информации, 11аша книга, Сконјс 1987, с гр.9() и др.
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5,- Многумииа ииформацијата ja сметаат за чрета димеизија иа 

стварноста(покрај материјата и еисргијата). Така сс иоставува едно.фунда-
I

мснталио прашаље: дали е информацијата ентитет како матсријата и 

енергијата или пак е само иивно својство? 13о онтолошка смисла има 

осмова тврдењето според кое ииформацијата е ентитегг сличем на матери- 
јата и енергијата. Слична е по тоа што таа постојано ce мепува од сдеп во 

друг вид. Меѓутоа, таа ce разликува од материјата no тоа што cć упгге ме 

постојат докази за иеуиинггливоста па ипформацијата. 

вклучувајќи ce во расправата за карактерот па иформацијата истакнал 

дека информацијата еииформација, таа пе е ни материја, ии снергија.1
гГој длабоко ja согледал супггипата иа материјата и пеговата 

„зсновска“ формулација ja погодува суштимата ма нештата. Вииер е во 

право доколку мислел дека информацијата пе е ни материја ии спергија, 

но само во одредени фази од своето егзистираљс и 'фансформираи>е. 

Имено, таа не е матсријална во фазата кога ce паоѓа во човековиот мозок, 

нред да биде преиесена на хартија, на екранот од компјутерот, на дискета 

или па друг начип биде материјализираиа. Меѓутоа, Вииер ие е во ираво 

доколку со својата коистатација смета дека информацијагга воошито е 

неигго вопматеријалпо.2

Покомкретно, информацијата секогаш е ироизвод на материјата, 

пепосредио или посредио. Имсно, непосредио информацијата е производ 

па живата материја (човекот, одиосио на високооргаиизираната материја-

1 Т. Кралев,Теорнја на системите на ипформацин...,, стр. 183 ,

1 Тоа не важи само за Вниср, туку п за cu re оиие кои no врска со карактсрот па ппформа- 
цмјата тврдат дека е таа неигго вонматернјално.
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човечкиот мозок), a посредио таа е ироизвод иа иеживата материја (сред- 

ствата кои ce јавувааткако извори на информации, a кои ги создал човскот 

и кои ce зависни од него).

Информацијата е неразделно иоврзапа со човекот. Имено, тој со 

неа формира значење, иретстава за одреден процес, нојава и сличпо. Во 

таа смисла информацијата, е и дејност и производ на дсјност. Дејност 

иоврзана со човековите когмитивни (иа и копативни) сиособности, во 
времето кога човековиот мозок ги преработува податоците, соопштенија 

и известуваљата ce до констиггуиран>ето иа одредена информација. 

Меѓутоа, таа е и производ иа дејност, којашто ce темели иа интеракциите 

што егзистираат меѓу човекот и материјалииот свет. Уигге ноконкретно 

неразделната поврзаиост меѓу човекот и ипформацијата ja изразува 

ироф.д-р Богдан Шешиќ, Вклучувајќи ja свссиоста како клучеи елемент, 
при определувањето на информираљето како специфичеи процес. Според 

пего ипформирањето е процес на ф издаваље, и

примање на пораки, преку одреден систем, знаци или од иекој

испраќач до некој примач, од кои барем од иив мора да располага

со свести знае/be.1
I

Нормално дека тука може да ce спори и со ваквиот, начии иа 

дефинираљето на ипформацијата и па ииформирањото. Посебио може да 

ce постави следното прашање: дали изиесената, опредслба на проф. 

Шешиќ на информирањето не е иосоодветпа кога би ce дефипирал поимот 

комупицирање? Тогаш е фактички, нозначајно барем еден од субјектите 

да расиолага со свест за да може да ja разбере суштината иа ииформа-

D-r Bogdan Šešić, Osnovi metodologije društvenih nauka, Naučna knjiga, Beograd 1982, str.25
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цијата што ja прима, a посебмо за да даде повратиа информација. Но таа 

смисла кога би ce иравела дистинкција меѓу ииформирањето и 

комуницирањето како ироцес, може да ce истакне дека информирањето 

можеби(и најчесто) е препесувсиое на разни симболи, пораки и
I

eden правец. Кога пак ќе има повратиа информација, тогаш слободпо 

може да ce зборува за еден пов квалитет во ииформациските ироцеси, 

односно дека со, тоа веќе комупицираље станува процес на

комуиицирањ е..

6.- Поаѓајќи од карактерот на ииформацијата и фактот дека таа ce 
наоѓа во цситарот па случувањата во современите општсства, јасио е Дека 
не е можио да ce замисли егзистирање па било кое коикретио човечко 
општество без информации. Информацијата е така длабоко пепетрирана 

и инкорпорираиа во современото оиштество, што истата стаиува за 

најголемиот дел одлуѓето (носебно за бизиисмените,иаучниците и нолити- 

чарите) исто толку иеопходна, скоро колку и храмата која што физио- 

лошки му е секојдневно нропходна па човекот за негово е1’зистиран>с. 

Фактички современиот делотворен живот на човекот не може да ce замис-i
ли безтој дабиде добро информиран. ,

Зиачењето на информацијата во современото општество овозмо- 
жува таа императивпо да ce јавува и во улога иа стока. Меѓутоа, ииформа- 
цијата ( и нокрај тоа што има сличиости) ce разликува од другите сгоки по 
неколку клучни карзкгеристики.

Прво, информацијата во иајголем број случаи ce јавува иа иазарсгг 

како снецифична стока, од која зависи судбииата па мпогу други стоки, 

групи налуѓе, оиштествеии заедиици, па и па човештвото во целииа.
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Иторо, таа за разлика од сите стоки кои сејануваат во матсријалиа 

форма, може да сс појави и да биде искористема( во одреден псриод) и но 

нематеријалиа форма.

Трето,за разлика од сите стоки кои ироироциоиално со потрсбата 

ce трошат, ииформацијата не само што ne сс чроши и иејзииата упочребиа 

вредиост ne ce иамалува, чуку може и да ce зголемиЛ ака благодарејќи па 

компјутеризацијата и па ииформатизацијата иа совремепите општеетва, 

визијата за претворање иа светот во глобално информациско село (Мар- 

шал Маклуап) веќе стамува стварност. Благодарејќи па современата 

информациска (и посебпо телекомуиикациска) техиика и тсхиологија 

нренесувањето на иезамисливи количества иа ииформации на било кој 
крај од Земјата можно е да ce изврши моментално.

7,- Kora станува збор за определувањс ва информацијата, 

информирањсто и комуницирањето од социолошки аснект чреба да ce 

води сметка за неколку клучни елемеити.

Прво, информацијата е секогаш тесио иоврзапа со човекот, од една 

счрана, како и со околипата што го окружува човекот, од друга счраиа. Во 

оваа смисла како прифатлива може да ce смета определбата па Випер за 

ииформацијата која гласи: „Ипформацијата е содржипа па опа што го 

иримаме од околииата и што го размепуваме со надворсшниот свет, кога 

му ce ирисиособуваме и кога ce обидуваме да влијаеме врз околииата за да 

уиравувамс со иеа“.1

Шпоро,кога стапува збор за И1ггсракциигге кои реалио егзистираат 

меѓу човекот и околииата, во осиова иа истите ce паогаат системитс.

1 Павсдепо спорсд Д-р Фраице Врег, Оннпссгвсно комуннцпран.с, Комунист, Скопјс 
1986, стр. 242,
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Имено, и човекоткако природио, биолошко суштество е систем, којшто сс 

наоѓа во иостојаии иитеракции со многубројните и разновидни систсми 

кои иостојат во стварноста која го окружува, a носсбио с значајпо Местото 
и улогата на општествепиот систем во којшто живсс човскот. Во оваа 
смисла и социолошката анализа за основа треба да ja има теоријата на 

системите воопшто, системск^та тсорија на ииво на глобалио ошитсство 

како и конкретната комуникациско информациска системска теоријА.1

Трето, не смее да ce заборави дека станува збор за систсми кои 

поседуваат свои снецифични карактеристики, од кои ce иоссбно значајии: 
пивиата отвореиост, флексибилиост, меиливост. Поврзано со тоа во сис- 
темската теорија ce уиотребуваат и термииите какошто ce: ептроиија 

(entropy), фидбек ( feedback), систем (system), како и иекои други термини и 

изрази.1 2

1 За тоа може да ce види иошироко кај д-р Ф.Врсг, нав. дело, стр. 242 -255.

2 I leurra иовеќе за карактеристиките иа системската теорија и иејзинитс ограничувања 
ири анализираљето на оиштеството и на одделните оиштествени фсиомснн, ќе бидс 
ишпувано во делот од трудот кој ce однесува на комуиикациските асиекти на 
информацискнте ироцеси. Интересни објаснувања за суштината на ентронијата можат да 
ce сретнат кај Jeremy Rifkin (with Ted Howard), Entropy: A New World View, Bantam Books, 
Toronto - New York -London - Sydney 1980, str .33 - 34.

Терминот ент ропија  за нрвиат ro унотребил германскиот физичар Рудолф 
Клаузиус (Rudolf Clausius) во 1868 годипа. Но, принцшшелно гледано сунггииата на овој 
поим била осознаена 41 година иорано од страна на францускнот офицср Sadi Carnot. 
Имено, тој тврдел дека најдобро разбрал зошто нарната машииа работи. 11ајсдиоставпо, 
тој открил дека истовремено еден дел од снстемот бил многу тоиол, a друг многу счудси. 
Разликата во сиергнјата мсѓу одделните делови од системот довсдувала до ослободуваље 
на енергија која била неоиходна за да ce изврши одредена работа во следннот времеиски 
исриод.

11акусо, ентропијата е мерка sa количествоиш иа епер?ија кое подол?о време ne е 
сиособпо(спремпо да биде искористепо sa иѕвршувап>е. па одредена рабоша. (Снорсд: 
Jeremy Rifkin (with Ted Howard), Entropy: A New World View, cap.34-45).

Терминот feedback e воведеи во 1914 година од Е.Н. Armstrong со цел да го 
експлицнра кругот во обповуваљето иа сигналот на една радиостаинца. I Ieiirro иовеќс за
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Во поиово време, во иајразличиите варијапти иа систсмските 
теории ce уиотребуваат и некои други термипи како пгго ce: комплексиост, 

самоорганизираност, саморазвојност, иеизвесност, хаотичиост, неизвес- 

ност, иеиредвидливост и т.н. Всушност, некои од нив нанравиле сериозпи 

наиори за коистиггуираље на цели информациски теории, аилицирани во 
одредеии области.* 1

снстемите со повратна врска може да ce внди во: R.Escarpit, Teorie generale de ! information et 
de la comunication, Hachett Université, Paris 1976, str.49-53.

1 Таков e случајот co d-rAnte Pulić во книгата која е ирстходио иавсдуваиа Elementi 
informacijske ekonomije.

2 6 4



2. Поим за информациски сисшем и видови информа 

системи

1,- Постојат бројни дефиниции на изразот ипформациски систем.1 

Бројноста на дефинициите која може да ce сретне е иоследица од најмалку 

две причипи. Прво, сложеноста на самиот иоим систем. Иторо, иитсресот 
на одреден автор, односно неговото образоваиие и професија.

Од социолошки аспект е важно дека ce можии барем две сфаќаља 

на изразот информациски систем. Покое ce однесува на одделиа 

работиа или друга оргаиизација и поикое ce одиесува иа глобал- 

иото оиштество. Вотекстоткој следува ќе бидатдадени иовеќе дефиниции 

кои ce однесуваат иред cé на ИС на работната организација. Притоа 

секогаш ќе ce има предвид дека работпата оргаиизација претсгавува дсл од 

вкуппиот оиштествем систем и како таква извор на ипформации за истиот. 

Така апализирајќи ja работната оргамизација и процссите кои ce случуваат 

во иеа на ииформациски план ќе бидат создадени претиоставки за сфаќа- 

IBCTO суштината иа глобалното општество па тој плаи. Притоа ќе бидат 

користени некои основни иоставки иа општата теорија иа систсмите и на 

теоријата на информациите.2 , * 7

1 13о нродолжение пзразот „ииформацискн сисгем“ ќе ce обележува скра геио со ИС’.

7 Во таа смнсла интересен материјал може да ce сретне кај: нроф.д-р Франце Врег, 
општествсно комуницираи>е, Комунист, Скоије 1976; D-r Božo Milošević, Mogućnosti i granice 
kibernetike: prilog kritici neofunkcionalizma u društvenim naukama, NIRO Mladost, Beograd 1989; 
Miroslav Tuđman, Teorija informacijske znanosti, Informator, .Zagreb 1986; Д-р 'Годор Кралев, 
Теорија на системнте на информации и na информативните системи, ( ’тудеитски збор, 
Сконје 1984; Д-р Димитрија Новачевскн, основи на теоријата за системнте na ннфор- 
мации, Паша кнпга, Скопје 1987; D-r Stavko Marjanović, primena kibernetike u rukovođenju u 
radnim organizacijama, Informator, Zagreb 1982 идр.

I
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2,- Поаѓајќи од системскиот пристаи Tierauf го дефииира ИС како 

„збир иа методи, постапки и ресурси обликувапи така да можс да бидс 
помогиато постигиуваљето иа пекоја цсл или цели. Притоа под рссурси сс 

иодразбираат: 1.луѓето (трудот), 2. средствата иа трудот и З.прсдмститс иа 

трудот.“1

Други автори поаѓајќи од иримеиата па комијутерите и елсктрон- 

ската обработка на податоците, ИС ги дефииираат како „облици на 

организација на податоците на сметачките машипи, ноткрснувани со нос- 

таиките и тековите во комуникациските процеси “.1 2 3

Поаѓајќи од местото и значељето на компјутерите, Д. Петковиќ 

дава слични дефиници (поширока и иотесна) за ИС. Во ноширока смисла, 

за него „ииформацискиот систем е систем составеи од повеќе компју- 

тери/  кој го користат повеќе корисници. Сите информации на системот 

му стојат па раснолагање на секој комнјутер, односно кориспик иа 

системот. Додека B_o_JiQT_e_ciia_CMH_cjia иод компјутерски информациски 

систем ќе ce нодразбира систем во кој подготвуваљето, смесзуван^сто,

1 D-r S.Dobrenić(redak.), Informacijski sistemi, Savremena administracija, Beograd 1984, str.64

7 исто

3 Поаѓајќи од зиачељето на компјутерите и нивиото iieiienrpiipaibc во ситс оиштествени 
области, фактички е тешко денес да ce замисли информациски систем кој пе е 
комнјутеризиран. И нокрај тоа што е јасно дека изразот „ииформациски снстсм“ ио 
својата суштина е поширок од изразот „компјутеризиран. информациски систем'\ во овој 
труд кога ќе ce уиотребува изразот „информациски систем“, нод него ќе ce подразбира, 
нред cć, компјутеризираи информациски систем, доколку не е иагласено дека стаиува 
збор за иекој други вид информациски снстем.
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прснесуваљето и трансформацијата иа податоците, дслумио или иотиолио
i 1сс автоматизирапи . i

Има автори кои ма ноедноставен пачин ги дефинираат ИС. Ндна 

таква дефиниција дава D-r Alex R.V. Niederberger:

„Севкупиоста na сите ииформациски ироцеси во иретпријатието, 

можс да сс озиачи како информациски систсм иа претиријатието“.1 2

ИС исто така може да ce дефииираат и како збир па луѓс и машипи

(одиосно оирема), кои според одредеиа организација и методи извршуваат' ! •
еобирање, обработка и чување, односно меморирањс на податоци и па

i
ииформации, па и овозможување да ce користат истите.3

Во литеразурата можат да ce сретнат и дефиниции на И(' од 

формално - комуникациски асиект. гГака сиоред една таква дефиниција 

ИС претставува „формализираи дел од комуиикациската структура на 

одредсиа информациска единица, a ce состои од збир иа луѓе и машипи кои 

генерираат и/или користат ииформации и стаиуваат во меѓуссбии 

комуникациски врски заради реализацијата иа целите на работниот 

ироцсс“.4

1 Dušan Petković, Mali leksikon mikroračunarskih izraza, Savremena administracija, Beograd 1987, 
str.51,

2 11аведено сиоред S.Dobrenić (red.), Informacijski sistemi, str.65

3 исто

1 D-r Vilim FeriŠak(redak.), Osnove informatike, Informator, Zagreb 1988, str.55,
Постојат и автори кои сметаат дека нооиравдано е да сс чборува за ииформациско 

- комуникациски систем (потсистем), отколку за информациски систем (односио нот- 
систем). l ia иример, проф. д-р Ф.Врег во своето дело „Оиштествсио комуиициран>с“, кос 
с понанред наведувано, зборува за информациско-комуникациски нотсистсм, како дел од 
глобалннот општествсн систем.

Сиоред една дефиниција информациско-комупикацискпот систсм с новрзаност 
на ипформациско пребаруван>е на пораки, ироизводство на информации, нрснссувап,с na 
информации, лични комуникации за обична(рсдовна) унотрсба во ситс работии нроцсси
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Постојат и автори кои сметаат дека ие може да сс дадс сдна цслосна

и задоволителна дефиниција на ИС, затоа што тис сс многу сложспа и

динамимка категорија. Затоа тис автори ce обидуваат со набројуваљс на

иекои заеднимки карактеристики (делови) да* 1 дадат ошпта рамка за дефи*

нира1ве иа ИС. Така сиоред д-р  Тодор Кралев ИС ги имаат елсднитс чри

заеднички, меѓусебно поврзани делови: 1 одиосно инфор-

мативпата база, 2.кваптитативпи и други методи, и модели

ири манипулацијата со информациите и и други средства за
собирање, иримаље, чуваље, иреиесуван>с, обработка, селектирање и

1
сиитетизирање на ииформациите.

за секојдневните лични н оргаиизациски задачи т.с.должности.(Fjodor Ružio, INFORMATION 
COMMUNICATIONS SYSTEMS AS PROMOTER OF OFFICE SYSTEM RENAISSANCE, ORGANIZA
TION AND INFORMATION SYSTEMS / „збориик/, т.2, стр.839 ,

1 T. Кралев, нав. дело, стр. 222.
Оваа дефиииција иа Т. Кралев го има истиот недостаток пгго го имаат и нскои 

други(слични) дефииици на ИС. Имсно, иејзшшот основсн недостаток е нгго го пема 
никаде човекот. Тој едиоставно ce изгубил, покрај толку други зиачајни факторн. Ова е 
уште еден доказ колку техницизмот(и другите слични сфаќаља кои го ставаат човскот на 
марпшите, или едноставно го елимшшраат) ce има раширено мсѓу научницитс, на дури н 
меѓу оние кои себе си ce нарекуваат хуманисти .

Нормално дека и Т. Кралев (како и неговите истомисленици, или сличномислс- 
иици) може да ce онравдува со тоа дека човекот во дефипицијата с имнлицнтно содржаи, 
т.е. дека ce нодразбира неговото присуство. За жал, точно норади таквите подралвирпп>а 
i i  фактичкн човекотсе наоѓа иа марпшите (или унгге иолошо често нати е слимшшран) од 
онштествсните случуван>а. Веројатно тоа е и најглавиа причина за тоа што сс случуваат 
такви катастрофални работи во современиот свет, какви што ce случуваат: неразумна и 
безгранична квантификација на cé и сешто; со Самото тоа сведуваи>ето на човскот и 
неговиот живот само иа обична бројка, кое иешто од друга страиа довсдува до ансолуч но 
потцепуваље на вредиоста на човечкиот живот, a иоврзаио со тоа и извршуван,етп на 
разни видови геноцид, хомицид и воопшто биоцид, a како најекла гантна манифсстација на 
сите тие негативни нроцеси е бескрупулозиото униппуван>с на човсковата живогна 
средина). !

Затоа треба да им бнде јасио на сите научници (ако веќе ce смстаат за научници, a 
уште новеќе ако ce вбројуваат во научници-хуманисти) дека секогаш кога расправаат за 
човекот, или за проблеми новрзани со иего, не треба никогаш да го забораваат (исиуш- 
таат) човекот. Во оваа смисла треба секогаш да бидат строго сксилицитнн. Примср за 
дефинпцијаод таковтип е и онаашто ja даваатBurch and Strater, Information Systems: Theory
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3,- Kora ќе ce аиализираат дефинициите за ИС можат да е изднојат 

пскои заеднички карактеристики, кои можат да ce препозпаат во повеќето 

такви дефиниции.

Прво, во повеќето од нив ИС ce доведува во хисрахиски сооднос со 

уиравувачкиот и раководпиот систем (т.е. со унравувачко - раководниот 

систем). Така во поголемиот дел од дефипиции ИС ce определува како 

иотсистем ма управувачко-раководмиот систем, но има и автори сиоред 

кои ИС е поширок поим од управувачко-раководииот систем и тие 

наместо за информативни потсистеми пишуваат за ИС како составии 

делови на општиот (заедмичкиот, или уииверзалниот) ИС па организаци- 

јата, или иак во ипформативпите потситеми го вбројуваат и информатив- 

ииот потсистем за општо ииформирање и управувачко-раководниот 

и н фор м агги ве ii 11 отси стем.1

Иитересна е и поделбата сноред која во хиерархиската понрзаност 

мегу организацискиот, унравувачкиот и ипформацискиот систем, нослед- 

ииот ce наоѓа иа иајниско место, иа хиерархијата. Имепо, сиоред оваа 

ноделба најширок систем'е организацискиот во кој влегуваат: 1.управу- 

вачкиот систем и 2.ксмпролирачкиот систем на трансформирачките про- 

цеси. Во умравувачкиот систем ce наогаат: 1.системи'ге (поточно нотсис- * 2 3

and Practice, Hamilton Publishing Co.,1 Santa Barbara (California)1974. Сиоред иив формалннот 
ИСс изградеи од чстири основни комиоиеити: {.оп ерац и ја  на о б р а б о т к а  на иодатоци ге,
2 . м е т о д и н а  о б р а б о ш к а  иа податоците (како ш то ce, na иример, компјутсрскитс методи),
3. си ст ем скат а  ап али за  и 4 .т ехпикит е на м од ели рањ е. 11аведено снорсд, D r Ѕ. Dobrenić 
(redak.), op. cit., str. 63.

1 За ова да ce види пошироко и да ce сиореди со: Д-р Д.11овачевски, нав.дело, стр.118-120; 
Д-р Т.Кралев, иав.дело, стр. 216-332 и Tomas R.Prins, Informacioni sistemi za org'anizovanje 
planiranja i kontrole,Vuk Karadžić, Beograd 1978, str. 89-251.'
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темите) за доиесување (создавање) иа управувачки одлуки: 2.извршниот 

систем и З.ииформацискиотсистем.1

Пторо, во новеќсто омределби сс нагласува тсспагга иоврзаиост 

мсѓу ироцесотпа допесуваље на одлуки и ипформациитс, информациските 

нроцсси и ИС. Имепо, ce иотеицира фактот дека иичу едеи управувачко- 

раководен систем не може ефикасно да функциоиира без да има обезбе- 

дени павремепи, релвваптии и а д е к в а т и и и и ф о р м а ц и и .

Трето, ce пагласува комплексииот и карактер па
ИС. Ce укажува и па ножелиоета на усогласувањето па динамиката ца.ИС 

во согласиостсо развојотпа оргаиизациониот систем во оргаиизацијата.

Четврто, ce нагласува и императивот od па ИС, што

зпачи тој, ирсд cé, да биде рациопалеи и

Петто, имилицитио или експлицитио во повеќсто оиределби ce 

наглаеува дска за да биде ефикасси (рациоиалеп и екоиомичеп) секој ИС
I

нред да ce воспостави треба виимателпо и професпоиално <)а ce 

иира,за да може да ги реализира задачите кои ќе му бидагг моставеии.

Врз оспова иа сето што е попаирсд изиесеио ииформациски 

систем можс да ce опредсли како среден u оргсшизираи, и

динамичен систем, или потсистем (во зависиост од поагалиштето и од 

асиектот на анализата) од луѓе (со нивиите севкуиии способности, зпаен>а 

и искуства) « материјалио-техиuчки средства (машини, комијутери, 

нечатачи, термииали и други среДства), чии осиовни ce, совира-

љето, обработувап>ето, складирањето, дистрибуцијата и

1 Ivan Mamužić, PROBLEM OF CHOICE OF DEVELO PEM ENT'STRATEGIES AND METODOLOGY 
IN THE INFORMATION SYSTEM IN OUR CONDITION in Zdravko Kaltnekar and Jože Gričar(Edit ). 
ORGANISATION AND INFORMATION SYSTEMS: effectiveness efficiency- humanization (Procedings 
of International Conference), Bled (September 13-15), 1989, t.2, str.649.
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вањето на податоци u информацииво рамките на

организација или заедница,a ири извршуваљето на тис задачи да биде што 
иоефикасеп (рациопален и ефтии).

4,- Постојатбројни поделби иа ИС според иајразличпи, критсриуми. 

Во овој контекст не постојат амбиции, да бидат исцрино дадспи ситс 

можии поделби на ИС, сиоред сите можни критериуми. Сеиак ќс сс 

настојува да бидат ирезентирани барем оние поделби кои можат најчссто 

да ce сретнат во литературата, или омие ,кои на едеи или друг пач^и ce 
зиачајни во овој труд.

Но, нред да ce изврши било каква иоделба па било кој ептитет, 

неопхдно е да ce издвојат и ирезентираат неговите осповпи составни ком- 

поненти (делови). И на овој плаи иостојат разлики мсѓу одделни автори. 

Овде како ирифатливи ce пудат следните две иоделби.

Според една поделба,основни компоиенти на секој ИС ce: 1 

нише, 2.материјалпите и 3. апстрактните Во социјалии-

те и материјалните комноненти ce вбројуваа^ луѓето и машипите (комију- 

терите). Меѓу нив преку комуникациските капали сс иреиесуваат иода- 
тоци и информации.

Сепак како попрецизна и иоцелосна иодслба с опаа која, тврди дека 

секој совремеи, иаучно проектиран И (’ 'греба да биде сиитеза на четири 

неоидходни елементи: I.HARD WARE,2.SOFTWARE, 3.LIFEWARE и 

4.0RGWARE1 2 Накусо ќе биде објаснета суштииата на секој од овие 

делови.

1 D-r Vilim Ferišak(redak.), Osnove informatike, str.55

2 исто, стр.61-62
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HARDWARE -от претставува материјална основа иа ИС. Во него 

најчесто ce вбројуваат компјутерите, апаратите кои овозможуваат иоврзу- 

вање на ИС внатрешно, апарати за обработка иа податоците и ипформа- 

циите, апрати и средства за поврзување на ИС со иеговата поблиска и 

иодалечма околииа, одмосмо апаратите кои овозможуваат комуникација 

со други ИС па поголеми далечиии и сл.

SOFTWARE- от ги опфаќа иематеријалните елементи иа ИС, однос- 

но програмите кои ce неопходни за да може да функционира нормално 

секој современ ИС, потоа вештините и методите иоврзаии со организаци- 

јата, управуваљсто и користељето иа рсзултатите од обработката па 

податоците и па, ипформациите.

LIFEWAREот ги опфаќа кадрите кои ce неопходни за восноставу- 
ваље на одреден ИС, иегово нормално и ефикасио фуикциопирање, како и 

негово одржување и усовршување. Тука сиагаат: разми системски аналити- 

чари, програмери, оиератори и други корисници иа И С .1

Како четврта неопходна компоиеита на секој совремеи, ИС е 

ORGWARE-от. Тој ги оифаќа оргапизациските постанки, методите и 

начините иа ефикасно интегрирање на претходните гфи слемепти во 

хармонична, функционалнаи економична целипа.

Овде е корисио да ce иапомеие дека од аснект иа нодатоците и 

ииформациите во секој ИС можат да ce издвојат барем четири осиовни 

активности и тоа: 1.собираље ма податоци и ииформации, 2.пивна обра-

1 Овдс е поссбно интересно да ce нотенцира фактот дека Tomas R. Prins vo svoeto đelo 
Informacioni sistemi za organizovanje planiranja i kontrole, иосебио ja иагласуаа улогата што ja 
имале социолозите во решаваљето на разни организациски ироблсми во бројнитс исзра- 
жуван,а поврзани со ИС ( Т.Prins, op.cit., str. 14).
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ботка, 3.чување(складираЕве, меморирање, сместување) иа истите и 4.дис- 

трибуција на податоците и информациите до корисниците.

Според некои автори ИС ги има следните карактеристики: 

1.динамичност, 2. самооргапизирапост, 3. комплекспост, 4.стохас'гичност,

б.изолираиост, б.стабилност, 7.ориентираност кои одлучуваЕве, 8.мулти- 

дисциилинарност, 9.способност за учеЕве и паметсње и 10.саморегула- 

ција.1

Ако ИС го набЈвудуваме како систем којшто поссдува свој влсз и 

излез можна е одредепа поделба на ИС од овој асиект.Имеио, позиато е 

дека влезовите и излезите од иекој сИстем можат да бидат материјални, 

енергетски или информациски. Во оваа нрилика релевантни ќе бидат само 

информациските влезови и излези. Од тој аспект поседувањсто на влез 

и/или излез може да ce земе како еден од критериумите за ноделба на 

системите. 1 .

Така, оние системи кои имаат само информациски влез ce нарс- 

куваат информирапи системи. За разлика од нив системите кои имаат 

само информациски излез ce иарекуваат ипформирачки системи. Нај- 

после, оиие системи кои имаат информациски влез и излез ce нарекуваат 

информациски системи.

Од друга страиа ако cje разгледуваат соодносите меѓу влезот и 

излезот кај ИС, од аспект на уиравувањето истите можат да ce иоделат на: 

Ј.управувапи системи - тоа ce оние ИС кај| кои ипформацискиот влез р 

поголем од излезот; 2.управувачки системи - опие ИС кај кои излезот е

D-r A.KIiment(redak.),Primjena osobnih kompjutora u radnim organizacijama,Informator,Zagreb 1987, 
str.9. Наведеннте карактеристики ce попрецизно објасиети иа стр.9-12.
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поголсм од ииформацискиот влез и З.еквилибриумски сис-

теми кај кои ипформацискиот влез и излсз сс (нриближио) исти.1

Секоја организација за да може иормално да фупкционира мора да 

има свој ИС, без оглед па тоа дали таа има компјутери или нсма. Затоа 

како една од осмовните иоделби иа ИС, од асиект на иивната техпичка 

опремеиост, е поделбата na: 1. к омпју тер u.i up an u и 2мекомпјутеризирапи 

ИС. Компјутеризираните ИС имаат одредеии иредности, но исто ,така 
имаат и некои иедостатоци, во одпос иа иекомпјутеризираните ипформа- 

циски системи.2

ИС можат да ce поделат според мноштво други критериуми. Но 

иродолжеиие ќс бидат наведеии поделбите иа ИС сиоред: 1.задачите што 

ггреба да ги извршуваат(односно степенот на сложеноста иа тие задачи),

2.опфатот(подрачјето што го опфаќаат), З.областите па примеиа, 4.видот
■ 1 I

иа податоци кои чија обработка иримарио ce ориентирани соодветиитс 

ИС и според 5.степенот иа пивната централизираиост и 6. стеиенот на 

нивиата развиепост.

Пред да ce преземтираат поделбите на ИС' според одделпи крите- 

риуми, меопходно е да ce дадат иеколку иапомеии.

Прво, дека за поделба на ИС може да ce зборува на три пивоа: 

1 .глобалпо општество,(при што ИС во рамките иа глобалиото

1 D-r Vilim Ferišak(redak.), op. cit., str.57.

; За нредностите што ги носат компјутеризираните ипф(Д7мациски систсми имаат 
пишуваио многу автори. Види на нример: prof, d-r Antun Kliment, Primjena osobnih kompjutora 
u radnim organizacijama, str. 12 .

Овдс уште сдиаш ce нагласува дека денес кога ce спомпува ииформацнски систем, 
исклучиво сс мисли на комијутеризираи ииформациски еистсм, затон нгго иавистииа ce 
рстки ипформациските системи кои ne ce комијутеризирани, во иомала или во ноголсма 
мерка.
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I

општество претставува само иотсистсм, заедио со иаучниот, културииот и 

нолитичкиот иотсистсм); 2.одредена област  (образовапие, иаука. здрав- 

ство и en.) и 3. одредсиа оргапизација или заедница.1

Нторо,дека миогу иоделби ce комплемеитарии, или ce наоѓаат во 

одредени мегусебни корелации.

Трето, желбата да ce направи едпа ссонфатпа иодслба па И(' е 

идеал кој реалио ие е можно да ce оствари. Ова заради: 1. комплексиоста 

на самите ИС и 2. заради специфичните пристани на новеќето автори кои 

тендирааткон оригиналносг. Сето тоа иридопесува ситс иоделби во крајна 

линијадабидатсамо парцијални и релативпи.

Сиоред задачитекои треба<)а ги ИС може да ce, иоде-

лат na: I.едиоставии -извршуваат само една Задача, a самата обработка на 

податоците е едиоставиа и преѓледна и - кои извршуваат

повеќе задачи, постојат повеќе кориснички групи, обработката на иодато- 

ците е комплексна и ностојатможности за добивап>е на сложепи извештаи. 

листи, и воопшто обработка иа нокомплескни податоци и ипформации. 

Како нримери за едноставни ИС може да ce наведат систсмите за резер- 

вации на карти во автобускиот, железиичкиот и воздушниот сообраќај. кај 

кои постојат низа термипали. Како примери иак за сложепи И (' можат да

1 За ноделбата на глобалниот ошигестнен снсгсм на одделии нотеистеми да сс види 
иодслбата што ja има дадсно нроф.д-р Францс Нрег, Општсствеио комупицирап.с, cap. 
273, како i i  ноделбите иа стр.281,285,287.

Авторот го унотрсбува ичразот информациско-комуиикациски потсиетем, на- 
место ниформациски систсм, шго с ирнфатливо, ако сс има предвид комплсксиосга па 
глобалинотопиггествсн систем н односитс меѓу одделшгге негови по гсисгемн.

За иоделбата на ИС и на иотсистемите иа ииво па оргашпација покопкрегио 
може да ce иоглсда иоделбата кај д-рТ.Кралев, иав. дсло, cap. 236-242

Исто така и во рамк!ггс иа организацијага може да сс аборува за т.п. „уннвераалсп 
информацнски систсм“, кој си има свои потснстеми во рамкнтс на iiciaia (на примср, 
уиравувачко-раководен, ироизводствсн, администратнвсн и сл.).
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иослужат потсистемите па илтегралииот ИС поврзапи со ироизводството 

и следељето иа резултатите од истото, како и ИС поврзани со набавка, 

иродажба, водељсто на матсријалното и стоковпото кмиговодство, кои- 

пгго ce обсдииети со заедпимки датотеки и комиатибилпи машини за 

обработка на иодатоците(комнјутери) и заедпички мстоди и техпики па 

обработка.

Сиоред подрачјето што го опфаќаат ИС можат да ce поделат од 

ииво на глобалпо оиштество, регионално и локалпо пиво, иа еедо ниво па 

работиа оргаиизација и работиа едииица или нској псјзин дел во рамките 

на истата. ИС според областите ма примена можат да ce иоделат иа мпогу 

групи и видови. За илустрација ќе бидат наведепи само пекои: иаучеп И(', 
образовси ИС, здравствеи ИС, политички ИС, сцортски ИС’ и др.(иа пиво 

на глобално општество,на ниво иа регион, па ce до ниво па ошмтина), 

иотоа ИС иа работиичко одлучување, ИС за пабавка, производство, про- 

дажба, исгражуваље и развој и други (иа ниво наработиа оргапизација).

Сиоред видот на податоци кон чија обраОотка е примарно 

ориептирап ИС може да ce разликува: ИС со статисгички иодачоци, ИС' 
со иодатоци за одредеиа територија,производ, проблем и т.м.

Со оглед на степенот на цеИС можат да ce 

поделат иа ггри групи: 1.дистрибуирапи, (одиосно неиптегрираии), 2.цеи- 

трализирани (иптсгрирани) и З.комбииирани ИС’. Дисчрибуцијата кај 

дистрибуираиитс ИС' ce одмесува, како па банките па податоци и па 

датотеките, така и иа материјално-техничките средства за обработка ма 

иодатоците. За разлика од пив цеитрализираните ИС ce сконцеитрирани 

околу едсн моќеи цеитралеи компјутер. Комбиииранитс како што им ка- 
жува и самото име обединуваат карактеристики и иа едните и на другите.
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Постои една поделба на ИС која нив ги дели сиоред степенот иа 

иивиата развиеност. Во таквата поделба ce иочнува од пајнизок степеи на 

развиеиост (а тоа е кога ne ce поврзаии меѓуссбио одделпите делови, 

односио потсистеми па системот). Потоа ce паведуваат разпи ctciićiih на
i

развиеност, кои завршуваат со интегралииот ИС, како највисок стеиеи на 

развојот.* 1

Како што беше и понаиред наведено, со ова ne ce исцриени сите

можни иоделби. Самата таква иомисла е всушиост переална, a за тоа
2аргументи беа дадепи иоиаиред во текстот.

1 З а  носледната поделба види: D-r S.Dbbrenić(red.), Informacisjki sistemi, Savremena admini
stracija, Beograd 1984, str.66 З а  основиите критериуми na иодслбата na И С да сс компарира 
D-r Vilim Ferišak (redak.), Osnove informatike, str. 66-68.

1 О сновната замисла беш е, во овој дел од трудо г да ce ирезентираат оние ноделби на ИС̂ : 
l . K O i i  ce срстнуваат најчесто во лнтературата; 2.кои го иредизвикале интересот на 
интелекЈуалпата нублика која ce занимава со сном еиатата нроблематика и З.кои би 
м ож еле да бидат интересни од социолош ки аснект.

i
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3. Изградба na ипформацискише сисшеми

- општи карактеристики

1.- Информацијата според дефипиција е носител на иешто ново за 

реципиентот, сотоа отстранува пекоја пеизвесиосткај него и врз основа на 

тоа му овозможува решавање на одредеп ироблем. Зиачи, јасио с дека 

информацијата е тссио поврзана со ироцесот на одлучу-ваљс. Сиоред 
миогумииа осиовиата смисла иа ииформацијата с да овозможи сфикаспо 

уиравуван;>е(одлучуваи:>е). Затоа секој ИС на директен или индиректеи 

начин е во фуикција на уиравувањето.1 2 Ова с и едиа од причините што во

1 Во нродолжение ќе биде дадепа куса аиализа на општите карактеристики прн 
нзградбата на информацискитс системи. Тоа е поврзано од иајмалку два аспскти со 
компјутеризацијата во одделиите организации: прво, иринцините и проблемнте на нзград- 
бата на ииформацпските системи ce едни од најзначајнпте оргапнзацискн активности, од 
кои ќе зависи функциоиирањето и ефикаспоста на организацијата и второ, cure ннфор- 
мацнски системи во совремеиите организацпн, но иравило сс компјутеризираии.

2 ,“Свсста за важноста на ипформацијата за делбвното уиравувап>е(одлучувап>е) сс зајакна 
со развојот на микрокомпјутерите, од една страна, како и со развојот на мстодологијата 
на изградба на ИС.

За да ce согледа навистина улогата и значељето пгго ja има информацијата за 
одлучуван>ето треба да ce истакие дека самиот ироцес па одлучуван>е можс да ce 
разгледува од најмалку два асиекти: 1. како интуитивен нроцес п 2. како рациоиален 
процес. Ирвиот аснект ука>1<ува на тоа дека одлуките ce донесуваат иретежно врз основа 
на интуицијата, искуството или „чувството“. Вториот аспектукажува дска одлучуван.ето 
е процес при што одлуките ce донесуваат врз основа на егзактни акти, знаен>е и 
информациска осиова. Во ирак^сата иостои нрснагласува1вс на едниот или на другиот 
фактор. Но, сите пренагласувања во основа ce ногрешни. Затоа iрсба да ce води смстка за 
дијалектичката поврзаност Meiy овис два аснекти на одлучуван>ето.

Овде треба да ce истакне дека воведуван,ето на комијутеризирашгге ИС нридоие- 
сува ce повеќе одлуките што ќе ги доиесуваат раководителите да ce засиовуваат на 
егзактни факти, a ce номалку на шпуиција. Тоа всушност имиеративно го налаЈ а и ком- 
нјутеризираното информациско окружуваље во кое егзистира и функционира секоја 
конкрстнаорганизација. Спореди: Dr Vilim Ferišak, op. cit., str.59
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na ИС, најчесто иод ИС ce подразбираат точио уиравувачките ииформа- 

циски системи.1

Во овој контекст значајно е тоа што од организациски асискт 

можат да ce разликуваат барем два вида на ИС и тоа: 7 (снеци-

јализиран, специфичен) и 2. интегрален ИС. Исто така треба да сс ирави 

дистинкција и меѓу ИС и оператшвен систем.1 2 3

За да можат да иомогпат успешио да сс извршува управувач-ката 

функција во организацијата самите ИС треба да поседуваат одрсдсии 

карактеристики. Освсн тоа иеонходио е да ce зиас кои основни функции 

трсба да ги задоволи едеп ИС, a иотоа и кои карактеристики трсба да ги 

поседува за да може па задоволителеи начин да ги обавува своитс најважни 

функции.4

1 З а  некои основни карактеристики на управувачките информациски системи во 
досегаш ниот развој, како и за перспективите на развојот на истите во следните дссет  
години м ож е да ce види во: Gordon B.Davis,"MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS: LOOKING 
AHEAD TEN YEARS", во зборникот "ORGANIZATION AND INFORMATION SYSTEM", t.1, str.9-24

2Сите нроблеми за кои ќе ce пишува понатаму во текстот, (а и карактеристиките кои ce 
наведени во иретходпиот дел од текстот) ce однссуваат иред ce на интегралниот ИС\

3 Оператпвниот систем, за разлика од HQ иретставува затворена мрежа од комију-тсрски 
ирограми за обработка иа голем број трансакцни или влезни ииформации. i A k o  

раководството не одлучи да нромеии некои параметри врз основа на кои функционираат 
оиеративните системи, тие како самодоволни на себе, ќе иродолжат да функционираат и 
да вршат трансакцил иеирекииато на иста основа. Како сдиа од осиовиите каракге- 
ристики но кои ce разлнкува оперативииот систем од ИС е нсдостатокот на сиособноста 
на оиеративниот систем да ce применуваат одлуките на извршното раководство.

За карактеристиките наоиератившпе систсми, иа информацискнте снс геми, како 
и на унравувачките ИС и нивните меѓусебни иитсракции иошироко да ce види кај: Tomas 
R. Prins, Informacioni sistemi za organizovanje planiranja i kontrole, str.35-43 
Kora ce пишува за ИС тоа може да ce однесува на : ј.микро ииво (ИС на одредена 

организација) н 2. макро ниво (општествен ииформациски сисгем ОИС). Cć што ќе ce 
шниува во овој дел од трудот ќе ce однесува на ИС на микро ниво.
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2,- Секој ИС треба да задоволи две осповпи барања, односпо треба 

да овозможи неиречеио извфмуваље на двс основни функции и тоа:

1.управувачката функција и 2.доќументациската функција.1

Секој изграден ИС ио својата суштина е оргапизациски систсм. 

Како таков тој треба да биде изградуваи во согласност со иачслата на 

системскиот иристаи. Како осмовни начела иа системскиот иристан што 

треба да ги задоволи секој оргаиизациски систсм (а со тоа и сској И(') 

можат да ce паведат следните начела:

а) комплекспост - укажува на тоа дека ИС пс е моиолитен, туку 

дека е составеп од повеќе делови(потсистеми);

б) иптегралпост -ИС како синтеза на неговите иотсистеми треба да 

ce изградува како интегралпа целина, во согласност со единствсна 

(заедпичка) концеиција;

в) динаминност -ИС мора да овозможи динамичко ирилагоду-ван>е 

на системите кои ги спабдува со информации, кон промеиите во 

околииата;

г) интердисциплинарпост - кои ироектираи.ето и изградбата иа 

ИС ггреба да ce приоѓа од различии аспекти, што зиачи во тие процеси 

ггреба да учествуваат стручњаци од различпи дисциилипи;

д) ориентираност кон одлучување - оспова на ИС с да обсзбеди 

информациска основа за донесуваље на адекватпи деловни одлуки;2

1 З а  ова спореди: Mr Stanislav Kliment(redak.), Izgradnja informacijskih sistema: uz primjenu elektro
ničkih računala, Informator, Zagreb 1976, str.5; Dr S. Dobrenić, Informacijski sistemi, str.67; Dr Vilim 
Ferišak, Osnove informatike, str.62 i dr.
~ Како што бсшс понапреднаведсно, степеиот на квалитетио рсализнраљс на овие цели na 
информацискиот систем, сиоред повеќе автори е основсн критсриум за оцсиуваљс 
усиеишоста na ИС.
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г) самооргапизирапост - уиатува на тоа дека ИС мора да има

способност за самостојно реоргапизираље, одпоспо дека системот чрсба да 

биде сиособен да сс адантира па иромсните виатре во дсловниот систем, 

или иа оние кои ce случуваат во пеговата околииа, без интсрвенција 

„однадвор“ и

е) отворепост  - ce одиесува прсд ce па комупикациска'га отворе- 

ност на ИС, што значи дека при изградбата иа ИС треба да ce води сметка 

за сигге комупикациски парггпери на системот. Ова е значајно заради тоа 

што отвореноста па ИС (па и иа секој систем воопшто) с важеп ф актор  па 

иеговото контииуирано егзистирање и развој.

3.- Практично реализирамиот ИС мора да има одредеии карак- 

теристики кои ce сметаат како иожелии. Тоа пикако нс мора да значи дека 

отсуството иа некоја од тие карактеристики аириори на соодветниот 

систем му носи негативен предзнак, т.е. дека тој е незадоволитслен и 

песоодветен. Во која мерка одреден ИС ќе дејствува задоволувачки за 

повсќето од своигге корисници зависи од повеќе фактори.

Од аспект па користењсто на ииформацииггс2 можат да сс навсдат 

слсдпите карактеристики: 1 мавремепоста релеваптпоста\ 2.давап,е па 
адекватани одговорииа поставепите прашаи.а во реалпо времс; 

спабдување на раководните органи со податоци и за проб- 1

1 Dr Vilim Ferišak, op. cit., str.68-69.

n
" М ож на e евалуацнја na одрсдеи  ИС од аснскт на нотрсбите аа информации. 13о гој случај 
разбирливо с дека и карактеристиките кон ќе треба да ги поссдува тој систем м ож ат да 
отстануваат од оние кои ce ионаиреднаведенн во текстот. Па пример, едеи  таков нристан 
кои изградбата на ИС многу коизистентно, тем елно и иа практично-унотреблив начин 
има нрезентпрано Tomas R.Prlns во киигата: Informacioni sistemi za organizovanje planiranja i 
kontrole, Vuk Karadžić, Beograd 1978.
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лемите чие решавање е ургеитио; 4. ИС треба да има спосоСтост 

и надградување-}5. ИС треба да ce проектира и со полпа

ботка на сите идни корисници и но можиост со целосиа нивна поткрепа;

б.едиоставноста на ИС многумипа ja сметаа како едиа од неговите ос- 

новни карактеристики; 7. ИСмора да хармонија меѓу

бите u целите на ИС и деловниот систем; 8. ИС мора да биде екопомичен - 

тоа значи реализирапата корист (добивка) и заштсдата да ja иадмииуваат 

висината иа иаправепите трошоци и Ѕ.во ИС треба да ce изградат 

коитролни повратни врски- тоа значи да можс да бидс осигурана мож- 

иоста за ироверка на сите видови операции во системот.1 2

i

1 З а  остваруваљ ето иа оваа задача како основнп карактеристики кои грсба да ги иоседува 
И С н ајчесто  сс истакнуваат: Г.комнатибилноста » 2 . модулариоста на систем от. 11овсќс за 
тие поими види во : Dr.Vilim Ferišak, op. cit., str.70.
2Dr Vilim Ferišak, op. cit., str.69-70
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4. Ошиори upu комијушеризацијаша

1.- Компјутеризацијата па ИС, како еден специфичеи ироцсс, 
иредизвикува длабоки трансформации (или барем создава иретиоставки за 

истите) најмалку иа две нивоа и тоа на: а) микро ниво ниво иа конкретиа 

оргаиизација ( фирма, компаиија, претиријатие) и б) макро ниво ниво на 

глобално општество.

Отиорите кои ce јавуваат на двете нивоа ce тесно поврзапи со фак- 

торите од кои е детермимирана и изградбата на ИС. Тие фактори во осиова 

можат да ce поделат на пет големи груии: 1.оиштествсни; 2.политички; 

З.економски; 4. организациопо- кадровски и 5. техничко-технолошки.

Дејството на овие фактори може да ce анализира на микро и на 

макро ниво. Во основа, состојбата со ов.ие фактори и иивниот статус на 

глобално ииво има домипаитпо влијание за тоа како истите ќе ce реф-
I

лектираат на микро ииво. На пример, ако иа ниво на глобално општество 

јасно ce искристализира пспребата за позитивен однос кои комијутериза- 

цијата, тогаш нрво иа тоа ииво ќе ce изградат и соодветпи механизми 

(нормативни акти, закони и сл.) за спроведување ма одделна стратегија 

која ce усвојува на глобалио ниво. Тоа понатаму може да си има своја 

(позитивна или иегативна) рефлексија најмалку во два правци: 1.во однос 
на другите фактори (на прим<ф, техпичдо-тсхнолошките, скономските и 

оргаиизациоио-кадровските) па макро ииво и 2.врз иститс фактсЈри на 
микропиво.1

1 В о т.н. „социјалистички оиш гества“ (како и во некои денеш нн онш тества) иајчссто како 
осповеп h доминаитен двигател за  одреденн трансф ормации во цслото опш тество сс 
јавува нолитичкиот ф актор  на макро ниво. П отоа roj влмјас врз другнге ф акгори во
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2.- Од социолошки аспект интереспи за аиализа ce отнорите кон 

комијутеризацијата што ce јавуваат па микро ниво. Како влијаат одредени 

фактори при комијутеризацијата na ИС во одредеиа организација?

Секоја организација(компанија, иретиријатие, фабрика и сл.) има 

интерес да развие што подобар ИС кој ќе биде комнатибилсн со околнитс 

системи. Ова е од интерес и за онштеството бидејќи доколку во сите 

организации постојат соодветпи ИС (коИ ce, пред сб, меѓуссбно комиачи- 

билни), тие полеспо ќе можат да ce новрзат во единствеп ИС. Вотој случај 

комуникацијата меѓу глобалиото општество (покопкретпо на одделни 

негови инстизуции) со секоја конкретна оргаиизација ќе биде олесиегга. 

Тоа е во прилог и иа оиштеството и на самата оргаиизација.

Зиачељето на техничко-техполошките фактори во организација- 

та, во услови па комијутеризација има двојио зиачеље. Прво , псоп&одно е 

да ce соберат одредеии техничко-технолошки информации кои ce одне-

најразлична насока. П а нример, дури и да нс ностојат реални иотреби за непп;о може  
иститс и да ce „измислат“ и да им ce даде ириоритстно значеп>с. П ајчесто полптнчкиот  
ф актор  на глобалио ниво онределува и кој вид оирема ќе ce искористи во изградбата иа 
одредени компјутеризираии ИС. Т оа понекогаш  м ож е да бнде иоврзано со задоволувањ е  
на ш ггересиче на одделпа нација илн иолитичка груиа, ири ш то најчссто тнс кореснон- 
дираат со интересите на одредени (матични) пропзводители на комијузсрска оирема. 
К валитетот на опрем ата во такви случаи (кога одредена социјална груиа ce памстиува со 
нолитичка илп економ ска моќ) пајчесто е секундарен. A  какви иоследици за ониггес'твото 
м ож е да има тоа, не е нотребно да ce коментира. И стиот ироблсм е унгге поакутсн кога ce 
зборува за дејството на задоволуван>ето на соиствешгГе интереси (без оглсд на цена га - 
sic!) на микро ииво, a истоврем ено да не ностои о т и т о у св о ен а  глобална развојна c ip a rc-  
гија на макро ниво. l ia микро ниво тоа иредизвикува состојба на „комијутсрска ф еудална  
расцепканост“ , при ш то на релативно мал простор ce сретнува вистинско ш арспило на 
комнјутерска опрема во одделпитс организации.

О д друга страна, влијанието во обратна иасока од микро кои макрс^ ниво е миогу 
мало i i  дури беззначајно поради н остоењ ето на најразлични систсмски блокади. За  тоа  
ионш роко м ож е да ce види во зборникот: KRIZA, BLOKADE I PERSPEKTIVE (текстовите ги 
одбрале и заклучната глава ja нашииале Janez Jerovšek,Veljko Rus i Josip Županov) GLOBUS, 
Zagreb 1986, str.5-97 i 320-358.
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суваат на самиот процес иа производство и второ, иеопходии сс одредени 

техничко-тсхнолошки информации иоврзаии со карактеристикитс на 

техиичкитс средства кои ce вклучени во ИС.

Поврзаноста иа економските факггори на организацијата со ком- 

нјутеризацијата на ИС е можно да ce објасни на следииот пачин. Од една 

страна, економската моќ на организацијата во најголсма мерка влијае и за
I

видот и квалитетот на компјутерската опрема што ќе ce иабави. ()д друга 

страна, самиот компјутеризираи ИС ќе треба да обсзбедува, иоефикасио 

(нред cé, во екопомска .смисла) да фупкционира самата оргаиизација. Со 

тоа всушност ќе ce иотврди или демаитира оиравдапоста од воведуваље иа 

комијутеризираи ИС.

Политичките фактори на микро ниво на иајмалку два иачипи ce 

иоврзани со компјутеризација^а на ИС. Прво, тие во најголсм број случаи 

можат да дадат виза за набавување на одредена оирсма,или да ставач' всто 

иа истиот процсс. Второ,со изградуваље на одредеи (комијутеризиран) 

ИС во најголем број случаи ce зголемува моќта иа нолитичкитс фактори 

на микро ниво. Во самата оргапизација овие ироцеси ce иоврзаии со 

раководните и управувачките кадри.

Како посебно значаен фактор иа микро ииво од аспскт на 

комијутеризацијата е организациоио-кадровскиот фактор. За да можс 

сфикасно да функционира било кој ИС, a посебно за да биде тој оптималио 

искористен, неоиходмо е тој да биде комнатибилеи со видот па оргаииза- 

цијата на гфудот(работата) што е воспоставен во одредепа организација. 

Од друга страна, ИС’ што ќе ce восиостави ќе зреба да одговара и счрукзу- 

рата на соодветната оргаиизација. Ова значи, дека колку е иосложена 

сггрукг1ура'га на одредена оргаиизација, толку ќе биде посложеп и И(' игго
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ќс зреба да ce воспостави во неа. Но, оргаиизационо-кадровскиот фактор 

е иосебно значаеп од аспект на човечкиот потенцијал, со кој расиолага 

одрсдепа организација. Миогу е важио каква е квалификациопата 
сзруктура иа кадрите, a посебио дали организацијата расиолага со доволпо 
стручни кадри кои ќе можат да го користат иа најоптималсн начин

компјутеризираниот ИС. Во таа смисла како многу зиачајно пе само no
' !

изградбата, туку и во функционирањето на ИС ce смста иитердисципли-
i

нарииот односно мултидисциилинарниот нристап. Ова ирстпоставува дска 

во изградбата, и покасно во опслужуиаљето на одрсдси ИС, треба да 

учествуваат повеќе кадри од различни профили (струки). Во оваа смисла 

мултидисциплипарноста ииптердисциплинарноста ce јавуваат како 

conditio sine qua non, како за изградбата, така и за иеиреченото фуикцио- 

иирање и оптималиа искористеиост na комнјутеризираииот ИС.1 A 

местото и улогата на социолозите во таквите тимови како многу значајни 

ги истакпуваатповеќеврвни стручљаци.* 2

3.- Компјутеризацијата на ИС во организациите no правило ире- 

дизвикува цсла редица иа нсихолошки и социолошки ироблемн кои сс 

меѓусебио тесио поврзани. Вработените ce сиротивставуваат иа компју- 

теризацијата од повеќе причиии.

Така тие ce нлашат дека можат да остаиат без работа, дека ќе бидс 

нарушен нивниот статус во организацијата, дека ќе имаат иовеќе работа,

'Така Norbert Wiener, no своето капнтално дело Cybernetics: or control and communication 
in the animal and the machine, пишува: „...улогата на ипформациитс и тсхпиките па мсрен.е 
и пренесуваље на информациите претставува заокружеиа дисцпплииа за инжсп.сри гс, ча 
фнзиолозиге, за психолозите и за с о ц и о л о з и т с“. 11аведсно според Mr Stanislav Kliment 
(redak.), Izgradnja informacijskih sistema, str. 14.

2Па пример НорбертВинер (види ja нретходната забелешка), потоа Томас P.I Ipnitc (видн 
ja пеговата кннга “Informacioni sistemi za organizovanje planiranja i kontrole") u др.
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дека ќе биде загрозена иивната слобода, односио дека ќс бидс зголсмена 

контролата врз нивното работење, потоа сс плашат дека ќс мораат даучат 

пови работи за да ги извршуваат своитс работпи обврски1 и т.п.

Меѓутоа, најголемиот дел од овие стравови сс иокажаа во досегаш- 

ната пракса како неоиравдаии. На иример, сиорсд искои воопшто нсма, a 

сиорсд други сосема е мал бројот на вработенитс кои остапалс бсз работа 

иоради воведуваље иа комијутеризирап ИС. Но, факт с дека работиицитс 
па различии начипи ce спротивставуваат и даваат отпори па компјутериза- 

цијата. Формите преку кои работииците ce спротивставуваат накомијутс- 

ризацијата во осиова можатда ce поделат на две големи групи: Дпасивни и 

2. активни форми.

Во пшсивпите форми н а с п р о т и в  спаѓаат: 

тноста, резигнацијата u ескапизмот.Додека во форми
спротивставувањепа комнјутеризацијата сиаѓаат: ополицијата (оиоии- 

рањето) и опструкцијата.

Спротивставувањето на вработените може да бидс и сгрукчури- 

рано според мсстото во организацијата на трудот иа: сиротивс’1’авува1!,е иа 

раководитслите и сиротивставуваље иа извршителите. Спротивегавува- 

н»ето на секоја од тие груии може да си има свои причипи, кои можат да 
бидат иовеќе или помалку оиравдани.1 * 3

1 Снореди: Franjo Šulak, “RESISTANCE TO COMPUTERIZATION - SOME PSYHOLOGICAL AND 
COMMUNICATION PROBLEMS", во зборникот-“ORGANIZATION AND INFORMATION SYSTEM", 
t.1, str.490

7Подслбатае навсдсиаснорсд: Franjo Šulak, RESISTANCE TO COMPUTERIZATION....str.491

З3а  една ваква ноделба може да ce внди иешто иовеќе кај: Др Димитрнја 11овачевски, 
Осиови na тсоријата аа систсмите на информации, стр.306 -307
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Bo најголем број случаи ионаиреднансдените отиори Допееуваат 

одредсни (момали или иоголеми) штети за оргапизациитс. Затоа ce 

иоставува ирашањето како тие отнори да ce иадмипат, одиоспо кои 
акггивиости треба да ce презематза да ce избегиат штетите?

Суштипата па таквите активпости е во тоа да ce создадат одредени 

услови во организацијата кои ќе помогиат полесио да ce нрифатат про- 

меиите кои ги иоси комијутеризацијата. Според Kurt Lewin за оваа иамеиа 

ногоден е следпиот триетапен модел иа воведуваље па иромеиите:

1. етапа на одмрзиување - во која ce создава клима за иромеиите;

2. етапа на промени - во која спаѓаат аиализата, дизајпирањето, 

развојоти иисталирањето иа иовиоткомнјутеризирап ИС и

3. етапа на повторно замрзпување- во која ce врши институцио- 

нализација на новиотсистем.1

Зпачи, за да ce сведат иа минимум отпорите иа вработепите ири 

компјутеризацијата, во осиова ce иеопходии иеколку групи активности и 

тоа:

1. создавшоеклима за потребите од промеии во оргапизацијата -

ири што раководнитс луѓе ja елаборираат иозребата од промени Bi) 

оргаиизацијата, потоа струч1ваците кои ce апгажирапи за изградба и 

оислужува1ве иа комијутеризираниот ИС дават осиовни објаспуван.а за 

можпостите на истиот, a како носебиа активност ce издвојува воде1вето на 
групни разговори и дискусии iw кои иа работпиците ќе им ce објасми ce 

што ги интересира, a посебпо акцент да сс стави иа тоа дека тие пема да 

бидатзагрозени ниту егзистенцијално, иизу како стручи,аци, 'lyKy иивните 

способности со повиот систем ќе дојдат иовеќе До израз ;

111аведено сноред: Franjo Šulak, op.cit.,str.492.
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2.ипформирање за промепите - во кое сиаѓаат прецизии ипфор- 
мации за средетвата за ипформирап.е и за ипформацискитс процсси;

З.оспособуваи>ена вработенитела работа во иови услови  - нри 

овие активпости ќе ce врши иостепепо оспособуваи.е на вработените за 

извршуваљето иа своите стари работни задачи во нови услови, како и за 

извршува1ве иа иовите задачи кои тие ќе треба да ги извршуваат со 

комијутеризацијата;

4.мотивацијана вработенитеза работа во нови  - во 'овие

активности најчесто влегуваат различни форми иа иартиципација на 

вработеиите во сите фази од воведуваи>ето на комијутеризацијата, како и 

даваи>е одредени услови за партиципираље ва вработснитс во разпи фази 

на одлучувагвето (за кои пораио немале можности), a носебио сгимулација 
иа вработеиите со иивно учество низ разии форми во изградбата иа 

критериуми за вреднуваље иа нивниотзруд.1

1 Поширокозатоа може да ce види и сиореди: Franjo Šulak, RESISTANCE TO COMPUTERIZA
TION, str. 493 -496.
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3 A KJL Y H O  Ц И

Комнјутеризацијата иретставува едем од фундамеиталнитс ироцсси 

во соврсмсиите ошитества. Бројот на комнјутсрите во одрсдсио ошитс- 

ство или во одредепа организација cć новеќе иретставува значасн инди- 

катор за степенот на иивиата развиепост. Поседуваљето иа компјутер 
пораио беше релативио сигуреи иидикатор за маркирањс иа социјалната 

иоложба на одреден поединец или семејство. Депес компјутерот ие само 

што е многу корисно лрактично средство за иобрзо и иоквалитстио 

извршуваље на многубројните задачи и решавање иа оддслни проблеми, 

'гуку нретставува и неопходен составеи дел иа секоја организација, како и 

скоро па секое економски подобростоечко семејство во било кој дсл на 

светот. Аиализата па компјутеризацијата покажа дека таа како процсс има 
многу специфичпи карактеристики и дска иостојат бројии и комплекспи 
иитеракции со различните делови од општсството и со човекот. гГаа има 

најразлични, по иравило амбивалентни влијаиија врз човекот, општестве- 

иите груии, различмите општествепи сфери и ошптеството во цслипа. 

Комијутерите ce иајтесно поврзани со информациите, организацијата и 

секако со човекот. Примеиата на компјутерите во различиитс оиштестве- 

ни сфери и пошироко насекаде во животот па луѓето, намстиува и 

редефинираље па сфаќаљата за суштипата иа човекот, пауката, ошите- 

ството и оиштествениот развој. Сј̂ /апализата иа комијутсрите, нивната 

суштииа и иивните односи и влијаиија врз човекот (како иоедииец), 

оиштсствените груии, различните онштествени области и онштеството во
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цслипа, како и поврзаноста со научио-технолошкиот развој и општитс 

социјалниразвојиитенденции, може д а c e истакпе следнотоѕ

1.- Доминацијата иа класичната „мехаиичка слика иа светсгг“ во 

совремеиите услови и во врска со релациите помеѓу компјутерите, луѓето, 

општествеиите гругш, оргапизациите и општество е докажан факт во 

арудовите на бројни научници. гГаквата слика во современи услови с само 

компјуте-ризирана и адаитирапа. Но, иејзините основии постулати и 

иоиатаму фуикционираат и практичио ce. аплицираат. Како рсзултат иа 

тоа во науката домипира екстремиата квантификација и пумсрологија, за 

смстка па квалитетот и на животот. Редукциопизмот во различни обвивки 

и нонатаму е мпогу присутен, само што иекои паучници тоа пс го сфаќаат, 

туку го вградуваат во нивмите деформираии шеми за стварноста. Како 

резултат на тоа ce изградува еден фетишизирачки однос кон комијутерот 

кој иостенено ночнува да добива (или да му ce придаваат) божји атрибути. 

Снорсд пекои научници, комнјутерот деиес во иајголем број случаи свеспо 

или песвеспо е иромовиран како ентитет кој има три карактеристики 

својствени на Бог, a тоа ce: сенрисутност, сезиајиост и семоќиост. 'Гоа е 
вовед во изградуваи>е па една нова светска религија. Според амализите 

што ce ианравени за иотребите на оваа дисертација веќе ce присутии 

елсмептите па новата светска компјутерска рслигија. Но, ггој ироблсм 

заспужува да биде предметна иотемелиа студија, во пској a друга прилика.
Но, за среќа оевсн строго  м схаиизираиите и умртвспи претстави за 

ствариоста, cé повеќе ce јавуваат и други концемти во кои осиовата е на 

дииамичиоста и иа органскиот карактер па општеството. Тие ce борат за 

одбраиа па животот во најразлични форми, a во своите копцеити иа 

радикално подруг начин ги определуваатчовекоти оиштсството.

291

I



Во трудот ce дадени осиовните елемеити за размислувања во врска 

со иокомнлексно и динамимко сфаќање ма светот, ошитеството и човекот. 
Тоа може да биде вовед за размислување во врска со осиовитс иа едиа пова 

парадигма во пауката, која што би можела во идпииа па потсмслси пачин 

да биде сиптетизираиа и иретставеиа. Но, амбициитс иа овој труд ce 

иоскромни и во овој контекст е доволио само уиатуван>сто иа соодветните 

елементи, како и на проблемите кои произлегуваат од стариот начии ма 

размислување, со кој не можат да сс објаснат мовите процеси кои ce 

случуваат во општеството.

2,- Во литературата која беше обработепа не бсше сретиат сдин- 

ствсн концептза општествените иослсдици од комијутсризацијата.На една 

страпа ce наоѓаат т.н. „компјутерски оптимисти“, т.с. научниците и 

мислители кои сметаат дека развојот иа комнјутерите само по себе ќе 

овозможи разрешува1ве иа сите (или во помалку екстремиа варијапта 

барем на најголемиот дел) онштествсни проблеми. Анализитс иокажаа 

дека овие мислители ne сс во право затоа што го занемаруваат социјал-
I

ниот контекст иа апликацијата и на дејствување на компјутсрите. Во 

рамките па тој социјален комтекст спага, пред cé, видот на оиштсството и 

на организацијата каде што ce применуваат компјутерите, како и каракте- 

ристиките иа оиштествеиите груии кои дејствуваат во одрсдена социјалиа 

средина. Сами ио себе компјутерите ие можат да ги решат ироблемитс кои 
иостојат, a за чие решаваље е неопходпо иотребиа коордипирапа човечка 

и поширока социјална акција. Од друга cipaiia не ce во ираво иичу, 

„компјутерските иесимисти“, кои тврдат дека примеиата на ќомијутерите 

во општеството доведува само до негативии’ последици и дека компју- 

теритс иридонесуваат само за поробуван>е па човекот и исгапуваат само
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како иеиријатели иа човскот. He ce во ираво шггу оиис мислители кои 

тврдат дека за сите ироблеми кои ce случуваат исклучителио с виновен 

самиот човек, затоа што во одреден сплет од социјалии услови и одпоси, 

човекот навистииа може мпогу малку да влијас за да ja иромени својата 

иозиција. Најблиску до вистипата ce оние сфаќања сноред кои постојат 

сложеии интерактивни одиоси меѓу човекот, компјутерите, општестве- 

ните групи, различните тинови на организации и ошнтеството како 

комнлекспа динамичка целина па ситс делови. Притоа пема место за иекој 

строг и пренагласен детермимизам во аисолутна смисла, туку влијапието 

на различиите фактори ce. меиува во зависиост од условитс и областа во 

коишто ce разглсдуваат иоследиците од компјутеризацијата.

3.- Проблемот со коптролата па компјутерите во ошптествоте е 

сден од иајклучните од кој може да зависат бројни односи во оддслните 

општествени области, како и во општеството како комплексен динамички 

систем. Во одпос па можиоста од контрола, оитимистите тврдат дека
I

човскот може да ги контролира компјутерите без ироблеми и дека тие ce 

едноставио иослушни играчки, кои секогаш ќе го направат оца што ќе им 

ce нареди.Но, ce покажа дека и покрај тоа.тто  класичиитс компјутсри со 

Фон Нојманова архитектура иако ce затвореии системи, ссиак пе можат до 

крај да бидат контролираии. Имено, сиоред теоријата на хаосот секој 

систем (макар и затворен) во кој има мериодични новторувања, иосле 
извеспо времс закопито премибува во хаотичпа состојба. Наквата еоетојба 

е докажана кај одредеи број комијутсри, a некои паучиици со воодуше- 

вуванзС ja користеле за укажуваље па „креативиосга“ иа компјутерите, 

иосебио со иивната способност да „создаваат живот“. Но, ггоа од што ce 

воодушевуваат пекои научници, забораваат дека можс да биде катас-
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трофалноза човечкото општество. Зошто? Па затоа што комијутерите сс 

навлезеии во сите пори иа онштеството и им е дадспа огромиа моќ во 

унравувањето и коитролирањето па огромни систсми кои сс од виталио 

зиачење за иекои држави. Значи, компјутеритс како изолирапи сптитети и 

ие мора да ce многу опасни, по кога ce имилемеитирани како фундамеп- 

талеи дел иа мпогу големи системи, тогаш и оиаспоститс од иивното 

хаотично (иа макар и креативно) одиесува1ве сс многу иоголеми. Позици- 

јата која ce застапува во овојтруд е дека комнјутсрите ce кориспи и ^ека 

компјутеризацијата како процес геиералпо треба да сс ирифати и иодржи. 

Но, нс комијутеризацијата по секоја цепа и без оглед на цсиата што за тоа 

ќе ce плати, туку компјуторизацијата по мерка за човекот и во негова 
служба. Тоа е можпо да ce реализира ако во општеството навреме ce 

вградат соодветни безбедиоспи и контролии механизми, со коишто луѓетб 

ќе можат да ce заштитат од иенредвидливото и хаотично однесу-вање на 

компјутерите, иосебно иа оние комнјутсри кои имаат огромна моќ во 

рамките иа одредени витални (за човекот и за онштеството) систсми! Оваа
i ",

онаспост ce зголемува затоа што хаотичното одиесување е уигге 

поприсутио кај современите „неврокомпјутери“ кои имаатснособности да 

одлучуваат и да ретаваат проблеми и врз основа па мсјасни иодатоци. 

Оиасиостите ce зголемуваат затоа што таквите компјутери ce обучуваат да 

можат самостојно да учат. Ако ce ирифати дска тоа ќс може да сс 

реализира во догледна идмина, тогаш многу сериозпо ce наметпува/ y ■ '
проблемотза пивиата (пе) контрола. Способноста самостојно да ce учи (да

, Г? НсЗ________ '
ce стекпува пови сознанија) е најтесноусо можиоста за самостојно’ 

донесуваи>е одлуки од страпа на комијутеритс. He ностојагг оитолошки 

пречки за да ne ce случи сггргпување на комијутерите од котролата  па
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лугето, иивио осамостојување и свртуваље иротив луѓето. За да пс сс случи 

тоа луѓето треба да бидат миогу внимателпи. Нивпата одговорност с 

навистина многу голема, за,тоа што никогаш во мипатото луѓсто нсмалс 

толку голема моќ за да можат да го уништат човештвотс). Во тоа
I

самоупиштуваље, доколку иавреме пе бидат) преземеии иекои соодветни 

мерки па виимателиост и коитрола иа одредени ироцеси, лугето можат да 
имаат голема „помош“ од компјутерите. Во оваа смисва зреба сскогаш да 

ce иотсетуваме на мислата па Норберт Випср дека луѓето иикогаш ис 

треба да започиуваат ироцеси ,и истражуваља, чиј into краен резултат 

докрај не им е јасен и Чиожат да предизвикаат иреверзибилни промени 

(иоследици) за човекот и за оиштеството. Ова е тесио поврзано со мислата 

на Емерсон според која тој го моли Господ да им стави топче иа мечовите 

од младите мечувалци за да не си ги извадат очите додека мечуваат и да ne 

им дава ноголема моќ ce дотогаш додека не научат паметно и бсзбедно да 

ja користат и онаа мала моќ којашто им е дадена.

4,- Аиалазите направеии за потребите иа овој чруд, во врска со 

рслациите Mef’y компјутсрите, човекот и различнитс онштествсии груии 

можат да ce резимираат накусо на следниов начин:

а) комнјутерите доведуваат до' мехаиизирање па духовпата дсјмост 

на човекоч’ и до иастојувања за потчинуваљс иа иеговите интелектуалии 

сиособиости на законитостите на „квапггификациска'га логика“;

б) воведувап>сто иа компјуггсрите во работнитс оргапизациите 

доведува до поларизација иа вработените на едеи дел кои ce „хиперквали- 

фикувани“ и иадруг дел работпици кои се „хипоквалификувани“;

в) компјутерите создаваат претиоставки за зголемување на 

девијаитпите и социопатолошки однесувања во опиггеството, a иосебио иа
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различните видови па кримипалпи дејствија и иоссбно дека сс развива сдна 

нова гранка на криминалот, т.н. „компјутерски криминал“;
г) ненетрацијата на компјутерите во оппггеството довсдува до 

зголемувањето па социјалните трошоци на растот, a носсбио на трошо- 

ците за обучувањето на врабог,гепите за работа со комијутерите, како и на 
трошоците за заштита иа одделпи делови од ошптеството од песаќаии 
последици, посебио за да го памали стеиепот па својата ранливост, кој с 
поврзан со потребата да ce обезбеди адекватна заштита па големите 

(компјутеризираии) системи, заради нивно иеиречено фупкциоиирање;

д) компјутеризацијата доведува до тоа човекот фактички да биде 

исфрлен како активен субјект од одлучуваљсто, ири што тој само 

формално одлучува, a фактички во негово име одлучува комнјутсрот;

ѓ)тоталиата компјутеризација во општеството оди во прилог иа за 

злоуиотребата на личните иодатоци иа луѓето, т.с. за нарушувањс на 

нивпата нриватиост;

е) „информацискиот иотоп“ што го создаваат компјутсрите дове- 

дува до феиомеиот иа т.и. пегативпа ипформација, која иовеќе му штети, 

отколку што му помолгиува па човекот во процесот на одлучувањето.

ж) во крајиа иистапца луѓето ие можат да ги коптролираат 

компјутсрите целосно, туку дека тие во одредени услови иочиуваат да 

дејствуваат самостојпо по сопствеми законитости, пезависно од желбата на 
лугето. Ваквото сознание ги демантира сфаќа1вата на онис автори кои 

тврдат дека комијутерите ce „безоиасни играчки“, кои човексгг може 

целоспо да ги коптролира, a сите несреќи кои иастануваат поврзапо со 

комијутерите ce иоследица на „човечкиот фактор“. Во арудсгг ce иаведеии 
докази за тоа дека компјутерите можат да дејетвуваат пезависио од
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човекот, a тоа но одредени, околиости (знасјќи, нред cé, каква моќ им сс 

дава на комијутсрите, т.е. комнјутерскитс систсми) иавистина с 

застрашувачко. i
з) комијутериизацијата предизвикува бројии (позитивпи и псга- 

тивии) иоспедици во сфсрагга па трудот, потоа бројни (позитивии и 

пегативии) иросторио - времсиеки промсни па трудовиот ироцее, промепи 

во образованието иа вработенитс, промсии во иивиата социјалиа 

струкчура и сгратификација и сп.

ѕ) комијутеризацијата предизвикува мпогубројии промсни во адми- 

нистративпата сфсра, во образовапието и здравството, кои сс различии по 

својата аксиолошка иасоченоет(нозитивпи или псвативни), ио својот 

иитензитет (послаби или иосилни), како и no својата форма прску која сс 

мапифестираат.

и) компјутсризацијата предизвикува многубројпи последици и на 

оргаиизациско ииво, при што с миогу змачајио да сс истакнс дека смс 
свсдоци па едси прсмин од традициопална (класичпа) организација. коп 

ииформациека и мрсжиа оргапизарија. За разлика од класичпиот тии 

организација којшто сс засновувашс на максималиата хисрархизирапост, 

иодслсиост до најситпи дслови на мроцссот на работата, огромсп број па 

управувачки пивоа и силна контрола со иајразлични шсфови иа аггс 

иивоа, совремеиата организација ги иуди информацијата и зиасп.сто како 

осиовси рссурс, a соработката, како и што иовсќс здрава коикурепција 

мпогу номогиува за уснешен развој па новата организација.
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5,- Прсд секој исчражувач ce поставува обвреката да го даде и евојот 
придонес во хевристичка смисла,т.е. да укаже јво кои правци би можеле да 
ce движат идпите истражуваља па оваа проблематика.

Прво, иостои голем иростор за тоа да ce иранат емнириски 

истражуваља во врска со сите тези кои ce сретнуваат во 'фудот. На, тој 
иачип резултатите добиепи иа „наш тсрсп“ би можеле да ги сморедуваме 
со онис добисни во разии делови од светот.

Второ ,би можело да сс разработи иосебно нроблематиката иовр- 

запа со фспомеиитс иа алисиацијата и дезалиеиацијата на луѓето, под 

влијанис па компјутеризацијата во различии области од онштсството.

Трето,би било многу интересио да ce направат попродлабочеии 

истражувап.а за поврзаноста па компјутсризацијата и оргапизациските 
фепомсни, како и да ce аиализираат иотемелио комуиикациските аспскти 
иа комијутеризацијата. л

Четврто,отсскогаш ce ипсииративпи анализите на ироблсмите
i

иоврзаии со вештачката иптслигенциЈа, a иосебио со иоашдицизе од 

истата за оиштеството (разни области), како и за човекот и Човештвото.
i

Тоа би бил интерессн пр.едизвик за секој истражувач иа општествеиите и 

на човечкитеироблеми.

Ието, како посебпо иптсресиа задача за идпите истражуначи би 

можела да биде - синтетизираи>е иа едпа дииамичко-холистичка и ком- 
илекснапретставаи спиказаствариосгга.изачовекоти оиштеството.

На крајот, овој труд би го завршиле со парафразиран>е иа латип- 

ска'га поговорка "sciencia longa, vita brevis," алудирајќи притоа на ограииче- 

иоста па секој човечки потфат и со иадеж дска за оваа дисерггација сепак. 

ne важи во цслост иоговорката дека„Големата книга с големо зло“.
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