
International Federation of Library Associations and Institutions  

Social media children, and young people @ the library 

 

 

 

 

STATEMENT SOCIAL MEDIA CHILDREN AND YOUNG ADULTS @ THE LIBRARY - SAFETY, PRIVACY AND 

ONLINE BEHAVIOR 

 

IFLA ИЗЈАВА П ДРУШТВЕНИМ МЕДИЈИМА, ДЕЦИ И МЛАДИМА У БИБЛИПТЕЦИ - БЕЗБЕДНПСТ, 

ПРИВАТНПСТ И ППНАШАОЕ У ПНЛАЈН ПКРУЖЕОУ 

 
Објавип Стални кпмитет IFLA Секције за библиптеке за децу и младе 

 

пктпбар 2015. 

 

Увпд 

 

Сајтпви друштвених мрежа кап штп су Фејсбук, Инстаграм и Твитер вепма су пппуларни међу 

децпм, укључујући и пне најмлађе. Ови сајтпви пмпгућавају деци да буду изузетнп креативни у 

пнлајн пкружеоу,  да буду у кпнтакту са пријатељима,  да искажу свпје мишљеое кпристећи 

велики избпр различитих медија и апликација кап штп су видеп фпрмати, фптпграфије, музика 

и ћаскаое. 
 

Ове преппруке заснпване су на платфпрми „Insafe“ - Еврппске мреже центара за ппдизаое 

свести п безбеднпм и пдгпвпрнпм кпришћеоу интернета и мпбилних уређаја за младе. 

 

Ппрука п безбеднпсти, приватнпсти и начину ппнашаоа за децу и младе 

 

Интернет је пдличнп местп за учеое, истраживаое, учествпваое, кпмуникацију и забаву. 

Међутим, баш кап и у реалнпм свету, ппстпје какп ризици такп и велика кприст. Обратите 

пажоу на дпле наведене савете кпји мпгу ппмпћи вама и вашпј ппрпдици да будете безбедни 

у пнлајн пкружеоу. 

 

1. Какп изгледају твпји дигитални трагпви? 

 

Размисли пре негп штп нештп пбјавиш! Све штп ппставиш пнлајн ту ће и пстати и ппстати 

твпј  ''дигитални траг''  кпји сви мпгу видети.  Запамти да нештп штп си данас пбјавип мпже 

читати некп и у будућнпсти, мпжда за пет или десет гпдина. Да ли ће те тп приказати у 

дпбрпм светлу? 

 

2. i h8 u (I hate you) – Мрзим те 

 

Према другима се ппнашај пнакп какп би желеп да се пни ппнашају према теби. Акп си 

жртва сајбер насиља,  реци тп пдраслпј пспби  пд ппвереоа, некпме кп ће мпћи да ти 

ппмпгне. Немпј да патиш сам, акп примиш неприкладну ппруку или слику забележи је! 



3. Кп су твпји сагпвпрници? 

 

Буди пдгпвпран кприсник интернета – увек имај на уму да су људи кпје ппзнајеш самп у 

пнлајн пкружеоу јпш увек странци за тебе. Важнп је да твпји пнлајн пријатељи тп и пстану – 

немпј пдлазити да се уппзнаш са оима уживп без претхпднпг дпгпвпра са рпдитељима или 

пдраслима у кпје имаш ппвереоа. 

 

4. Какп да решиш прпблем? 

 

Акп нештп крене у ппгрешнпм правцу или се псетиш нелагпднп и узнемиренп дпк си у 

пнлајн пкружеоу, распитај се кпја су твпја права. Ппвери се рпдитељима или заппсленима у 

библиптеци или другим пспбама пд ппвереоа. Прпвери да ли на сајту кпји кпристиш 

ппстпји ппција за пријаву злпстављаоа или кпнтактирај ппдршку за ппмпћ. Обрати се 

заппсленима у библиптеци и затражи ппмпћ. 

 

Ппрука за рпдитеље 

 

Заппслени у вашпј библиптеци мпгу пдиграти важну улпгу у вези са вашим пбразпваоем пп 

питаоу  друштвених медија кпје кпристе ваша деца. 

 

Заппслени у библиптеци мпгу вас инфпрмисати п  разликама међу мнпгпбрпјним 

друштвеним мрежама, а мпгу вам указати и на важнпст вашег уппзнаваоа  п тпме какп се 

ваша деца ппнашају и кпмуницирају када су у пнлајн пкружеоу. 

 

Заппслени у вашпј библиптеци мпгу бити ваши саветници, инфпрмисати вас п трендпвима  

друштвених медија и начину кпмуникације са вашим дететпм, п друштвеним мрежама и 

сигурнпм ћаскаоу. На пример: 

 

Савети за рпдитеље 

 

Разгпварајте са вашпм децпм. Питајте их да вам ппкажу шта раде када су у пнлајн 

пкружеоу. Дијалпг је кључ превенције, кап штп је тп и у реалнпм свету. 

 

Будите у тпку са најнпвијим вестима из пбласти пнлајн безбеднпсти такп штп ћете се 

регистрпвати за вести са сајта “Insafe”. 

 

Важнп је да схватите екпнпмске ппследице кпје мпгу бити резултат даваоа ппверљивих 

ппдатака или брпјева ваших кредитних картица и лпзинки или пдгпвпра на различите 

рекламе. 

 

Већина ризика на интернету ппвезана је са начинпм ппнашаоа, а не са технплпгијпм. Ваше 

живптнп искуствп најбпљи је впдич кпји деца мпгу имати какп у реалнпм такп и у 

виртуелнпм пкружеоу. 

 

 

 



Ппрука за библиптекаре и друге стручоаке кпји раде са децпм 

 

Од велике је важнпсти да сви кприсници, ппсебнп деца, буду у мпгућнпсти да уппзнају 

преднпсти, али и да правилнп схвате пдгпвпрнпст приликпм кпришћеоа бесплатнпг 

интернета и друштвених медија кпји су на распплагаоу у библиптеци. Инфпрмације п 

начину кпришћеоа интернета мпрају бити лакп разумљиве и приказане на различите 

начине на пример текстпм, сликпм, вербалним ппрукама, итд. и тп на различитим 

језицима. 

 

Значајан задатак библиптека пгледа се и у оихпвпј ппмпћи у ппдизаоу свести деце и 

младих п оихпвпм начину ппнашаоа на мрежама и мпбилним уређајима. Важнп је да децу 

пбучимп на кпје начине  да схвате и реагују када се супче са пдређеним ситуацијама када су 

пнлајн. 

 

Свет дигиталних медија за  данашоу децу и младе је прирпдан деп оихпве стварнпсти, а 

ми кап заппслени у библиптекама требалп би пву чиоеницу да имамп на уму. Заппслени у 

библиптеци  мпра да ппседује знаоа и вештине какп би плакшап деци кпришћеое 

дигиталних медија и ппмпгап им да предвиде пдређене ситуације кпје мпгу прпистећи 

приликпм кпришћеоа пнлајн медија. 

 

Пружите деци инфпрмације, мпгућнпсти и ппдршку за претраживаое мрежа и мпбилних 

уређаја и тиме ћете им ппмпћи да не буду излпжени негативним и штетним искуствима дпк 

су у пнлајн пкружеоу. 

 

Улпге библиптеке: 

 

 Омпгућите приступ интернету и друштвеним медијима 

 Ппдучавајте децу п безбеднпсти, приватнпсти и пнлајн ппнашаоу 

 Обезбедите инфпрмације, упутства и впдиче за рпдитеље 

 Ппмпзите деци и рпдитељима да превазиђу прпблематичне ситуације 

 Пружите јасне инфпрмације п закпнскпј регулативи  у вези са пвпм темпм 

 

Заппслени у библиптеци имају значајну улпгу у пбразпваоу рпдитеља п начину на кпји деца 

кпристе друштвене медије.  

 

Заппслени у библиптеци мпгу да ппдстакну рпдитеље и децу да заједнп приступе истраживаоу 

друштвених мрежа. 

 

Заједнп са рпдитељима, заппслени у библиптеци мпгу да се ппнашају кап саветници и да 

инфпрмишу рпдитеље п актуелним трендпвима друштвених медија, кап и п начину  

кпмуникације са децпм п друштвеним мрежама и безбеднпм ћаскаоу. 

Кап једнпм пд  заппслених у библиптеци важнп је да се уппзнате са услугама друштвених 

мрежа. За већину сајтпва прпписанп је да их мпгу кпристити деца узраста пд 13 или 14 гпдина, 

мада ппстпје и пни интерактивни сајтпви ппсебнп дизајнирани за млађи узраст деце. Јаснп 

разумеваое пвих сајтпва пмпгући ће вам да будете сигурни да деца кпја кпристе услуге 

библиптеке бирају пдгпварајуће садржаје и кпристе их на безбедан и кпнструктиван начин. 



Честп ппстављана питаоа: 

Питаое: Какп библиптекари мпгу унапредити свпје вештине п друштвеним медијима? 

Пдгпвпр: Учите једни пд других кап и пд других стручоака и младих. 
 

Питаое: Где мпгу да пријавим незакпнити садржај? 

Пдгпвпр: Незакпните садржаје мпжете пријавити фпндацији „Internet Watch Foundation“ кпја 

има линије за ппдршку у некпликп земаља. 
 

Питаое: Са ким мпгу да разгпварам акп сам забрунут збпг нечега штп се дешава пнлајн? 

Пдгпвпр: Разгпварај са рпдитељима или пдраслима у кпје имаш ппвереоа или ппзпви брпј за 

ппдршку. 
 

Питаое: Где мпгу да прпнађем више инфпрмација п тпме какп да сачувам безбеднпст мпје 

ппрпдице када смп пнлајн? 

Пдгпвпр: Већина држава има прганизације ппсвећене безбеднпсти на интернету. 

 

На пример: 

www.saferinternet.org 

“Insafe” је Еврппска мрежа центара за ппдизаое свести п прпмпвисаоу безбеднпг и 

пдгпвпрнпг кпришћеоа интернета и мпбилних уређаја за младе људе. Оснпвана је у сарадои 

са „Safer Internet Program”. 

www.wiredsafety.org  

„Wired Safety“ – вплпнтерска прганизација раширена пп целпм свету са седиштем у САД 

www.esafety.gov.au 

Преппруке аустралијске владе 

 

 

 

 

Превеле са енглеског: Даниела Скоковић и Весна Црногорац 

 

 

 

 

 
© 2015 by International Federation of Library Associations and Institutions. This work is licensed under the Creative 
Commons Attribution 3.0 (Unported) license. To view a copy of this license, visit: 
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0  

 
IFLA  
P.O. Box 95312  
2509 CH Den Haag  
Netherlands www.ifla.org 

 

 

 

http://www.saferinternet.org/
http://www.wiredsafety.org/
http://www.esafety.gov.au/
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0

