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 Ка кав је ути цај ди ги тал ног окру же ња на древ не ак тив но сти чи та ња и пи са ња? У ком прав цу се ме ња 

по јам и кон цепт књи ге и ка ко функ ци о ни ше елек трон ско из да ва штво у од но су на ана лог ни свет? О овим 

и слич ним пи та њи ма про ми шља се у књи зи Дру  штве но чи та ње ко ју је 2017. го ди не об ја ви ла Народнa 

библиоте кa Ср би је као 22. пу бли ка ци ју у окви ру еди ци је Са вре ме на би бли о те ка. Књи га је де ло че тво ро 

ауто ра, пре да ва ча на Уни вер зи те ту у Са ла ман ки и чла но ва ме ђу на род но при зна те Ис тра жи вач ке гру пе 

за елек трон ско чи та ње и елек трон ске књи ге „Е-Lec tra“: Хо се–Ан то ни ја Кор дон–Гар си је, Ху лиа Алон са–

Аре ва ле, Ра кел Го мес–Ди јас и Да ни јел Лин дер. Срп ски пре вод Дру штве ног чи та ња иза шао је за хва љу ју-

ћи тру ду Ве сне Глу шче вић, a ори ги нал књи ге је об ја вљен 2013. го ди не на ен гле ском је зи ку и то из да ње 

пот пи су је ре но ми ра ни из да вач Еlsevier.

Дру штве но чи та ње је са ста вље но од осам по гла вља и сва ко од њих има са же так и кључ не ре чи. То 

омо гу ћа ва лак увид у са др жи ну сва ког одељ ка, а са мим тим, сход но дик та ту бр зи не мо дер но га до ба и 

чи та ње пре ко ре да, у за ви сно сти од ин фор ма тив не или са знај не по тре бе чи та о ца.
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пра те се и при ме њу ју струч ни про це си ко ји су усло вље ни но вим тех но ло ги ја ма, пре све га уво ђе њем и 
при ме ном ра чу на ра у нај ве ћи број би бли о теч ких ак тив но сти“.1

Мо но гра фи ју пра ти имен ски ре ги стар и ко ри шће на ли те ра ту ра, ар хив ски из во ри и по пис чла на ка 
из се риј ских пу бли ка ци ја ко ји по твр ђу ју ши ри ну ис тра жи ва ња и зна чај раз ма тра ног про бле ма јав них 
би бли о те ка.

Овом мо но гра фи јом из да вач, Би бли о те ка гра да Бе о гра да, отво ри ла је но ву еди ци ју ко ја но си име 
пр вог деч јег би бли о те ка ра у Ср би ји и пр ве управ ни це Би бли о те ке гра да Бе о гра да, Ма ри је Илић Ага по-
ве, чи ји је рад у до ме ну јав ног би бли о те кар ства у Ср би ји оста вио зна ча јан траг. Аутор ка мо но гра фи је 
је, са пра вом се мо же ре ћи, сво јим два де се то го ди шњим ис тра жи вач ким ра дом о јав ним би бли о те ка ма 
у Ср би ји и у Бе о гра ду на ста ви ла пу те ви ма Ма ри је Илић Ага по ве.

Уве ре ња сам да ће ова књи га ко ја, по ред деч јих оде ље ња, до но си крат ку исто ри ју јав них би бли о те ка 
у Ср би ји и пот пу ну исто ри ју би бли о те ка Бе о гра да, би ти од зна ча ја и ко ри сти за би бли о те ке, би бли о те-
кар ство и кул тур ну јав ност у це ли ни.

1  Бранка Драгосавац, Дечја одељења Библиотеке града Београда (Београд: Библиотека града Београда, 2018), 148.
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Нај ин те ре сант ни је, из кул ту ро ло шке, ан тро по ло шке, па и фи ло зоф ске пер спек ти ве, је сте увод но по-

гла вље „У су срет но вим кон цеп ци ја ма књи ге и чи та ња“. Ауто ри на ше вре ме ви де као по че так но вог пе-

ри о да, ко је ће се у бу дућ но сти зва ти ко лев ком ди ги тал них књи га. Кључ ну од ред ни цу са да шњег тре нут ка 

на ла зе у чи ње ни ци исто вре ме ног по сто ја ња ди ги тал них и ана лог них књи га, ко је оп сто ја ва ју по вре ме но 

ан та го ни стич ки, а по вре ме но ком пле мен тар но. Кон ста ту ју ћи да су но ве тех но ло ги је уз др ма ле кла сич ни 

кон цепт књи ге као ко нач ног штам па ног про из во да, ауто ри ана ли зи ра ју пре ђе ни ци ви ли за циј ски пут од 

књи ге као објек та до књи ге као си сте ма, као и са тим по ве за ни ево лу тив ни про цес од ин ди ви ду ал ног 

ка ко лек тив ном чи ну чи та ња. Ме ђу мно штвом на во ђе них те о ри ја са вре ме них те о ре ти ча ра ко ји се ба ве 

овом про бле ма ти ком, цен трал но ме сто за у зи ма те о ри ја „Гу тен бер го ве па рен те зе“ про фе со ра Ларс Оле 

Са у ер бер га из Дан ске. Пре ма овој те о ри ји, ко ја умно го ме ко ре спон ди ра са Ма клу а но вим про роч ким 

ра до ви ма, пет сто го ди на штам па ног тек ста би ло је са мо па рен те за (уме так) из ме ђу усме ног све та ко ји 

је до ми ни рао до штам пар ске пре се и се кун дар не усме но сти ко ју до жи вља ва мо од изу ма ин тер не та. Гу-

тен берг је, дру гим ре чи ма, са мо „па рен те за ко ја се бли жи кра ју“. Књи гу као ма те ри јал ну ствар, као сет 

ли сто ва по ве за них у је дан том, или пи смом фик си ран је зич ки до ку мент, за ме њу ју нео пи пљи ви, флу ид ни, 

вир ту ел ни пре дај ни ци по ру ка − фај ло ви и апли ка ци је. Исто вре ме но, чи та ње као при ват на ак тив ност по-

је дин ца усту па ме сто дру штве ном чи та њу ко је је јав но и гло бал но. Чи та о ци пу тем бло го ва, веб-стра ни ца 

и вир ту ел них чи та лач ких клу бо ва, ко мен та ри шу, кри ти ку ју или пре по ру чу ју про чи та но. Опет, ове он лајн 

ак тив но сти чи та ла ца омо гу ћа ва ју из да ва чи ма да пра те про да ју и чи та ност сво јих из да ња пу тем мно го-

број них плат фор ми за ди стри бу ци ју књи га. Дру штве но чи та ње на тај на чин про ди ре у сег мент про из-

вод ње и, не са мо елек трон ских пу бли ка ци ја, не го и тр жи шну суд би ну штам па них књи га чи ни ди рект но 

зависнoм од ви дљи во сти на мре жи и од го ва ра ју ћих софт вер ских про гра ма.

Ре зи ми ра ју ћи прет ход но ре че но и раз ми шља ју ћи о „но вим сце на ри ји ма и но вим кул тур ним те ри-

то ри ја ма“, ауто ри с јед не стра не кон ста ту ју да је „књи га би ла је дан од људ ских изу ма ко ји је нај ин тен-

зив ни је по ста вио про стор за се бе као све ти ли ште...“ и да су мо жда „је ди ни све ти про сто ри ко ји оста ју у 

сми слу ства ра ња хер ме тич ког, без вре мен ског и не за ви сног про сто ра, цр кве, би о ско пи и би бли о те ке“.1 

С дру ге стра не, они при ме ћу ју да се овај сми сао ре ли ги о зно сти „ба зи рао на со фи зму ко ји из јед на ча ва 

кул ту ру са чи та њем књи га…“ и да је екс пан зи ја књи ге „по ве за на са ре ли ги јом ко ја на ме ће ли тур гиј ске 

зах те ве, али та ко ђе и са дру штве ним при хва та њем ње не сли ке као хи по ста зе мо дер ног, про гре са и ин-

те ли ген ци је“.2 С по ја вом ин тер не та и у кон цер ту ме ди ја, тра ди ци о нал на књи га као ко хе рент но, по је ди-

нач но и ори ги нал но де ло, те шко да мо же задржaти над моћ но ме сто. Кон цеп ци ја са вре ме не књи ге, пак, 

у про це су је на ста ја ња и ауто ри је ви де у ду ху у ком је Грам ши ока рак те ри сао тран зи ци о не пе ри о де 

ре во лу ци је – „оно што је но во ни је пот пу но ро ђе но, а што је ста ро ни је са свим мр тво“.3

За раз ли ку од те о риј ског ка рак те ра пр вог по гла вља, на ред на са др же тек сто ве ин фор ма тив не, па и 

прак тич не при ро де. Шта ви ше, ови де ло ви књи ге мо гу се чи та ти и као ен ци кло пе диј ске од ред ни це, а 

ти чу се пој мо ва ко је смо ус пут и че сто ола ко усва ја ли за те че ни бр зи ном и за пљу сну ти све о бу хват но-

шћу тех но ло шких про ме на. Та ко се у по гла вљу „Апли ка ци је за чи та ње“ да је сво је вр сни во дич за вр сте 

уре ђа ја за чи та ње и опе ра тив них си сте ма ко ји их по др жа ва ју, фор ма та за де ши фро ва ње, ин тер ак ци ју 

и ор га ни за ци ју са др жа ја и то по себ но за књи ге, на уч не члан ке и рад на до ку мен та, но ви не, ча со пи се и 

стри по ве.

По себ но по гла вље по све ће но је но вим по слов ним мо де ли ма за чи та ње у обла ку. Де фи ни шу ћи „ра чу-

нар ство у обла ку“ и „облак тех но ло ги је“, ауто ри се ба ве и пи та њи ма по слов них мо де ла и пра ва ко ри сни-

ка обла ка, за кљу чу ју ћи да ови мо де ли раз во ја, исти на, „олак ша ва ју до ступ ност, при ступ и све при сут ност 

ин фор ма ци ја“, али и да су „на ни чи јој зе мљи што се ти че основ них пра ва по пут тај но сти по да та ка и 

си гур но сти“.4

1  Ho se–An to nio Kor don–Gar si ja et al., Dru štve no či ta nje: plat for me, apli ka ci je, obla ci i ta go vi (Be o grad: Na rod na bi bli o te ka Sr bi je, 
2017), 79.

2  Isto.

3  Isto, 80.

4  Isto, 136. 
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Отво ре ни при ступ у сре ди шту је па жње че твр тог по гла вља. У ње му се, по ред де фи ни ци је ОА (Оpen 

Ac cess), ана ли зи ра не ко ли ко ових ини ци ја ти ва и из ве стан број веб-стра ни ца где се мо гу на ћи књи ге у 

сло бод ном при сту пу. У по гла вљу је дат пре глед Cre a ti ve Com mons ли цен ци, као и си сте ма са мо стал ног 

из да ва ња и стри минг чи та ња.

Екс пли цит ни ји од го вор на основ но пи та ње дат је у по гла вљу ко је го во ри о плат фор ма ма дру штве ног 

чи та ња. Са мо дру штве но чи та ње се де фи ни ше као по себ на ко му ни ка тив на прак са скоп ча на на ро чи то 

с раз во јем елек трон ског из да ва штва. „Уче шће чи та о ца у про це су (пост)про дук ци је (у об ли ку ано та ци-

ја, под вла че ња, пре гле да, про це њи ва ња итд) да је пот пу но но ву ди мен зи ју чи ну чи та ња ка да се де ли са 

чи та о ци ма исто ми шље ни ци ма“.5 Иако дру штве но чи та ње ве зу је мо за „моћ ну ме та фо ру ко ја об у хва та 

књи гу и на ста вља да има јак ути цај на елек трон ску кул ту ру“,6 по ауто ри ма би, сход но иде ји Бо ба Стај на, 

е-шти во би ло це лис ход ни је зва ти „дру штве ном књи гом“, или „тач ком су сре та“ око не ке за јед нич ке ди-

ску си је у гло бал ној ин тер нет аре ни.

Ауто ри на да ље да ју и не ку вр сту исто риј ског пре гле да овог пој ма – од со ци ја ли за ци је зна ња за по че те 

у ре не сан си до фор ми ра ња чи та лач ких за јед ни ца у вир ту ел ном окру же њу и за кљу чу ју да „об ја вље ни ди-

ги тал ни тек сто ви при си ља ва ју нас да ре кон цеп ту а ли зу је мо књи ге, због то га што су отво ре ни је, ин тер ак-

тив ни је, пар ти ци па тив ни је... те нас те ра ју да ства ра мо но ви кон цепт би бли о те ка, ко је, као и елек трон ске 

књи ге ко је др же, тре ба да бу ду ди на мич ни је и енер гич ни је.“7 Ауто ри на овом ме сту по зи ва ју би бли о те ке 

и би бли о те ка ре на ак тив ни је укљу чи ва ње у про цес раз ме не ин фор ма ци ја и ја чу дру штве ну ин тер ак ци ју 

са ко ри сни ци ма, скре ћу ћи па жњу и на по тре бу раз во ја ди ги тал них ком пе тен ци ја ме ђу би бли о теч ким 

осо бљем.

На ред на два по гла вља по све ће на су веб 2.0 ала ти ма, бу ду ћи да се у њи ма на ла зи тех но ло шки кључ 

за омо гу ћа ва ње дру штве ног чи та ња. Реч је о пер со на ли за ци ји – при ла го ђа ва њу не са мо фор ма та, не го и 

си сте ма са др жа ја у раз ли чи тим из во ри ма ин фор ма ци ја, као и упо тре би та го ва ко ји озна че ним књи га ма 

да ју ве ћу ви дљи вост и са мим тим и ве ћи ка па ци тет да стиг ну до ши ре пу бли ке.

У „До дат ку“ ове књи ге мо гу се на ћи ко ри сни пре тра жи ва чи и сај то ви ко ји под у пи ру иде ју чи та ња ко-

је по ста је дру штве ни је и пар ти ци па тив ни је, реч ју, све ши ре ис ку ство.

Про те кло вре ме од об ја вљи ва ња Дру штве ног чи та ња по твр ди ло је кон ста та ци ју да смо још увек на 

пра гу ево лу ци је у но вој вр сти ко му ни ка ци је, чи та ња и пи са ња. Уоста лом, и са ма ова књи га ко ја вр ло 

убе дљи во го во ри о мул ти ме ди јал ном, он лајн, ин тер ак тив ном – дру штве ном чи та њу, зве зда је Гу тен бер-

го ве га лак си је. Про те кло вре ме та ко ђе по ка зу је и да су ауто ри по ла га ли го то во уто пиј ске на де у но ве 

тех но ло шке ала те, из ме ђу оста лог из ра жа ва ју ћи уве ре ње да „по раст раз ме не ми шље ња ко је под сти че 

дру штве но чи та ње чи ни нас кри тич ни јим, од го вор ни јим као чи та о це, као пи сце, чак и као гра ђа не“.8 

Ме ђу тим, ова уто пиј ска цр та, као и из о ста вља ње бит них пи та ња ме ђу ко ји ма и оно о ди ги тал ном ја зу, 

не ума њу ју ни фак то граф ску ни те о риј ску вред ност књи ге. То ће ре ћи да су уред ни ци еди ци је Са вре ме на 

би бли о те ка на пра ви ли до бар из бор, про на ла зе ћи у њој, сход но име ну еди ци је, и не што мо дер но и не-

што не про ла зно вред но.

5  Kor don–Gar si ja et al., Dru štve no či ta nje..., 159.

6  Isto.

7  Isto, 207.

8  Isto, 16.


