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Ту ма че ње се ми о ти ке кул ту ре мо ра се за сни ва ти 
на не ко ли ко кључ них ко до ва ко ји су бит ни као фак то-
ри кул тур ног иден ти те та. То је по себ но ва жно да нас у 
про це су гло ба ли за ци је и гу бље ња ин те ре со ва ња за спе-
ци фич но сти ма лих кул ту ра. Је дан од кључ них по ка за-
те ља сва ке кул ту ре је њен од нос пре ма књи зи, би ло да 
је тра ди ци о нал но штам па на или елек трон ски до ступ на. 
На жа лост, и она, као ду го ве ки по сред ник у сти ца њу зна-
ња, тр пи оп ште трен до ве про те ри ва ња из ре фе рент них 
скла ди шта и при ла го ђа ва се „ге не ра ли зо ва ном при-
сту пу са зна ња око ли шним пу тем, пре ко све та за ба ве и 
ига ра“. Ин те ре со ва ње струч не јав но сти о то ме ко ли ко 
је зна ча ја и про сто ра у срп ским ме ди ји ма по све ће но 
фе но ме ну књи ге и ко ји су об ли ци но ви нар ског из ра жа-
ва ња при ме ње ни, за до во ље но је ис тра жи ва њем у окви-
ру про јек та „Ме диј ски трет ман књи ге“. Ини ци ра но је 
про гра мом Го ди на књи ге и је зи ка Ми ни стар ства кул ту ре 
и ин фор ми са ња, а спро ве де но на Фа кул те ту по ли тич ких 
на у ка у Бе о гра ду. Ре зул та те је при ре ди ла и об ја ви ла у 
фор ми збор ни ка про фе сор Не да То до ро вић.

Мла ди ис тра жи ва чи, њих два де сет че тво ро – на-
став ни ци, пост ди плом ци и за по сле ни у ис пи ти ва ним 
ме ди ји ма, ана ли зи ра ли су 29 је ди ни ца штам па них и 
елек трон ских ме ди ја то ком де цем бра 2008. и ја ну а ра 
2009. го ди не. Циљ ис тра жи ва ња био је и да се уста но ви 
да ли књи га мо же да оп ста не (и да ли оп ста је) у да на-
шњим ме ди ји ма у Ср би ји. Она је су о че на са су жа ва њем 
ме диј ског тр жи шта, же сто ком кон ку рен ци јом и га ше-
њем по је ди них ме ди ја, са све оп штом та бло и ди за ци јом 
и под стал ним при ти ском тр жи шта ко је их усме ра ва ка 
ко мер ци јал но-за бав ном по пу ли зму на ште ту кул тур но-
обра зов не про мо тив но сти и елит ног по и ма ња књи ге и 
чи та ња. Утвр ђи ва ње ва лид них по ка за те ља ини ци ра-
но је из пе си ми стич ке по зи ци је не по вољ ног по ло жа ја 
кул ту ре и ме ди ја у Ср би ји. У оп штем сво ђе њу, то је и 
по твр ђе но, уз кон ста та ци ју Не де То до ро вић да из са-
вре ме них ме ди ја не ста је „ква ли тет на књи жев на кри ти-
ка“. Кад фа во ри зо ва на књи га из књи жев не про дук ци је 
ова ко про ла зи, шта ли је тек са пред ста вља њем пу бли-
ка ци ја из струч них обла сти (што, на жа лост, ни је био 
пред мет ис пи ти ва ња)?

При ло зи у збор ни ку, по ред „Уво да“ и обим ног и кључ-
ног при ло га „Ме диј ски трет ман књи ге“ Не де То до ро вић, 
ре фе рент но до пу ња ва ју ком плек сну те му. Ме ђу њи ма 
су: „По ло жај књи ге у ме ди ји ма“ Је ле не Ђор ђе вић, „Кул-
тур не ру бри ке у срп ским ме ди ји ма и Кул тур не ру бри ке 

у штам па ним ме ди ји ма“ 
Је ле не Р. Ђор ђе вић, „Те-
ле ви зи ја – про мо ци ја 
или смрт књи ге“ Ја сми-
не Вр ба вац, „Књи га на те ле ви зи ји и Оп ста нак кул тур-
но-обра зов ног про гра ма“ На та ше Си ме у но вић-Ба јић, 
„Та бло ид на вест и свест или ка ко до ма ћи ме ди ји из ве-
шта ва ју о књи зи“ Са ње До ма зет и „О књи га ма на те ле ви-
зи ји“ Гор да не Ма рић.

Ис тра жи ва ње Не де То до ро вић об у хва ти ло је шест 
днев них ли сто ва (По ли ти ка, Ве чер ње но во сти, Блиц, Да-
нас, Глас јав но сти, Днев ник – Но ви Сад), че ти ри кул тур на 
до дат ка днев них ли сто ва (По ли ти ка, Ве чер ње но во сти, 
Блиц, Да нас) три ча со пи са (НИН, Вре ме, Еко но мист), 
че ти ри град ска ма га зи на Yel low Cab, Sin gi du num We ekly, 
Grad, City ma ga zin), пет спе ци ја ли зо ва них жен ских ма-
га зи на (Ба зар, Co smo po li tan, Joy, Jo lie i Gra zia), два ло кал-
на из да ња (Зре ња нин и Зре ња нин ске но ви не), је дан ра дио 
про грам (Ра дио Бе о град 1), ин фор ма тив ни про грам те-
ле ви зи ја РТС, Сту дио Б и Б92, као и јед ну спе ци ја ли зо-
ва ну се ри ју у окви ру кул тур ног про гра ма Јав ног сер ви са 
(Ме тро по лис). Ни су ана ли зи ра на она днев на пе ри о дич-
на из да ња ко ја то ком јед не сед ми це ни су об ја ви ла би ло 
ка кав текст о књи зи, по пут Press-а.

Ре зул та ти по ка зу ју да је по вољ ни ја си ту а ци ја у не-
дељ ни ци ма и днев ним из да њи ма ко ји су на пи се о кул ту-
ри пре ме сти ли у кул тур не до дат ке. Са зна ње да ти раж не 
опа да у да не ка да се ови до да ци штам па ју, уно си до зу 
оп ти ми зма. Трет ма ном кул тур них са др жа ја из два ја ју се 
днев ни ли сто ви (По ли ти ка и Да нас), као и не дељ ни ци 
ко ји у ана ли тич ком ма ни ру при ка зу ју но ве књи ге (НИН 
и Вре ме). На атрак ти ван на чин Ве чер ње но во сти и Блиц 
при вла че нај мла ђу пу бли ку. Успе шну кул тур ну по ли ти-
ку во де ли сто ви, ча со пи си и спе ци ја ли зо ва ни ма га зи ни 
ко ји до де љу ју књи жев не на гра де (НИН, Ве чер ње но во сти, 
Ба зар). Те ле ви зи ја све ма ње вред ну је као ва жне при ло-
ге о књи зи, осим сег ме на та и спе ци ја ли зо ва них еми си ја 
то ком одр жа ва ња Сај ма књи га у Бе о гра ду, или ино стра-
них сај мо ва где су при сут ни на ши из да ва чи.

По твр ђе не су прет по став ке да „књи га иш че за ва, 
осим у рет ким слу ча је ви ма“, а у за кључ ци ма до ми ни-
ра за бри ња ва ју ћа кон ста та ци ја „они ко ји не чи та ју књи-
ге, не ће уско ро чи та ти ни но ви не“. Ово ис тра жи ва ње је 
за по че то са прет по став ком да ме диј ски пред ста вље не 
књи ге сти жу до чи та ла ца, али као па ра докс кон ста ту је-
мо – оних чи та ла ца чи ји се број све ви ше сма њу је. 
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Мо но гра фи ја Цир ку ла ци ја би бли о теч ке гра ђе Да ни-
је ле Те шен дић об ја вље на је у би бли о те ци Dis ser ta tio 
За ду жби не Ан дре је вић под ред ним бр о јем 287. Пред-
ста вља при ре ђе ну док тор ску ди сер та ци ју Софт вер ски 
си сте ми за цир ку ла ци ју би бли о теч ке гра ђе у окви ру би бли-
о теч ке мре же од бра ње ну 2010. го ди не на При род но-ма-
те ма тич ком фа кул те ту Уни вер зи те та у Но вом Са ду, пред 
ко ми си јом у са ста ву: пр оф. др Ду шан Сур ла (мен тор), 
пр оф. др Ми лош Рац ко вић, пр оф. др Ду шан Стар че вић, 
пр оф. др Зо ра Ко њо вић и пр оф. др Бран ко Ми ло са вље-
вић. Аутор ка је до цент При род но-ма те ма тич ког фа кул-
те та у Но вом Са ду за ужу на уч ну област ин фор ма ци о ни 
си сте ми. Об ја ви ла је јед ну мо но гра фи ју од на ци о нал ног 
зна ча ја и је да на ест на уч них ра до ва од ко јих су два у ме-
ђу на род ном ча со пи су са СЦИ ли сте.

Књи га се ба ви де лом би бли о теч ког по сло ва ња ве-
за ним за рад са ко ри сни ци ма, од но сно раз во јем си-
сте ма за цир ку ла ци ју у окви ру би бли о теч ког си сте ма 
БИ СИС. Има 84 стра не и са сто ји се од 12 по гла вља. На-
кон увод них по гла вља, опи са ни су: рад са ко ри сни ци ма 

би бли о те ке, би бли о теч-
ки стан дар ди за раз ме ну по да та ка, си стем за цир ку ла ци-
ју, кли јент/сер вер под си стем, цир ку ла ци ја у кон зор ци ју-
му и NCIP пр о то кол. На кра ју су дати по пис ли те ра ту ре, 
ин декс пој мо ва и ре зи ме на ен гле ском је зи ку.

У мо но гра фи ји је oписана архи тек ту ра софт вер-
ског си сте ма за цир ку ла ци ју би бли о теч ке гра ђе, као 
и ње го во пр о ши ре ње на ни во цир ку ла ци је у кон зор-
ци ју му би бли о те ка. Си стем по др жа ва све стан дард не 
ак тив но сти у ра ду са ко ри сни ци ма: учла ње ње но вих, 
пр о ду же ње чла на ри не, за ду жи ва ње и раз ду жи ва ње, 
пре тра жи ва ње ко ри сни ка и фон да, ге не ри са ње ста ти-
стич ких из ве шта ја и дру го. Си стем је ре а ли зо ван као 
не за ви сна софт вер ска ком по нен та ко ја се мо же ин-
те гри са ти и у дру ге би бли о теч ке си сте ме и по др жа ва 
рад са раз ли чи тим фор ма ти ма би бли о граф ских за пи-
са. Та ко ђе, си стем по др жа ва два на чи на ко му ни ка ци је 
из ме ђу кли јент ске апли ка ци је и ба зе по да та ка, чи ме је 
омо гу ћен рад си сте ма и у окви ру ло кал не мре же и на 
ин тер не ту.

Жи ви мо у ин фор ма ци о ном до бу – за сно ва ном на 
по сту ла ти ма вред но ва ња ре фе рент но сти књи ге, али 
ка ко ће мо се у гра ни ца ма Ср би је од ре ди ти пре ма 
очи глед ним ефек ти ма си му ли ра ног зна ња из књи га? 
Пред сто ји нам отре жње ње над ди јаг но зом по зајм ље-
ном из Бо дри ја ро ве књи ге Си му ла кру ми и си му ла ци ја: 
„Ми да нас до жи вља ва мо ста па ње свих вир ту ел них на-
чи на из ра жа ва ња у на чи ну огла ша ва ња, у на чи ну ре-
кла ме. Сви пр во бит ни кул тур ни об ли ци, сви од ре ђе ни 
је зи ци ап сор бу ју се у го во ру ре кла ме, јер је он без ду-
би не, тре ну тан и тре нут но за бо ра вљен. То је три јумф 
по вр шног об ли ка, нај ма њи за јед нич ки име ни тељ свих 
зна че ња, нул ти сте пен сми сла, три јумф ен тро пи је над 
свим мо гу ћим тро пи ма. Нај ни жи об лик енер ги је зна ка. 
Тај не ар ти ку ли са ни тре нут ни об лик, без про шло сти, без 

бу дућ но сти, без мо гу ћег пре о бра жа ја, бу ду ћи да је он 
по след њи, по се ду је сна гу свих оста лих об ли ка.“1

По во ди за ме диј ски трет ман књи ге, као пред ме та и 
са др жа ја ис пи ти ва ња су број ни, и под сти цај ни су ме то-
до ли ги ја, узор ци, ре зул та ти и пред ло зи уче сни ка ан ке те 
о то ме ка ко би ТВ Бе о град мо гла бо ље да се ба ви књи га-
ма и књи жев но шћу. Ја сно је да збор ник Ме диј ски трет-
ман књи ге под сти че на раз ми шља ња о спро ве де ном, али 
и бу ду ћим ис тра жи ва њи ма, о то ме ко ли ко је ре кла ми-
ра на књи га за вр ши ла у ру ка ма чи та ла ца и да ли су ње ни 
са др жа ји до при не ли кул тур ном уз ди за њу ста нов ни штва 
у етич ким и естет ским раз ме ра ма. 

1  Žan Bo dri jar, Si mu la kru mi i si mu la ci ja (No vi Sad: Sve to vi, 1991), 91.


