
ОДРАЗ	 Читалиште	37	(новембар	2020)	 93
 
 УДК 004.6
 027.52(734.7)
 004.9:[766:659.133“18“
 027.52(734.7):004.9 
 
 doi: 10.19090/cit.2020.37.93-102
 Прегледни рад

Мо тив чи та ња на пла ка ти ма  
с кра ја 19. ве ка у Ди ги тал ним збир ка ма 
Њу јор шке јав не би бли о те ке

Је ле на Јо вин
Би бли о те ка Ма ти це срп ске, Но ви Сад
jo vinj@bms.ns .ac .rs 

Са же так
У ери дигитализације, све већа количина грађе постаје доступна корисницима на вебу. Сходно томе, за потребе 
прикупљања материјала током приређивања изложбе, припреме предавања, истраживања историје неког народа, 
живота одређеног сликара, писања блога или постовања твита, неопходне илустрације, фотографије или рукописи 
могу се потражити на неком од портала са дигитализованом грађом попут Еуропеане, Дигиталне јавне библиотеке 
Америке и многих других. Овај рад има за циљ да прикаже ток претраживања одабране теме и грађе мотива читања на 
плакатима на порталу Дигиталних збирки Њујоршке јавне библиотеке, с обзиром на то да је део грађе јавно доступан. 
Поред многобројних могућности коришћења и дељења грађе за кориснике портала, указано је и на потешкоће у њеном 
претраживању. Сврха рада је да се из угла библиотекара као корисника, читаоцима приближи функционисање једног 
портала са дигитализованом грађом, укаже на проблематику њене обраде, видљивости и досупности, као и да подстакне 
библиотекаре да осмисле идеје и решења за израду што привлачнијих, прегледнијих и кориснику прилагођених портала.

Кључне речи: Њујоршка јавна библиотека (New York Public Library), портал, дигитализована грађа, јавна доступност, 
претраживање, плакат, читање, класификација, метаподаци, дељење, прегледност, прилагођеност кориснику

Увод

Упр кос са вре ме ном фе но ме ну при су ства све ве ће ко ли чи не јав но до ступ не ди ги та ли зо ва-
не гра ђе на ин тер не ту, пред ко ри сни ке се на ме ћу но ви иза зо ви по пут (не)ла ко ће ње ног пре-
тра жи ва ња и про на ла же ња. Мно ги ис тра жи ва чи, пре да ва чи, умет ни ци, ар хи ви сти, из да ва чи, 
би бли о те ка ри и дру ги ко ри сни ци до дат но се су о ча ва ју са пи та њем пра ва ко ри шће ња, ре про-
ду ко ва ња и мо гућ но сти ма ње ног де ље ња. Ау тор ка ра да до ти че се ових аспе ка та ко ри шће-
ња гра ђе пред ста вља ју ћи кон кре тан при мер про це са и про бле ма ти ке пре тра жи ва ња гра ђе на 
ода бра ном пор та лу.

Не по сре дан по вод за ис тра жи ва ње био је пост Њу јор шке јав не би бли о те ке на Ин ста гра му 
у ко јем је про мо ви сан он лајн бил тен са пре по ру ка ма за чи та ње. У ње му је при ка за на на слов-
на стра ни ца ча со пи са Har per’s Ma ga zi ne, об ја вље ног 1897. го ди не, са илу стра ци јом Едвар да 
Пен фил да (енг. Ed ward Pen fi eld),1 чи ји де та љи су на ве ли ау тор ку да ис тра жи мо тив чи та ња на 
пла ка ти ма у Ди ги тал ним збир ка ма ове би бли о те ке (Сл. 1). Под мо ти вом чи та ња под ра зу ме ва 
се ви зу ел но пред ста вље на људ ска фи гу ра, не кад и ви ше, у сто је ћем или се де ћем по ло жа ју, са 
пу бли ка ци јом у ру ка ма и по гле дом упе ре ним ка њој. За пра во, ра ди се о вр ло за ни мљи вој, али 
тех нич ки зах тев ној по тра зи за илу стра ци ја ма су бје ка та ко ји по сма тра ју, од но сно чи та ју пу бли-
ка ци ју, нај че шће у об ли ку но ви на или књи ге.

1  Аме рич ки илу стра тор и умет нич ки уред ник ча со пи са Har per’s, пре по зна тљив по јед но став но сти об ли ка и све де ном ко ло ри ту на 
ди зај нер ским ре ше њи ма на слов ни ца, пла ка та, ка лен да ра и илу стра ци ја ма при ча и чла на ка. Ње го ви ли ков ни ра до ви оста ви ли 
су зна ча јан траг у исто ри ји аме рич ке илу стра ци је, пла ка та и гра фич ког ди зај на.
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За по че так би ће при ка зан сам кон текст у ко јем се од ви ја ис тра жи ва ње, од но сно опи са-
не ка рак те ри сти ке пор та ла са ди ги та ли зо ва ном гра ђом и мо гућ но сти ма ко је он ко ри сни ци ма 
пру жа.

Сли ка 1.  Пост Њу јор шке јав не би бли о те ке на Ин ста гра му са та гом #NYPLDi gi tal Col lec ti ons и ID бро јем 
пла ка та2

Ди ги тал не зби р ке Њу јор шке јав не би бли о те ке

„До ступ ност је ва жна јер же ли мо да љу ди ко ри сте на ше збир ке ка ко би обо га ти ли свој и 
жи во те дру гих. Ве ру јем да је то раз лог што гра ђу пр во са ку пља мо и об ра ђу је мо, си сте ма ти-

зу је мо по ве ко ви ма и де це ни ја ма, а за тим вр ши мо ди ги та ли за ци ју.”3

Џош Ха дро

От ка ко је пу ште на у јав ност, ја ну а ра 2015. го ди не, плат фор ма под на зи вом Ди ги тал не зби-
р ке Њу јор шке јав не би бли о те ке4 не пре ста но уве ћа ва број је ди ни ца гра ђе. Тре нут но их бро ји 
чак 898.802, ко је пред ста вља ју са мо део ра зно ли ког ма те ри ја ла из бо га тих зби р ки Би бли о те-
ке: књи ге, ви део-за пи се, ге о граф ске кар те, ру ко пи се, илу стра ци је, фо то гра фи је и дру го. По-
ред ста тич них сли ка, на веб-сај ту се на ла зи и ау дио, ви део и тек сту ал на гра ђа, као и ин тер ак-
тив ни са др жа ји по пут раз ли чи тих екс пе ри ме на та: ани ма ци ја фо то гра фи ја,5 иден ти фи ко ва ње 
згра да и дру гих де та ља на ста рим ге о граф ским кар та ма Њу јор ка,6 игра ис тра жи ва ња пла но ва 

2  The New York Pu blic Li brary, “Are you al ways on the lo o ko ut for your next gre at read?”, In sta gram, 15. 9. 2020, https://www.in-
sta gram.co m/p/CC04QBmJW3s/.

3  Josh Ha dro, “Ma nu fac tu ring Im pact: Why We Di gi ti ze“, New York Pu blic Li brary, No vem ber 6, 2017, pre u ze to 24. 7. 2020, https://
www.nypl.org/blog/2017/11/06/ma nu fac tu ring-im pact-di gi ti ze.

4  The New York Pu blic Li brary, “Di gi tal Col lec ti ons”, pre u ze to 24. 7. 2020, https://di gi tal col lec ti ons.nypl .or g/.
5  Ste re o gra ni ma tor, pre u ze to 2. 8. 2020, http://ste reo.nypl.org/.
6  Тhe New York Pu blic Li brary, Bu il ding in spec tor. Kill ti me. Ma ke hi story, pre u ze to 2. 8. 2020, http://bu il din gin spec tor.nypl .or g/.
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гран ди о зних ста но ва у овом гра ду с по чет ка 20. ве ка и мно ги дру ги.7 Ту је и алат ка за ви зу ел но 
пре гле да  ње 187.000 ди ги тал них фо то гра фи ја ви со ке ре зо лу ци је, илу стра ци ја и до ку ме на та 
из јав ног до ме на, ко ја омо гу ћа ва ко ри сни ци ма да их ис тра жу ју по вре мен ској од ред ни ци, 
жан ру, збир ка ма или бо ји.8 Тре ба ло би спо ме ну ти и мо гућ ност за кре а тив но ко ри шће ње фо то-
гра фи ја ви со ке ре зо лу ци је на па пи ру, му ра ли ма, тка ни на ма.9 На кра ју, ва жно је ис та ћи да иза 
свих ових ино ва ци ја и апли ка ци ја сто је ти мо ви би бли о те ка ра и ку сто са у са рад њи са оде ље-
њи ма за ди ги та ли за ци ју.10 Што се ти че ци ље ва ове плат фор ме, пре ма ми шље њу Џо ша Ха дра, 
она по сто ји да би ди ги та ли зо ва ној гра ђи пру жи ла од го ва ра ју ће он лајн окру же ње и ин спи ри-
са ла љу де да је ко ри сте и ре про ду ку ју, уче и ства ра ју но ва де ла.11 

 

Сли ка 2. Пре тра жи вач Ди ги тал них збир ки Њу јор шке јав не би бли о те ке

 

Пре тра жи ва ње ди ги тал них збир ки

По сту пак пре тра жи ва ња је кључ ни мо ме нат у ис тра жи ва њу гра ђе и за ко ри сни ке је де таљ-
но об ја шњен и илу стро ван у увод ном члан ку бло га на веб-сај ту Би бли о те ке,12 до ко јег во ди 
сим бол „i” (енг. in for ma tion), сме штен по ред пре тра жи ва ча на при ступ ној веб-стра ни ци (Сл. 
2). Је ди ни це на веб-сај ту пор та ла су та ко ор га ни зо ва не да их је мо гу ће пре тра жи ва ти на три 
ни воа: по је ди ни ци гра ђе, збир ци, или оде ље њу ко јем при па да ју. Оде ље ња, њих 24, су опет ор-
га ни за ци о не је ди ни це би бли о те ке чи ја је гра ђа пред ста вље на (нпр. Бер го ва збир ка ен гле ске 
и аме рич ке књи жев но сти,13 Оде ље ње за по зо ри ште Би ли ја Ро у за,14 Оде ље ње за плес Џе ро ма 

7  Ma u ri cio Gi ral do, re mix by, “Man sion Ma ni ac“, Apart ment Ho u ses of the Me tro po lis col lec tion, pre u ze to 24. 7. 2020, http://pu-
blic do main.nypl .or g/man sion-ma ni ac/.

8  Brian Foo, re mix by, A pu blic do main of NYPL Labs, pre u ze to 2. 8. 2020, http://pu blic do main.nypl .or g/pd -vi su a li za tion/.
9  La u ren Lam pa so ne, “#nyplre mix: Get Cre a ti ve With the Pu blic Do main“, New York Pu blic Li brary, Ja nu ary 6th 2016, pre u ze to 24. 

7 2020, https://www.nypl.org/blog/2015/01/06/cre a ti vity-pu blic-do main.
10  NYPL Tec hno logy Gro up, NYPL Labs.
11  Josh Ha dro, “NYPL Di gi tal Col lec ti ons Plat form: An In tro duc tion“, New York Pu blic Li brary, Ja nu ary 21st 2015, pre u ze to 2. 8. 

2020, https://www.nypl.org/blog/2015/01/21/di gi tal-col lec ti ons-plat form-in tro.
12  Josh Ha dro, “NYPL Di gi tal Col lec ti ons Plat form: An In tro duc tion“, New York Pu blic Li brary, Ja nu ary 21st 2015, pre u ze to 2. 8. 

2020, https://www.nypl.org/blog/2015/01/21/di gi tal-col lec ti ons-plat form-in tro.
13  Енг. Berg Col lec tion of En glish and Ame ri can Li te ra tu re.
14  Енг. Billy Ro se The a tre Di vi sion.
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Ро бин са15 и др.). На веб-стра ни ци сва ког оде ље ња по сто ји кра так опис са лин ком ка де таљ ни-
јим ин фор ма ци ја ма, као и тра ка са не дав но ди ги та ли зо ва ним је ди ни ца ма и збир ка ма. Сва ка 
зби р ка, по ред крат ког опи са, има део са раз ли чи тим фил те ри ма: јав на до ступ ност, те ма, име, 
збир ка, жа нр, оде ље ње, тип гра ђе и вре мен ски пе ри од. На ве де не ка те го ри је су за пра во ме-
та по да ци и пре тра жи ви су. Уну тар сва ке зби р ке гра ђа мо же да се сор ти ра по на сло ву, да ту му 
кре и ра ња или да ту му ди ги та ли за ци је.

Претрагa мо ти ва чи та ња започетa је на ни воу зби р ки ко ри шће њем пој ма пла кат и фил те ра 
за јав ну до ступ ност, јер по сто ји по тре ба за њи хо вим при ка зи ва њем. Ре зул та ти су ука за ли на 
че ти ри зби р ке: Мај сто ри пла ка та,16 Пла ка ти аме рич ких књи га,17 Пла ка ти Едвар да Пен фил да18 
и Но вин ски пла ка ти.19 Тре ба ло би на по ме ну ти да пре тра га без фил те ра за јав ну до ступ ност 
по ста је бо га ти ја зби р ком под на зи вом Пла ка ти умет ни ка,20 ко ја је у ства ри ви дљи ва, али не и 
до ступ на за јав ну упо тре бу. 

У да љем тек сту би ће дат де таљ ни ји опис зби р ки, ука за но на њи хо ве слич но сти и раз ли ке, 
али и на мо гућ но сти и мањ ка во сти про це са пре тра жи ва ња, пре гле да ња и ко ри шће ња гра ђе. 

Ин фор ма ци је, ме та по да ци и оп ци је у ди ги тал ном окру же њу зби р ки

Оно што је свим збир ка ма за јед нич ко је да при па да ју истом Оде ље њу умет но сти, штам пе и 
фо то гра фи ја Ми ри ам и Ире Д. Ва лах: збир ка умет но сти и ар хи тек ту ре.21 Три зби р ке: Пла ка ти 
аме рич ких књи га, Пла ка ти Едвар да Пен фил да и Но вин ски пла ка ти, има ју иден ти чан кра так 
опис зби р ке са би о граф ским и исто риј ским по да ци ма: „По ја ва умет нич ког пла ка та у Аме ри-
ци мо же се пра ти ти об ја вљи ва њем ре клам ног пла ка та Едвар да Пен фил да у из да њу Har per’s из 
мар та 1893. го ди не. За раз ли ку од ра ни јих ре клам них пла ка та, Пен фил дов рад је пред ста вио 
та кав гра фич ки на ра тив у ко ме је текст био спо ре дан. На овај на чин, а ка сни је кроз рад зна чај-
них умет ни ка по пут Пен фил да, Ви ла Бре дли ја и Етел Рид, по стер се ви нуо из до ме на ко мер ци-
јал не умет но сти на је дан ви ши сте пен.”22 

Још бит ни је је ука за ти на раз ли ке, од но сно спе ци фич но сти ин фор ма ци ја и оп ци ја уну тар 
ди ги тал ног окру же ња сва ке збир ке ко је су се по ја ви ле у то ку про це са пре тра жи ва ња. То су 
зна чај ност упо тре бе фил те ра, оп ци ја за сор ти ра ње гра ђе, (не)по сто ја ње раз ли чи тих ка те го ри-
ја (ме та по да ци) ко ји ма су опи са ни пла ка ти и на чин при ка зи ва ња гра ђе. На при ме ру веб-стра-
ни це јед ног ди ги тал ног пла ка та би ће спо ме ну те оп ци је за пре у зи ма ње, де ље ње и ци ти ра ње.

У пр вој Зби р ци пла ка та Едвар да Пен фил да на ла зи се укуп но 113 јав но до ступ них пла ка та 
ко је је Едвард Пен филд (1866–1925) цр тао ве ћи ном за но вин ска из да ња из да вач ке ку ће Har
per’s у Њу јор ку 1890–1907. го ди не. Пла ка ти су са ку пље ни и сме ште ни у фон ду Њу јор шке јав не 
би бли о те ке 1931. го ди не.

Пре тра жи ва ње гра ђе уну тар ове збир ке за по че то је ко ри шће њем фил те ра јав на до ступ-
ност, а за тим на ста вље но фил три ра њем по те ми (Сл. 3). По сто је чак 93 те мат ске ка те го ри је, 

15  Енг. Je ro me Rob bins Dan ce Di vi sion.
16  Франц. Les Ma i tres de L’af fic he.
17  Енг. Ame ri can bo ok po sters.
18  Енг. Po sters by Ed ward Pen fi eld.
19  Енг. New spa pers po sters.
20  Енг. Po sters: ar ran ged by ar tists. Ова зби р ка бро ји чак 865 је ди ни ца, од ко јих је са мо 5 јав но до ступ но. При па да истом оде ље-

њу као и оста ле опи са не збир ке. Ори ги нал ни пла ка ти су по ста вље ни и уве за ни у Њу јор шкој јав ној би бли о те ци 1935. го ди не. У 
обла сти те ме ова збир ка има ве ли ки број ка те го ри ја, а по те ми чи та ње про на ђе но је 19 пла ка та. Област ау то ра је та ко ђе бо га та 
име ни ма. Пре ма на сло ви ма пла ка та са те мом чи та ње, уоч љи ва је њи хо ва ра зно ли кост у мно го број ним пе ри о дич ним пу бли ка-
ци ја ма као што су: Scrib ner’s, Over land Monthly, The bac he lor of arts, The Poc ket Ma ga zi ne, Col li er’s, The New York Sun day Jo u r nal, The 
bo ok man, Ou ting итд. С ози ром на то да пре тра жи ва ње по те ми ни је пре ци зно, по треб но је пре гле да ти све је ди ни це без фил те ра.

21  Енг. The Mi ri am and Ira D. Wal lach Di vi sion of Art, Prints and Pho to graphs: Art & Ar chi tec tu re Col lec tion.
22  The New York Pu blic Li brary, “Di gi tal Col lec ti ons: Ma ga zi ne, Po sters”, pre u ze to 24. 7. 2020, https://di gi tal col lec ti ons.nypl .or g/

col lec ti ons/ma ga zi ne-po sters#/?ta b=abo ut.
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пр вих не ко ли ко су: же не, ко њи, оде ћа и оде ва ње и др. (Сл. 3). По ка рак те ри сти ци име по ред 
Едвар да Пен фил да као ау то ра, мо гу се про на ћи име на осо ба на пла ка ти ма нпр. Марк Твен 
(1835–1910), Џорџ Ва шинг тон (1732–1799) и др. За по тре бе овог ра да, ме ђу јав но до ступ ним 
пла ка ти ма пре ма ка те го ри ји „чи та ње“ про на ђе но је 13 је ди ни ца гра ђе ко је и ви зу ел но од го ва-
ра ју за да том кри те ри ју му, ме ђу ко ји ма има ду пли ка та. Да кле, у овој зби р ци се због по сто ја ња 
де фи ни са не ка те го ри је, фил три ра ње пла ка та по те ми по ка за ло прак тич но зна чај ним за сам 
ток ис тра жи ва ња. 

Сли ка 3. Зби р ка пла ка та Едвар да Пен фил да, фил те ри јав на до ступ ност и те ма

Ода бра ни пла кат из ове збир ке по слу жи ће за илу стра ци ју до дат них ин фор ма ци ја и оп ци-
ја ко је по сто је у да том окру же њу. На и ме, на веб-стра ни ци пла ка та као је ди ни це ди ги тал не 
гра ђе, на ла зе се ва жне ин фор ма ци је и мо гућ но сти за ње го во ко ри шће ње (Сл. 4). На по чет-
ку је уоч љи ва сли ка пла ка та са пра те ћим ала том ко ји омо гу ћа ва ње но зу ми ра ње, ро ти ра ње 
или штам па ње. Он но си на слов Har per’s Fe bru ary, на цр тао га је Едвард Пен филд (1866–1925) 
за из да вач ку ку ћу Har per’s у Аме ри ци 1895. го ди не. На ла зи се у окви ру Оде ље ња умет но сти, 
штам пе и фо то гра фи ја Ми ри ам и Ире Д. Ва лах: зби р ке умет но сти и ар хи тек ту ре. Ори ги на лан 
по стер је ли то гра фи ја ди мен зи ја 49 x 35,5 cm и пре тра жив је по те мат ској ка те го ри ји „чи-
та ње“. При ка за ни пла кат има до зво лу за ко ри шће ње и за по тре бе при ка зи ва ња пре у зет је у 
ви ду сли ке стан дард ног фор ма та (760px), а за по тре бе ци ти ра ња пре у зет је по ну ђе ни об лик у 
Чи ка го сти лу.23 Aдреса веб-стра ни це пла ка та мо же се по де ли ти на дру штве ним мре жа ма Тви-
тер, Пин те рест или Феј сбук, са на во ђе њем ID бро ја.24 Све ре ле вант не да ту ме (1866: ро ђе ње 
ау то ра, 1895: го ди на из да ња, 1925: смрт ау то ра, 2016: ди ги та ли за ци ја и 2020: го ди на ка да је 
је ди ни ца про на ђе на) мо гу ће је ви де ти обе ле же не на вре мен ској ли ни ји ко јом је пред ста вљен 
ње гов жи вот ни ци клус. Пла кат мо же да се по гле да за јед но са оста лим пла ка ти ма из зби р ке 
ко ри сте ћи оп ци ју „ви ди као књи гу”, као да се ли ста књи га. Он је ви дљив и на дру гим плат фор-
ма ма са ко ји ма је ус по ста вље на ве за. То су Ди ги тал на јав на би бли о те ка Аме ри ке и Ка та лог 

23  По сто ји на по ме на да је пре ци зност ци та та по треб но на кнад но про ве ри ти.
24  На Сл. 1. дат је при мер де ље ња ди ги тал не је ди ни це на Ин ста гра му.



 PB	 Читалиште	30	(мај	2017)	 ОДРАЗ

 –

98	 Читалиште	37	(новембар	2020)	 ОДРАЗ

 Јовин Ј. „Мотив читања на плакатима с краја 19. века у Дигиталним збиркама Њујоршке јавне библиотеке“, 93–102
 

Њу јор шке јав не би бли о те ке. Због раз ли чи тог од но са пре ма ау тор ским пра ви ма у дру гим зе-
мља ма, при ли ком на во ђе ња из во ра пре по руч љи во је ста ви ти на по ме ну Из Њу јор шке јав не би
бли о те ке и на ве сти веб-адре су пла ка та.

Да кле, из на ве де ног се мо же ре ћи да веб-стра ни ца је ди ни це гра ђе пред ста вља бо гат из-
вор ин фор ма ци ја ко је ће ко ри сни ку по слу жи ти за да љу упо тре бу пла ка та: пре у зи ма ње, опис, 
кла си фи ка ци ју, ци ти ра ње или де ље ње. У би бли о теч ком сми слу, зна чај на је ње го ва по ве за ност 
са ка та ло шким опи сом у елек трон ском ка та ло гу Би бли о те ке (ма да је он вр ло штур и не пре-
гле дан), као и упит на мо гућ ност пре у зи ма ња го то вог и пре ци зног ци та та у не ко ли ко сти ло ва. 

Сли ка 4. Пла кат Едвар да Пен фил да из 1895. у из да њу Har per’s Fe bru ary25

У окру же њу дру ге Збир ке Но вин ских пла ка та, њих је укуп но 108, до ступ них за јав ну упо тре-
бу, ко ји да ти ра ју из пе ри о да 1893–1897. го ди не. Ори ги нал ни пла ка ти су по ста вље ни и уве за ни 
у Њу јор шкој јав ној би бли о те ци 1939. го ди не. Са чи ње на је од пла ка та из раз ли чи тих аме рич-
ких но вин ских из да ња, нај ви ше из: The Bo ston Sun day He rald, The Cle ve land le a der, The New York 
Sun day he rald, The New York Sun day world и др. Њи хо ва пре тра га ни је мо гу ћа по име ни ма ау-
то ра, али је те ма ти ка пре тра жи ва по 18 раз ли чи тих ка те го ри ја. Сход но мо ти ви ма овог ра да, 
иза бра на је те ма књи ге и чи та ње ко ја да је са мо два пла ка та из днев них но ви на Bo ston Sun day 
he rald. Ме ђу тим, у пре тра зи без ко ри шће ња фил те ра, уо че ни су пла ка ти (њих 15) на ко ји ма је 
ви зу ел но пред ста вље но чи та ње, али су ка те го ри са ни пре ма дру гим аспек ти ма, или ни су уоп-
ште ка те го ри зо ва ни (Сл. 5).

Из на ве де ног се мо же ре ћи да ова зби р ка ни је до вољ но пре ци зно об ра ђе на по ка рак те ри-
сти ка ма ау тор и те ма, та ко да у слу ча ју да ко ри сник иза бе ре не ки од пла ка та, не до ста ја ће му 
ва жан по да так ау тор ства. До дат но, за пре глед пла ка та уну тар зби р ке, по сто је ће оп ци је за сор-
ти ра ње по на сло ву, да ту му кре и ра ња или да ту му ди ги та ли за ци је не ма ју ни ка кву уло гу. Због 

25  The Miriam and Ira D. Wallach Division of Art, Prints and Photographs: Art & Architecture Collection, “Harper’s February“, 
The New York Public Library Digital Collections, 1895, preuzeto 11. 9. 2020, http://digitalcollections.nypl.org/items/510d47dc 
-48ae-a3d9-e040-e00a18064a99.
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спо ме ну те мањ ка во сти ка та ло ги за ци је, у про це су тра га ња за кон крет ним ви зу ел ним мо ти вом 
без ко ри шће ња фил те ра, ко ри сни ку би ве ћу прак тич ну вред ност пру жи ле оп ци је за уве ћа ва-
ње пла ка та и ти ме до при не ле лак шем уо ча ва њу де та ља. На по ме ни мо и то да се на спо ме ну тој 
веб-стра ни ци сва ког пла ка та, оп ци ја „ви ди као књи гу”, ко ја омо гу ћа ва до бар при каз и пре ли-
ста ва ње ве ћег бро ја из за јед нич ке зби р ке по ка за ла не по у зда ном, јер се у не ким слу ча је ви ма 
ни су мо гли ви де ти сви пла ка ти.

Сли ка 5. Чи та ње ни је ви дљи во у пре тра зи јер пла кат:

не ма те му                                                                                     има те му клов но ви

Cle ve land le a der. Sun day, Aug. 4th, 1895.26                             Fun the new co mic sec tion. Bo ston Sun day he rald27

Тре ћа Зби р ка Пла ка ти аме рич ких књи га са др жи укуп но 220 јав но до ступ них пла ка та из да тих 
у пе ри о ду 1895–1911. го ди не. Ори ги на ли су по ста вље ни и уве за ни у Њу јор шкој јав ној би бли-
о те ци 1939. го ди не. Што се фил те ра ти че, пла ка ти су по те ми раз вр ста ни у две ка те го ри је: 
по сте ри, аме рич ки и из да вач ка ин ду стри ја. Иден ти фи ко ва но је пет име на ау то ра. По ка рак-
те ри сти ци жа нра по сто је три ка те го ри је: ре кла ме, пла ка ти у књи га ма и ча со пи си ма и пла ка ти. 
Ме ђу тим, пре тра га по свим фил те ри ма да је за ре зул тат све пла ка те, што ни је од ве ли ке по мо-
ћи ни зна ча ја за да то ис тра жи ва ње. Пре гле дом збир ке без упо тре бе фил те ра уо чен је мо тив 
чи та ња на шест пла ка та, без по зна тих ау то ра, што ума њу је њи хов зна чај у из бо ру.

У по след њој Зби р ци Мај сто ри пла ка та је 260 јав но до ступ них пла ка та, ли то гра фи ја у ори-
ги на лу. Пред ста вља ју из да ња па ри ске из да вач ке ку ће Im pri me rie Cha ix из пе ри о да 1896–1900. 

26  The Mi ri am and Ira D. Wal lach Di vi sion of Art, Prints and Pho to graphs: Art & Ar chi tec tu re Col lec tion, “Cle ve land le a der. Sun-
day, Aug. 4th, 1895”, New York Pu blic Li brary Di gi tal Col lec ti ons, pre u ze to 11. 9. 2020, http://di gi tal col lec ti ons.nypl .or g/
items/510d47e2-8f3e-a3d9-e040-e00a18064a99.

27  The Mi ri am and Ira D. Wal lach Di vi sion of Art, Prints and Pho to graphs: Art & Ar chi tec tu re Col lec tion, “Fun the new co mic sec tion. 
Bo ston Sun day he rald”, The New York Pu blic Li brary Di gi tal Col lec ti ons, 1893–1897, pre u ze to 11. 9. 2020, http://di gi tal col lec ti-
ons.nypl .or g/items/510d47e2-8f31-a3d9-e040-e00a18064a99.
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го ди не. Зби р ка има кра так опис: „Мај сто ри пла ка та: ме сеч на пу бли ка ци ја ко ја са др жи ре про-
дук ци је нај леп ших илу стро ва них пла ка та ве ли ких умет ни ка, фран цу ских и стра них.”28 Пла ка-
ти су гру пи са ни у три под збир ке и пре тра жи ви по 46 раз ли чи тих те мат ских ка те го ри ја. Ка те-
го ри ју „чи та ње“ има са мо је дан. Пре гле дом це ло куп не зби р ке без фил те ра и аде кват них ала та 
за уве ћа ње и по сма тра ње де та ља, ко ји ко ри сни ку до дат но од у зи ма вре ме, про на ђе но је са мо 
че ти ри ко ји од го ва ра ју тра же ном кри те ри ју му. Иза бра ни пла ка ти на фран цу ском, ен гле ском 
и дан ском је зи ку има ју по зна те ау то ре. Пре ма ка рак те ри сти ци име, по ред на зи ва из да ва ча 
по сто ји и око 100 име на ау то ра.

Ко мен та ри и за па жа ња

Ис ку ство ко ри шће ња пор та ла Ди ги тал них зби р ки Њу јор шке јав не би бли о те ке по ка за ло 
је ва жност по сто ја ња јед ног све о бу хват ног и ко ри сни ку при ла го ђе ног на чи на функ ци о ни-
са ња вир ту ел ног окру же ња. Та ко ђе је зна чај но и ис ти ца ње кон крет них по тре ба ко ри сни ка 
за јед но став ним при сту пом гра ђи и пра те ћим апли ка ци ја ма, ла ко до ступ ним и об је ди ње-
ним упут стви ма за ње но ко ри шће ње, пре ци зним пре тра жи ва њем и при ла го ђе ним при ка зом 
ма те ри ја ла.

Из угла ко ри сни ка ко ји на по чет ној веб-стра ни ци пор та ла по пр ви пут при сту па пре тра жи-
ва чу, по треб не су раз ли чи те ин фор ма ци је и упут ства за пре тра жи ва ње, ко ји су, ка ко се по ка за-
ло, скри ве ни и раз у ђе ни иза сла бо уоч љи ве озна ке „i”. По ред де та ља ве за них за пре тра жи ва ње 
и пре у зи ма ње гра ђе, ту се мо гу про на ћи ин фор ма ци је о до зво ла ма за ко ри шће ње, ме та по да-
ци ма и са мој плат фор ми, као и ве за ма са дру гим пор та ли ма. За до дат не ин фор ма ци је по треб-
но је сле ди ти мно го број не лин ко ве, што до дат но оп те ре ћу је ко ри сни ка. 

По свом до па дљи вом ди зај ну и мно го број ним апли ка ци ја ма за ви зу е ли за ци ју, ани ма ци ју, 
игру, ма ни пу ла ци ју са ге о граф ским кар та ма, за и ста се мо же ува жи ти ми шље ње Де на Ко е на 
да је у пи та њу „јед на од на ји но ва тив ни јих ди ги тал них би бли о те ка икад.”29 Ме ђу тим, и у овом 
слу ча ју не по сто ји ди рек тан при ступ на ве де ним са др жа ји ма са по чет не веб-стра ни це пор та ла, 
не го су све ре ле вант не ин фор ма ци је, пре ко лин ко ва до ступ не на веб-сај ту Би бли о те ке.

Што се пре тра ге гра ђе ти че, иа ко је она мо гу ћа на раз ли чи тим ни во и ма, до дат но по бољ ша-
на оп ци ја ма за сор ти ра ње и ви зу ел ни пре глед, ипак има и не ка огра ни че ња. По ка за ло се да је 
ви зу ел ни мо тив те шко иден ти фи ко ва ти пу тем кла си фи ка ци је и ме та по да та ка, па је пре тра гу 
по треб но из во ди ти на ви шем и ши рем ни воу, а ти ме она по ста је ком пли ко ва ни ја и ду го трај-
ни ја. На ова кву мањ ка вост скре ће па жњу и Еди Ву дворд, кри ти ку ју ћи про цес ди ги та ли за ци је 
у би бли о те ка ма и ука зу ју ћи на че сту по ја ву да је од при мар ног зна ча ја да ди ги тал не је ди ни це 
бу ду до ступ не, а од се кун дар ног да бу ду ква ли тет но опи са не по мо ћу ме та по да та ка, чи ме по-
ста ју и ма ње при сту пач не.30 У опи са ном про це су пре тра жи ва ња мо ти ва чи та ња, нај ре ле вант-
ни јом се по ка за ла пре тра га пој ма пла кат на ни воу зби р ки, док би на ни воу по је ди нач них пла-
ка та кључ ну уло гу од и гра ло до след но по сто ја ње пре ци зно де фи ни са не те мат ске ка те го ри је. 
Шта ви ше, за по тре бе ис тра жи ва ња нео п ход ни су и по да ци о ау то ру, из да ва чу, ме сту и др., што 
би у иде ал ном слу ча ју под ра зу ме ва ло по ве за ност сва ког пла ка та са де таљ ним ка та ло шким 
за пи сом. До дат ну пре пре ку у про це су тра га ња за кон крет ним ви зу ел ним мо ти вом ко ри сни ку 
пра ви не мо гућ ност уве ли ча ва ња пла ка та уну тар збир ке, као и не по у зда на оп ци ја за ли ста ње 
пла ка та у ви ду књи ге. 

28  The New York Pu blic Li brary, “Di gi tal Col lec ti ons: Les Maîtres de l’af fic he: pu bli ca tion men su el le con te nant la re pro duc tion des 
plus bel les af fic hes il lu strées  des grands ar ti stes, français et étran gers”, pre u ze to 24. 7. 2020, https://di gi tal col lec ti ons.nypl .or g/
col lec ti ons/les -ma tres-de -laf fic he-pu bli ca tion-men su el le-con te nant-la-re pro duc tion-de s-plus#/?tab=fil ter&scroll=3.

29  NYPL Labs, pre u ze to 2. 9. 2020, https://www.nypl.org/col lec ti ons/labs.
30  Ed die Wo od ward, “Me ta da ta for Ima ge Col lec ti ons In ver se pro por ti ons: The qu an tity vs. qu a lity co nun drum“, Ame ri can Li bra ri es, 

July 21st 2014, pre u ze to 2. 9 2020, https://ame ri can li bra ri e sma ga zi ne.org /2014/07/21/me ta da ta-fo r-ima ge-col lec ti ons/.
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Ипак, и по ред из два ја ња вре ме на за упут ства, за тим не у по тре бљи вих фил те ра, сла бо сти 
у кла си фи ка ци ји и пре тра жи ва њу, као и про бле ма аде кват ног при ка за гра ђе, од укуп но 700 
пла ка та рас по ре ђе них у че ти ри јав но до ступ не зби р ке, са пор та ла се мо же на пра ви ти из бор 
од 40 ко ји ис пу ња ва ју за да ти ви зу ел ни кри те ри јум. Пре ма до ступ ним ме та по да ци ма, ра ди се 
ве ћи ном о пла ка ти ма (ли то гра фи ја ма) из аме рич ке пе ри о ди ке с кра ја 19. ве ка, де ли ма Едвар-
да Пен фил да и дру гих, ве ћи ном не по зна тих ау то ра. У да љем про це су, они се мо гу ко ри сти ти 
за по тре бе ис тра жи ва ња, еду ка ци је, про мо ци ју на дру штве ним мре жа ма, кре и ра ње умет нич-
ких де ла и на мно ге дру ге на чи не. 

У крај њем слу ча ју, су шти на пор та ла и је сте у то ме да се на не ки на чин мо же ис при ча ти и 
по де ли ти при ча о ода бра ној ди ги та ли зо ва ној гра ђи и ти ме, у ши рем сми слу, пред ста ви ти кул-
тур но на сле ђе са др жа но у бо га том фон ду би бли о те ке. Да би се оства ри ла та ко за ми шље на 
ми си ја, нео п ход но је, по ред број но сти гра ђе, ко ри сни ци ма пор та ла омо гу ћи ти што јед но став-
ни ји и пре глед ни ји при ступ и обез бе ди ти што пре ци зни ју пре тра гу.
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Re a ding as a Mo tif on Po sters from the End of the 19th Cen tury  
in the New York Pu blic Li brary Di gi tal Col lec ti ons 

Sum mary
In the era of digitalization, an increasing amount of material is becoming available to the users of the Web. 
Accordingly, for the purpose of collecting material for exhibitions, preparing lectures, researching the history of a 
nation or the life of a particular painter, writing a blog or posting a tweet, the necessary illustrations, photographs 
or manuscripts can be found on portals such as Europeana, the Digital Public Library of America (DPLA), and many 
others. This paper aims to present the process of searching for material related to the selected topic, i.e. reading as 
a motif on the posters in the New York Public Library Digital Collections, given that the part of the digitized material 
is in public domain. In addition to the numerous possibilities of using and sharing material for users of the portal, the 
searching process difficulties were also pointed out. The purpose of the paper is to bring the functioning of a portal 
with digitized material closer to readers from the point of view of librarians as users, to point out the problems of the 
processing, visibility, and accessibility of this material, as well as to encourage librarians to come up with ideas and 
solutions for creating more attractive, coherent, and user-friendly portals. 

Keywords: New York Public Library (NYPL), portal, digitized material, public availability, search, poster, reading, 
classification, metadata, sharing, transparency, user-friendliness
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