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За што пи са ти при каз књигe?
Пи са ње при ка за књи га не пред ста вља са мо нај лак ши 

и нај бр жи пут до  об ја вљи ва ња, већ је и од ли чан на чин 
да уна пре ди те сво ју ве шти ну пи са ња, раз ви је те ана ли-
тич ке спо соб но сти, от кри је те ка ко функ ци о ни ше из да-
вач ки пр о цес у ча со пи си ма и упо зна те њи хо ве уред ни-
ке. Ка ко би бли о те ке не мо гу да ку пу ју књи ге ко је ни су 
ре цен зи ра не, а по је дин ци их у нај ве ћем бр о ју слу ча је ва 
не ће ку пи ти док не пр о чи та ју бар по ко ју кри ти ку, при-
ка зи књи га сва ка ко мо гу знат но до при не ти уна пре ђе њу 
ва ше на уч не обла сти. На уч ни ци у ма њим обла сти ма по-
вре ме но се са ста ну и са чи не из бор књи га ко је би тре-
ба ло ре цен зи ра ти, та ко да сва ка но во о бја вље на књи га 
ко ја се ба ви њи хо вом на уч ном об ла шћу бу де не где кри-
тич ки при ка за на. Имај те на уму, ме ђу тим, да се у лич ној 
би бли о гра фи ји при каз књи ге „не ра чу на“ ко ли ко и ака-
дем ски есеј. Ако ра ди те ви ше од два при ка за го ди шње, 
мо же би ти да тр о ши те пре ви ше вре ме на на ову, а не до-
вољ но на оста ле фор ме пи са ња.

Ода бир књи ге
Раз ми сли те о то ме ка ква би вам књи га мо гла нај ви-

ше ко ри сти ти при из ра ди ди сер та ци је, до вр ша ва њу ра-
да ко ји же ли те да об ја ви те или по ла га њу ис пи та. Бу ду ћи 
да кри тич ки при каз књи ге, као и сва ки дру ги вид пи са-
ња, од у зи ма вре ме, нај бо ље је ода бра ти књи гу ко ја ће 
вам би ти дво стру ко ко ри сна – као об ја вље ни текст и као 
ис тра жи ва ње. Са дру ге стра не, сту ден ти ма пост ди плом-
ских сту ди ја пре по ру чу је се да обра те по себ ну па жњу 
на уџ бе ни ке или ан то ло ги је и опре де ле се за њи хо во 
при ка зи ва ње, јер та кве кри ти ке зах те ва ју ни жи сте пен 
на уч не оба ве ште но сти, а уред ни ци не рет ко сма тра ју да 
је те шко пр о на ћи љу де вољ не да их ура де.

Иако је уоби ча је но да се кри тич ки при каз ба ви јед-
ном књи гом, уред ни ци че сто ра до при хва та ју при ка зе 
ко ји об у хва та ју две или ви ше по ве за них књи га. Ода бе-
ри те књи гу ко ја је: 1) из обла сти ко јом се ви ба ви те; 2) 
ба ви се те мом о ко јој сте ве о ма до бро ин фор ми са ни; 3) 
об ја вље на у пр о те кле две или три го ди не; 4) об ја вље на 
од стра не ре но ми ра ног из да ва ча (нпр. из да вач по ве зан 
са уни вер зи те том или ве ли ки ко мер ци јал ни из да ва чи).

Књи ге о ак ту ел ним те ма ма че сто су по себ но ин те-
ре сант не за уред ни ке. До бар је и из бор не у оч љи ве али 
ко ри сне књи ге ко јим ће се скре ну ти па жња јав но сти на 
њу. Ако же ли те да из бег не те ком пли ка ци је, нај бо ље је 
да се не упу шта те у кри тич ко при ка зи ва ње књи га чи ји 
су ауто ри ваш са вет ник, су пру жник или бив ши парт нер.

По сто ји ви ше на чи на да пр о на ђе те по год ну књи гу из 
од ре ђе не на уч не обла сти: 

1)  Пр о на ђи те сиг на ту ру јед не од сво јих оми ље них 
књи га из обла сти у ко јој ра ди те и иди те у фонд 
уни вер зи тет ске би бли о те ке. Пре гле дај те књи ге 
ко је се на по ли ци на ла зе у бли зи ни ове сиг на ту ре, 
да би сте пр о ве ри ли је ли не што слич но, или са тим 
у ве зи, об ја вље но у по след њих не ко ли ко го ди на.

2)  Уђи те у би ло ко ју он лајн ба зу ко ја са др жи по дат-
ке о књи га ма (ба зу ва ше уни вер зи тет ске би бли о-
те ке, Ama zon.com, ба зу Кон гре сне би бли о те ке) и, 
ко ри сте ћи две или три кључ не ре чи ве за не за же-
ље ну област (нпр. књи жев ност мек сич ких Аме ри-
ка на ца, по ли ти ка мек сич ких Аме ри кан ки, де мо-
гра фи ја Ла ти но а ме ри ка на ца, ви со ко обра зо ва ње 
Ла ти но а ме ри кан ки), из вр ши те пре тра гу ко јом ће-
те до ћи до тра же них на сло ва.

3)  Чи тај те ча со пи се ко ји ре цен зи ра ју књи ге пре об ја-
вљи ва ња као што су Cho i ce, Li brary Jo ur nal или Kir-
kus Re vi ew, ка ко би сте до би ли пре глед за ни мљи вих 
књи га ко је ће уско ро иза ћи из штам пе. Мо же те 
до би ти при мер ке књи га за ко је би тре ба ло на пи-
са ти кри тич ке при ка зе пре но што ће би ти об ја-
вље не. Уред ни ци по себ но во ле ре цен зи је књи га 
ко је су упра во иза шле из штам пе.

4)  Чи тај те оне на уч не ча со пи се у ко ји ма по сто је те-
ку ћи по пи си књи га при мље них на ре цен зи ра ње, 
или ли сте у ско ри је вре ме об ја вље них књи га из 
до тич не на уч не обла сти.

5)  За мо ли те пр о фе со ре на свом од се ку за по моћ и 
пре по ру ку при из бо ру.

Ка да сте су зи ли из бор на не ко ли ко по год них књи га, 
пр о на ђи те њи хо ве при мер ке и ле ти мич но их пр о чи тај те. 
Иза бе ри те ону ко ја вам се учи ни нај ја чом. Не мој те узи-
ма ти књи гу за ко ју је мо гу ће да ће се по ка за ти озбиљ-
но пр о бле ма тич ном или са ко јом се же сто ко не сла же те. 
Као пост ди пло мац, не ма те за шти ту ко ју би вам пру жио 
ста тус стал но за по сле ног, а мо же се де си ти да ће те јед-
ног да на би ти оце њи ва ни упра во од стра не осо бе чи ју сте 
књи гу сво јом кри ти ком са се кли. Ако и по ред то га за и ста 
сна жно осе ћа те да мо ра те да на пи ше те не га тив ну кри ти-
ку о од ре ђе ној књи зи, са мо на пред, на пи ши те је. У ака-
дем ским кру го ви ма, уоста лом, има до ста то га еди пов ског 
– мла ди на уч ни ци по не кад гра де сво ју ре пу та ци ју та ко 
што по ку ша ва ју да ми ни ми зи ра ју вред ност и зна чај оних 
ко ји су им прет хо ди ли.  Имај те ипак на уму да ова кво јав-
но из но ше ње ста ва мо же има ти озбиљ не по сле ди це.

Из бор ча со пи са
Пр о на ђи те на сло ве не ко ли ко во де ћих ча со пи са из 

сво је обла сти ко ји об ја вљу ју кри тич ке при ка зе књи га. 

Писање академског приказа књиге

Венди Белчер
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Је дан од на чи на да се то ура ди мо же би ти пре тра жи-
ва ње не ке од он лајн ба за ко је са др же по дат ке о члан-
ци ма. Упо тре бом кључ них ре чи ре ле вант них за до тич ну 
област, огра ни чи те пре тра гу на при ка зе књи га и при-
бе ле жи те ча со пи се до чи јих сте на сло ва на овај на чин 
до шли.

Пре не го што за поч не те са пи са њем при ка за, сва ка-
ко кон так ти рај те уред ни ка ру бри ке у ко јој би он тре ба ло 
да бу де об ја вљен, у јед ном од ода бра них ча со пи са. Ово 
је ва жна, уоби ча је на прак са. Ве ћи на ча со пи са не при-
хва та кри тич ке при ка зе ко је ни је тра жи ла, а ви си гур но 
не же ли те да на пи ше те ком плет ну кри ти ку не ке књи ге 
и по ша ље те је ча со пи су, тек да би вам ре кли ка ко ће се 
при каз баш те исте књи ге по ја ви ти у ње го вом бр о ју ко ји 
упра во из ла зи. Да би сте из бе гли ова кву си ту а ци ју, јед-
но став но по ша љи те елек трон ским пу тем крат ку по ру ку 
уред ни ку ко ји во ди ру бри ку са при ка зи ма књи га (на сај-
то ви ма ве ћи не ча со пи са мо гу се пр о на ћи по треб не ин-
фор ма ци је и кон так ти), у ко јој на во ди те по дат ке о књи-
зи ко ју же ли те да при ка же те и сво је ква ли фи ка ци је за 
то. Ова по ру ка не мо ра да бу де ду жа од две ре че ни це: 
„Пи шем вам да са знам да ли би сте при хва ти ли мој кри-
тич ки при каз књи ге Сту ди је о Аме ри кан ци ма мек сич ког 
по ре кла: ан то ло ги ја Астла на 1970-2000, ко ју су при ре-
ди ли Ц. А. Но ри е га и др., а об ја вио 2001. го ди не Цен тар 
за из у ча ва ње аме рич ких Мек си ка на ца при Уни вер зи те-
ту Ка ли фор ни је у Лос Ан ђе ле су. Тре нут но на Уни вер зи-
те ту Стен форд ра дим док тор ску ди сер та ци ју о исто ри-
ја ту ис тра жи ва ња о Аме ри кан ци ма мек сич ког по ре кла.”

Дру ги раз лог због ко јег би тре ба ло да кон так ти ра-
те уред ни ке је тај што су они че сто у по зи ци ји да вам 
на ба ве бес пла тан при ме рак књи ге. Из да ва чи не рет ко 
ша љу књи ге чи је би при ка зе тре ба ло об ја ви ти ди рект-
но ча со пи си ма, а ако их уред ник упу ти на вас, по сла ће 
их ва ма. На рав но, не мо ра те че ка ти баш овај при ме рак 
књи ге да би сте за по че ли пи са ње при ка за ако сте већ у 
мо гућ но сти да до ње до ђе те у сво јој би бли о те ци. Али, 
ако већ до би је те бес плат ну књи гу, по тру ди те се да кри-
ти ку сва ка ко на пи ше те. Уред ник вам ни ка да не ће по сла-
ти сле де ћу књи гу ако му не ис по ру чи те ура ђе ни при каз 
прет ход не. 

Ако вам уред ник од го во ри по тврд но и ка же да је за-
ин те ре со ван за ваш при каз, оба ве зно пр о ве ри те да ли у 
ча со пи су по сто ји упут ство за пи са ње и до ста вља ње при-
ка за књи га. На ро чи то је ва жно да бу де те си гур ни да сте 
ис прав но схва ти ли ко ји је уоби ча је ни обим кри тич ких 
при ка за ко је овај ча со пис об ја вљу је.

Ако вам уред ник од го во ри да је књи га већ у пр о це су 
ева лу а ци је, пре ђи те на  сле де ћи ча со пис са сво је ли сте 
или пи тај те уред ни ка да ли у ње го вој ре дак ци ји  по сто ји 
не ка књи га са слич ном те ма ти ком за ко ју би же ле ли да 
им ура ди те при каз. Ни сте ни у ка квој оба ве зи да пи ше те 
о књи зи ко ја вам је су ге ри са на, али сва ка ко оба ве сти-
те ре дак ци ју о сво јој од лу ци. Пот пу но је при хва тљи во 
ре ћи: „За хва љу јем  на пред ло гу, али од лу чио сам да се 
усред сре дим на пи са ње сво је ди сер та ци је.”

Чи та ње књи ге
Нај бо ље је да бу де те ак ти ван чи та лац књи ге чи ји 

при каз пи ше те. Би ло би до бро да чи та те се де ћи за рад-
ним сто лом, са па пи ром и олов ком у ру ци. То ком чи-
та ња, че шће за ста ни те да ре зи ми ра те тврд ње ко је се у 
књи зи из но се, при бе ле жи те де ло ве тек ста у ко ји ма су 
по себ но ја сно из ло же не ње не те зе или ци ље ви и опи ше-
те соп стве не ре ак ци је. Ако сте књи гу чи та ли на ова кав, 
ак ти ван на чин, са ста вља ње ње ног кри тич ког при ка за 
тре ба ло би да бу де бр зо и јед но став но. Не ки ауто ри ви-
ше во ле да чи та ју уз ком пју тер, али ако до бро ку ца те, 
че сто ће те схва ти ти да сте, уме сто да ана ли зи ра те књи-
гу, по че ли да пре ку ца ва те ду ге ци та те из ње. Рад уз ко-
ри шће ње па пи ра и олов ке спре чи ће да се та ко не што 
до го ди.

По себ ну па жњу обра ти те на на слов (да ли књи га до-
но си оно на шта њен на слов упу ћу је), на са др жај (да ли 
књи га по кри ва све што ми сли те да би тре ба ло),  пред-
го вор (че сто нај бо га ти ји из вор ин фор ма ци ја о књи зи), 
ин декс (да ли је пре ци зан, ши рок, ду бок).

Док чи та те, имај те на уму сле де ћа пи та ња:
1. Шта је те ма ове књи ге?
2. Да ли књи га успе ва да оства ри за да ти циљ?
3.  Да ли књи га пред ста вља до при нос од ре ђе ном по-

љу или ди сци пли ни?
4.  Да ли књи га ко ре спон ди ра са ак ту ел ним то ко ви-

ма или трен до ви ма у до тич ној обла сти, и на ко ји 
на чин?

5.  Из ког те о риј ског прав ца или шко ле ми шље ња је 
књи га пр о ис те кла?

6. Да ли је књи га до бро на пи са на?
7.  Ко ји су окви ри књи ге и да ли су они ја сно 

де фи ни са ни?
8.  Ко ли ко су тач не ин фор ма ци је (нпр. фу сно те, би-

бли о гра фи ја, да ту ми)?
9.  Да ли су илу стра ци је ко ри сне? Ако не ма илу стра-

ци ја, да ли би тре ба ло да их бу де?
10. Ко ће има ти ко ри сти од чи та ња ове књи ге?
11. Ка ко књи га сто ји у по ре ђе њу са дру гим књи га ма 

из исте обла сти?
12.  Ако се ра ди о уџ бе ни ку, за ко је кур се ве се он мо-

же ко ри сти ти и ко ли ко су ја сни ње го ва струк ту ра 
и при ме ри?

Уло жи те до дат ни труд и оба ви те те мељ ну он лајн пре-
тра гу ка ко би сте до би ли ја сни ју сли ку о ауто ру, ње го вим 
прет ход ним књи га ма, уни вер зи тет ској по зи ци ји, мен-
то ру и оста лим бит ним чи ње ни ца ма. Ово мо же да вам 
пру жи ве о ма ко ри стан кон текст.

Из ра да пла на
Ду жи на при ка за књи ге, ме ре на бр о јем ре чи, обич-

но из но си из ме ђу 600 и 2.000. Нај бо ље би би ло огра-
ни чи ти га на око 1.000 ре чи, јер у тек сту тог оби ма 
мо же те ре ћи све што је нео п ход но, не гу бе ћи при том 
ри там и нит из ла га ња. Не ма ни ка кве свр хе пра ви ти од 
кри тич ког при ка за књи ге ре мек-де ло на 20 стра на, већ 
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је бо ље да вре ме ко је би сте утро ши ли ра де ћи на ње му 
ис ко ри сти те за пи са ње ака дем ског есе ја ко ји ће има-
ти ве ћу вред ност у ва шој би бли о гра фи ји. При каз би 
тре ба ло да бу де на пи сан за ме сец да на: две сед ми це 
се чи та књи га, јед на сед ми ца је по треб на да се из ра-
ди план при ка за и још јед на да се он на пи ше. При ли-
ком пи са ња есе ја ауто ри углав ном не пра ве кон цепт, 
али при каз књи ге сва ка ко по ку шај те да ски ци ра те пре 
но што поч не те да га пи ше те. То ће вас др жа ти у за да-
тим окви ри ма  и спре чи ти да од лу та те у прав цу пи са ња 
ака дем ског есе ја.

Стан дард ни при каз књи ге има сле де ћу струк ту ру:
1.  На слов, укљу чу ју ћи пот пу но би бли о граф ско ци ти-

ра ње де ла (на слов у це ло сти, аутор, ме сто из да-
ва ња, из да вач, да тум из да ва ња, по да так о из да њу, 
па ги на ци ја, по себ не ка рак те ри сти ке – ма пе, та бле 
у бо ји итд, це на, ISBN).

2.  Је дан па сус у ко јем се из но си те ма књи ге и ми-
шље ње да ли је аутор оства рио за да ти циљ.

3. Је дан или два па су са у ко ји ма се ре зи ми ра књи га.
4. Је дан па сус о ква ли те ти ма књи ге.
5. Је дан па сус о ње ним сла бим стра на ма.
6.  Је дан па сус у ко јем да је те сво је ми шље ње о пред-

но сти ма и не до ста ци ма књи ге.

Пи са ње при ка за
Јед ном ка да сте пр о чи та ли књи гу, по ку шај те да не 

пр о ве де те ви ше од јед не или две сед ми це у пи са њу при-
ка за. Ни је до бро пу сти ти да пр о ђе мно го вре ме на из ме-
ђу чи та ња књи ге и пи са ња о њој, ка ко са ва шег, та ко и са 
ста но ви шта ауто ра. По ен та пи са ња не че га та ко крат ког 
као што је кри тич ки при каз књи ге је да се то ура ди бр зо. 
Сла ње сво је пу бли ка ци је ча со пи су увек иза зи ва из ве сну 
до зу стреп ње ко ју од ла га ње об ја вљи ва ња ње ног при ка за 
сва ка ко не ће учи ни ти ма њом.

Из бе га ва ње пет уоби ча је них зам ки
1. Оце ни те вред ност тек ста, не мој те га са мо ре зи-

ми ра ти. Са же то при ка зи ва ње са др жи не тек ста је сте ва-
жно, али пи са ње кри тич ког при ка за под ра зу ме ва и до-
но ше ње су да о ње му. Да ли књи га до но си не што бит но 

но во за на уч ну област  ко јом се ба ви? Да ли до при но си 
кор пу су по сто је ћег зна ња? Да ли би је тре ба ло чи та ти и 
ко би тре ба ло да је чи та? Не мо ра те оба ве зно би ти не-
га тив ни при ли ком вред но ва ња не ког тек ста. На при мер, 
об ја шње ње на чи на на ко ји се он од но си пре ма ак ту ел-
ним ста во ви ма у сво јој обла сти та ко ђе се сма тра об ли-
ком ева лу а ци је.   

2. Не мој те се ба ви ти ком плет ном са др жи ном књи-
ге. Дру гим ре чи ма, не мој те ко ри сти ти њен Са др жај као 
основ за струк ту ри ра ње свог при ка за, већ се фо ку си рај-
те на основ ну те му ко јом се књи га ба ви или на сво је ста-
во ве о књи зи.

3. Су ди те о књи зи пре ма на ме ра ма ње ног ауто ра, а 
не пре ма сво јим. Не кри ти куј те ауто ра за то што ни је ус-
пео да на пи ше књи гу ка кву ви ми сли те да је тре ба ло. 
Као што је ре као Џон Ап дајк: „Не за ми шљај те да сте чу-
вар тра ди ци је, не ко ко на ме ће стан дар де, рат ник у би ло 
ко јој иде о ло шкој бор би, или офи цир за ко рек ци је би ло 
ко је вр сте“.

4. Исто та ко, не мој те пр о во ди ти пре ви ше вре ме на 
ба ве ћи се пр о пу сти ма. Ка ко књи га има са мо 200 до 500 
стра на, она не мо же ни јед ну те му да об у хва ти у це ло сти, 
те је сто га кри ти ка ко ја се нај че шће по ја вљу је у при ка-
зи ма упра во она ко ја се од но си на нео бра ђе не аспек те 
те ме. Ако се књи га на вод но ба ви ет нич ком при пад но-
шћу и фил мом, а ипак јој не до ста је по гла вље о Ла ти-
но а ме ри кан ци ма, то ће те сва ка ко по ме ну ти, но ипак 
не пре те руј те у ис ти ца њу ове мањ ка во сти. Ре цен зен ти, 
та ко ђе, има ју оби чај да  пре ви ше па жње обра ћа ју на ли-
те ра ту ру ко ју аутор ни је ци ти рао. Ако по ку ша те да ис-
ко ри сти те на ве де ну би бли о гра фи ју у ци љу при ка зи ва ња 
соп стве ног зна ња, то ће чи та о ци ма ве ро ват но би ти очи-
глед но, те за то по ку шај те да овај пр о пуст са мо крат ко и 
кон ци зно ко мен та ри ше те.

5. Не мој те ко ри сти ти мно го ци та та из књи ге. Нај бо-
ље је па ра фра зи ра ти или ко ри сти ти крат ке на во де уну-
тар ре че ни ца.

Наслов оригинала:  
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