
229

УниверзитетуБеограду,Факултетполитичкихнаука,
Београд

DOI10.5937/kultura1549229O
УДК028:[316.774:004

028”19/20”
категорија

ЕЛЕКТРОНСКАКЊИГА
Сажетак: За раз ли ку од мно гих тек сто ва ко ји су у про те кле две 
де це ни је на пи са ни о кра ју штам па не књи ге, овај рад се ба ви кра јем 
елек трон ске књи ге. По след њи из ве шта ји о гу би ци ма у елек трон
ском из да ва штву по ка зу ју да је штам па на књи га по но во пре у зе ла 
при мат и сви су из гле ди да ће та ко  оста ти. Ме ђу тим, успо на и 
па до ва у еиз да ва штву би ло је и ра ни је; по чет ни оп ти ми зам ра них 
де ве де се тих за ме њен је  озбиљ ним сум ња ма, да би по ја вом чи та ча 
Киндл до шло до то га да екњи га пре у зме при мат. На су прот овој, 
од са мог по чет ка не ста бил ној  си ту а ци ји на тр жи шту, екњи га 
је са мом сво јом по ја вом иза зва ла то ли ко по ле ми ка и про ри ца ња 
бу дућ но сти као ни је дан но ви ме диј. Мно ги су прог но зи ра ли крај 
штам па не књи ге, а ти ме и крај чи та ве јед не ци ви ли за ци је, дру ги  
су на ја вљи ва ли ди ги тал ну кул ту ру као пот пу но но ви на чин жи
во та, рет ко ко се ус те зао да про ме не на зо ве ре во лу ци о нар ним, а 
ве ћи на се сло жи ла да екњи ге има ју мно ге пред но сти. Да ли би се 
са да би ло ко усу дио да не што прог но зи ра.  

Кључне речи: елек трон ска књи га, елек трон ско из да ва штво, 
штам па на књи га, Џон Томп сон

Ниједанновимедијнијеизазваосамомсвојомпојавомто
ликополемикаипрорицањабудућности,нитијеимаотакве
успонеипадовенатржиштукаоелектронскакњига.1Јошод
каснихосамдесетихгодинапрошлогвекаповеласеприча
одигиталнојбудућностиимогућимутицајимадигитализа
цијенаиздавачкуделатност,мадатадајошувекниконије
имаојаснупредставуотоме.Срединомдеведесетихпојави
лесусебројнегрозничавеспекулацијеонестанкуштампа
некњиге.Како јеИнтернетпостаоглавнакомуникацијска
мрежа,многисупомислилидајемогуће,аконеивероват
но,даћештампанакњигабрзоотићинаистиначинкаои

1 ОвајрадпредстављадопуњенииприлагођенидеомастертезеДи ги тал
ни Гу тен берг (иза зо ви и гра ни це елек трон ског из да ва штва),одбрањене
наФакултетуполитичкихнаука2012.године

СОЊАОЦИЋ



230

СОЊА ОЦИЋ

грамофонскаплочаипостатинештомаловишеодколекци
онарскогпредмета.

Књигаобјављенихнатемунестанкаштампанекњигебило
јетакомногодасе,премаТомпсону(ЈоhnB.Thompson),мо
жеговоритиочитавоммаломподжанруулитератури,стим
штосуоне,какоТомпсондуховитопримећује,објављенена
старомоданначин,напапиру,штојепоказивалодањихови
ауторинисуизгубилисмисаозаиронију.2Свионибавили
сусесудбиномкњигеичитањаудигиталнодоба,анаслови
суишлиодГу тен бер го ве еле ги је доШтам па но је мр тво.3
Крајкњигејебиоичестатемановинскихчланака,напри
мер,RobertCoover:The end of bo ok, чланакобјављенуЊу
јоркТајмсу21.jуна1992,4стимштојеуприродипрофесије
новинарадасенималонеустежудаобјавебилочијикрај,
паникрајкњиге.КакопишеТомпсон,новинаринарочито
воледраматичнепричеокрајуцивилизацијекаквумипо
знајемо.„Аиизгледадоброзанаслов–Go odbye Gu ten berg, 
исвето.”5

УСрбијисустручњацитакођепосветилипажњунестанку
штампанекњиге.Рецимо,Ковачевићпишедасемногото
га,уовомнашемсветукојисеубрзаномења,губиинестаје,
алималошта семожеупоредити санестанкомкњиге. „У
ситуацијикадасусмртисвевишесамопојединачнидога
ђајибездубљегзначајаисмисла”,пишеКовачевић,„само
двесмртиизазивајупажњу,страхилинадусупротставље
нихтабора.НајпрејеполуделифилозофНичеогласиодаје
умроБог,апотомје,одсрединепрошлогвека,најављенаи
смрткњиге.”6

Крајштампане књиге је најављиван у оквируширег кон
текстарадованатемудигиталнекултурекаопотпуноновог
начинаживота.Компјутерисањесевишенеодносинаком
пјутере, оно себавиначиномживота, писао јеНегропонт
(NicholasNegroponte)1995.годинеукњизиБи ти ди ги та
лан,аЧарлиГир(CharlieGere)пишеодигиталнојкултури
уистоименомделу.Бројниаутори,којисусебавилиизда
ваштвомуопште,билисусклонидапроменекојесубилеу

2 Thompson,J.B.(2010)Mer chants of Cul tu re,Cambridge:Polity,p.315.
3 Исто,стр.315.
4 Ковачевић,Н.(2010)Омогућностиистварности–једно(не)аристоте

ловскочитањеекњига, Кул ту ра бр.129,Заводзапроучавањекултурног
развитка,Београд,стр.32.

5 Thompson,J.B.(2010)Mer chants of Cul tu re,Cambridge:Polity,p.321.
6 Ковачевић,Н.(2010)Омогућностиистварности–једно(не)аристоте

ловскочитањеекњига,Кул ту рабр.129,Заводзапроучавањекултурног
развитка,Београд,стр.21.
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токуозначереволуционарним.ВулфД.фонЛуцијус(Wulf
D. vonLucius) прелазак на дигиталну публикацију назива
револуцијом,јерјеречоступањуу„потпуноновисветкоји
отварановетржишнешансе”,7 аБарбије (FrédéricBarbier)
заступасличанставикажедасмо,укупногледано,изашли
из техничког система који је изумео Гутенберг и који се
каснијеусавршавао.

Билодаихназовемореволуционарнимилине,свиаутори
сусеслагалидајеосновнатенденцијаовихпроменабила
дематеријализација.Уштампарству,послевишеод5векова
(1450–1970)изашлисмоизГутенберговскогсистемакојисе
засниваонаокупљањуситнихелемената(слова)прењихо
вог отискивања.8Процес је ишао од оловног, прекофото
графскогзнака,добинарног.Нумерички,тј.дигиталнибит,
замениојеонајфотонкојијенекадазамениооловоитако
сезавршиопоступакдематеријализацијештампарскихтех
ника.Даљинапредакуинформатици(материјал,капацитет
меморија,рачунарскаобрадатекста,објављивањеузпомоћ
рачунара), инарочиторазвојИнтернета, доводидопојаве
електронскогиздаваштва.

Појавомелектронскекњиге,књигаседематеријализовала,
алинесамоона;дематеријализацијајенештосачимсесу
очилачитавакултура.Културејехиљадамагодинадосада
билазасновананаматеријализацијитраговаизнаковаљуд
скогстваралаштва,доксада,уеридигитализације,прелази
удомендематеријализацијекултурнихзнакова,артефаката,
траговаиобјеката,запажаУгричић.9

Уиздавачкојиндустријидеведесетихгодинапрошлогвека
бројнеконсултантскекућесутакођепредвиђаледаће,кроз
неколико година, електронске књиге истиснутиштампане
са тржишта.Таква очекивања су нарасла захваљујући по
четномуспехуиздавачког експеримента електронскимпу
бликовањемроманаСтивенаКингаRi ding the Bul let. Роман
семогаоскинутипоцениоддваиподолараирезултатје
биовансвихочекивања:запрвадвадесетчетирисатабило
је400.000преузимања.Оваквиуспесидовелисудонових
улагања,алииспоставилоседасупреузимањадругихдела
билавеоманиска.То јепремаТомпсонубилапрвафазау
развојуелектронскогиздаваштва.

7 ФонЛуцијус,В.Д.(2011)Еко но ми ка из да вач ке де лат но сти,Београд:
Kлио,стр.316.

8 Барбије, Ф. (2009) Исто ри ја књи ге, Београд: Народна библиотека
СрбијеиKлио,стр.413.

9 Угричић,С.(2010)Адаптација,еволуција,револуција,Кул ту рабр.129,
стр.18.
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Другуфазукарактерисао јескептицизамупогледумогућ
ности да дигитална револуција трансформише издавачку
индустрију.Наконпетнаестак година улагањау електрон
скоиздаваштво,експериментисањаигубљењановца,поја
виле су се прве сумње. Један део тог скептицизма, према
Томпсону, могао се објаснити као реакција на економску
кризу20002001.којајеокончалапериодрастадеведесетих.
Умногимиздавачкимкућамакојесуинвестиралезначајне
сумеуекспериментисањесановимтехнологијама,унеким
случајевима радило се о читавим издањима електронских
књига,превладалојеновоосећањеопреза.Биојетопериод,
какопишеТомпсон,сабирањагубитака.10

Дабиобјаснилизаштоелектронскекњигеупочеткунису
примљенекаоштосумногиочекивали,запослениуизда
ваштвунаводилисучетириразлога.Прво,тадајепостојао
проблем у хардверу, справи за читање која је првобитно
била развијена и која је била скупа и незгодна за употре
бу.Друго,постојаојепроблемуформату:билојемноштво
форматакојисенисуприлагођавалиразличитимсправама
за читање. Као трећи проблем јавила су се ауторска пра
ва,јерјепостојаланедоумицакомесеобратитизаправада
бисесадржајодређенекњигепојавиоуелектронскомоб
лику.Далиправаприпадајуиздавачуилиауторуиколико
јеновцапотребноплатитиикоме?Већинауговораизмеђу
аутораииздавачапотписанисуувремекаданијепостоја
лаидејаоелектронскомсадржајукњиге,такодаууговору
немаодредбеотомекоконтролишеправа.Икаопоследњи
разлогнаводилесусецене:издавачиипродавциодређују
ценеелектронскихиздања,приближнеценамаштампаних.
Тоједеломбиоексперимент,аделомпотврдачињеницеда
уштедаприликомиспорукесадржајакњигеуелектронској
форминијетаковеликакаоштосупионириелектронског
издаваштватврдили.Трошковикаоштосухонорари,мар
кетиншкитрошкови,трошковииздавача,јошувексупосто
јали.11Почетком2000ихсамосуреткиуиздавачкомсвету
веровалидаелектронскаиздањамогуобезбедитибрзифи
нансијскиуспех.Испоставилоседасутрошковипревођења
уелектронскиформатмноговећинегоштосе90ихуопште
моглопретпоставити,такодајезарадаумногослучајеваје
двауспеваладапокријетрошкове.Свеусвему,преовладало
је уверењедаћеудогледној будућностиштампана књига
остатиглавниизворпрофита.

10Thompson,J.B.(2005)Bo oks in the Di gi tal Age,Cambridge:Polity,p.310.
11Исто,стр.317.
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До драстичне промене у електронском издаваштву дошло
је појавом Сонијевог читача у САД 2006. и Амазоновог
Киндлчитача2007.итојебилатрећафазауразвојуелек
тронскогиздаваштва.Већтоком2007,препојавеКиндла17.
новембра2007,продајаекњигаповећаласеза50процената
уодносунапретходнугодину,акада јеКиндлпостаодо
ступанпродајајераслајошдраматичније–четирипутасе
увећала.Убрзанрастјенастављенинаредне,2009.године.
Тајрастпродајеекњигатадајошувекнијебиоодвеликог
значајазаамеричкеиздавачкекуће,јерједоносиосамоје
данпроценатњиховихукупнихприхода.12

Ипак,значајпојављивањаКиндлчитачанатржиштубиоје
огроман.Помишљењуједногактерауиздавачкојиндустри
ји,накогасепозиваТомпсон,последеценијеразочаравају
ћепродајеелектронскихкњига,Киндлјестимулисаопрода
јутамантоликоданатераосталепроизвођачехардверада
седнуиобратепажњу.13ПојаваКиндлчитача јеуклонила
некеодбитнихзамеркиелектронскојкњизи,рецимоданије
погодназанепрекиднодужечитањесакомпјутерскогекра
наидајезаприступкњизипотребнапосебнаопрема.Ме
ђутим, заразликуодекранарачунара, екранелектронског
читача,киндла,чувавид.Корисницикиндлакаобројнепо
зитивнестранеовогчитачанаводетодајелакшиодмобил
ногтелефона,уњегаможестатиоко35.000књига,бежично
учитавањепојединачнихнаслова(куповина)трајеокоједан
минут,једноставанјезаруковање,имаопцијумењањати
пасловаињиховевеличине,екраннемарефлексију,ацела
справаједебљине3ммиобимасредњекњиге.ПрекоКиндл
читачамогусекуповатикњиге,новинеичасописи.Екранје
црнобели.Можесекориститиокомесецданабезпуњења
батерије.Специјалниекранкојинемарефлексију,омогућава
намдабезпроблемачитамонасунцуилиподбилокаквим
осветљењем.Киндлпамтистранунакојојсмостали,имаи
опцијуобележивачастранакојесунамважне.

Бројпродатихелектронскихкњигапремашиојеуфебруару
2011.годинебројштампанихкњига,докјезарадаодпродаје
електронскихиздањауАмерицибилапреко90милионадо
лара,штојевишенего200посторастауодносунафебруар
2010.године.У2012.успехелектронскекњигенатржишту
сенаставља,али2013.поноводолазидопреокретаитоје
последњафазауразвојуелектронскогиздаваштва.

Токомпрвихосаммесеци2013.годинеуАмерицијепове
ћанапродајаштампанихкњигаутврдомповезу за10%,а

12Thompson,J.B.(2010)Mer chants of Cul tu re,Cambridge:Polity,p.315
13Исто,стр.352.
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затовремепродајаелектронскихкњига,укључујућидечи
јеирелигиознеекњиге,опала језаоко5%.Ипак,упркос
овомпаду,постојеоценедаје2013.билајошједнаузбудљи
ва година заиздавачкуиндустрију,можданајдинамичнија
уисторијииздаваштва.Током2013.свииздавачиеиздања
повиновалисусеконтролиценаиценеекњигасупале.У
истовреме,покренутајепретплатанакњиге.14

Као једанодмогућихразлога заопадањепродаје екњига
аналитичари наводе недостатак бестселера на глобалном
нивоукаквих јебилопретходнихгодина.Пораступродаје
екњига током 2011. и 2012. године свакако су допринеле
бестселер трилогијеПе де сет ни јан си: си ва иИгре гла ди.
Овинасловисусепосебнодобропродавалиуелектронском
формату.Сада,кадасевишененалазенатоплистама,могу
ћеједасусечитаоцивратилистаримчиталачкимнавикама
узимањакњигадиректносаполицапренегоекњига.15

ТренутноуСАДекњигечинеоко30%тржишта,ачестои
вишеодтогакадајеречопопуларнојкњижевности.Према
организаторима овогодишњег Сајма књига уФранкфурту,
уЕвропијебројкупацаелектронскихкњиганижи,износи
око5–7%.Конкретно,премадиректорузадигиталнекому
никацијеиздавачкекућеМакмилан,уВеликојБританијиса
мо4%купацакњигаодлучујесезаекњигу,већипроценат
купујеиштампанеиелектронскекњиге,анајвећипроценат
идаљесамоштампане.16

Усвакомслучају,већинааналитичарасеслажедаелектрон
скоиздаваштвоиманеколикопредностиуодносунаштам
пано.Акобибилопотребноиздвојитинајважнијеодњих,то
бибилеекономичност,хипертекстуалност,интерактивност
и, као последица свега овога, демократичност. Размотри
ћемосвакуодовихпредностипојединачно.

Еко но мич ност – Електронско издаваштво штеди и време
иновац,какопроизвођача такоипотрошача.Електронске
публикацијевеомабрзонастајуибрзосешире;кадатекст
садржи HTML ознаке спреман је за објављивање. Друга
ствар,акојенеопходно,електронскитекстмогућејеистог
тренуткаажуриратииисправити,докштампанакњигамо
ра да чека друго издање.Нови подаци се било када могу
додатиубазеподатакакојесуувекдоступнеонлајн,амогу

14http://www.digitalbookworld.com/2013/tenboldpredictionsforebooks
anddigitalpublishingin2014/,приступљено8.10.2014.

15http://www.forbes.com/sites/jeremygreenfield/2013/11/19/hardcoversales
growthoutpacingebooksin2013/,приступљено8.10.2014.

16еnglish.cntv.cn/2014/10/11/VIDE1412963303748176.shtm/, приступљено
15.10.2014.
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сеажуриратииподацидатинаЦДу,преко„апдејтова”,пи
шефонЛуцијус.17Такође,електронскаиздањајемогућеди
стрибуиратиширомсветабезтрошковадистрибуцијеипо
новногштампањаибезпотребезапреговарањемоправима.

Главнапредностдигиталногпроизводауодносунаштампа
нијетоштосутрошковиумножавањасведенинаминимум,
акодонлајнпроизводамогубитиједнакинули.Каконема
трошкова штампе, еиздаваштво читаоцима доноси ниже
ценекњигадокауторимаисплаћујевећехонораре.Амазон
јетекизашлубиографијуСтиваЏобсауштампаномиздању
продаваозаскоро18долара,докјеценаелектронскеверзије
износила11,99долара.18

Хи пер тек сту ал ност – Под хипертекстом се подразумева
међусобно повезана нарација или информације. За разли
куодштампанекњигекоја јеодређенаограничењиматри
физичкедимензије,удигиталномсвету„уједнуидејуили
токмислиможе се укључитимултидимензионалнамрежа
знаковакадаљимелаборатимаилиаргументима,којимогу
битипозваниилиигнорисани.”19Речјеоколекцијиеластич
нихпорукакојесемогураширитиискупитипремачитао
чевимакцијама.

Ин тер ак тив ност–Битнапоследицапреласканадигитал
ноиздаваштвојестедодатакграфичких,аудиоивидеоеле
менатаписанојречи.Збогтогадигиталнипроизводииносе
назив мултимедија.Међутим, битно својство мултимедиј
ских производа јењихова интерактивност, а то се односи
искључивонадигиталнепроизводе.20Електронскоиздање
можебитирезултатсарадњеиинтеракцијенеколикоаутора
илиаутораичиталаца.Електронскоиздаваштвоотваранове
могућностизакориснике,каоизааутореииздаваче.Многи
сајтовисаелектронскимкњигамаилисајтовиелектронских
издавачадозвољавајубесплатанприступиохрабрујучита
оцедаупутеповратнуреакцијунадело,честодиректноау
тору,анеиздавачу.21

ПремаСофронијевићуинтерактивностјезначајнапредност
електронске књиге. Традиционално читање подразумева
усамљеногчитаоцакојијепасивниконзументсадржаја.Он

17ФонЛуцијус,В.Д.(2011)Еко но ми ка из да вач ке де лат но сти,Београд:
Kлио,стр.308.

18http://www.politika.rs/rubrike/spektar/zivotistil/Srpskepriceilegalnona
kindlu.sr.html,приступљено14.11.2011.

19Негропонт,Н.(1998)Би ти ди ги та лан,Београд:Kлио,стр.71.
20Исто.
21http://www.clio.rs/bplus/elektr_izdavastvo.htm,приступљено14.11.2011.
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водидијалогсаауторомделапрекосадржајаделакојепред
стављамедијумкомуникације.Овакавдијалогнијеинтер
активанпоштоауторнијеумогућностидаделоосвежава.
УодносунаУсамљеногчитаоца,читање2.0карактеришу
интерактивност и сарадња.22Интерактивност у читању се
реализујекроздопунусадржајапрекоформикаоштосуза
белешкеидописивање.Сарадњасеостварујепрепоручива
њемсадржајаикреирањемдодатнихсадржаја.Препоручи
вањесадржајаобухватаоцене,обележавањеделоватекста,
информацијуобројучиталацаодређеногдела,докдодатне
садржајеналазимоуформирецензијаидискусија.

Де мо кра тич ност – Интерактивност као и хипертекстуал
ност обезбеђује још једну предност електронског издава
штва, а то је већа демократичност.Од повећане демокра
тичностинемајукористисамочитаоцикојимогудаизнесу
својсудоделуиподелегасадругимчитаоцима,већисами
писци.Електронскоиздаваштвопружилојемогућностпи
сцимакојинадругиначинможданебиуспелидаизложе
својрадширојјавности,иликојинебидобилиприликуда
штампајусвојаделакрозтрадиционалнеканалекојимаго
сподари главни токштампаног издаваштва. Тако, на при
мер,Амазонпружасвакоммогућностдасепојавиунајве
ћојкњижаринасветукаонезависниаутор;потребнојесамо
послатикњигуувордформату, залепитиценупожељи, а
Амазонћесепобринутизасвеостало.

Удебатиоелектронскомиздаваштву,посебанпроблемјето
штооноштојезанекепредностелектронскекњигеуодно
сунаштампану,задругејенедостатак.ШериТеркл(Sherry
Turkle)сматраданашиуобичајенинаративиотехнологији
почињуучтивимниподаштавањемоногаштојебилораније
инастављајусеидеализацијомновог.Онлајнчитање,само
гућностимакојепружајулинковиихипертекст,честодобија
херојскитријумфалистичкинаратив,доксекњигаомалова
жавакао„дисконектована”.Тајнаративидеотприликеова
ко,пишеТеркл:„старочитањебилојелинеарноиискљу
чиво;новочитање једемократско јерсесвакитекстотва
рапремаланцуновихидеја.”Али, ово је само једнапри
ча,сматраТеркл,причакојутехнологијажелидаисприча.
„Постојијошједнаприча.Књигајеповезанасасањарењем
и личним асоцијацијама јер су читаоци загледани у себе.
Онлајнчитањевасувекзоведругдеионојесамопонекад
прекинутоулажењемналинкрадиделанакојереферираи
асоциранихкоментара.Много јечешћепрекинутослањем

22Софронијевић,А.(2010)Новапарадигмасарадњеубиблиотекама:више
одwеб2.0технологија,Кул ту рабр.129,Београд:Заводзапроучавање
културногразвитка,стр.57.
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порука,куповином,Фејсбуком,МајспејсомиЈутјубом.Ова
другапричајесложенаиљудска.Алионаниједеотријум
фалистичкогнаративаукомсвакановатехнолошкамогућ
ностсамопружаприлику,аникаднеподилазирањивостии
никаднествараанксиозност.”23

Развој ситуације на тржишту дао је за право дигиталним
скептицима који су остали привржени традиционалној
штампаној књизи ценећи њену материјалност и смисле
ност и сумњајући да ће икада бити суштински замењена
електронскимфајловимакојисечитајунаекрану.Књигаје
естетскипријатнаформа,уметничкоделосастилизованом
насловномстраномиатрактивнимдизајном,иправојеза
довољствоиматијеурукама,отворитиипоседовати.Онаје
изузетнопријатељскинастројенапремачитаоцу:ништани
јелакшенегоокретатистраницекњигеичитатичистицрни
текстнабеломпапиру.Ненапрежетеочиисалакоћомсе
можетекретатикрозкњигу.Батеријесеникаданећеистро
шитиикњигасенећеполомитиакојеиспустите.Штавише,
књигаједруштвениобјекат:можетеједелитисадругима,
позајмљиватиивраћати,богатитисвојуколекцију,покази
ватинаполици,пазити каонешто вредноина основуње
стећипредставуоњеномвласникуиколикоонањемузначи;
књига јесимболњеговогидентитета.Дигиталнискептици
истичудаелектронскакњиганенудиништаодовога.

На аргумент дигиталних оптимиста да ће се у издавачкој
индустрији догодити оношто се већ догодило умузичкој
индустрији,дигиталнискептицитврдедасемузиканемо
жепоредитисакњигом.Тоштоможемосвојумузичкуби
блиотекуданосимосасобом,кажуони,идаслушамошта
годпожелимо,заистаимабројнепредностиуодносунави
нилскеплоче,пачакиуодносунакасете,алијеаналогија
сакњигомпогрешна.Књигавећјестеносива,ачакикада
јеречољудимакојидоставременапроводеупутовањима
илиодлазенадугеодморе,једнакњигаћеимбитисасвим
довољна.

Једаноддигиталнихскептика,чијемишљењеТомпсонна
води,кажекакоонпознајемалољудикојибижелелидаса
собомносе80књигаидадигиталничитачинисузаонекоји
желедасеудубеукњигу.Електронскоиздаваштво,поње
говоммишљењу,никаданећебитивеликибизнис.Тоније
музичкибизнис–тонисупесмекојетрајудваилитрими
нута. То није бизнис дневних новина – књиге не стоје на
полицамаједанданилиједансат.Тонијебизнисмагазина

23Теркл,Ш.(2011)Са ми за јед но,Београд:Клио,стр.329.
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са садржајем кроз који можете проћи за време вожње
подземномжелезницом.24

Томпсон такође сматрадапостоје различитиразлози због
којихвећиначиталацаостаједубоковезаназафизичкукњи
гу,несамозатоштоихспутавајутехничкекарактеристике
електронскихсправазачитање,већзбогтогаштодајупред
носткњизикаофизичкомикултурномартефактуиверују
да за одређени читалачки доживљајштампана књига има
вредносткојуелектронскесправезачитање,коликогодби
леразвијене,немогуимати.

Многи аутори такође праве разлику између традиционал
ноги ечитања.Сматрају да је у традиционалномчитању
постојаоелементутехе,повлачењаублагословенуусамље
ност;постојаоје,какоБартпише,онајтренутакпоистове
ћивањаса„заљубљенимсубјектомимистичнимсубјектом“.
Саечитањемтосегубиисвејемањеоногаштосенекада
звало библиотерапија.25 Традиционалисти упозоравају на
техничкеиемоционалненедостаткеечитача:нематеосећај
доклестестиглисачитањем,непостојимириснитидодир
књиге,непостојетраговиранијихчитања.

Каопредностштампанекњигенаделектронскоммногина
водењенуприсност.Докчитамокњигукаодасмоунепо
средномдодирусаписцем,докслованаекрануделујуне
какованнас.НатајначинразмишљаиЖанФилипдеТонак
кадаодговаранапитањештаћемоизгубитисапојавомтих
нових,малихкњига.„Некезастареленавике,можда.Изве
снусакралностпридаванукњизиунутарједнецивилизације
којајујеуздигланапиједестал.Онајспецифичанвидпри
сностиизмеђуписцаињеговогчитаоцакомећепојавахи
пертекстуалностинеминовнонаудити.”26

Предвиђања да ће са појавом електронске књиге нестати
класична књига изазивала су углавном забринутост. Али
имаионихкојинапрелазодкласичнекаелектронскојкњи
зигледајукаонасамојошједнуунизупроменакаквесусе
одувекдешавалеинакојесеобичнонијегледалосаодобра
вањем.КакотврдиВучковић,нијеречниокаквојновојпоја
ви.Људејеувекбринуонестанаконогдобропознатог.Тако
уПлатоновомдијалогуФе дар,написаномпреблизу2.500
година,Сократкритикујепроналазакписмасматрајућида

24Исто,стр.320.
25Ковачевић,Н.(2010)Омогућностиистварности–једно(не)аристоте

ловскочитањеекњига,Кул ту рабр.129,Београд:Заводзапроучавање
културногразвитка,стр.31.

26Каријер,Ж.иЕко,У.(2011)Не на дај те се да ће те се ре ши ти књи га,
Чачак:ГрадацК.,стр.7.
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ононоси привидну, а не стварнумудрост.Исто тако про
налазакштампепроглашаван јенепотребнимиђаволским
изумом.Данассмоусредиштусличнеполемикеизмеђуза
говорника Гутенбергове цивилизације књиге и поклоника
Интернетаидигиталнихкомуникација.27

* * *

Накрају,преостајенамдаодговоримонадваосновнапита
ња.Првоједалиседигиталнареволуцијауопштедогодила
аковећелектронскакњиганијеистиснулаштампану?Друго
питањегласи:далијештампанакњигасамоједанмедијиз
међумногих,одкојисвакиимасвојепредностиинедостат
ке?Далијебитансамосадржај,причаилијебитнаиформа,
односномедиј?ДалисууправуКаријериЕко(JeanClaude
Carrière,UmbertoEco)којисуутешнопоручивали:Ненадај
теседаћетесерешитикњига.Књигајесавршенизум,као
точак,којисенеможеучинитибољим.28

Томпсон сматра да се у издавачкој индустрији догодила
дигитална револуција, јединошто то није баш онаква ре
волуцијакаквусуималинаумуранизаговорнициекњиге.
Они сумислилидаре во лу ци јаморада значире во лу ци ју у 
про из во ду:штобизначилодаћекњигакаофизичкиобјект
нестатиидаћебитизамењенанематеријалнимсадржајем
којисеможепродатиикупити.Међутим,сматраТомпсон,
пресерадиоре во лу ци ји у про це су, негооре во лу ци ји у про
из во ду. ТареволуцијаупроцесујеоноштоТомпсоннази
васкривеном ре во лу ци јом.29Тојереволуцијакојасесвака
кодогодила,итоучетириобласти:првајеоперативниси
стем,другаштампање,трећапродајаимаркетингичетврта
областјеиспорукасадржаја.

Каоиумногимсекторимаиндустрије, и уиздавачкојин
дустрији је извршена компјутеризација и дигитализација
канцеларијаиоперативнихсистема.Документи,укључују
ћирукописе,циркулишукаоелектронскифајловианеви
шекаоодштампанитекстови.Штосештампањатиче,два
сервисасуодпосебног значаја:SRDP30иPOD.31SRDP се
користизаштампањемањихколичинапримерака–од10/20

27Вучковић, Ж. Залазак Гутенбергове галаксије: Културолошке и епи
стемолошке импликације, http://teme.junis.ni.ac.rs/teme22011/teme%20
2201110.pdf,приступљено10.12.2011.

28Каријер,Ж.иЕко,У.(2011)Не на дај те се да ће те се ре ши ти књи га,
Чачак:ГрадацК.,стр.15.

29Thompson,J.B.(2010)Mer chants of Cul tu re,Cambridge:Polity,p.321.
30shortrundigitalprinting.
31printingondemand.
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до300/400,ито јеистовременоглавнапредностуодносу
на традиционалну, офсетштампукоја је била економична
самокодвећихтиража.PODје,међутим,нештосасвимно
во.Књигесусеранијепрвоштампалепапродавале,садасе,
захваљујућиовомсервисупрвопродајупаондаштампају.32
Једнаодзначајнихпредностиовихновихмогућностијето
штосуонеудахнуленовиживотбројнимкњигамакојесу
препуштенезаборавупремногогодина,јернисумоглеби
тиштампанеуновим,бројнимтиражимакојеје,дабисето
исплатило,захтевалатрадиционалнаштампа.

Дигиталнареволуцијаимавеликиутицајинапродајуина
маркетинг. Драматичан успон Амазона најочигледнији је
примеркакојеИнтернеттрансформисаопродајукњигана
мало.Амазонјеунеонештопотпуноновоуовуобласт:ви
дљивост,расположивостипродајакњигапосталисумного
мањезависниододлукаиинтеракцијауланцупродајекњи
га,нарочитоододлукаагенатазатрговинуидругихуизда
вачкимкућамакојиодлучујуотомекојећекњигекаоприо
ритетибитипонуђенекњижарама,каоиододлукакњижара
којећекњигескладиштитииукојимколичинама,какоћеих
изложитиислично.

Такође,дигиталнареволуцијајепроменилаправилаигреу
издаваштвуучинившибројке транспарентним.Нико више
неможедакријеилипреувеличавауспехпретходнекњи
ге,јерсвакоможедапроверибројке.Сдругестране,пише
Томпсон,револуцијаемаркетингауиздаваштвууправопо
чиње.Све већа средстванамењенамаркетингуповлаче се
изтрадиционалнихштампанихмедијаиулажууразличите
врстеонлајнмаркетинга;издавачисвевишекористеИнтер
нетдабиступилиудиректнувезусапотрошачимаиолак
шалионлајнинтеракцијуизмеђуписцаичитаоца.33

Други аспект маркетинга и промоције који је врло ва
жанзаиздавачејеоноштобисемоглоназватиди ги тално 
прелиста ва ње. Наравно, увек је било могуће прелистати
књигу пре него што је купимо, па и прочитати неколико
страна.Али,издавачи садамогупонудитимного вишеод
оногашто јебиломогућеукњижарамаодциглиималте
ра.Читаоцисадамогудапрегледајусадржај,дапрочитају
текстнаомотукњиге,иличакдапрочитајупоглављеили
два.

Утицајдигиталнереволуцијенајвећи јеприликомиспору
кесадржаја.Садржајкњигеодвојивјеодњенеформе.Ова

32Исто,стр.326.
33Исто,стр.328.
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карактеристикаповезујекњигусадругимпроизводимаме
дијаикреативнихиндустрија,каоштосуфилм,музика,но
вине,ито јеразлогшто јеутицајдигиталнереволуцијеу
овиминдустријамамноговећинегокадајеречо,рецимо,
индустријифрижидера.Усуштини,дигитализацијасадржа
ја раздваја садржај иформу.Стварна вредност књиге је у
садржајуистогајеслоганкојисечестопонавља,аповезан
јесадигиталномреволуцијом,„садржајјекраљ”.

Овде можемо да поставимо наше друго питање: да ли је
„садржајкраљ“?

Многисматрајудајесуштинакњигеусназиречиипору
кекојуонаноси,безобзирана тодалисеонапојављује
у класичномили електронскомлику.Добра књига је увек
дијалог, трајна и неограничена међуљудска комуникација.
Уместобилокаквеодбранекњиге,довољноједаонабуде
прочитана,безобзиранатодалијењенсадржајнахарти
јиилинаекрану.34ПремаВучковићу,дилемакласичнаили
електронскакњигајезаправолажнаирезултатнашескло
ностидасесталноопредељујемоирасправљамопосистему
„илиили”.Требадапостојеиједнаидругаидаобеимају
својепредностиинедостатке.

Оваистастранаудаљојаргументацијинаводидазаизда
вачеиауторенијенајважнијетакмичењеизмеђуелектрон
скихитрадиционалнихкњига,већколиковременасуљуди
вољнидапосветечитању,анедругимврстамазабавекоје
имсенуде.35Оноштојечитаоцимаважнојестесамаприча,
тврди директор овогодишњег Сајма књига уФранкфурту,
нијебитнодалијеодштампанаилиједигитална,далије
видеоилихоливудскифилм,битнајеприча.

Други,опет, сматрајуда јебитанформат,односнодараз
личити формати одговарају различитим садржајима и
различитимситуацијама.

Електронскиформатјесвакакопогоданзанекеврстекњига,
алинеизажанровекаоштојекњижевност;одговараодре
ђенимприликамазачитање,каоштојепутовањеавионом,а
мањеодговарадругимситуацијама,нпр.доклежимонакау
чукодкуће.Утомсмислуможесеиспоставитидајеекњи
гапредопунаштампаној,каоштосутодугобилеаудиокњи
ге,негоњеназамена.Можеседеситидаза30годинакњига

34Вучковић, Ж. Залазак Гутенбергове галаксије: Културолошке и епи
стемолошке импликације, http://teme.junis.ni.ac.rs/teme22011/teme%20
2201110.pdf,приступљено10.12.2011.

35http://www.washingtonpost.com/blogs/wonkblog/wp/2013/08/08/ebooksa
lesarelevelingofhereswhy/,приступљено8.10.2014.
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устаромоблику,напапиру,уђеуелитнукултуруадаекњи
гапостанедеомасовнекултуре,каоштојетопре30годи
набилаштампанакњига.Такосусададеоелитнекултуре
графичкипринтовикојисештампајууограниченомброју
примеракаипотписанисуодстранеаутора–графичара.

Трећису,пак,оникојитврдедајеогромнапредностштам
панекњигеуправотоштосууњојсадржајиформанеодво
јиви;тајединственакомбинацијајеоношточитаоцицене
идаонаимасвенапреднаведенепредности.Електронска
књига је пуки садржај и никада не може да репродукује
материјалностштампанекњиге.

Али, чак ни најватренији заговорници електронске књиге
нису тврдилидаћекњигепрестатида сештампају.Елек
тронскакњиганећеубитиштампанукњигу,каоштониизум
телевизијенијеубиорадиоиликаоштоDVDнијеубиоте
левизију.Имакњигакојесуправауметничкаделаикојаће
теувекхтетидаиматеуштампанојформи...Алиљубиће?
Далибистезаистажелелидаубијетедрвозбогњих?36Нема
разлогадасесаовимнесложимо.
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EBOOK

Abstract

Unlikemany textswritten in the past two decades about the end of
theprintedbook,thispaperdealswiththeendofebooks.Thelatest
reportsofbiglossesinelectronicpublishingshowthatprintedbooks
havetakenprecedenceagain,whichseemstoholdground.However,
upsanddownsinepublishinghavebeenhappeningbefore:theinitial
optimismfromthebeginningofthe90shasbeenreplacedbyserious
doubts, followedby launchingof theKindl reader thatgaveebooks
precedence over printed versions. In contrast to this rather unstable
situation on themarket, the appearance of ebooks has causedmore
controversyandfuturepredictionsthananyothernewmediumbefore
them.Manyhavepredictedtheendtotheprintedbooksandthusthe
endtoanentirecivilization,othershaveannounceddigitalcultureasa
wholenewwayoflife.Onlysomeofthemhesitatedtocallthechanges
revolutionaryandmostagreedthatebookshavemanyadvantagesover

theprintedones.Willanyonedaretopredictanythingnow?
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