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План радионице

• Електронске књиге

• Уређаји

• Искуства у свету

• Како трансформисати библиотечке 
услуге

• Springer електронске књиге

• eBRARY сервис



� Електронске књиге су дигитализоване, виртуелизоване
верзије књига које се могу читати преко рачунара или
посебних уређаја – читача електронских књига.

� Многи програми и уређаји који се користе за

приказивање садржаја електронских књига омогућавају
читаоцу функционалност на коју је он навикао приликом
читања књига штампаних на папиру: обележавање текста
подвлачењем, дописивање коментара и обележавање

страница. 

Електронске књиге



Електронске књиге се најчешће презентују у PDF формату и
могуће их је на рачунару читати помоћу апликације Acrobat
Reader, а овај формат препознаје и већина читача електронских
књига

Данас у свету постоје многобројни модели ових уређаја од којих
се тренутно два издвајају својим квалитетом и
распрострањеношћу: Sony eBook Reader и Amazon Kindle.

Оба уређаја нуде већ поменуте функције карактеристичне за
већину читача електронских књига

За кориснике у Србији препоручујемо коришћење уређаја Amazon
Kindle пошто се Србија налази у систему продаје везаном за овај
уређај.

Електронске књиге



Електронске књиге

Електронске књиге могуће

је читати и на таблет

рачунарима и мобилним

телефонима. Физичке
димензије ових уређаја

отварају нове просторе и

нове временске периоде

за читање. 



Електронске књиге

Да би читање било ефикасно и продуктивно потребно је користити
уређаје примерене датим околностима и окружењу. Читачи
електронских књига са екранима на бази технологије електронског
мастила (Amazon Kindle) погодни су за ‘’дуго читање’’, док су таблет
рачунари предвиђени за ‘’кратко читање’’.



Web 2.0 Web 2.0 ии читањечитање

Развој Web 2.0 технологије донео је промене у свим аспектима 
људског деловања и живота, од политике, до кувања и културе. 

Књига је парадигма пасивног представљања садржаја читаоцу, а 
читање је парадигма интимног доживљаја садржаја.

Технолошке и социјалне иновације које омогућавају сарадњу и 
интерактивност наводи нас на размишљање о читању из другачије 
перспективе.



Web 2.0 и читање

ЧИТАЊЕ

� пасивно

� Индивидуални доживљај

� Интимно промишљање   
садржаја

Web 2.0

� Активно

� Сарадња

� Заједничко креирање 
садржаја



Web 2.0 и читање

� Пасивни чин читања прераста у активну оцену 
дела

� Оцењивање од 1 до 5

� Обележавање – tagging

� Рецензије, дискусије (блог, форум, коментари...)

Елементарни механизми – технолошке 
иновације



Web 2.0 и читање

� Где су читаоци?

Навике у читању

Очекивања везана за читање

Сложени механизми – друштвене 
иновације
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Web 2.0 и читање

Где су читаоци?

Навике у читању

� Очекивања везана за читање

Сложени механизми – друштвене 
иновације



ЧИТАЊЕ 2.0

Интерактивност

� Допуна садржаја

(белешке, дописивање...)

� Измена садржаја

(уклањање делова текста, 
експериментални облици креирања
садржаја...)



ЧИТАЊЕ 2.0

Сарадња

� Препорука садржаја

(број читања,оцене, 
обележавање, ...)

� Додатни садржаји

(рецензије, дискусије, ....)



УЛОГА БИБЛИОТЕКАРА

Библиотечка делатност је увек подразумевала бављење информацијама

корисник

податак

библиотекар информација



УЛОГАУЛОГА БИБЛИОТЕКАРАБИБЛИОТЕКАРА

У савременој библиотеци, библиотекар је и едукатор и посредник.

Библиотекар едукатор треба да покаже корисницима како да користе базе 
података и како да примене њихово специфично знање да могу да пронађу 
информацију која им је потребна.

Библиотекар као  посредник треба да обезбеди информације до којих је дошао 
увидом у оно што су други корисници употребили/ користили у одређеним базама 
података.

Потребни су одређени предуслови. 



УлогаУлога библиотекарабиблиотекара

Важан предуслов је изградити одговарајућу радну средину у којој би могло да 
функсионише читање 2.0 (интеракција и сарадња)

Неки примери практичних новина у свету
-Софтвер који омогућава интеракцију међу корисницима
-Обезбеђивање софтвера компатибилног са читачима е-књига за компјутере и на 
тај начин профитирати од њихових бележака и подвучених делова текста. (САД)
- Омогућити корисницима да на брз и једноставан начин ставе своје ознаке (унесу 
своју класификацију) на штампане књиге које су користили (Холандија)



Читалачко искуствоЧиталачко искуство

Интимни доживљај и промишљање текста ће увек бити део 
читалачког искуства.

Развој технологије и социјалне иновације, допуштају нам и 
омогућавају да више профитирамо од процеса читања.

Читање 2.0 није супротно традиционалном читању, већ нам даје више 
могућности да кроз сарадњу и интеракцију мењамо мишљење и 
предубеђења везана за садржај текста.



Пројекције будућности за 5 година
(Kurt de Belder, Univ. Leiden, na konferenciji LIBER 2010)

• Штампани научни часописи ће највероватније нестати

• Издавачи ће на своје сајтове поставити старија годишта

часописа, већином у OA

• Научне књиге ће се наручивати као e-пакети за поједине
области

• Појединачне e-наслове наручиваће библиотекари по
захтеву (on demand)

• Сви универзитети ће имати дигиталне репозиторије са

тезама, предавањима, литературом, публикованим
радовима професора... 



Пројекција будућности

каталогизација

• За 5 година књиге ће се
испоручивати заједно са

каталошким записом, а
библиотекари ће додавати

само холдинге. 

• За 10 година записима ће се
управљати на глобалном

нивоу, а каталошка обрада
неће бити потребна. 



Колекције

За 5 година e-readeri ће преузети главну
улогу и биће уобичајено да се књиге
испоручују у електронском облику чак и
на мобилни телефон. 

У року од 10 година, владајући принцип
набавке у библиотекама за сваки случај
биће замењен принципом набавке у
моменту када је публикација тражена
(on demand).



Посебне збирке

• За 5 година у академским
библиотекама остаће само оне збирке

које се користе у наставном процесу

или су од значаја за историју

универзитета. 

• За 15 година ће све збирке које имају, 
пре свега, музејску вредност бити
пренете у одговарајуће институције, а
простор ослобођен за кориснике. 



Шта ће бити са библиотекама?

• Неће се градити нове библиотеке

• Постојеће ће се прилагодити потребама
савремених корисника

• Биће много више компјутера, 
читаоница, читаоница за групни рад.

• Електронски читачи у рукама корисника
ће бити уобичајена појава



Шта ће бити са библиотекама?

• Мењаће се улога библиотека

• Библиотекари ће ићи у сусрет
корисницима

• Мање библиотеке остају такве какве су



Колико корисника користи библиотеке

• Висок % корисника користи Интернет а
не библиотеку

• Зато што је Гугл једноставан, лак и брз

• Ми морамо да се потрудимо да обучимо
кориснике да што брже дођу до

квалитетнијих информација



Статистика америчких библиотека

• Штампане монографије које се никад
нису користиле у периоду од 10 година

• Поражавајућа статистика



Штампане књиге које се нису користиле

• Colorado State University (278.650 
наслова) -39%

• University of Denver (208.248 наслова)
-47,8%

• University of Colorado at Boulder (348.181 
наслов) -49%

• University of Northern Colorado (116.799 
наслова) - 52%



Статистика Универзитета у Денверу
Коришћено Купљено

255 наслова 19.510$ 19.510$

2.988 наслова -
колекција

39.831$ 214.974$

5.397 наслова за
избор из

колекције

О$ 436.691$

Тотал (8.640 
наслова)

59.341$ 671.175$

Пројекција

уштеде

611.834$



Заступљеност е-књига

• Сада је заступљеност око 15%

• За 5 година биће 75-85%

• За 10 година биће 100%



Амазон књижара

• У априлу су први пут продали више
електронских књига него

штампаних



Шта корисници мисле о библиотечким

садржајима

Квалитетан научни садржај

Истраживачи и академско особље

Веб претраживање

Библиотечки извори

Веб претраживање

Библиотечки извори



Актуелно пошање корисника

Лакше претраживање

Гугл

Библиотечке базе



КоБСОН

Приступ до електронских публикација –
индексних база (WoS, Scopus), e-књига (Ebrary, 
Oxford, Springer), e-часописа (SciDirect, Wiley 
Blackwell, Springer, ACS, APS, Oxford, IOP, 
SAGE, IEEE, CUP, Emerald, Hein Online, OVID, 
APA, JSTORE, EBSCO,  obezbeđen je  preko 
KoBSON-a.



Искоришћеност сервиса

у 2010. години

Укупно преузетих чланака: 1.680.914

Искоришћеност сервиса стално расте.



E-књиге доступне преко КоБСОН-а

Springer

http://www.springerlink.com/

� Приступ до пуног текста

� Књиге из свих научних области

� Преузимају се поглавља

� Забрањено је преузимање целе књиге













E-књиге доступне преко КоБСОН-а

EBRARY

http://site.ebrary.com/lib/belgrade

� Приступ до пуног текста

� 30.000 књига из свих научних области

� Онлајн начин рада











• Odabiranje knjiga, podvlačenje teksta, 
komentari 

• Osnovna i napredna pretraga, kopiranje, 
štampanje, automatsko citiranje

• Kretanje kroz dokument, rečnik, 
enciklopedija, prevod








