
БОГАТСТВО САВРЕМЕНОГ СВЕТА - ШТАМПАНЕ И ЕЛЕКТРОНСКЕ КЊИГЕ 
 

 
 
 
 
 
    Написани су бројни чланци и вршена разна 
истраживања о коришћењу штампаних и 
електронских књига. Постоје предности коришћења и 
постојања и једних и других. То је велика расправа. 
Овде ћемо навести само неке њихове особине. 
Постојање и штампаних и електронских књига је у 
потпуности оправдано.  
 

 
 ШТАМПАНЕ КЊИГЕ 
 
    Штампане књиге су лепе, корице понекад изгледају као право уметничко дело.  Мирис 
штампаног папира и осећај књиге у рукама су незаменљиви.  
    Оне оплемењују простор, дају топлину животном простору. 
    Љубитељи књига гледају на њих као на нешто од велике вредности, нешто "свето" што 
вреди чувати и одвојити део собе или стана за њихово чување. 
    Штампане књиге имају и сентименталну вредност. То може да буде и због посвете која 
нам је посебно драга, због белешки, подвучених реченица, цитата, обележених страница. 
    Сајмови књига, антикварнице и књижаре су незаменљиви. Шетање и разгледање књига, 
листање књига су празник за душу. 
    Треба споменути и библиотеке, посебно оне које имају слободан приступ фонду, где 
читаоци слободно бирају књиге. 
    Штампана књига је поклон са којим не можемо погрешити. 
    Све је више издавача који књиге штампају од рециклираног папира, па су оне постале 
еколошке и подржавају идеју одрживог развоја. 
 

  
  
 
 
 



ЕЛЕКТРОНСКE  КЊИГЕ  
 
   Научници и истраживачи желе брз приступ информацијама, а то им омо гућавају  
електронске књиге. Нове генерације очекују да сву потребну литературу могу да пронађу 
онлајн. Двадесетчетворочасовна присутност једна је од предности електронских издања  
наспрам штампаних. Неограничен број корисника може у исто време да чита електронску 
књигу, не морајући притом физички да буде присутан у библиотеци. Проблем недостатка 
довољног броја примерака је решен. 
    Оваква издања не захтевају много простора за складиштење. Појавом електронских 
читача могуће је понети велики број књига свуда са собом.Текст у електронском облику 
може се претраживати, могу се уређивати величина и фонт слова, а хиперлинкови могу да 
упућују са једне странице на другу.  
    Електронске књиге могуће је брзо размењивати, копирати и пребацивати са једног 
уређаја на други. Њихово издавање не захтева потрошњу папира, па су економичне. 
Електронска издања старих и ретких књига једини су начин да се широј јавности 
презентује национанално и међународно културно наслеђе. 
     Мане које се приписују књигама у електронском формату више се односе на уређаје за 
њихово читање. Читање књига са рачунара отежавајуће је због реметилачких фактора као 
што су разне друге отворене апликације, прозори на рачунару и слично, који скрећу 
пажњу са самог процеса читања. Код електронских читача ови реметилачки фактори су 
сведени на минимум. Батерија на  читачима електронских  књига може да издржи много 
сати читања, може да траје дуго. 
      Неки аутори заступају став да  се електронске књиге могу користити у циљу промоције 
читања и информационог описмењавања деце школског узраста. Доступност књига на 
интернету доприноси повећању читалачке публике. 
     
 
 
 
 
Ваша библиотекарка вам препоручује: Путујмо од куће! 
https://kreativnicentar.rs/blog.php?id=1027 
 
Жил Верн "Пут око света за 80 дана"- мултимедијални пројекат 
http://www.fil.bg.ac.rs/mmd_27/mmd_2014/mmd-
kraj/mapa.html?fbclid=IwAR3HGquxqRFPW_Rse0NKnOxlV4cWfJcwjXseYrpoArDlA3Bf71F
W_TlCKNc 
 
Мултимедијални документ- Стеван Сремац "Поп Ћира и поп Спира" 
https://2012mmd.blogspot.com/2012/05/blog-post_31.html 
 
                                                 
                                                                                            библиотекар Сандра Репац 
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