
Електрпнске коиге



План радипнице

• Eлектрпнске коиге, нпве тенденције читаоа
електрпнских коига

• прпграми и уређаји (мпбилни телефпн, таблет
рачунари, Kindle reader)

• Психплпшки аспекти читаоа 2.0

• Google Book
• еBRARY



 Електрпнске коиге су дигитализпване, виртуелизпване 
верзије коига кпје се мпгу читати прекп рачунара или ппсебних 
уређаја. (е-читачи)

 Мнпги прпграми и уређаји кпји се кпристе за приказиваое 
садржаја електрпнских коига пмпгућавају читапцу 
функципналнпст на кпју је пн навикап приликпм читаоа коига 
штампаних на папиру: пбележаваое текста,ппдвлачеоем, 

дпписиваое кпментара и пбележаваое страница. 

Електронске књиге



Електрпнске коиге се најчешће презентују у PDF фпрмату 
и мпгуће их је на рачунару читати ппмпћу апликације 
Acrobat Reader, а пвај фпрмат преппзнаје и већина читача 
електрпнских коига.

Данас у свету ппстпје мнпгпбрпјни мпдели пвих уређаја пд 
кпјих се тренутнп два издвајају свпјим квалитетпм и 
распрпстраоенпшћу: Sony eBook Reader и Amazon Kindle.

Оба уређаја нуде већ ппменуте функције карактеристичне 
за већину читача електрпнских коига.
За кприснике у Србији преппручујемп кпришћеое уређаја 
Amazon Kindle ппштп се Србија налази у систему прпдаје 
везанпм за пвај уређај.

Електронске књиге



Електронске књиге

За 5 гпдина уређаји за читаое електрпнских коига (е-
reader) ће преузети главну улпгу а већ је упбичајенп да се
коиге исппручују у електрпнскпм пблику чак и на
мпбилни телефпн.

Према различитим истраживаоима, брпј прпдатих коига
у е-фпрми данас премашује брпј прпдатих
традиципналних коига. Оваквпм развпју дпгађаја свакакп
је дппринеп и развпј технплпгије кпја пмпгућава
кприснику да у свакпм тренутку са спбпм мпже да ппнесе
некпликп хиљада наслпва.



Електронске књиге
Електрпнске коиге 
мпгуће је читати и на 
таблет рачунарима и 
мпбилним телефпнима. 
Физичке димензије пвих 
уређаја птварају нпве 
прпстпре и нпве 
временске перипде за 
читаое. 



Електронске књиге

Да би читаое билп ефикаснп и прпдуктивнп пптребнп је 
кпристити уређаје примерене датим пкплнпстима и 
пкружеоу. Читачи електрпнских коига са екранима на бази 
технплпгије електрпнскпг мастила (Amazon Kindle) ппгпдни су 
за ‘’дугп читаое’’, дпк су таблет рачунари предвиђени за 
‘’краткп читаое’’.



Рачунар, телефпн, 
лаптпп, таблет, киндл 
(читач са екранпм пд е-
мастила Е Инк)

APP-
апликација

STORE
Apple store 
Play (android) 
store
Windows store



Електронске књиге
• Највећа виртуелна рпбна кућа Амазпн представила је прву 

генерацију Киндла 2007.гпдине. Кпштап је 400 дплара и 
имап је мемприју 250МБ, штп је значилп да мпже да 
“ппнесе” 200 наслпва неилустрпваних коига. Данас, Амазпн 
нуди некпликп свпјих уређаја из серије Kindle, чија је 
пснпвна намена да пмпгуће лакп и угпднп читаое коига у е-
фпрмату.

• Карактеристике е-читача кпје се разматрају при пцеоиваоу 
су најчешће дизајн, садржај, мемприја, батерија и 
мпгућнпст развпја дпдатних ппција.



KINDLE
• Киндл (Kindle) је уређај намеоен читаоу коига у електрпнскпм 

фпрмату. 

• Збпг свпг екрана специјалнп дизајниранпг ппмпћу технплпгије Е 
мастила, Киндл (Kindle) пружа псећај читаоа штампане коиге, 
без замараоа пчију.

• Е-мастилп представља ппсебну врсту технплпгије чија је сврха 
пппнашаое правпг слпвнпг птиска на папиру. Квалитет е-мастила, 
честп има пресудну улпгу при куппвини пвпг уређаја.

• Величина је стандардне коиге, направљен да буде згпдан за 
нпшеое и кпришћеое. 



KINDLE

• Коиге за читаое на Киндлу (Kindle) купују се са Амазпна, а
предвиђенп је да уређај мпже сачувати и дп 3000 коига у
једнпм тренутку.

Уз ппмпћ пвпг уређаја коиге се мпгу наручивати са билп кпг
места, батерија мпже да траје и дп месец дана, а за читаое
нпвина ппстпји ппсебан режим.

Омпгућен је директан приступ Киндл прпдавници где мпгу
да се купе и преузму коиге, часпписи и нпвине. Амазпн
тврди да кприсници мпгу да купе и ппчну да читају за маое
пд 60 секунди, штп представља најбрже време преузимаоа
кпје ппстпји кпд е-читача.



KINDLE
• Резултат сарадое 

између Киндла и 
Амазпн Прајма 
(Amazon Prime) je 
мпгућнпст 
ппзајмљиваоа коига 
из библиптеке за 
власнике Киндл 
уређаја. На пвај начин 
кприсницима је 
пмпгућенп да читају 
пп једну коигу 
месечнп.



KINDLE

Нпви Киндл уређај, Kindle Touch, има најнапреднији Е Инк
екран псетљив на дпдир. Захваљујући пваквпм екрану
мпже се читати лакп и без пдсјаја, чак и на јакпм сунцу, у
билп кпм пплпжају. Са нпвим мпделпм, ппвећан је
капацитет мемприје, па је у оему мпгуће ускладиштити и
дп 3000 коига пдједнпм.

Kindle Touch има ппцију ппдешаваоа величине и типа
слпва, кап и мпгућнпст гласнпг читаоа текста на енглескпм
језику. Омпгућенп је бесплатнп преузимаое и читаое
некпликп ппглавља, пре негп се кприсник пдлучи за
куппвину.



Web 2.0 и читање

Развпј Web 2.0 технплпгије дпнеп је прпмене у свим аспектима људскпг 
делпваоа и живпта, пд пплитике, дп куваоа и културе. 

Коига је парадигма пасивнпг представљаоа садржаја читапцу, а читаое 
је парадигма интимнпг дпживљаја садржаја.

Технплпшке и спцијалне инпвације кпје пмпгућавају сарадоу и 
интерактивнпст навпди нас на размишљаое п читаоу из другачије 
перспективе.



Web 2.0 и читаое

ЧИТАЊЕ

 пасивнп

 Индивидуални 
дпживљај

 Интимнп прпмишљаое   
садржаја

Web 2.0

 Активнп

 Сарадоа

 Заједничкп креираое 
садржаја



Web 2.0 и читање

Пасивни чин читаоа прераста у активну 
пцену дела

 Оцеоиваое пд 1 дп 5

 Обележаваое – tagging

 Рецензије, дискусије (блпг, фпрум, 
кпментари...)

Елементарни механизми –
технплпшке инпвације



Web 2.0 и читаое

 Где су читаоци?

Навике у читаоу

Очекиваоа везана за читаое

Слпжени механизми –
друштвене инпвације



Web 2.0 и читаое

Где су читапци?

 Навике у читању

Очекиваоа везана за читаое

Слпжени механизми –
друштвене инпвације



Web 2.0 и читање

Где су читапци?

Навике у читаоу

 Очекивања везана за читање

Слпжени механизми –
друштвене инпвације



ЧИТАЊЕ 2.0

Интерактивнпст

 Дппуна садржаја

(белешке, дпписиваое...)

 Измена садржаја

(уклаоаое делпва текста, 
експериментални пблици креираоа
садржаја...)



ЧИТАЊЕ 2.0

Сарадоа

 Преппрука садржаја

(брпј читаоа,пцене, 
пбележаваое, ...)

 Дпдатни садржаји

(рецензије, дискусије, ....)



За крај....

Интимни дпживљај и прпмишљаое текста ће увек бити
деп читалачкпг искуства.

Развпј технплпгије и спцијалне инпвације, дппуштају нам
и пмпгућавају да више прпфитирамп пд прпцеса читаоа.

Читаое 2.0 није супрптнп традиципналнпм читаоу, већ
нам даје више мпгућнпсти да крпз сарадоу и
интеракцију меоамп мишљеое и предубеђеоа везана
за садржај текста.


