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1. АПСТРАКТ

У дру штву у којем је све попри ми ло димен зи је спек та кла, сво је место нашла је и књи га. 
Прво као штам па на интер ак тив на књи га, потом у елек трон ском и нај зад у интер ак тив ном 
диги тал ном обли ку. Иако је задр жа ла свој више ве ков ни облик, данас дефи ни сан гра ни-
ца ма екра на, струк ту рал но и идеј но пот пу но је дру га чи ја. Са уво ђе њем новог типа књи ге 
мења се и начин чита ња, одно сно са лине ар ног се пре ла зи на дина мич ко, какав је и сам 
медиј са којег се чита. Вели ку уло гу у овој про ме ни, која је била под стак ну та инду стри ја-
ли за ци јом и могућ но шћу брзог умно жа ва ња, окол но сти ма које копи ју ста вља ју изнад ори-
ги на ла, има ком пју те ри за ци ја. Овај рад бави се пита њи ма да ли су тра ди ци о нал на књи га 
и тра ди ци о на лан начин чита ња поста ли моно то ни за савре ме ног чове ка, одно сно дете, и 
да ли књи га данас може да посто ји једи но као део општег ком пју те ри зо ва ног спек та кла. 
Тако ђе, испи ту је мо како ће се књи га коју позна је мо раз ви ја ти у будућ но сти, да ли ће се 
само мења ти или ће њен пут поче ти да се гра на у више пра ва ца и сло је ва (димен зи ја). 
Истак ну то је који су начи ни и про це си важни за кре и ра ње диги тал не интер ак тив не књи-
ге, као и ко су све уче сни ци овог мул ти ме ди јал ног дожи вља ја. Кроз док тор ски умет нич ки 
про је кат Пусти ме да ура дим сам насто ја ли смо да истра жи мо про стор и гра ни це „нове” 
деч је књи ге, као и могућ но сти које таква књи га пру жа.

Кључ не речи: диги та ли за ци ја, диги тал на књи га, елек трон ска књи га, деч је изда ва штво, 
интер ак тив на књи га, интер ак тив на диги тал на књи га, iPad књи га, app, лине ар но чита
ње, дина мич ко чита ње, хипер текст, спек такл, софт вер, про гра ми ра ње, аудио, видео, 
ани ма ци ја, интер ак ци ја





1. ABSTRACT

In a soci ety whe re everything to be noti ced has to been taken as a spec tac le, a book has also 
to adjust itself. First as a prin ted ver sion of an inter ac ti ve book, then as an e-book, and finally 
thro ugh inter ac ti ve digi tal form. Alt ho ugh it stri ves to retain its cen tu ri es-old  form, today it 
is mostly defi ned by the edge of the screen. It struc tu rally and con cep tu ally dif ers from its 
ear li er forms. With ini ti a tion of a new type of book, ways of rea ding also chan ge, i.e. from 
line ar to tabu lar or dynamic due to a new medi um. Com pu te ri za tion plays a major role in this 
chan ge (which was sti mu la ted by indu stri a li za tion and the pos si bi lity of rapid repro duc tion, 
cir cum stan ces that pri vi le ge copy to the ori gi nal). This work tri es to answer whet her the tra-
di ti o nal book and the tra di ti o nal ways of rea ding have beco me mono to no us for con tem po rary 
rea ders (chil dren espe ci ally) and whet her the book is doo med to exist only as part of a gene ral 
com pu te ri zed spec tac le. Furt her, it rese ar ches how the book we know will deve lop: whet her it 
will simply chan ge or its path will divi de into more direc ti ons and layers (dimen si ons). Focus 
is on ways and pro ces ses that are impor tant in cre a tion of a digi tal inter ac ti ve book. It tri es to 
iden tify who are par ti ci pants in this mul ti me dia expe ri en ce. This doc to ral arti stic pro ject, „Let 
me do it myself”, explo res the spa ce and boun da ri es of the „new” chil dren’s book, as well as 
pos si bi li ti es such a book pro vi des.
 
Keywords: digi ti za tion, digi tal book, ebook, chil dren’s publis hing, inter ac ti ve book, inter ac ti ve 
digi tal book, iPad book, app, line ar rea ding, tabu lar rea ding, hyper text, spec tac le, soft wa re, pro
gram ming, audio, video, ani ma tion, inter ac tion





Оги (4 годи не): Мама, како је Бог ство рио пти це?
Ја: Исто као и људе. Рекао је – нека буду пти це – и ето!
Оги: Па како му се оства ри ла жеља?
Ја: Па ваљ да зато што је све мо гућ!
Оги (уз узвик откри ћа): Аха, он је био у интер не ту! ТАМО је све могу ће!

Бео град, 21. 1. 2019.
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2. УВОД

2.1. Моти ва ци ја
Увод у док тор ски умет нич ки про је кат, као сво је вр сно кров но место у истра жи ва њу, не 
може а да не поч не пате тич ним сећа њем на детињ ство. Дакле, цео свој живот сам посве-
ти ла књи зи, или боље рећи – усме ри ла ка књи зи. Гле да ју ћи сада сво ју децу како расту и 
њихо ве дру га ре, као и децу сво јих при ја те ља, могу потвр ди ти да живот почи ње с мај чи ним 
мле ком и књи гом. Први дар који сам наме ни ла свом још неро ђе ном дете ту била је књи га. 
Моје обро ке у детињ ству обе ле жи ла је сли ка намр го ђе них роди те ља, јер бих током јела 
јед ном руком држа ла каши ку, а дру гом при др жа ва ла књи гу како се не би затво ри ла. Тада 
нисам могла ни сања ти у којој мери ће се ова моја љубав раз ви ти, те да ћу поста ти дизај-
нер који ће омо гу ћи ти да број не књи ге поч ну свој живот, а потом доби ти и ту при ви ле ги ју 
да сво је зна ње из ове обла сти пре но сим сту ден ти ма и деци. Кроз свој про фе си о нал ни 
анга жман бави ла сам се књи гом у свим њеним обли ци ма – умет нич ком, комер ци јал ном, 
диги тал ном. Непре стан рад на про ши ри ва њу гра ни ца књи ге, од стро го дефи ни са них гра-
фич ких пра ви ла у тра ди ци о нал ној књи зи (која ско ро увек поку ша те да нару ши те), пре ко 
сло бо де коју пру жа ју књи ге умет ни ка, до ско ро непо сто је ћих гра ни ца код интер ак тив не 
диги тал не књи ге, под ста као ме је да свој док тор ски умет нич ки про је кат посве тим упра во 
испи ти ва њи ма могућ но сти књи ге.

Зашто је свет књи га тако чаро бан? Да ли се данас, када кроз интер нет и бога ту геј минг 
инду стри ју има мо могућ ност да путу је мо кроз нај ра зли чи ти је све то ве и иску ства, папир 
са сло ви ма и поне ком сли ком, са којег се мно го спо ри је чита него што се про ла зи кроз 
бај то ве, може избо ри ти за свој опста нак? Веру јем да се нала зи мо на исто риј ској пре крет-
ни ци пои ма ња све та око себе. Почи ње мо да живи мо у пара лел ним све то ви ма, да има мо 
пара лел не живо те. Може мо игра ти уло гу какву жели мо или има ти више раз ли чи тих уло га 
у току јед ног дана. За то нам више није потреб на књи га, ако је то ика да и била њена функ-
ци ја. У жељи да испи там какве уло ге у све ту нове књи ге данас има ју умет ни ци/кре а то ри, 
дизај не ри, изда ва чи, штам па ри и сви дру ги који уче ству ју у сло же ном про це су њеног 
ства ра ња, настао је и овај мој рад. Он се састо ји из два дела: први је умет нич ки и пред ста-
вља интер ак тив ну диги тал ну књи гу за децу, кроз коју про ла зим као ства ра лац у поку ша ју 
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да само стал но кре и рам сва ки њен сег мент; дру ги део је овај писа ни рад, у којем се кроз 
истра жи ва ње бавим испи ти ва њем нове интер ак тив не диги тал не књи ге, поре де ћи је са 
тра ди ци о нал ном1, посма тра ју ћи њене мапе раз во ја и прет по ста вља ју ћи будућ ност књи ге 
уоп ште. Цео про цес рада кроз који сам про шла, као и сва истра жи ва ња која сам оба ви ла 
у овој обла сти, биће ми кори сна и као неко ме ко пре да је на факул те ту пред мет који про у-
ча ва дизајн књи ге, па и интер ак тив не књи ге, али и као неко ме ко се тиме про фе си о нал но 
бави, јер је жеља сва ког про фе си о нал ца да буде у току са акту ел ним деша ва њи ма и да се 
обу чи за нека напред ни ја или дру га чи ја зани ма ња. С дру ге стра не, на нама је одго вор ност 
да при пре ми мо свет (књи ге) за гене ра ци је које дола зе, а које су, можда, са сво јим начи-
ном раз ми шља ња већ испред нас. Или како то лепо каже Бру стер Кале (Brew ster Kahle) 
у јед ном свом пре да ва њу: „Оно нај бо ље што има мо тре ба да учи ни мо доступ ним нашој 
деци. Ако то не напра ви мо, добит ћемо гене ра ци ју какву заслу жу је мо. Они ће учи ти из 
оно га што им је доступ но.”2

Данас, чак и у нашој земљи, уве ли ко је у току про цес диги та ли за ци је садр жа ја. У пита-
њу су про јек ти који су вели ким буџе ти ма подр жа ни од стра не Европ ске уни је и разних 
орга ни за ци ја које обли ку ју наше живо те. Ком пју те ри су умно го ме про ме ни ли наш начин 
раз ми шља ња, али поја ва мобил них теле фо на и табле та мења начин упо тре бе нових тех-
но ло ги ја, пре све га у сми слу обра зо ва ња, о чему нам гово ри и све већа диги та ли за ци ја 
обра зов них мате ри ја ла, а и недав ни дога ђа ји иза зва ни поја вом фено ме на Ковид 19.

Зани мљи во је напо ме ну ти и да је писа ни део овог рада настао у виду дина мич ког писа ња, 
ако се то тако може назва ти, алу ди ра ју ћи на дина мич ки текст или хипер текст. Мој мен тор 
и комен тор нису били физич ки при сут ни, те се кому ни ка ци ја одви ја ла пре ко плат фор ме 
Goo gle Docs. Рад бих нека да писа ла на рачу на ру, нека да на iPad-у, који сам лак ше пре но-
си ла на дру ге лока ци је, а нека да, када би ми нешто зани мљи во пало на памет, доку мент 
бих отво ри ла на теле фо ну. У исто вре ме, сва ко ко је имао при ступ доку мен ту могао је у 
реал ном вре ме ну (real time) да ути че на текст сво јим суге сти ја ма. Тако је и овај писа ни 
део рада постао интер ак ти ван на више нивоа, чак интер ак ти ван сам са собом. Данас више 
није пита ње да ли је неко онлајн, под ра зу ме ва се да сви јесмо. С поја вом табле та и смарт 
теле фо на поста ли смо доступ ни увек и сви ма, и доти че нас све са чиме смо пове за ни. 
Од коли чи не пове за но сти зави си и наше посто ја ње у све ту, па је тер мин onli ne напра сно 
постао onli fe.3

1  Дуго сам раз ми шља ла који би назив био аде ква тан за штам па ну књи гу какву зна мо. Дво у-
ми ла сам се изме ђу тер ми на тра ди ци о нал не и кла сич не књи ге, да би на кра ју тер мин тра
ди ци о нал но пре ваг нуо (јер кла сич но може да има при звук прав ца раз во ја) и као таквог га 
кори стим кроз цео рад.

2  Brew ster Kahle, Ted Talk, децем бар 2007, A Free Digi tal Library, (00:16) https://www.ted.com/
talks/brew ster_kahle_builds_a_free_digi tal_library#t-16141 [приступљено: 17. 1. 2015.]

3  Onli fe је дефи ни ци ја коју је донео мани фе стом Luci a no Flo ri di (Oxford Inter net Insti tu te) 
саста вља ју ћи сво је истра жи ва ње What it is to be Human in Hyper con nec ted Era, https://www.
youtu be.com/watch?v=R4O6ci8m1Qw [приступљено: 30. 5. 2017.]
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2.2. Пред мет рада
Пред мет док тор ског умет нич ког про јек та Пусти ме да ура дим сам – Диги тал на интер ак
тив на књи га за децу је истра жи ва ње у обла сти интер ак тив не диги тал не књи ге, као захвал-
ног меди ја за при каз визу ел ног нара ти ва, али и за обра зо ва ње деце, одно сно под сти ца ње 
деце на кре а тив но реша ва ње разно ли ких про бле ма. Интер ак тив на диги тал на књи га је још 
у пово ју, наро чи то у нашој земљи, па је истра жи ва ње засно ва но и на испи ти ва њу могућ-
но сти тран спо но ва ња нека да шњих штам па них интер ак тив них књи га у савре ме ну диги-
тал ну, тј. елек трон ску књи гу. Како је директ но тран спо но ва ње бесми сле но (због раз ли ке 
у меди ји ма и новог начи на чита ња), у писа ном делу рада дат је пре глед могућ но сти које 
нова књи га пру жа, свих њених сло је ва и раз ли ка у одно су на штам па ну књи гу. 

2.3. Умет нич ки циље ви рада
Циљ умет нич ког про јек та Пусти ме да ура дим сам – Диги тал на интер ак тив на књи га 
за децу је при каз могу ћег начи на реа ли за ци је такве књи ге. Слу ша ју ћи при чу, деца кроз 
игру савла да ва ју одре ђе не важне сег мен те раз во ја и скла па ју сами визу ел ну и нара тив ну 
цели ну кре и ра ју ћи јед но став не интер ак ци је, чиме отва ра ју вра та за наста вак књи ге, одно-
сно при че. Начи ном на који је књи га осми шље на деци се даје увид у могућ ност реше ња 
лич них ситу а ци ја и окол но сти у диги тал ним игра ма, чиме се дово де у везу реал ни и диги-
тал ни свет. Уз нало ге за одре ђе не покре те или акци је, које деца доби ја ју током слу ша ња, 
књи га изла зи из гра ни ца екра на и тиме ума њу је пасив ност деце, која је честа код упо тре бе 
нових тех но ло ги ја, а што се наво ди као нај ве ћа опа сност код ова квих садр жа ја. Поред 
све га наве де ног, циљ истра жи ва ња и рада је и сарад ња са изда ва чи ма ради осни ва ња 
библи о те ке интер ак тив них књи га у нашој сре ди ни, јер би се на при ме ру овог док тор ског 
умет нич ког про јек та пока за ла кори сност и пред ност ова квог начи на уче ња.

2.4. Основ не постав ке рада
У истра жи вач ком про це су ана ли зи ра се раз вој књи ге у пери о ду који је довео до про ме не 
меди ја са којег се књи га чита. Та исто ри ја дати ра из вре ме на настан ка првих интер ак тив-
них штам па них књи га (иако је при ро да књи ге, на свој начин, оду век била интер ак тив-
на). Ради се о нај но ви јој исто ри ји књи ге, начи ни ма њеног функ ци о ни са ња, о при ме ри ма 
интер ак тив них књи га које већ посто је. На при ку пље ним мате ри ја ли ма засни ва се реа ли-
за ци ја умет нич ког про јек та на осно ву којег се ана ли зи ра даља могућ ност раз во ја и упо-
тре бе интер ак тив не књи ге, као и њене пред но сти. То под ра зу ме ва аутен тич ни нара тив ни 
при ступ, дру га чи ји ток при че и могућ ност избо ра, као и иде је да кори сни ци сами кре и-
ра ју сво ју при чу (пер со на ли зо ва ни садр жа ји), са могућ но шћу да на кра ју могу неке њене 
дело ве и одштам па ти. Овај умет нич ки про је кат акце нат ста вља на реа ли за ци ју визу ел не 
пред ста ве изне се ног нара ти ва, исти чу ћи важност сли ке (фото гра фи је) као лич не архи ве на 
којој се сећа ње засни ва. Од пра те ћих еле ме на та при сут ни су звук, покрет на сли ка, покрет 
и нов начин ком би но ва ња гра фич ких са звуч ним еле мен ти ма. У реа ли за ци ји умет нич ког 
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про јек та и њего вој пре зен та ци ји као ала ти се кори сте про гра ми за обра ду сли ке, про гра ми 
за ани ма ци ју, а потом веб-тех но ло ги ја која у поза ди ни има коди ра ње и про гра ми ра ње.

2.5. Ток рада и мето де
У истра жи ва њу и раду на док тор ском умет нич ком про јек ту Пусти ме да ура дим сам при-
ме њи ва не су исто риј ско-ана ли тич ка и тео риј ско-ана ли тич ка мето да, као и мето де кон-
тек сту а ли за ци је, интер вјуа, редук ци је и кла си фи ка ци је и умет нич ко-интер пре та тив не 
мето де. 

Исто риј ско-ана ли тич ка мето да је кори шће на у делу који се одно си на упо зна ва ње са 
диги тал ном интер ак тив ном књи гом за децу и одре ђи ва њем њеног места у све ту, пре све-
га у нашој земљи. Рад на про јек ту запо чет је при ку пља њем лите ра ту ре на тему интер ак-
тив них диги тал них књи га и упо зна ва њем са педа го шким и пси хо ло шким аспек ти ма који 
би допри не ли одго ва ра ју ћем ква ли те ту иде је. Након про у ча ва ња посто је ћих књи га овог 
типа, при сту пи ло се ана ли зи при ме не могу ћих ино ва ци ја и уна пре ђе њу поступ ка и иде ја. 

Како је рад на про јек ту тра јао више годи на, а раз вој тех но ло ги ја дово ди до вео ма брзих 
про ме на, ана ли зом је захва ће на сушти на овог раз во ја, али не и сви њени дета љи и посеб-
но сти. Овим про јек том поку ша но је да се при ка же тај „тре ну так” у идеј ном, тех нич ком и 
тех но ло шком сми слу.

Кон тек сту а ли за ци ја се одно си ла на раз вој књи ге у сада шњем тре нут ку и на кон текст 
лич не при че, одно сно пре но са фото граф ске архи ве и њеног сме шта ња у уло гу оно га који 
изно си сећа ња на дога ђа је и скла па при чу, као и при че која се бави рекон струк ци јом дога-
ђа ја на осно ву те архи ве. Тако је први корак у изра ди умет нич ког про јек та био темат ско 
одре ђе ње књи ге. Оба вљен је избор из лич не архи ве фото гра фи ја и њихо во вре мен ско 
одре ђе ње, на осно ву чега је фор ми ра на струк ту ра при че и струк ту ра интер ак ци ја. Упо ре до 
се одви ја ло писа ње при че, којој се струк ту ра интер ак ци ја при ла го ђа ва ла. Осми шљен је 
дета љан план рада на књи зи, са ноти ра ним визу ел ним и звуч ним садр жа ји ма, као и са ани-
ма ци јом (storybord), и дефи ни сан је сва ки корак и сва ка фаза у интер ак тив ном садр жа ју. 

На кра ју прве фазе усле ди ло је стил ско дефи ни са ње и изра да визу ел ног мате ри ја ла, 
одно сно интер вен ци ја на посто је ћој архив ској гра ђи. Упо ре до су и за писа ни део рада и 
за сам умет нич ки про је кат пра вље ни интер вјуи са иза бра ним осо ба ма, који ће се касни је 
кори сти ти у раду.

Резул та ти ма доби је ним из про це са кон тек сту а ли за ци је, мето дом редук ци је се дошло 
до финал не при че, селек то ва ња мате ри ја ла и тек ста којим ће бити пред ста вље на сушти на 
иде је, како умет нич ке тако и тех нич ке. 

Умет нич ко-интер пре та тив на мето да под ра зу ме ва ла је дефи ни са ње изгле да веб-стра на: 
места постав ке зада та ка, пози ци је отва ра ња тек ста, дефи ни са ње пик то гра ма за поје ди не 
сег мен те интер ак ци је, начи не акти ва ци је аудио-при че и видео-дода та ка, упо тре бу типо-
граф ских писа ма, скрип то ва потреб них за изво ђе ње интер ак тив но сти, као и про у ча ва ње 
рачу нар ских про гра ма за реа ли за ци ју ова кве књи ге. Усле ди ло је посте пе но изво ђе ње свих 
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сце на (илу стро ва ње, гра фич ко обли ко ва ње стра не, пра вље ње ком по зи ци ја и ани ма ци ја), 
а пара лел но се врши ло тести ра ње, испро ба ва ње и корек ту ра. Ком плет на симу ла ци ја рада 
изве де на је у про гра му Ado be After Efects и као таква поста вље на је на интер нет, чиме је 
део иде је, раз во ја кон цеп та и дизај на био готов.

Надо град њу овог рада пред ста вља реа ли за ци ја сај та на осно ву при ка за них симу ла ци-
ја упо тре бом раз ли чи тих тех но ло ги ја са доми на ци јом Java script јези ка, како би сајт био 
ста вљен у функ ци ју.

2.6. Оче ки ва ни резул та ти рада
Пре зен та ци јом умет нич ког про јек та, као и писа ног дела док то ра та, пока за ће се пред но-
сти које интер ак тив не диги тал не књи ге могу има ти у обла сти раз во ја и обра зо ва ња деце у 
одно су на штам па не књи ге. Доби је ни резул та ти су ука за ли на про бле ме у про це су орга ни-
за ци је мате ри ја ла и дали могу ћа реше ња за успе шну реа ли за ци ју таквих књи га. Ука за но је 
на раз ли ке у одно су на рад са штам па ном књи гом и пред но сти при ме не дру га чи је логи ке. 
Оче ку је се да ће након што рад буде пред ста вљен изда ва чи ма и инсти ту ци ја ма кул ту ре, 
они бити под стак ну ти да покре ну и раз ви ја ју такве књи ге.

2.7. Умет нич ко-истра жи вач ки допри нос
Истра жи ва ње у обла сти интер ак тив не диги тал не књи ге је у пово ју, а посеб но у нашој 
земљи. Допри нос овог рада се огле да у откри ва њу нових начи на реа ли за ци је интер ак-
тив не диги тал не књи ге за децу у кон тек сту обра зо ва ња (који би били при ме њи ви и на 
дру ге интер ак тив не диги тал не књи ге), отва ра њу нових путе ва у кре и ра њу елек трон ске 
књи ге, са аутор ским при сту пом илу стра ци ја ма и у пое ти ци свој стве ној ауто ру. Пре глед 
могу ћих начи на реа ли за ци је такве књи ге, са упут стви ма, пра ви ли ма и прин ци пи ма за 
њихо во изво ђе ње, тако ђе пред ста вља посе бан допри нос који доно си овај рад.

2.8. Обја шње ње нази ва рада
Поче так мојих док тор ских сту ди ја и рада на овом про јек ту покло пио се са пери о дом када 
је моје прво дете тре ба ло да кре не у вртић. Про у ча ва ју ћи раз ли чи те педа го шке мето де и 
бира ју ћи при ступ који би нај а де кват ни је осли ка вао и наш поро дич ни при ступ вас пи та њу 
деце, одлу чи ли смо се за Мон те со ри педа го шки при ступ, те Мон те со ри вртић. Прет ход-
но сам про у чи ла рас по ло жи ву лите ра ту ру са овом тема ти ком, а међу књи га ма се нашла 
и јед на под насло вом Teach Me to Do it Myself.4

Један од глав них прин ци па Мон те со ри педа го ги је је да деца нај бо ље уче кроз актив но 
иску ство. Тако се ова педа го ги ја засни ва на раз ви ја њу само стал но сти код деце и подр жа-
ва само стал но уче ње кроз поку ша је, гре шке и ауто ко рек ци је, уз помоћ одра сле осо бе 
која дете прет ход но уве де у систем пре по зна ва ња гре шке. У овој педа го ги ји гре шка је 

4  Maja Pita mic, Teach Me to Do it Myself: Mon tes so ri acti vi ti es for you and your child, Bar ron’s 
Edu ca ti o nal Seri es, Inc., New York, 2004



20

логи чан пут ка уче њу. Вас пи тач или роди тељ, по овим прин ци пи ма, само су пот по ра у 
расту и раз во ју, неко ко је ту да помог не у сва ком потреб ном тре нут ку, али не и неко ко 
реша ва про бле ме који се испре че на дете то вом путу5. У пред школ ским уста но ва ма које 
раде по Мон те со ри про гра му кори сте се спе ци ја ли зо ва не играч ке за реша ва ње сло же-
них живот них ситу а ци ја. Сва ка од тих игра ча ка има и тако зва ну кон тро лу гре шке, пре ко 
које дете одмах зна да ли је играч ку упо тре би ло, одно сно неки зада так реши ло на добар 
начин. Отуд назив књи ге Нау чи ме да ура дим сам, који је и мисао-води ља ове педа го ги је. 
С дру ге стра не, дала сам себи сло бо ду да пара фра зи рам овај наслов и пока жем да ком-
пју тер, одно сно интер ак тив на књи га, доно се још шире поље гле да ња и веће могућ но сти 
од ана лог не играч ке, јер дете ту није потреб на помоћ одра слог у савла да ва њу одре ђе них 
про бле ма који се кроз интер ак тив ну књи гу поста вља ју. Дубље посма тра но, вође на неком 
врстом циви ли за циј ског бун та, хте ла сам да ста вим акце нат на све већу инди ви ду а ли-
за ци ју бића у савре ме ном добу, у коме се све деша ва уз помоћ екра на – ком пју тер ског, 
мобил ног, табле та – пре ко којих нам је цео свет лако досту пан и није нам нужно потреб на 
помоћ физич ки при сут не (одра сле) инди ви дуе. Наи ме, реша ва ње одре ђе них про бле ма и 
тако зва на кон тро ла гре шке одви ја ју се пре ко екра на, у вир ту ел ном све ту.

2.9. Постав ке писа ног дела рада
Писа ни део док тор ског умет нич ког про јек та, осим што обја шња ва про цес рада у реа ли-
за ци ји умет нич ког про јек та, као секун дар ну уло гу има фор ми ра ње помоћ не лите ра ту ре 
за раз вој интер ак тив не диги тал не књи ге, али пред ста вља и при руч ник који даје упут ства 
и прин ци пе за изра ду такве књи ге.

5  Овде се не мисли на емо тив ни раз вој већ искљу чи во на прак тич не ког ни тив не аспек те уче ња.
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3. КРАТ КА ИСТО РИ ЈА ИНТЕР АК ТИВ НЕ КЊИ ГЕ

Бави ти се исто ри јом интер ак тив но сти књи ге вео ма је тешко, јер књи га је у сво јој бити увек 
била интер ак тив на. Како се раз ви ја ла, тако се пове ћа вао и број тако зва них интер ак тив
них еле ме на та у њој. На почет ку, прва интер ак тив ност се огле да ла у самом про це су њеног 
ства ра ња, јер је пра зне пер га мен те, касни је папи ре, тре ба ло испи са ти и укра си ти (што је 
зах те ва ло посеб ну интер ак тив ност са тек стом), а од оно га ко би књи гу читао зах те ва ло 
се прво одмо та ва ње тог пер га мен та, одно сно касни је листа ње стра на књи ге. Са раз во јем 
књи ге уво де се нови еле мен ти у њену струк ту ру, па се под интер ак тив ним може сма тра-
ти садр жај, који запра во пред ста вља прву фор му хипер тек ста, јер број стра не у садр жа ју 
везу је мо за број стра ни це у књи зи. У том слу ча ју је и паги на ци ја део интер ак ци је. Потом, 
у окви ру јед не стра не може мо има ти фусно те, које нам побли же обја шња ва ју део тек ста 
или неку реч, тј. оно што би у савре ме ним елек трон ским књи га ма био хипер линк ка одре-
ђе ном садр жа ју. Нека да су те фусно те у окви ру исте стра не (html code _parent или anchor), 
а нека да се нала зе на кра ју погла вља или целе књи ге (html code _new page). Мана фусно та 
које нас одве ду на крај књи ге је што нема ју клик за назад, тј. на кра ју тек ста такве фусно-
те није назна че но на коју се стра ну одно се, па такво чита ње често може бити замор но за 
чита о ца. С дру ге стра не, неке књи ге има ју пока зну тра ку, која нам омо гу ћа ва да забе ле-
жи мо где смо ста ли док посе ти мо стра ну са фусно та ма. Још боље реше ње је ако посто ји 
више таквих тра ка, да њима обе ле жи мо и јед ну и дру гу стра ну. То би, на неки начин, у 
елек трон ским књи га ма пред ста вља ла опци ја book mark. На сли чан начин, у мно гим књи-
га ма, а наро чи то у струч ним радо ви ма, текст рефе ри ше на илу стра ци је или фото гра фи је 
које се нала зе након писа ног садр жа ја. Библи о гра фи ја на кра ју књи ге откри ва нам један 
сасвим нови, дру ги свет, који се нала зи изван стра ни ца те кон крет не књи ге и тера нас да 
кре не мо у даља истра жи ва ња. Када је књи га поста ла масов ни упо треб ни обје кат и нашла 
се што у јав ним, што у при ват ним библи о те ка ма, поја вио се још један вид интер ак тив но-
сти, а то је писа ње по мар ги на ма књи ге, што је пред ста вља ло аутен ти чан однос чита о ца 
пре ма тек сту. Данас нам за то, у елек трон ским књи га ма, слу же беле шке (notes). 

Ово је већ сасвим довољ но интер ак тив них еле ме на та за јед ну тра ди ци о нал ну књи гу, али 
то није исто ри ја којом ћемо се бави ти овде. Поче так исто ри је која нас зани ма дати ра из не 
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тако дав ног пери о да када су сами ауто ри поче ли да се пои гра ва ју са струк ту ром тек ста и 
да поме ра ју гра ни це књи ге на неки зна чај ни ји начин, и тако су нас дове ли до дана шњег 
тре нут ка и посто ја ња књи га-апли ка ци ја, веб-апли ка ци ја или диги тал них интер ак тив них 
књи га у раз ли чи тим фор ма ти ма.

3.1. Рађа ње (нове) интер ак тив но сти књи ге
Отка да се поја вио интер нет, тач ни је отка да је ушао у масов ну упо тре бу, пре ба ци ли смо 
се у један дру ги, магич ни свет. Посте пе но је фокус са теле ви зи је, ради ја, књи га, часо пи са, 
па и дру штве ног живо та, пре ба чен на екран – про зор из којег дола зи „све”. Сва ке годи не у 
њему је све више инфор ма ци ја. Наста је гло бал на мре жа, а људи поста ју „пове за ни ји” него 
ика да пре. Ипак, „наше жеље нису наше, наше потре бе нису наше, већ моде ли намет ну ти 
заво дљи вом есте ти ком спек та кла.”6 Чини се да се сазна ње брже шири, инфор ма ци је су 
доступ ни је него ика да. Дого ди ла се инфор ма тич ка рево лу ци ја. Интер нет је постао гло бал-
на илу стро ва на енци кло пе ди ја. „Док је тра ди ци о нал на есте ти ка била фило зоф ска дисци-
пли на која се бави ла чул ним сазна њем, савре ме на медиј ска есте ти за ци ја пре тво ри ла се 
у дисци пли ну која гово ри о томе како про из ве сти и про да ти чул но, као и то, како пре ко 
чул ног, као при мар ног, ство ри ти кате го ри је жеља и потре ба, али и репер вред но сти, што 
есте ти за ци ји у општој спек та ку ла ри за ци ји даје сигур ну егзи стен ци ју.”7

Поја ва штам пе у Евро пи у 15. веку дове ла је у пита ње умет нич ку ори ги нал ност књи ге. 
Дошло је до депер со на ли за ци је руко пи сних књи га са више стру ким аутор ством (ауто ра 
тек ста и оног који је књи гу испи си вао или илу ми ни рао), због штам па ња (оти ски ва ња) књи-
га у више при ме ра ка. Гле да ју ћи из дана шње пер спек ти ве, „тех нич ка репро дук ци ја може 
копи ју ори ги на ла дове сти у ситу а ци је које самом ори ги на лу нису дости жне.”8 Уоста лом, 
и руко пи сне књи ге су се руч но умно жа ва ле, па се и ту поста вља пита ње ори ги на ла. Или, 
како каже Бења мин, „умет нич ко дело се у наче лу увек могло репро ду ко ва ти”9. Од прве 
штам па не књи ге до прве елек трон ске књи ге, њена умет нич ка вред ност се про ме ни ла. 
Ком пју те ри за ци ја чове чан ства омо гу ћа ва сва ко ме да буде кре а тор свог соп стве ног све-
та. Недо ста так про фе си о на ли зма често дово ди до тога да на тржи шту посто је штам па не 
књи ге лошег изгле да. Диги та ли за ци ја поја ча ва овај ефе кат, јер је прво бит ни диги тал ни 
про из вод био лак ши за про дук ци ју, скла ди ште ње и дистри бу ци ју. Да ли је будућ ност 
штам па не књи ге онда исто вет на оној суд би ни коју је дожи ве ла руко пи сна, или оној из 
Хак сли је вог (Aldo us Hux ley) Див ног новог све та (књи ге као скри ве ног и рет ког објек та), и 
да ли поја ва диги тал не интер ак тив но сти уво ди књи гу у дру штво спек та кла?

6  Др Вла ди слав Шће па но вић, Медиј ски спек такл и деструк ци ја. Есте ти ка деструк ци је и 
спек та ку ла ри за ци ја ствар но сти: 11. сеп тем бар као медиј ски фено мен, Бео град, Уни вер-
зи тет умет но сти у Бео гра ду, Слу жбе ни гла сник, 2010, стр. 82

7  Ibid, str. 82
8  Вал тер Бења мин, Умет нич ко дело у веку сво је тех нич ке репро дук ци је, у Јеле на Ђор ђе вић 

(уред.), Сту ди је кул ту ре, Бео град, Слу жбе ни гла сник, 2008, стр. 104
9  Ibid, str. 102
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Два де се ти век је био пун дога ђа ја који су наго ве шта ва ли дола зак вели ког инфор ма-
тич ког пра ска. У умет но сти два де се тих годи на, као и у типо гра фи ји, дошло је до првих 
визу ел них побу на и одсту па ња од више ве ков них стан дар да. Покрет футу ри ста је про-
ме не у чита њу усме рио, пре све га, пре ко про ме на типо граф ске фор ме. Данас, из ере 
ком пју те ра, вео ма је тешко зами сли ти шта под ра зу ме ва изво ђе ње типо граф ских екс пе-
ри ме на та какве су пра ви ли футу ри сти у оно вре ме. Тако ђе, њихо во пои ма ње књи ге као 
фор ме поме ри ло је дота да шње њене гра ни це. Књи га је била обје кат који актив но кому-
ни ци ра са чита о цем, више није била функ ци о нал на и тран спа рент на, упра во супрот но, 
јасно је дава ла до зна ња ко је и ко сто ји уз њу, узви ку ју ћи и тера ју ћи чита о ца да зау зме 
став. Поред футу ри ста и мно ги дру ги умет нич ки покре ти су кори сти ли књи гу као медиј 
који има дру га чи ју кому ни ка ци ју са посма тра чем/чита о цем. Дада и сти су књи гу уве ли 
у више ди мен зи о ни/више слој ни про стор, тиме можда наја вљу ју ћи и све већу попу лар-
ност књи ге умет ни ка, као посеб ног меди ја за умет нич ко изра жа ва ње. Можда под ути-
ца јем нових могућ но сти књи ге које су нуди ли про јек ти ових умет ни ка или под стак ну ти 
колек тив ном све шћу тог тре нут ка, мно ги изда ва чи и ауто ри почи њу да посма тра ју књи гу 
на дру га чи ји начин, не као скуп папи ра који у виду тек ста и сли ке – пра вил но ком по но-
ва них у гра фич ку цели ну – пре но се садр жај чита о цу, већ и као про ши рен про стор за 
пред ста вља ње садр жа ја на дру га чи ји начин. Књи ге сло же ног папир-инже ње рин га (vol-
vel le) посто ја ле су још у 13. веку, потом као сло је ви ана том ских књи га у 16. веку, а негде 
у 18. веку наста ле су popup књи ге. Те књи ге нису биле наме ње не деци, већ су интер-
ак тив но сти овог типа биле наме ње не еду ка ци ји, одно сно садр жај је био еду ка ти ван, 
попут науч них сту ди ја људ ског тела или обја шња ва ња сло же них гео ме триј ских посту-
па ка. Дакле, интер ак тив ност у књи га ма (ако не рачу на мо ту базич ну интер ак тив ност 
коју сва ка књи га има) кроз сво ју исто ри ју била је увек оче ки ва ни еле мент. У 20. веку, у 
штам па не књи ге као нови тип интер ак тив ност уво ди се так тил ност, али и нове тек сту-
ал не фор ме које дово де до нели не ар ног чита ња, што је пре те ча хипер тек ста, одно сно 
дина мич ког чита ња.

3.2. Шта ново доно се нове тех но ло ги је
Пост мо дер ни зам осам де се тих годи на наја вљу је поја ву новог доба, да би деве де се те доне-
ле наглу екс пан зи ју е-кул ту ре, ком пју те ра и нових меди ја. Одјед ном све доби ја пре фикс 
ново, да би у јед ном тре нут ку било обје ди ње но у тер ми ну нови меди ји. Веро ват но је то 
био моме нат да се започ не и нов, чист тех но ло шки живот, оту ђен и инди ви ду а ли зо ван. 
„Гото во све хума ни стич ке и дру штве не дисци пли не, […] и оне које при па да ју при род ним 
нау ка ма, данас уче ству ју у иден ти фи ка ци ји про бле ма у вези са новом медиј ском циви ли-
за ци јом, пред ви ђа њи ма о њеном даљем раз во ју и пред ла га њем нај бо љих путе ва за њено 
што успе шни је функ ци о ни са ње.”10

10  Проф. др Јеле на Ђор ђе вић, Меди ји и обра зо ва ње за живот с њима и у њима, у Див на Вук-
са но вић (при ређ.), Књи га за меди је – меди ји за књи гу, Бео град, Клио, 2008, стр. 19
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Дале ко од тога да је све што је прет хо ди ло интер не ту пре ста ло да посто ји. Наста ви-
ло је да се при ла го ђа ва том новом меди ју, а он је све што му је прет хо ди ло вре ме ном 
инте гри сао у себе, на јед ном сасвим дру га чи јем нивоу. „У окви ри ма меди ја, есте ти ка 
се пре о бра жа ва пра те ћи мета мор фо зу самих меди ја, што је услов њеног опстан ка на 
тржи шту. … На при мер, поја ва теле ви зи је није уни шти ла меди је попут нови на, часо пи-
са и филм ске инду стри је, али је узро ко ва ла мно ге про ме не. Те про ме не су се наста ви-
ле поја вом Интер не та, који је све наве де не меди је усме рио у прав цу вир ту е ли за ци је и 
хибри ди за ци је.”11

Данас се, дакле, поста вља пита ње да ли је могу ће посто ја ње пара лел них све то ва, да ли 
садр жа ји јед ног мора ју бити дизај ни ра ни на дру га чи ји начин за дру ги, или се само могу 
пре не ти на нове меди је, без про ме на.

Прво што нас одва ја од про шло сти је поја ва екра на. Иако он директ но асо ци ра на плат на 
која су рани је уокви ри ва ла има ги нар ни свет сли ка, како нас на то упу ћу је Мано вич (Lev 
Mano vich) „чак се ни про пор ци је нису пет веко ва про ме ни ле; оне су слич не за типич ну 
сли ку пет на е стог века”12, ипак нам екран доно си један нови про зор у свет – про зор уну тар 
нас самих и уну тар све га што нас окру жу је. Најед ном све мора мо да оба вља мо пре ко њега. 
„У пару са ком пју те ром, екран данас убр за но поста је основ но сред ство при сту па сва ком 
обли ку инфор ма ци је, било да су то непо крет не сли ке, покрет не сли ке или текст. Ми га 
већ кори сти мо да бисмо про чи та ли днев не нови не, гле да ли фил мо ве, кому ни ци ра ли са 
коле га ма, род би ном и при ја те љи ма.”13 С поја вом ком пју те ра са дина мич ког екра на (теле ви-
зиј ски екран) који је у плат но унео про мен љи ву сли ку, пре шли смо на више слој ни екран, 
са могућ но шћу про ла ска кроз про зо ре – екран у екра ну.14

И сама књи га је са папи ра пре ба че на на екран. Већ прве веб-стра не, које су се поја ви ле 
на интер не ту деве де се тих, може мо посма тра ти као неку врсту фан зи на. Оне потом поста ју 
часо пи си, нешто касни је књи ге, а данас на интер не ту или на чита чи ма (rea der) може мо 
чита ти пра ве књи ге. Мно ге од њих директ но пре но се изглед и садр жај са папи ра, јер и то 
што је одштам па но на папи ру данас прво про ла зи кроз обра ду на екра ну, у гра фич ким 
про гра ми ма, па га је лако пре не ти на интер нет. Међу тим, поред тра ди ци о нал них књи га, 
пре у зе тих из при пре ме за штам пу, посто ји и оби ље нових књи га, које су про ши ри ле свет 
књи ге у више ди мен зи о нал ни про стор. Такве књи ге су интер ак тив не – махом су у пита њу 
апли ка ци је – а мно ге од њих се могу и уре ђи ва ти: сам чита лац, или кори сник, има могућ-
ност да ути че како на њихов изглед, тако и на садр жај. Нај ве ћи број књи га тог типа јесу 
књи ге које су дожи ве ле вели ки успех у штам па ном обли ку, па су накнад но пре то че не у 
интер ак тив ну фор му. На при мер, попу лар на књи га Оли ве ра Џефер са (Oli ver Jef ers) Срце 
и боца (The Heart and the Bot le), напра вље на као апли ка ци ја за iPad, гото во да под се ћа 

11  Др Вла ди слав Шће па но вић,  op. cit., стр. 82-83
12  Лев Мано вич, Мета ме ди ји, Бео град, Цен тар за савре ме ну умет ност, 2001, стр. 12
13  Ibid, str. 11
14  Ibid, str. 13



25

на црта ни филм, а надо град ња се састо ји у томе да чита лац може да истра жу је садр жај 
покре ти ма прста, да уђе у сло је ви тост књи ге, што у штам па ној вер зи ји није било могу ће, 
као и да мења изглед поје ди них стра на.15

Апли ка ци ја за књи гу Фан та стич не лете ће књи ге госпо ди на Мори са Лесмо ра (The Fan ta
stic Flying Books of Mr. Mor ris Les smo re), наста ла на осно ву ани ми ра ног фил ма награ ђе ног 
Оска ром 2012. годи не, чита о ца пот пу но увла чи у чароб ни свет који при ка зу је. Чини се да 
се гра ни ца изме ђу екра на и про сто ра испред њега бри ше, те да чита лац ула зи у апсо лут но 
нов диги тал ни свет, у којем се и сам нара тив (свет штам па них књи га, накнад но диги та ли-
зо ван) пре пли ће с диги та ли зо ва ном реал но шћу.16 

Данас је вео ма попу лар на и пер со на ли за ци ја књи га, како у штам па ном тако и у диги тал-
ном све ту. Пер со на ли за ци ја је нај че шће базич на и под ра зу ме ва уба ци ва ње име на дете та 
коме књи га при па да и фото гра фи је која се у при чу инкор по ри ра, па дете поста је јунак у 
при чи. Дру га врста пер со на ли за ци је књи га реа ли зу је се пре ко спе ци ја ли зо ва них софт ве-
ра, уз помоћ којих роди тељ и дете зајед но пра ве књи гу, узи ма ју ћи у обзир узраст дете та, 
фонд речи и рас по ло жи ви визу ел ни мате ри јал. 

Послед њих годи на и код нас се поја ви ло неко ли ко изда вач ких кућа које се, мање или 
више успе шно, баве пер со на ли за ци јом књи га. На при мер, изда вач ка кућа Мале зја ле17 
пер со на ли зу је и текст и сли ку. Избор лико ва дете та и одра слих осо ба врши се пре ко сај та, 
где се уно си и име дете та. Након избо ра свих еле ме на та скрипт гене ри ше пер со на ли зо-
ва ну књи гу, која се потом штам па у жеље ном бро ју при ме ра ка.

Посто ји оби ље ова квих при ме ра и тржи ште је сва ко днев но пре пла вље но новим, тех но-
ло шки све ино ва тив ни јим и атрак тив ни јим реше њи ма. 
 
3.3. Поче так мул ти ме ди јал но сти књи ге
Савре ме ни човек, човек Дебо ро вог (Guy Debord) спек та кла, након чуде сних откри ћа 
оче ку је и тра жи увек нова. Маги ја за њега крат ко тра је, и стал но му је потреб но нешто још 
напред ни је, нешто још ори ги нал ни је на нивоу лич них сен за ци ја. Умет ник који обли ку је 
књи гу за таквим чове ком мора да трчи, а са собом да носи чароб ни шта пић.

Шта све може тај чароб ни шта пић? Пра ви ла обли ко ва ња при ла го ђе на штам пи мора ју 
да се моди фи ку ју. Потреб но је да се реде фи ни шу посту ла ти гра фич ког дизај на и типо-
гра фи је, како би били при мен љи ви у раду у новој обла сти. Сва ка ко се сви они пре пли ћу 
међу собом, и ту спо ну тре ба про на ћи, дефи ни са ти је и при ме ни ти у сфе ри интер ак тив ног.

При мер базич не интер ак тив но сти је кому ни ка ци ја међу људи ма кроз говор, покрет, 
говор тела итд. Они пре но се пору ку саго вор ни ку и на њих саго вор ник реа гу је. У нау ци о 

15  Треј лер за апли ка ци ју The Heart and the Bot le, www.youtu be.com/watch?v=Wc3fghSJvBM 
[приступљено: 10. 2. 2015.]

16  Треј лер за апли ка ци ју The Fan ta stic Books of Mr. Mor riss Les smo re www.youtu be.com/
watch?v=Ad3CMri3hOs [приступљено: 10. 2. 2015.]

17  Изда вач ка кућа Мале зја ле https://www.male zja le.rs/iza be ri-knji gu [приступљено: 15. 8. 2022.]
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ком пју те ри ма, када гово ри мо о интер ак тив но сти, мисли мо на софт вер који при ма наред бе 
од чове ка и на њих реа гу је. На при мер, интер ак тив ност кори сни ка са табле том огле да се 
у могућ но сти да на овом уре ђа ју слу ша музи ку, чита књи гу и ради још мно го тога (а не у 
њего вом одно су пре ма дизај ну напра ве).18

Интер ак тив не тех но ло ги је су рачу нар ство, теле ко му ни ка ци је, мобил на теле фо ни ја итд. 
Оне се сва ким даном раз ви ја ју, те доно се нове могућ но сти за кори шће ње, ути чу ћи на 
„обли ко ва ње сва ко днев ног живо та, кроз диги тал не арте фак те, за рад, игру, заба ву”.19

Ипак, исто ри ја интер ак тив но сти је дуга и ком плек сна јер покри ва мно го обла сти. Посто-
ји интер ак тив ност у умет но сти, у тех но ло ги ја ма, на вебу и у мно гим дру гим под руч ји ма.

Интер ак тив ност (дина мич ност) интер нет стра ни ца пред ста вља заче так иде је о елек трон-
ској књи зи, те умет ник који обли ку је ова кву књи гу неми нов но про ши ру је сво ју област 
дело ва ња на дизајн за меди је, пре све га на веб-дизајн, због чега мора да стек не нова, 
спе ци фич на зна ња. Јасно је онда зашто се његов посао про ме нио – коли ко је постао сво-
бу хват ни ји и иза зов ни ји и коли ко се нових зна ња од њега тра жи. Али то се одно си и на све 
оста ле који обли ку ју ту нову књи гу: писце, уред ни ке, дизај не ре, па и саме кори сни ке. Сви 
они поста ју акте ри спек та кла и мора ју се при др жа ва ти истих пра ви ла.

Уво ђе њем ани ма ци је, зву ка и могућ но сти да се књи гом мани пу ли ше, она поста је део 
савре ме ног спек та кла. „Када се ствар ни свет пре о бра зи у пуке сли ке, пуке сли ке поста ју 
ствар на бића, која ефи ка сно под сти чу хип но тич ко пона ша ње. Пошто је зада так спек та кла 
да нам путем раз ли чи тих, спе ци ја ли зо ва них обли ка посре до ва ња пока зу је свет који више 
не може бити директ но дожи вљен, он неми нов но, на про сто ру којим је нека да вла дао 
додир, даје пред ност погле ду: нај ап стракт ни је и нај не по у зда ни је чуло нај бо ље се при-
ла го ђа ва општој апстракт но сти сада шњег дру штва. Али спек такл нису само сли ке, нити 
сли ке и тон. То је све што изми че чове ко вој актив но сти, све што оме та и зава ра ва њего ву 
спо соб ност пре и спи ти ва ња и корек ци је. То је супрот ност дија ло гу. Спек такл се реге не ри-
ше сву да где пред ста вља ње поста је неза ви сно.”20

Дизајн интер ак тив но сти везу је се за поја ву ком пју те ра, прем да сам тер мин не дати ра 
из овог пери о да. Тек касни је, сре ди ном осам де се тих, овај тер мин уво де дизај не ри Бил 
Могриџ (Bill Mog grid ge) и Вили јам Лоренс Вер планк (Wil li am Law ren ce Ver plank). Касни-
је ће у упо тре бу ући и тер мин дизајн кори снич ког интер феј са, под којим се под ра зу ме ва 
пона ша ње про из во да, по пита њу фор ме и садр жа ја, као и то како про из вод одго ва ра на 
зах те ве кори сни ка.

Међу тим, интер ак тив ност у обла сти кре и ра ња књи ге посто ја ла је још пре поја ве ком-
пју те ра. Прве интер ак тив не књи ге (чија се интер ак тив ност огле да ла у струк ту ри тек ста и 

18  Inter ac ti vity, Wiki pe dia http://en.wiki pe dia.org/wiki/Inter ac ti vity [приступљено: 2. 2. 2015.] 
19  Gilian Cramp ton Smith, Design for Everyday Life u Bill Mog grid ge Desig ning Inter ac tion, Cam-

brid ge, Mas sac hu setts, Lon don, England, The MIT Press, 2007, str. xi
20  Gi Debor, Druš tvo spek ta kla (pre vod, pri pre ma i pra te ći tek sto vi Alek sa Goli ja nin), Beo grad, 

anar hi ja/blok 45, 2004, str. 11
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начи ну чита ња) поја ви ле су се још 1959. годи не. Биле су позна те под нази вом game bo oks. 
Те књи ге су писа не у дру гом лицу, а чита лац је про та го ни ста који одлу чу је о даљем раз во ју 
рад ње. Чита ње увек запо чи ње на истом месту, али после неко ли ко пасу са чита лац мора 
доне ти одлу ку како ће се рад ња даље одви ја ти, избо ром стра не на којој жели да наста ви 
чита ње. Обич но су посто ја ле две опци је настав ка при че, али како се број при ча пове ћа вао 
тако се и број могу ћих завр ше та ка књи ге умно го стру ча вао. Нај по зна ти ји сери ја ли биле 
су књи ге из еди ци је Иза бе ри сво ју аван ту ру (Cho o se Your Own Adven tu re). Начин на који 
су орга ни зо ва не ове књи ге пре те ча је начи на на који функ ци о ни ше веб, тј. нели не ар ног 
чита ња, одно сно дина мич ког садр жа ја. Данас посто је мно ге ана ли зе таквих књи га, па се 
на интер не ту могу наћи и упут ства за њихо во успе шно писа ње.21

Посто ји још мно го при ме ра књи га које кори сте интер ак тив ност како би при ву кле чита-
о ца, акти ви ра ле га, заин те ре со ва ле, про бу ди ле… На при мер, да бисте дошли до стра не 
коју тра жи те, у јед ној мате ма тич кој енци кло пе ди ји прво мора те да реши те зада так који 
сто ји на месту паги на ци је22. Чуве ни при мер нели не ар ног тек ста је књи га Шко ли це Хули ја 
Кор та са ра (Julio Cortázar), напи са на 1963. годи не. Од позна тих књи га кон ци пи ра них на 
овај начин у лите ра ту ри се често поми ње Химе ра Џона Бар та (John Bart). У ту кате го ри-
ју спа да и књи га Исто ри ја бом бар до ва ња Све на Линд кви ста (Sven Lin dqvist), која, иако 
доку мен тар на, нуди могућ ност избо ра стра на и пра вље ња соп стве не – лич не исто ри је. У 
нашој књи жев но сти нај по зна ти ји при мер је роман Хазар ски реч ник Мило ра да Пави ћа, 
који се са струк ту ром тек ста пои грао у неко ли ко сво јих књи га.

Мно ги умет ни ци и фило зо фи пра ви ли су неку врсту интер ак тив них књи га желе ћи да 
про во ци ра ју јав ност, па је и сам Ги Дебор, чуве ни тумач спек та кла, годи не 1957, у сво јој 
два де сет шестој годи ни, напи сао Мемо а ре (обја вље не 1959). Та књи га је била уко ри че на 
у бру сни папир, што је зна чи ло да ће оште ти ти све књи ге уз које се нађе на поли ци.23

Данас се штам па не интер ак тив не књи ге углав ном пра ве за децу. Такве су, на при мер, књи-
ге про тр љај и поми ри ши (scratch and sniff), које на јед ном делу има ју посе бан нанос који се 
састо ји од микро кап су ла; када се прстом пре ђе пре ко њих, оне пуца ју и испу шта ју мирис. 
Потом су ту књи ге пре кла па ли це (lifttheflap books), које на рас кло пи ма могу да дају одго-
во ре на нека пита ња поста вље на пре отва ра ња стра не. Затим музич ке књи ге, у који ма се чује 
огла ша ва ње живо ти ња или раз ли чи ти инстру мен ти, као и кине о гра фи (flipbooks), које тре ба 
листа ти брзо како би се доби ла покрет на сли ка, одно сно ани ма ци ја. У ову гру пу могу се свр-
ста ти и тзв. иска ка ли це (popup books), мада је код њих ниво интер ак тив но сти нај ни жи – све 
што тра же од чита о ца је да их отво ри како би се испред њега поја ви ла сли ка у три димен зи је.

Дакле, и штам па не књи ге су већ зашле у неку фор му спек та кла, што нас дово ди до нових 
тема за истра жи ва ње и испи ти ва ње потре бе за нели не ар ним чита њем и књи гом-спек та-

21  Wri ting Your Own Inter ac ti ve Story of Adven tu re http://cho o seyourow na dven tu re bo oks.org/
wri te.inter ac ti ve.sto ri es.html, [приступљено: 1. 2. 2015.]

22  Zlat ko Šoper, Uh ta mate ma ti ka, Škol ska knji ga Zagreb, 1984.
23  Krat ka hro no lo gi ja, A.G u Gi Debor, nav. delo, str. 79
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клом. Наме ће се пита ње да ли су лине ар но чита ње и тра ди ци о нал на књи га за савре ме ног 
чове ка поста ли пре ва зи ђе ни, као и да ли оса вре ме њи ва њем књи ге циви ли за ци ја про фи-
ти ра или је ова поја ва пак циви ли за циј ска нужност.
 
3.4. Лине ар но вс. дина мич ко чита ње
Нису рет ке деба те у који ма се гово ри о томе да нели не ар но чита ње књи га, наро чи то с 
поја вом интер не та, дово ди до смр ти штам па не књи ге и уоп ште лине ар ног чита ња (оног 
које неће бити пре ки ну то новим табо ви ма или истра жи ва њем о некој тек про чи та ној 
инфор ма ци ји). Поја ву тако зва ног дина мич ког чита ња (супрот ног од лине ар ног, уоби ча је-
ног начи на чита ња) може мо упо ре ди ти с поја вом куби зма у умет но сти и са нару ша ва њем 
оче ки ва ног гле ди шта по зако ни ма пер спек ти ве: сагле да ва ње оно га што чита мо из раз-
ли чи тих угло ва. Са тек стом су екс пе ри мен ти са ли још футу ри сти на челу са Мари не ти јем 
(Filip po Tom ma so Mari nett i), који су избе га ва ли лине ар ност тек ста. Нарав но, интен ци ја 
њихо вих тада шњих типо граф ских екс пе ри ме на та није била да се про ме ни изглед књи ге, 
већ су се они усме ри ли на визу ел ни при каз ста ња или осе ћа ња и пози ва ли су на побу ну, 
про ме ну, покрет, ста вља ју ћи акце нат на осло бо ђе ње од свих дота да шњих пра ви ла. Позна-
ти су и мно ги дру ги прав ци у који ма се екс пе ри мен ти са ло са тек стом, као што су кон крет на 
пое зи ја (Con cre te poe try) и визу ел на пое зи ја (Visual poe try).

Екс пе ри мент са тек стом пола ко се тран сфор ми ше у екс пе ри мент са фор мом, који прет-
хо ди настан ку елек трон ске књи ге. Од диги тал них вер зи ја штам па них књи га са тек стом и 
сли ка ма дошло се до елек трон ских књи га које посто је и без штам па них вер зи ја, а могу се 
чита ти на раз ли чи тим уре ђа ји ма који се кори сте и у дру ге свр хе (ком пју те ри ма, чита чи ма, 
табле ти ма, мобил ним теле фо ни ма, памет ним теле фо ни ма итд.).

Не може се тач но утвр ди ти ко је тво рац прве е-књи ге. Неки мисле да је прва таква књи га 
била Index Tho mi sti cus, елек трон ски индекс радо ва Томе Аквин ског који је напра вио Робер-
то Буза (Rober to Busa) кра јем четр де се тих годи на про шлог века. Пре тога је Боб Бра ун (Bob 
Brown), након гле да ња првог звуч ног фил ма (tal kie) напи сао књи гу The Rea di es (1930), у 
којој опи су је изум првог чита ча, кри ти ку ју ћи штам пу и тро ше ње папи ра. Нарав но, на такво 
раз ми шља ње под ста кли су га поја ва и раз вој филм ске инду стри је. Он сма тра да се за чита-
ње књи га мора наћи нови медиј.24 Учи те љи ца Анхе ла Руиз Роблес (Ange la Ruiz Robles) је 
још 1949. годи не пред ста ви ла прву елек трон ску књи гу, која је за циљ има ла сма ње ње бро ја 
књи га које деца тре ба да носе у шко лу. То је веро ват но био први елек трон ски уџбе ник.

Како се раз ви ја ла елек трон ска књи га, тако су се раз ви ја ли и спе ци ја ли зо ва ни чита чи. 
Инте ре сант но је да су поје ди ни вели ки дистри бу те ри књи га поче ли да кре и ра ју сво је чита-
че, ком па ти бил не само са фор ма ти ма њихо вих књи га, те су тако усло вља ва ли кори сни ке 
да књи ге купу ју искљу чи во пре ко њих. Купље ни при мер ци књи га нису могли бити пре не ти 
на дру гу осо бу, дакле књи га није могла бити, на при мер, позајм ље на при ја те љу на чита-

24  Ebook, Wiki pe dia http://en.wiki pe dia.org/wiki/E-book, [приступљено: 4. 2. 2015.]
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ње. Екс клу зив но пра во на књи гу има ли су само они који су себи могли при у шти ти читач 
и купи ти књи гу у одре ђе ном фор ма ту. Била је то бор ба за е-пре власт. Дина мич ки екра ни 
„су поста вље ни у цен тар поро ди це, и они не оку пља ју поро ди цу, као што је то нека да 
радио Отац око цен трал ног сто ла (патри ја хал ни модел), већ је децен тра ли зу ју, нуде ћи 
мно штво опци ја и живот них сти ло ва, про же тих еклек тич ким духом мно штва кул ту ра и 
оби ча ја, али увек у инстант обли ку, увек као про из вод”, а екран елек трон ске књи ге оту ђу је 
чове ка и од тог суро га та зајед ни це, дају ћи му још веће могућ но сти за инди ви ду а ли за ци ју. 
Биће зајед ни це пола ко поста је само себи довољ но. Ефе кат спек та кла тако поста је још јачи.

Кра јем деве де се тих годи на, као реак ци ја на моно по ли стич ке ста во ве поје ди них кућа 
конач но се поја вљу је Open eBo ok фор мат, који је ауто ри ма и изда ва чи ма омо гу ћио да 
пра ве уни вер зал не доку мен те који се могу чита ти помо ћу раз ли чи тих чита ча. Сер вис 
Goo gle Books је, на при мер, кон вер то вао у овај фор мат мно га дела за која је дозво ље но 
јав но кори шће ње.

Ауто ри заин те ре со ва ни за елек трон ско изда ва штво поче ли су 2010. годи не да гра де 
неза ви сно тржи ште. Мно ги изда ва чи су поче ли да дистри бу и ра ју е-књи ге које су биле 
јав но доступ не. Поред тога, ауто ри чије књи ге нису биле при хва ће не код изда ва ча нуди ли 
су сво ја дела пре ко интер не та. Интер не том су поче ли да кру же неа у то ри зо ва ни ката ло зи 
књи га, а поја ви ли су се и сај то ви посве ће ни елек трон ском изда ва штву, као и вели ки број 
пират ских сај то ва са изда њи ма за која нису има ли закон ска пра ва обја вљи ва ња.

Прва база диги тал них књи га покре ну та је у окви ру про јек та Гутен берг, засно ва ног на 
волон тер ском раду људи широм све та. До данас је на овом сај ту обја вље но око 60.00025 
диги тал них књи га у отво ре ном при сту пу. Књи ге су пре ве де не на немач ки, фран цу ски, 
пор ту гал ски и срп ски. Људи оку пље ни око про јек та Раст ко26 из Бео гра да дали су вели ки 
допри нос фор ми ра њу ове гло бал не базе књи га.

Нај по зна ти ји и нај о бим ни ји извор књи га (и нови на и часо пи са) у елек трон ском обли-
ку, у овом тре нут ку, у Срби ји, нала зи се на сај ту Народ не библи о те ке Срби је (Диги тал на 
Народ на библи о те ка Срби је).27 Пре ко овог сај та могу ће је доћи до пор та ла библи о те ка на 
који ма је тако ђе сло бод но досту пан огро ман број елек трон ских књи га. Од 2011, а у окви ру 
про јек та диги та ли за ци је, оформ ље на је и Диги тал на библи о те ка Мати це срп ске.28

Након чита ча поја вљу ју се прво таблет ком пју те ри, а потом 2011. и табле ти који раде пре-
ко опе ра тив ног систе ма Андро ид, као и ЛЦД вер зи је чита ча Nook и Kindl. За раз ли ку од 
прет ход них чита ча, табле ти су мул ти функ ци о нал ни, има ју ЛЦД екра не (често осе тљи ве 
на додир – touchscreen) и на њих се могу инста ли ра ти апли ка ци је разних изда ва ча.

Након поја ве табле та, е-књи ге дожи вља ва ју огром ну екс пан зи ју. У јулу 2010. Ама зон је 
обја вио да је по први пут про да ја е-књи га ско ро над ма ши ла про да ју папир них изда ња. 

25  Про је кат Гутен берг https://www.guten berg.org/ [податак из авгу ста 2022.]
26  Про је кат Раст ко https://www.rast ko.rs/ [приступљено: 6. 2. 2022.]
27  Диги тал на Народ на библи о те ка Срби је http://www.digi tal na.nb.rs [приступљено: 6. 2. 2015.]
28  Диги тал на библи о те ка Мати це срп ске http://digi tal.bms.rs/ [приступљено: 29. 6. 2022.]
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На сва ких 100 одштам па них књи га про да се 140 Kindl вер зи ја. Већ у јану а ру 2011. про да ја 
е-књи га пот пу но је над ма ши ла про да ју папир них изда ња. Ипак, на цело куп ном аме рич-
ком тржи шту про да ја књи га у меком пове зу и даље је дале ко већа од про да је књи га са 
твр дим кори ца ма и елек трон ских књи га. Тако ђе, данас вели ки део тржи шта зау зи ма ју и 
звуч не-књи ге.
 
3.5. Рево лу ци ја коју доно си iPad
Коли ко год ово била крат ка исто ри ја интер ак тив не књи ге, она не би била пот пу на без 
посеб ног освр та на прво бит но нај по пу лар ни ји таблет за њено чита ње/гле да ње, а то је iPad. 
Већ је истак ну то да с поја вом табле та књи ге поста ју апли ка ци је, те и сам про цес чита ња 
изла зи из уоби ча је них окви ра. Врло често књи ге поста ју игри це, наро чи то оне које су 
пра вље не за децу. Међу тим, уре ђај iPad са собом носи и јед ну дру гу про бле ма ти ку – 
пита ње пре сти жа и укла па ње у иде о ло ги ју новог дру штва. „У таквом дру штву иден ти тет 
се све више пове зу је са сти лом, ства ра њем ими џа и изгле дом. Док у дифу зном спек та клу 
иден ти тет поста је илу зи ја коју ства ра ју про из во ди пла си ра ни пре ко све већих могућ но-
сти масов них меди ја, у кон цен тро ва ном спек та клу још увек је био при су тан иден ти тет 
засно ван на илу зор ним постав ка ма иде о ло шког екс пе ри мен та. У пот пу ној инте гра ци ји 
два спек та кла и еко ном ској пост мо де р ни за ци ји, која се дого ди ла након пада Бер лин ског 
зида (1989), иден ти тет наста вља са сво јим раз ла га њем и поста је поље за медиј ску мани-
пу ла ци ју и сти ца ње про фи та. Ту важну уло гу има есте ти ка, наро чи то медиј ска.”29 Мно ги 
не могу да одо ле тим новим иза зо ви ма, или како Бења мин каже: „… ‘при бли жи ти’ ства ри 
про стор но и људ ски исто је тако стра сна жеља дана шњих маса као што је и њихо ва тен ден-
ци ја да пре о до ле непо но вљи во сти сва ке дато сти путем при ма ња њене репро дук ци је”30. 
Да ли је то пра ви пут за књи гу на коју смо нави кли и да ли је то будућ ност књи ге, тешко је 
рећи. Неки њен облик сва ка ко јесте, али за пра ве љуби те ље „сувог” тек ста, оста ју и даље 
атрак тив ни сада већ ста ро мод ни елек трон ски чита чи, као што је Kin dle, разни типо ви 
теле фо на или пак штам па на књи га.

Ком па ни ја Епл (Apple) је 27. јану а ра 2010. пла си ра ла на тржи ште мул ти функ ци о нал ну 
напра ву под име ном iPad, а у исто вре ме је скло пи ла уго во ре са шест нај ве ћих изда ва-
ча који ће дистри бу и ра ти књи ге пре ко Епл про дав ни це. Овај уре ђај у себи има угра ђе не 
апли ка ци је за е-књи ге које се зову iBo oks и iBo ok sto re.

Први чита чи су, у одно су на штам па ну књи гу, уве ли неке нови не, а поја ва iPad-а напра-
ви ла је рево лу ци ју у чита њу. За раз ли ку од штам па них књи га, у који ма посто је јасно дефи-
ни са не фор ме (како гра фич ке тако и тек сту ал не), у који ма је место за текст пре ци зно 
дефи ни са но и где се тач но зна на којој се стра ни нешто нала зи, у елек трон ским књи га ма 
то није слу чај. Наи ме, било би лако обли ко ва ти књи гу која садр жи само текст. Он тече и 
пре ли ва се у зави сно сти од екра на на којем се гле да. Када се, међу тим, поја ве сли ке или 

29  Др Вла ди слав Шће па но вић,  op. cit., стр. 87
30  Вал тер Бења мин,  op. cit., стр. 105
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неки дру ги визу ел ни еле мен ти у тек сту, ствар поста је мно го ком пли ко ва ни ја (зато се на 
јед но став ни јим чита чи ма нерет ко може виде ти пра зна стра на усред тек ста). Ако бисмо 
зави ри ли у поза ди ну садр жа ја кре и ра ног за елек трон ске књи ге, виде ли бисмо да стра не 
не посто је, већ да садр жај сло бод но тече. То нази ва мо садр жа јем без јасно дефи ни са не 
фор ме. Такве су и веб-стра не. Да бисмо про чи та ли текст обич но није потреб но да листа-
мо стра не, већ скро лу је мо оно ли ко коли ко је текст дуга чак. Ова кав при ступ кре и ра њу 
нео п хо дан је и ради при ла го дљи во сти садр жа ја раз ли чи тим екра ни ма, а и раз ли чи тим 
пози ци о ни ра њи ма (хори зон тал но и вер ти кал но). Такав начин дизај ни ра ња стра на за веб 
нази ва се respon si ve design и није при мен љив на стан дард ним чита чи ма.

Поја вом iPad уре ђа ја реше ни су мно ги про бле ми у обли ко ва њу тек ста који садр жи и 
визу ел не мате ри ја ле, а сам начин чита ња је про ме њен. Наи ме, како тех но ло ги ја напре-
ду је, тако се и ква ли тет екра на побољ ша ва, па све рани је замер ке о зама ра њу очи ју при-
ли ком чита ња са екра на пола ко пада ју у воду. „Рети на и екран ће се сто пи ти”31, пору чу је 
нам Мано вич. На iPad-у се лако ишчи та ва садр жај са стро го дефи ни са ном фор мом. Иако 
на први поглед изгле да као да пред собом има те тра ди ци о нал ну фор му књи ге, про ла зак 
кроз њу је сасвим дру га чи ји – дина мич ни ји.

На iPad уре ђа ју, као и на дру гим табле ти ма, изглед елек трон ских књи га нај бли жи је 
тра ди ци о нал ном изгле ду књи га и при ла го ђен тра ди ци о нал ном чита о цу, док је изра да 
таквих књи га сасвим дру га чи ја. Иако нам сви чита чи, па и iPad, личе на књи гу, при ли ком 
обли ко ва ња књи га за елек трон ске уре ђа је тре ба одба ци ти логи ку која важи за обли ко ва ње 
штам па них изда ња и тре ба раз ми шља ти на пот пу но нов начин. То је ујед но потреб но и 
како бисмо иско ри сти ли све могућ но сти меди ја за који књи гу пра ви мо. Тако ђе, ино ва ци-
јом и кре а тив но шћу насто ји мо да пре ва зи ђе мо физич ке гра ни це чита ча, ако је то уоп ште 
могу ће.

Када се погле да листа нај по пу лар ни јих интер ак тив них књи га, запа жа се да су ско ро увек 
изве де не за iPad и да има ју фор му као апли ка ци је. Како се тех но ло ги ја брзо раз ви ја, тако 
се и типо ви нај по пу лар ни јих интер ак тив них књи га муње ви то сме њу ју. Те књи ге поста ју 
све интри гант ни је, интер ак тив ност се про ду бљу је, а сен за ци ја пове ћа ва. На сај ту www.
bestin te rac ti ve e bo oks.com32 могу се редов но пра ти ти достиг ну ћа у том доме ну, а таквих 
сај то ва има мно го. За сва ку нову књи гу ће глав на рекла ма бити: „погле дај те књи гу која ће 
про ме ни ти ваш начин чита ња интер ак тив них књи га„. Чиње ни ца да се ста вља акце нат на 
вари ја бил ност чак и саме интер ак тив но сти, довољ но гово ри са коли ко пре тен зи ја се при-
сту па изра ди ових апли ка ци ја, али и о начи ни ма на које се осва ја ово тржи ште.

Дакле, дана шња интер ак тив на диги тал на књи га сасвим је дру га чи ја од нека да шњих вер-
зи ја интер ак тив них штам па них књи га, а посеб но се раз ли ку је од тра ди ци о нал них књи га 
које нема ју интер ак тив не еле мен те. Прво што може мо при ме ти ти код елек трон ских књи га 

31  Лев Мано вич,  op. cit., стр. 33
32  [Приступљено: 5. 2. 2015.] Како сајт више није у функ ци ји може те стра ну са овим дату мом 

погле да ти на http://web.archi ve.org/
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јесте да су неста ле кори це33. Прво бит на функ ци ја кори ца (у штам па ним књи га ма) била је 
зашти та уну тра шњег садр жа ја. Кори це касни је доби ја ју и комер ци јал ну функ ци ју, која иде 
чак до тврд ње да кори це про да ју књи гу. На при мер, на Кин длу су кори це књи га сасвим 
неви дљи ве. Наме ра је, веро ват но, да се што брже дође до тек ста, па чак и ако посто је 
неке кори це (обич но црно-бела вер зи ја штам па ног реше ња) и увод ни тек сто ви, када се 
пре у зме књи га са Ама зо но вог сер ве ра и отво ри, ауто мат ски ће се при ка за ти сам поче так 
тек ста књи ге. Увод не стра не са импре су мом и кори ца ма биће ауто мат ски пре ско че не. До 
њих се може сти ћи, по жељи, тек кли ком уна зад. 

На iPad-у при ступ је дру га чи ји. Како се на њему углав ном чита ју књи ге у виду интер ак-
тив них апли ка ци ја, и саме кори це су интер ак тив не – то је нека врста уво да (интро), ани-
ми ра ног и озву че ног садр жа ја. Иако мно ги не воде рачу на о изгле ду елек трон ских књи га, 
наро чи то они који само пре но се штам па не вер зи је у елек трон ске (мно ге књи ге на Ама-
зо ну су упра во такве, уз дода так таго ва, мета та го ва и дру гих сакри ве них еле ме на та који 
изра ду ова квих књи га доне кле усло жња ва ју), посто је изда ва чи који, када раде штам па не 
вер зи је књи га, воде рачу на о томе да кори це буду функ ци о нал не и у штам па ној и у елек-
трон ској вер зи ји. Оно што је добро код е-књи га јесте то што кори ца може да се мења, као 
и сам садр жај књи ге. Пре ко чита ча кори сник доби ја инфор ма ци ју да посто ји нова вер зи ја 
књи ге и могућ ност да се, по жељи, ста ра заме ни новом. 
 
3.6. Закљу чак исто риј ског дела
Гле да ју ћи нај но ви је елек трон ске књи ге, оне које су у фор ми апли ка ци ја, сти че мо ути сак 
да је данас цела књи га осми шље на тако да буде атрак тив на као нека да шње кори це (тј. 
сва ки еле мент је мар ке тин шки добро осми шљен у жељи да се књи га што боље про да).
Пред ност елек трон ске књи ге у одно су на штам па ну је више стру ка. Пре све га, она посе ду је 
свој ство интер ак тив но сти, што омо гу ћа ва чита о цу да ужи ва, да буде укљу чен у оно што 
ради или посма тра, да се осе ти делом тога, да сазна је на раз ли чи те начи не или чак да буде 
кре а тор садр жа ја. Поред тога, струк ту ри ра ње је дру га чи је, па се е-књи ге не чита ју лине-
ар но него по дуби ни, што нам омо гу ћа ва ју хипер лин ко ви и мул ти ме ди јал ни садр жа ји.
С дру ге стра не, елек трон ске књи ге су еко ло шке – нема сече дрве ћа и упо тре бе боја у 
штам пи, не зау зи ма ју место у све мањем живот ном про сто ру и лако се могу заме ни ти 
новом вер зи јом (upda te), уко ли ко се поја ве нове инфор ма ци је у вези са темом.

Ипак, то не зна чи да су у пра ву сви они који пом пе зно наја вљу ју крај штам па не књи ге. 
Сасвим је сигур но да се пре ла зак са штам па не књи ге на елек трон ску може на неки начин 
поре ди ти са пре ла ском са руко пи сне књи ге на штам па ну. Ипак, е-књи ге су још увек на 
свом вели ком почет ку. Мало је интер ак тив них књи га које би сво јим кон цеп том могле 
ука за ти на нову будућ ност књи ге. Нај ви ше је оних које само пре но се штам па ни текст са 
могућ но шћу да се пре тра жу је, са хипер лин ко ви ма, угра ђе ним реч ни ци ма и опци јом под-

33  Mod, Cra ig, Hack the Cover, PRE/POST, Kin dle Edi tion, 2012
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вла че ња тек ста. Гото во све функ ци о ни шу она ко како сту ден ти ина че кори сте књи ге док 
уче. Елек трон ска књи га, с дру ге стра не, јесте испу ни ла свој зада так укла па њем у дру штво 
спек та кла. И поред тога, на изда ва чи ма, ауто ри ма, уред ни ци ма, дизај не ри ма, илу стра-
то ри ма, про гра ме ри ма и дру гим струч ња ци ма који уче ству ју у кре и ра њу ова кве књи ге 
јесте да раз ми шља ју о тој буду ћој књи зи, да се упо зна ју са начи ни ма њене про из вод ње и 
логи ком њеног функ ци о ни са ња и да пред но сти такве књи ге иско ри сте, а не зло у по тре бе.
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4. ДИГИ ТАЛ НА ИНТЕР АК ТИВ НА КЊИ ГА ДАНАС

Истра жу ју ћи у овој обла сти, тешко је доћи до закључ ка шта се све може под ра зу ме ва-
ти под диги тал ном интер ак тив ном књи гом. Исти про блем смо има ли и када је у пита њу 
штам па но или руч но изве де но изда ње. Наи ме, код таквих књи га посто ји поде ла на књи-
ге за комер ци јал ну упо тре бу, потом библи о фил ска изда ња (која има ју висок умет нич ки 
домет и штам пу у огра ни че ном малом тира жу), а потом и књи гу умет ни ка, која се нала зи 
у погра нич ном пољу и под ло жна је стал ним пре и спи ти ва њи ма и истра жи ва њи ма. Мали 
број ауто ра пише на тему књи ге умет ни ка, а мно го умет ни ка се овим обли ком умет но сти 
бави. Већ неко вре ме вео ма су попу лар не, и као медиј међу умет ни ци ма засту пље не, 
умет нич ке фото-књи ге. Ово умет нич ко поље дело ва ња посеб но је инте ре сант но јапан-
ским умет ни ци ма. Као што посто је рас пра ве око тога шта је књи га умет ни ка и које су њене 
гра ни це, исте рас пра ве се воде око дефи ни ци је фото-књи ге.

На тему диги тал не интер ак тив не књи ге рас пра ве су рет ке. Раз ли ку ју се две врсте ова квих 
књи га: оне које су наме ње не за елек трон ске чита че (уме сто са папи ра књи гу чита мо са екра-
на) и оне наме ње не деци (књи ге-апли ка ци је). У првом слу ча ју воде се рас пра ве око иде ал-
ног фор ма та и њего вих могућ но сти као про ши ре не књи ге (у сми слу медиј ских могућ но сти), 
а у дру гом слу ча ју о штет ном ути ца ју екра на на децу и вре ме ну које она све више про во де уз 
њега, али се исти чу и пред но сти које ова ква књи га пру жа у савре ме ном обра зов ном про це су.

4.1. Књи га у међу про сто ру или интер ме ди јал ност књи ге
Након недав них дога ђа ја у све ту, када је диги тал но поста ло извор мно гих ресур са, како 
зна ња, тако и есен ци јал ног начи на живље ња или пре жи вља ва ња (попут нару чи ва ња хра не, 
леко ва и дру гих ства ри пре ко интер не та), дого ди ла се екс пан зи ја диги тал них про из во да. 
Тако се у послед ње две годи не у сва кој про фе си ји пре и спи ту ју начи ни функ ци о ни са ња у 
диги тал ном окру же њу. Недав но обја вље на књи га Art, Muse ums and Digi tal Cul tu re – Ret
hin king Chang34 на сво јим стра на ма упра во се бави овим тема ма. На кра ју те књи ге нала зи 

34  Hele na Bar ran ha, Joa na Simões Hen ri qu es (ed.) Art, Muse ums and Digi tal Cul tu re – Ret hin
king Chan ge https://muse um di gi tal cul tu res.weebly.com/ [приступљено: 4. 6. 2022.]
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се погла вље Диги тал ни есе ји, који гово ре о оно ме што можда може мо назва ти јед ном 
врстом диги тал не умет нич ке књи ге.

Тако ђе, у Tate Modern Gal lery 2012. покре нут је про је кат који пре и спи ту је начи не тран-
спо но ва ња умет нич ких књи га у диги тал ни фор мат.35 Осим све засту пље ни је диги та ли за ци-
је, наро чи то при сут не у про јек ти ма очу ва ња кул тур ног насле ђа, посто је и ова кви про јек ти 
који се не баве јед но став ним архи ви ра њем, већ испи ту ју како тешко при сту пач ну умет-
нич ку књи гу (која због сво је спе ци фич но сти и тро шно сти обич но није доступ на јав но сти 
осим под ста кли ма) пре тво ри ти у диги тал но, лако доступ но дело, које ће бити при ла го-
ђе но меди ју са којег се гле да. На сај ту гале ри је могу се виде ти резул та ти истра жи ва ња36, 
као и неко ли ко успе шно реа ли зо ва них при ме ра37.

Диги тал на књи жев ност (која може има ти директ не везе са раз во јем диги тал не књи ге) 
чини се као нај ак тив ни ја област у пољу диги тал не умет но сти.38 Elec tro nic Lite ra tu re Orga-
ni za tion је онлајн плат фор ма која посто ји од 1999. годи не и оку пља све врсте диги тал них 
умет ни ка који делу ју у раз ли чи тим обла сти ма умет но сти, књи жев но сти, кому ни ка ци је, 
ком пју тер ских нау ка, хума ни сти ке, диги тал не хума ни сти ке, медиј ских сту ди ја, ком па ра-
тив них меди ја и сл. Пре ко ове плат фор ме могу ће је при сту пи ти вели кој архи ви радо ва.

Раз ма тра ју ћи умет нич ке радо ве из обла сти књи жев но сти или умет нич ког при сту па реа ли-
за ци ји књи га, закљу чу је мо да гра ни це у сми слу дефи ни са ња овог меди ја нису баш сасвим 
јасне. Два де се ти век је донео про ме ну начи на рада и начи на посма тра ња тог дела. Уве де на 
је могућ ност да умет нич ко дело поста је оно дело које умет ник про гла си таквим. Исто може-
мо при ме ни ти у обла сти диги тал не умет но сти, у овом слу ча ју диги тал не књи ге. Ако бисмо 
кроз кла сич ну дефи ни ци ју књи ге (ону која је важи ла до поло ви не 20. века) раз ма тра ли 
оно што данас може мо назва ти књи гом у диги тал ном обли ку, мора ли бисмо про ме ни ти ту 
дефи ни ци ју. Про ме на би се првен стве но огле да ла у акцен то ва њу нара ти ва, писа ног или 
визу ел ног, који се реа ли зу је у одре ђе ном вре мен ском пери о ду. Он не мора нужно бити 
лине а ран, али би сва ка ко тре ба ло да посто ји. Прво бит на интер ак тив на фор ма књи ге бит но 
је про ши ре на (како у одно су на нара тив, тако и самог нара ти ва ка екс тер ним лин ко ва ним 
рефе рен ца ма). С дру ге стра не, вео ма је тешко раз гра ни чи ти и обја сни ти раз ли ку изме ђу 
фил ма, или чак екс пе ри мен тал ног фил ма, и неког визу ел ног нара ти ва који смо про гла си ли 
књи гом. Ова тема већ дужи низ годи на зао ку пља моју пажњу, а као при мер често наво дим 

35  Tran sfor ming Artist Book https://www.tate.org.uk/abo ut-us/pro jects/tran sfor ming-artist-
books [приступљено: 22. 7. 2022.] 

36  Wor kshop Reflec ti ons https://www.tate.org.uk/abo ut-us/pro jects/tran sfor ming-artist-books/
reflec ti ons [приступљено: 22. 7. 2022.] 

37  Postscript: ‘The Pond at Deuc har’ escroll https://www.tate.org.uk/abo ut-us/pro jects/tran sfor-
ming-artist-books/digi tal-books/helen-dou glas-postscript [приступљено: 22. 7. 2022.]

38  Elec tro nic Lite ra tu re Orga ni za tion https://eli te ra tu re.org / и Elec tro nic Lite ra tu re Col lec tion 
https://col lec tion.eli te ra tu re.org / [приступљено: 22. 7. 2022.]
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сле де ћи рад: A Life in Words and Let ers: Carin Gold berg 39 умет ни це Бени те Рафан (Beni ta 
Rap han). Није позна то да ли је ова умет ни ца ства ра ла тај рад са иде јом да буде књи га, али 
сам екс пе ри мен тал ни при ступ скла па ња визу ел ног нара ти ва одва ја га од меди ја фил ма. 

Посто ји оби ље при ме ра са пот пу но раз ли чи тим при сту пом и раз ли чи тим тума че њи-
ма фор ме. Иако је за нау ку важно да се засни ва на пре ци зним дефи ни ци ја ма, пита ње је 
коли ко је данас могу ће дефи ни са ти неке пој мо ве у умет но сти (веро ват но исти про блем 
посто ји и у дру гим обла сти ма). Све је при сут ни је про жи ма ње меди ја, зајед нич ко дело ва ње 
нау ке и умет но сти, пре пли та ње раз ли чи тих дисци пли на као и њихо ва интер ак ци ја зарад 
доби ја ња бољег, у овом слу ча ју мул ти ме ди јал ног или интер ме ди јал ног дела. 

Сма трам да је про стор за раз вој диги тал не књи ге (која у сво јој осно ви под ра зу ме ва 
интер ак тив ност) поље које се тек отва ра и шири и да ћемо у наред ним годи на ма има ти 
при ли ку да се срет не мо са нај ра зли чи ти јим прав ци ма и при сту пи ма у овом раз во ју, који 
ће несум њи во бити вео ма инте ре сант ни.

4.2. Фото гра фи ја у диги тал ним књи га ма
Од сво је поја ве фото гра фи ја је код умет ни ка буди ла вели ко инте ре со ва ње. Прво као екс-
пе ри мент који у интер ак ци ји са при ро дом даје фасци нант не резул та те, а потом и као 
про стор за умет нич ку инди рект ну мани пу ла ци ју, при чему се појам инди рект но одно си 
на про цес одло же ног момен та настан ка дела. Наи ме, када умет ник забе ле жи неки кадар, 
он нема одмах видљив резул тат свог рада (осим када су у пита њу диги тал ни апа ра ти) већ 
забе ле же ни тре ну так поста је видљив тек након раз ви ја ња осве тље ног нега ти ва. Сам чин 
одла га ња резул та та у одно су на тре ну так који се више ника да неће вра ти ти, пред ста вља 
посеб ност ове обла сти умет но сти. Завр ши ла сам сту ди је фото гра фи је и добро ми је познат 
осе ћај који обу зме фото гра фа при првом погле ду на раз ви јен нега тив. У дру гим обла сти-
ма умет но сти не посто ји тај фак тор изне на ђе ња, који дола зи након ишче ки ва ња шта ће 
се наћи на осве тље ном и раз ви је ном нега ти ву. Слич но се деша ва и у мрач ној комо ри у 
про це су раз ви ја ња фото гра фи ја са осве тље ног нега ти ва, али он је под ло жан мани пу ли-
са њу, па се тај моме нат искри ча ве оду ше вље но сти пре ба цу је на тех нич ку реа ли за ци ју 
фото гра фи је, више него на оно што се на њој нала зи. Даље, у прак си сам запа зи ла да се 
кроз уве ћа ње фото гра фи ја и њихо во детаљ но про чу ва ње и ишчи та ва ње могу про на ћи 
нео че ки ва ни дета љи, за које фото граф, гле да ју ћи кроз објек тив и беле же ћи одре ђе ни 
тре ну так, није ни могао наслу ти ти да посто је. Може мо поет ски то назва ти „духо ви ма фото-
гра фи је”, уко ли ко фото гра фи ју сма тра мо умет нич ким делом које је наста ло с наме ром и 
уз кон тро лу умет ни ка.

У кон тек сту овог рада посеб но нас зани ма ју лич не или поро дич не фото-архи ве. Мно ги 
умет ни ци у сво јим радо ви ма бави ли су се фото гра фи јом кори сте ћи се архив ским сним-
ци ма, било сво јим, било пре у зе тим из раз ли чи тих изво ра. Изво ђе ње ова квих радо ва под-

39  A Life in Words and Let ters: Carin Gold berg https://vimeo.com/34862742 [приступљено: 
20. 5. 2014.]
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ра зу ме ва прво бит но при ку пља ње и ана ли зу архи ви ра них фото гра фи ја, њихо ву типо ло ги-
за ци ју, а потом рекон тек сту а ли за ци ју и при ме ну у соп стве ном умет нич ком делу. Нај бо љи 
опис ова квих дела може мо наћи у књи зи The Archi ve40.

Архи ви ра ње фото гра фи ја, као и архи ви ра ње обје ка та који би могли пра ти ти те фото гра-
фи је, носи са собом посеб ну атмос фе ру. Чини се као да је то поку шај умет ни ка да задр жи 
тре ну так и трај но га забе ле жи. Ожи вља ва ње дав но про ху ја лог тре нут ка (ако посма тра мо 
фото гра фа као оно га који је јед ним оки да њем дуг ме та на апа ра ту тај тре ну так на неки 
начин зале дио и сачу вао), поне кад може бити ста вље но у сасвим дру га чи ји кон текст – 
као да жели мо да про ме ни мо исто ри ју дога ђа ја који се у издво је ном тре нут ку десио. У 
том сми слу, уз помоћ јед не архи ви ра не колек ци је веро ват но може мо напра ви ти мно го 
раз ли чи тих при ча.

Посеб ну пажњу ми при вла че два умет ни ка, Кри сти јан Бол тан ски (Chri stian Bol tan ski) и 
Гери Хил (Gary Hill), који у свом раду кори сте сли ку (ima ge) на један сасвим посе бан начин.

Бол тан ски у сво јим раним радо ви ма (из доме на фил ма) бави се темом детињ ства, при ка-
зу ју ћи модел иде ал не поро ди це, достој не музеј ског изла га ња. Поред фото гра фи ја, дру ги 
глав ни еле мент свих инста ла ци ја овог умет ни ка је све тло, одно сно осве тље на фото гра фи ја 
(попут лајт бок са). Како је свој рад запо чео раних педе се тих годи на два де се тог века, ова-
кав начин при ка зи ва ња може бити симу ла ци ја екра на. Касни је се Бол тан ски бавио мно го 
тежим тема ма, попут масов ног уби ства Јевре ја, али је задр жао свој основ ни облик пред ста-
вља ња фото гра фи ја и прин цип визу ел ног (нели не ар ног) нара ти ва. У књи зи The Archi ve опи-
сао је про је кат All that Rema ins of My Child hood 1944–1950, 1969. годи не, у којем обја шња-
ва иде ју про јек та у сми слу очу ва ња цело ви то сти бића, беле же ња тра го ва свих тре ну та ка 
нашег живо та, очу ва ња обје ка та који су нас окру жи ва ли, све га што смо рекли и што је било 
рече но…41 Оте жа ва ју ћа окол ност у раду овог умет ни ка је што су сви архив ски арте фак ти 
били изгу бље ни. Њего во истра жи ва ње, ана ли за и скла па ње зах те ва ли су мно го вре ме на.

У раду Гери ја Хила визу ел ни нара тив при ка зан је на један сасвим дру га чи ји начин. На 
њего вим изло жба ма при ка за ни су обич но јед но ка нал ни видео-радо ви, који на неки начин 
под се ћа ју на ожи вље не фото гра фи је. Про јек то ва ни видеи при ка зу ју ста тич не људе, који 
оку пи ра ју про стор пра ве ћи нео бич ну атмос фе ру. Суп тил ним кре та њем под се ћа ју на духо-
ве који поку ша ва ју нешто да саоп ште. Про јек ци је пред ста вље не као инста ла ци је гру пи-
са не су по про сто ри ја ма, а пре лаз из јед не про сто ри је у дру гу, одно сно пре лаз из јед не 
визу ел не/видео ком по зи ци је у дру гу, доне кле може под се ћа ти на погла вље књи ге, иако 
рад није имао наме ру да поста не или буде књи га. Овај умет ник у свом раду не кори сти 
архив ски већ намен ски напра вљен мате ри јал, али начин њего вог пред ста вља ња ево ци ра 
код посма тра ча поље лич них успо ме на.

У Срби ји, умет ник који је у свом раду нај ви ше кори стио фото-архи ве је Вла ди мир Перић 
Талент. У скло пу свог про јек та Музеј детињ ства недав но је обја вио чети ри књи ге под 

40  Char les Mere wet her (ed.) The Archi ve, Whi tec ha pel, Lon don and MIT Press, Cam brid ge
41  ibid. str. 25
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зајед нич ким нази вом Пред ви ђа ње про шло сти42. Умет ник се у свом бога том опу су бави 
архи ви ра њем све га што може да про на ђе на тему детињ ства, пола зе ћи веро ват но од свог, 
потом шире ћи архи ву на мно го ста ри је и мно го нови је арте фак те. У књи га ма Чове ко ли ке 
лут ке, Раши ре ни ску ти, Љуља ко њи ћи и Оруж је пред ста вље не су типо ло ги је изве де не 
кроз архив ски мате ри јал. Не може мо рећи да у овим књи га ма посто ји јасан визу ел ни 
нара тив, али због начи на на који су фото гра фи је поста вље не јед на у одно су на дру гу, а 
потом како су орга ни зо ва не наспрам не стра не и цели не, нека врста дина мич ког нара ти ва 
сасвим сигур но посто ји. Тај нара тив гра ди се и поста вља њем фото гра фи ја у тај одре ђе ни 
кон текст. Сва ка ко, важан део ових књи га пред ста вља ју и пра те ћи тек сто ви раз ли чи тих 
ауто ра, намен ски напи са ни за ове књи ге у виду при ча које би могле пра ти ти фото гра фи је, 
и сасвим сигур но су инспи ри са не њима.

Морам да поме нем и плат фор му на којој фото гра фи ја зау зи ма посеб но место и од 
почет ка свог настан ка раз ви ја фото гра фи је на један посе бан начин. Ради се о плат фор-
ми My Heri ta ge43, која се бави беле же њем поро дич не исто ри је. Запра во, ово је интер ак-
тив на плат фор ма наме ње на кори сни ци ма као помоћ у кре и ра њу поро дич ног ста бла, на 
савре мен начин, у скла ду са тех но ло шким раз во јем. Осим што је могу ће кре и ра ти сво је 
поро дич но ста бло уно ше њем пода та ка о сво јим пре ци ма и потом ци ма, посе бан робот ће 
пре тра жи ти интер нет и сво ју исто риј ску базу тра же ћи ваше рођа ке. Осим тога, посто ји 
пове зи ва ње кори сни ка на осно ву пре да тих пода та ка, па су тако мно ги пре ко ове плат фор-
ме про на шли сво је дале ке и изгу бље не рођа ке. Осим тога, ова плат фор ма има посе бан 
однос пре ма фото гра фи ји. Рани је је било могу ће поста вља ти само фото гра фи је пре да ка, 
а онда је раз ви је на алат ка која се при ме њу је директ но на сај ту, а која омо гу ћа ва да при-
ло же не фото гра фи је ожи ве44.

Током рада на про јек ту Пусти ме да ура дим сам, јед на од мојих иде ја је била да на исти 
начин ожи вим фото гра фи је сво јих пре да ка. Успе ла сам да про на ђем начин45, међу тим, 
он се на кра ју није укло пио у зами шље ну кон цеп ци ју. Током 2022. годи не уве де на је још 
јед на опци ја која омо гу ћа ва да пре ци, осим што се покре ћу – про го во ре46. Иако на нивоу 
тех но ло шког раз во ја ове могућ но сти може мо посма тра ти као сен за ци о нал не, поне кад 
изгле да ју застра шу ју ће и запи та мо се који им је циљ, одно сно где такви про јек ти воде. 
На овој плат фор ми посто ји и посе бан блог посве ћен упра во овом про це су, као и начи ни-

42  Dani lo vić, Vesna, Perić, Mili ca, Perić, Vla di mir [prir.] Pred vi đa nje proš lo sti, Kul tur ni cen tar Beo-
gra da, 2019.

43  My Heri ta ge https://www.myheri ta ge.com/ [приступљено: 17. 1. 2021.]
44  Ani ma te your family pho tos https://www.myheri ta ge.com/deep-nostal gia [приступљено: 

17. 1. 2021.]
45  3D Face Ani ma tor https://moti o nar ray.com/after-efects-tem pla tes/3d-face-ani ma tor-30119/ 

[приступљено: 16. 7. 2022.]
46  Make your pho tos spe ak with Deep Story https://familytre e we bi nars.com /webi nar/make-

your-pho tos-spe ak-with-deep story/ [приступљено: 23. 8. 2022.] и Deep Story: Watching 
Your Ance stors Tell The ir Own Life Sto ri es https://www.youtu be.com/watch?v=dBwr-DO63vI 
[приступљено: 4. 3. 2022.]
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ма архи ви ра ња и диги та ли зо ва ња фото гра фи ја (како уна пре ди ти фото гра фи је у сми слу 
побољ ша ња оштри не, сани ра ња оште ће ња и сл.)47.

4.3. Елек трон ска књи га
Са поја вом сто ног изда ва штва, одно сно кре и ра ња публи ка ци ја у спе ци ја ли зо ва ном софт-
ве ру, раз ви јен је и посе бан запис који се непо сред но пре но сио на пло че са којих се публи-
ка ци ја у штам па ри ји штам па ла. The Por ta ble Docu ment For mat (PDF) је запис који је Џон 
Вар нок (John War nock) покре нуо прво као про је кат Каме лот (The Came lot Pro ject), а који је 
за основ ну иде ју имао пре тва ра ње папир них доку ме на та у диги тал не како би били одштам-
па ни на штам па чи ма, али и да би се доку мен та или публи ка ци је могли раз ме њи ва ти као 
уни вер зал ни садр жа ји изме ђу раз ли чи тих рачу на ра који нема ју софт вер који посто ји у 
рачу на ру на којем је доку мент настао или у којем је кре и ран. Годи не 1992. орга ни за ци ја 
Ado be је Каме лот про је кат пре тво ри ла у оно што данас позна је мо као ПДФ. Од тада је про-
грам Ado be Rea der бес пла тан и може се пре у зе ти са сај та ком па ни је, како за рачу на ре тако 
и за све оста ле плат фор ме (мобил не теле фо не и табле те). Rea der је као екс тен зи ја угра ђен 
и у мно ге пре тра жи ва че. Данас не може мо зами сли ти штам па ње неке публи ка ци је, а да 
прет ход но нисмо ту публи ка ци ју кон вер то ва ли из ком пју тер ског про гра ма у којем смо 
је ради ли у ПДФ са одре ђе ним пара ме три ма, које сва ка штам па ри ја посеб но про пи су је.

Разу мљи во је онда зашто су прве елек трон ске књи ге биле напра вље не у овом фор ма ту. 
Међу тим, од првих елек трон ских књи га до данас раз ви је ни су и мно ги дру ги фор ма ти, 
као и кла си фи ка ци ја тих публи ка ци ја у одно су на начин на који функ ци о ни шу. 

На интер не ту се могу наћи раз ли чи те поде ле елек трон ских или диги тал них књи га, а 
јед на од нај за ни мљи ви јих поде ла напра вље на је у тек сту Џозе фа Еспо зи та (Joseph Espo-
si to) Ebooks and The ir Con ta i ners: A Bes ti ary of the Evol ving Book48. Осим што је пону дио 
кла си фи ка ци ју, дао је јед но инте ре сант но тума че ње дизај на публи ка ци ја у одно су на 
њихо ве „кути је” (тер мин који више одго ва ра диги тал ном добу него штам па ним типо ви-
ма публи ка ци ја, али га он кори сти за оба). Пра те ћи текст овог ауто ра доби ја мо поде лу 
на: инсти ту ци о нал ну књи гу, кла сич ну елек трон ску књи гу, про ши ре ну књи гу, миши ћа ву 
књи гу, дру штве ну књи гу и ста ка то књи гу. Инсти ту ци о нал на књи га (insti tu ti o nal book) се 
одно си на ПДФ, одно сно на оби чан текст који се дели изме ђу уре ђа ја, и за који се сма тра 
да ће још дуго бити у упо тре би као нај ра спро стра ње ни ји. Кла сич на елек трон ска књи га 
(clas sic ebook) је фор мат који нај ви ше под се ћа на кла сич ну књи гу и који је био раз ви јен 
од стра не изда ва ча или дистри бу те ра књи га, попут Ама зо на и сл. Такви фор ма ти обич но 
су раз ви је ни за чита ње уз помоћ е-инка и то на спе ци ја ли зо ва ним уре ђа ји ма као што су 

47  Pho tos and Digi tal Ima ges https://familytre e we bi nars.com /webi nar-library/?cate gory=pho tos 
[приступљено: 16. 7. 2022.]

48  Joseph Espo si to, Ebooks and The ir Con ta i ners: A Bes ti ary of the Evol ving Book https://scho-
larlykitchen.sspnet.org/2011/01/18/e-books-and-the ir-con ta i ners/ [приступљено: 30. 5. 2015.]
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Kin dle, Nook, Kobo и сл. У овим књи га ма могу ће је под вла че ње речи, кори шће ње реч ни ка 
и поне где базич но рефе ри са ње ка спољ ним стра на ма. Про ши ре на књи га (enchan ced book) 
је доне ла рево лу ци ју у посма тра њу диги тал не књи ге поја вом првог iPad уре ђа ја, јер у овим 
књи га ма више нисмо има ли само текст већ су били при сут ни и звук и видео и екс тер ни 
лин ко ви, одно сно дина мич ки садр жа ји. За миши ћа ву књи гу (muscu lar book) аутор каже 
да није нашао бољи назив за опи си ва ње пре све га због посеб ног начи на чита ња, где је 
могу ће са основ ног тек ста ска ка ти на мно ге дру ге стра не и на тај начин садр жај који се 
чита про ши ри ва ти уда ља ва ју ћи се од глав ног изво ра тек ста (ако шире посма тра мо, ово 
чита ње под се ћа на отва ра ње више стру ких табо ва на пре тра жи ва чи ма док чита мо неки 
текст и тако пре ла зи мо са јед ног садр жа ја на дру ги). Дру штве на књи га (social book) под ра-
зу ме ва раз ли чи те дру штве не мре же, међу који ма је нај по зна ти ја Феј сбук. Ста ка то књи га 
(the stac ca to book) под ра зу ме ва књи ге на мобил ним теле фо ни ма, које су сво је вре ме но 
биле вео ма попу лар не49. У то вре ме СМС пору ке су има ле огра ни че ње од 140 зна ко ва, па 
је јед на књи га, одно сно погла вље јед не књи ге, изно си ло упра во толи ко – 140 зна ко ва. Иако 
је овај чла нак напи сан 2011. годи не, поде лу може мо задр жа ти и данас, осим што бисмо 
томе при дру жи ли књи гу у виду апли ка ци је (book app), која се нај ви ше раз ви ја у обла сти 
изда ва штва за децу али је ујед но и нај сло же ни ја књи га у про це су про из вод ње, јер зах те ва 
вели ки тим људи са раз ли чи тим зна њи ма и вешти на ма.

Иако није у директ ној вези са диги тал ном књи гом већ више са интер ак ци јом папи ра са 
диги тал ним уре ђа јем, као и диги тал ног уре ђа ја са физич ким про сто ром, није наод мет 
поме ну ти и упо тре бу вештач ке инте ли ген ци је (VR – vir tual rea lity) у кре и ра њу књи га, али 
и про ши ре не реал но сти (AR – aug men ted rea lity). Данас се као дода так мно гим штам па-
ним књи га ма кори сти про ши ре на реал ност, која дво ди мен зи о нал ни про стор књи ге ста вља 
у тре ћу димен зи ју у виду тро ди мен зи о нал не сли ке или ани ма ци је, уз пра те ћи звук. За 
реа ли за ци ју ова квих сли ка напра вље не су мно ге плат фор ме пре ко којих умет ни ци могу 
да мани пу ли шу сво јим илу стра ци ја ма и посма тра ју их упа рив ши их са штам па ним изво-
ром. Међу позна тим плат фор ма ма су Artvi ve50 (на њихо вом кана лу могу се виде ти мно ги 
при ме ри при ме не51), Eye Jack52 и мно ге дру ге.

4.4. Фор ма ти елек трон ских књи га
У зави сно сти од садр жа ја књи ге, као и плат фор ме на којој жели мо да буде при ка за на, 
опре де љу је мо се за фор мат књи ге који ћемо изве сти након реа ли зо ва ног рада. Основ на 
поде ла је поде ла на апли ка ци је и елек трон ске књи ге, а засни ва се пре све га на тех но ло ги ји 
која ће се кори сти ти за изра ду књи га, раз ли чи тој струк ту ри и логи ци која се при ме њу је. 

49  Thumbs Race as Japan’s Best Sel lers Go Cel lu lar https://www.nytimes.com/2008/01/20/world/
asia/20japan.html [приступљено: 14. 10. 2019.]

50  Artvi ve плат фор ма https://arti vi ve.com/ [приступљено: 28. 4. 2019.]
51  Artvi ve Youtu be канал https://www.youtu be.com/c/Arti vi ve App [приступљено: 28. 4. 2019.]
52  Eye Jack плат фор ма https://eyejac kapp.com/ [приступљено: 1. 7. 2022.]
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Тех но ло ги ја која се кори сти за пра вље ње апли ка ци ја наме ње на је iOS и Андро ид уре ђа-
ји ма, дакле само мобил ним теле фо ни ма и табле ти ма. То су запра во мали про гра ми који 
се са тих уре ђа ја покре ћу. Елек трон ске књи ге су доку мен ти раз ли чи тих екс тен зи ја, који 
се могу пре у зи ма ти и пре гле да ти, одно сно чита ти на раз ли чи тим уре ђа ји ма, али и ком-
пју те ри ма. Ти фор ма ти су pdf, epub, mobi (као нај ра спро стра ње ни ји), на који ма се могу 
при ка за ти и раз ли чи ти мул ти ме ди јал ни садр жа ји.

На Вики пе ди ји може мо наћи дуга чак спи сак свих фор ма та53, који се увек допу њу је новим. 
Нека да шњи фор ма ти су били пове за ни са одре ђе ним уре ђа ји ма, па није било могу ће књи-
гу купље ну за један уре ђај чита ти на дру гом. Касни је се то про ме ни ло. Иако HTML фор мат 
не спа да у зва ни чан фор мат елек трон ских књи га, ми ћемо га овде поме ну ти, јер HTML 
језик је запра во први фор мат у којем су диги тал не књи ге могле бити напра вље не.

4.5. Раз вој интер ак тив них диги тал них књи га у све ту
Раз вој диги тал не књи ге, у сми слу пра ће ња линиј ског тока раз во ја, није могу ће одре ди ти, 
али може мо пра ти ти на који начин се раз ви ја ла и шта је том раз во ју био циљ. Оно што са 
сигур но шћу зна мо јесте да су диги тал не књи ге доне ле про ши ре ње поља чита ња, дру га чи-
ји начин чита ња, ново иску ство, а све због могућ но сти дода ва ња раз ли чи тих меди ја, али и 
све веће интер ак тив но сти. Ова интер ак тив ност делом се огле да у интер ак ци ји са уре ђа јем 
и могућ но сти ма које он има (попут кори шће ња гео ло ка ци је, жиро ско па и сл.), а делом у 
директ ној интер ак ци ји са садр жа јем, одно сно ути ца ју који има на садр жај. Када ана ли зи ра-
мо кла сич ну елек трон ску књи гу закљу чу је мо да се про цес и даље сво ди на тран спо но ва ње 
штам па них у елек трон ско изда ње и у таквим књи га ма нема при ка за зани мљи вих за ово 
изла га ње. Исти на, ePUB фор мат данас има мно го веће могућ но сти у сми слу при ка зи ва ња 
медиј ских садр жа ја, али се те могућ но сти не кори сте мно го. За нас су тре нут но зна ча ја не 
про ши ре не књи ге, које у себи носе раз ли чи те визу ел не садр жа је и кори сте раз ли чи те меди-
је. Ове књи ге су се јед но вре ме убр за но и у вели ком бро ју про из во ди ле, а онда су одјед ном 
неста ле. И даље није баш сасвим јасно зашто се то деси ло, а једи ни раз лог који може мо 
прет по ста ви ти јесте све већи раз вој инду стри је игри ца, где се сва ка нара ци ја (па и визу-
ел на) тран сфор ми ше у игри цу која је као про стор за заба ву све при сут ни ја код деце, али и 
одра слих. Дру ги раз лог би могла бити потре ба да се са уна пре ђе њем опе ра тив них систе ма 
нужно мора ла уна пре ди ти и апли ка ци ја, а мали изда ва чи нису има ли за то сред ства.

Нај по пу лар ни ја про ши ре на диги тал на књи га за одра сле, одно сно прва књи га која је при-
ву кла огром ну пажњу била је Our Cho i ce Ала Гора54. Када данас посма тра мо ову књи гу, 
не може мо при ме ти ти ника кву раз ли ку изме ђу ње и било које дру ге елек трон ске књи ге. 

53  Com pa ri son of ebook for mats https://en.wiki pe dia.org/wiki/Com pa ri son_of_e-book_for mats 
[приступљено: 1. 7. 2022.]

54  Pus hPop Press http://pus hpop press.com /our cho i ce/ и Al Gore’s Our Cho i ce Gui ded Tour 
https://vimeo.com/22872218 и https://www.ted.com/talks/mike_matas?lan gu a ge=hr 
[приступљено: 14. 5. 2019.]
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Ова књи га и даље задр жа ва фор му стра на на који ма се нала зе визу ел ни садр жа ји које је 
кли ком на њих могу ће покре ну ти. При сут на је и инфо гра фи ка, аудио и видео садр жа ји. 
Ипак, у вре ме када се поја ви ла, 2011. годи не, ова књи га је доне ла рево лу ци ју у начи ну 
чита ња књи га, али и у пред ста вља њу могућ но сти које нова књи га пру жа. За реа ли за ци ју 
овог про јек та, како ауто ри кажу, било је потреб но две годи не и вели ки тим људи.

И поред тога мно ги као прву сма тра ју iPad књи гу, одно сно интер ак тив ну апли ка ци ју 
Али се у Земљи чуда55 Луи са Керо ла, коју је кре и ра ла Oce an ho u se Media. Пре ма пода-
ци ма, наста ла је 2010. годи не и заи ста иза зва ла пра ву сен за ци ју56, јер се поја ви ла вео ма 
брзо након поја ве првог уре ђа ја iPad и кори сти ла је интер ак тив ност доди ром екра на, што 
је тада још увек била нови на. Оно што је још зани мљи ви је јесте да се ова књи га и даље 
може купи ти, док су мно ге књи ге овог типа неста ле. Касни је је изда вач ка кућа Oce an ho u se 
Media обја ви ла још неко ли ко бај ки али оне се, нажа лост, нису одр жа ле до данас. Једи не 
апли ка ци је које још увек посто је су књи ге др. Суса, које се могу купи ти и пре ко дру гих 
плат фор ми а не само пре ко плат фор ме App Stor.57 Још јед на књи га која је у то вре ме при-
ву кла мно го пажње због начи на кори шће ња меди ја биле су Андер се но ве бај ке58. 

Јед на од ско ри је напра вље них књи га апли ка ци ја јесу сли ков ни це илу стра то ра и писца 
Оли ве ра Џефер са (Oli ver Jef ers) The Hart and the Bot le59 и Our Pla ce in Spa ce60. Сли ков-
ни це овог ауто ра у папир ном изда њу вео ма су инте ре сант не и делу је да се лако могу 
тран спо но ва ти у апли ка ци ју. Нешто касни је, од сли ков ни ца овог ауто ра напра вље ни су 
ани ми ра ни фил мо ви који су доби ли већу медиј ску пажњу.

Један при мер зани мљи ве књи ге са јед но став ном упо тре бом меди ја и интер ак ци је пред-
ста вља књи га The Pedlar Lady of Gus hing Cross61, која је била рево лу ци о нар на јер је то било 
први пут да се током чита ња у поза ди ни поја вљу је ани ма ци ја. Због малог оби ма интер ак-
ци је мно ги ову књи гу свр ста ва ју у крат ки ани ми ра ни филм.62

Међу првим књи га ма апли ка ци ја ма које сам купи ла била је књи га Cozmo’s Day Off63, 
која је нажа лост вео ма брзо после те купо ви не пре ста ла да посто ји. И поред вели ког бро ја 

55  Треј лер за књи гу Али са у земљи чуда https://youtu.be/gew68Qj5kxw [приступљено: 14. 5. 2019.]
56  Making Ali ce for the iPad https://the li te raryplat form.com/news/2010/04/making-ali ce-for -the -

ipad/ [приступљено: 14. 5. 2019.]
57  Књи ге док то ра Суса https://play.goo gle.com /sto re/apps/deta ils?id=com.oce an ho u se_media.

book be gin ner col lec tion1_app&hl=en&gl=US [приступљено: 12. 5. 2020.]
58  Fairy Tale iPad App Is Pure Magic https://www.huf post.com /entry/fairy-tale-ipad-app-is-

pu_n_620847 [приступљено: 26. 2. 2018.]
59  Треј лер за апли ка ци ју Hart and the Bot le https://www.youtu be.com/watch?v=Wc3fghSJvBM 

[приступљено: 15. 6. 2021.]
60  Our Pla ce in Spa ce, Oli ver Jef ers https://our pla ce in spa ce.earth/get-the-app [приступљено: 1. 

7. 2022.]
61  The Pedlar Lady of Cus hing Cross – App https://moving-tales.com/the-pedlar-lady-of-cus hing-

cross/ [приступљено: 26. 2. 2018.]
62  При каз апли ка ци је Moving Tales’ Pedlar Lady iPad & iPho ne App https://www.youtu be.com/

watch?v=1mfm9dwLzdU [приступљено: 26. 2. 2018.]
63  При каз апли ка ци је Cozmo’s Day Of https://youtu.be/s59IzYDhz8E [приступљено: 1. 8. 2022.]



43

меј ло ва које сам са њима раз ме ни ла, једи но што сам као одго вор доби ла било је да им је 
вео ма жао али да нису у могућ но сти да нађу начин да апли ка ци ју при ла го де уна пре ђе-
ном iOS систе му. За потре бе овог рада про ве ри ла сам поно во и утвр ди ла да су је поно во 
акти ви ра ли. Оно због чега је ова књи га била вео ма попу лар на јесу упра во интер ак ци је. 
У књи зи се нала зи око сто ти ну ани ми ра них и зву ком обо га ће них интер ак ци ја, међу тим, 
упра во због тога кри ти ка ју је ока рак те ри са ла више као игри цу него као интер ак тив ну 
књи гу, с обзи ром да је нара тив ста вљен у дру ги план.

Осим књи га за децу, неки про из во ђа чи и изда ва чи опро ба ли су се у изда ва њу књи га за 
одра сле. Јед на међу попу лар ни ји ма била је The Mart ha Ste wart Coo ki es64. Поред тога што 
сте у њој могли погле да ти и кори сти ти рецеп те које је Мар та сми сли ла, било је могу ће 
књи гу пре тра жи ва ти на раз ли чи те начи не, па тако ако сте желе ли кола че са баде ми ма 
на осно ву тога сте могли да изли ста те стра не. Књи га посе ду је и инфо гра фи ку за састој-
ке, нутри тив не вред но сти кола ча и намир ни ца и сл. Ова књи га, иако са истим садр жа јем 
посто ји и у штам па ном изда њу, мно го већи успех пости гла је у сво јој диги тал ној вер зи ји.

Књи ге у виду апли ка ци је пра ви ла је и позна та изда вач ка кућа DK Eyewit ness. Напра ви ти 
водич у диги тал ном фор ма ту више је него кори сно. Данас када све про на ла зи мо уз помоћ 
мобил них теле фо на, има ти и водич за непо зна ти град пра ва је пред ност. У тим води чи ма 
било је могу ће истра жи ти при че о позна тим архи тек тон ским објек ти ма, про на ћи нешто 
на мапи, лоци ра ти себе у одно су на одре ђе ни обје кат и сл. 

Још јед на инте ре сант на књи га за децу јесте Bobo Explo res Light65, науч но попу лар но дело 
које је зани мљи во и одра сли ма. Запра во је зами шље на као музеј нау ке у којем се може 
на интер ак ти ван начин нау чи ти мно го тога о теле ско пи ма, све тлу, рефлек си ји, сун че вом 
све тлу и сл. Ови ауто ри су успе ли да уз вео ма мало интер ак ци је обја сне изу зет но сло же не 
начи не функ ци о ни са ња одре ђе них поја ва.

Још јед на еду ка тив на књи га која је дожи ве ла вели ки успех (не могу са сигур но шћу да 
твр дим већ наво дим као прет по став ку – после ње наста ла је и Дизни апли ка ци ја коју 
доби ју деца кад купе елек трич ну чет ки цу за зубе) јесте Timor the Alli ga tor66, у којој деца 
пома жу али га то ру да пере зубе тако што их сама перу. За ову књи гу кажу да не би могла 
бити напра вље на у папир ној вер зи ји јер не би посто јао звук, а самим тим ни начин да се 
интер ак тив ност реа ли зу је. 

64  Why I’m in Love With Mart ha Ste wart Makes Coo ki es App https://www.popsu gar.com/tech/
Mart ha-Ste wart-Coo kie-iPad-App-11763286 [приступљено: 15. 3. 2018.]

65  Треј лер за апли ка ци ју Bobo Explo res Light https://www.youtu be.com/watch?v=GBckJD0tfAo 
[приступљено: 15. 3. 2018.]

66  The Making of: Timor the Alli ga tor – Brus hing his Teeth https://www.youtu be.com/
watch?v=NzctRAFhx_Y [приступљено: 15. 3. 2018.] и при каз како књи га функ ци о ни-
ше Timor the Alli ga tor: Brus hing his Teeth / Inter ac ti ve eBo ok https://www.youtu be.com/
watch?v=H7ASZOZNd1U [приступљено: 15. 3. 2018.]
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Јед на од посеб но зани мљи вих апли ка ци ја за све узра сте је апли ка ци ја Num berlys67. 
Запра во је зами шље на за децу и уче ње алфа бе та кроз изми шље ну при чу о исто ри ји алфа-
бе та и раз ли чи те интер ак тив не игре. Оно по чему је посеб на је дру га чи ји, умет нич ки, 
изглед, одно сно негу је есте ти ку инспи ри са ну немим фил мом Метро по лис Фри ца Лан га 
[Fritz Lang].

Веро ват но би посе бан рад могао бити напи сан о при ме ри ма зани мљи вих интер ак тив них 
диги тал них књи га, али нам то овде није наме ра, већ да кроз раз ли чи те при ме ре при ка-
же мо које све могућ но сти таква књи га има. Као што види мо, њене могућ но сти су вели ке 
и сва ка ко да је могу ће то поље про ши ри ти раз во јем тех но ло ги је. Зани мљи во је виђе ње 
ком па ни је IDEO о будућ но сти књи ге, при ка за но у крат ком фил му са истим нази вом68. 

Један од нај ве ћих изво ра инфор ма ци ја о деша ва њи ма у овој обла сти је плат фор ма Digi-
tal Book World69. Ова плат фор ма наста ла је прво као кон фе рен ци ја, потом као место за 
обра зо ва ње у обла сти диги тал ног изда ва штва. У почет ку су на њој често орга ни зо ва ни 
веби на ри на тему диги тал них књи га и њихо вог раз во ја. Нажа лост, данас су ти веби на-
ри недо ступ ни. На овом сај ту може мо поро на ћи листу ско ро свих изда ва ча који се баве 
диги тал ном књи гом, а на њихо вим кон фе рен ци ја ма се доде љу ју награ де у раз ли чи тим 
кате го ри ја ма, па изме ђу оста лог и за нај леп ше изве де ну књи гу70.

4.6. Раз вој интер ак тив них књи га код нас
Раз вој диги тал не интер ак тив не књи ге у Срби ји може мо пра ти ти, изме ђу оста лог, и кроз 
раз вој про це са диги та ли за ци је, који је оба ве зан део у окви ру европ ских стра те ги ја. Диги-
та ли за ци ја се пре све га огле да ла у диги та ли зо ва њу важних кул тур но-исто риј ских садр-
жа ја, а потом се пре не ла на област обра зо ва ња и на мно ге дру ге обла сти. Међу првим 
инсти ту ци ја ма које су поче ле актив но да се баве диги та ли за ци јом кул тур ног насле ђа (ако 
гово ри мо о обла сти књи ге) јесте Народ на библи о те ка Срби је. Напра вљен је посе бан под-
до мен на којем су диги та ли зо ва не књи ге и часо пи си71 по раз ли чи тим гру па ци ја ма, па 
тако има мо гру пе: ста ре и рет ке књи ге (што је омо гу ћи ло да се тешко при сту пач не књи ге 
конач но виде и сагле да ју до дета ља), пери о ди ка, ноте, мапе… Данас гото во сва ка већа 
држав на инсти ту ци ја има могућ ност диги та ли за ци је сво је башти не, па чак и оба ве зу да 
то реа ли зу је.

Но, диги та ли за ци ја нема баш мно го везе са темом којој смо се овде посве ти ли, али 
сâм про цес раз во ја диги тал ног и раз ви ја ња све сти о важно сти тог про це са отва ра пут и 
за диги тал не интер ак тив не књи ге. Упра во тако је 2018. годи не доне сен закон о оба ве зној 

67  Num berlys App https://the li te raryplat form.com/news/2012/01/num berlys-app/ [приступљено: 
20. 2. 2017.]

68  The Futu re of the Book. https://vimeo.com/15142335 [приступљено: 12. 2. 2018.]
69  Digi tal Book World https://www.digi tal bo ok world.com/ [приступљено: 12. 2. 2018.]
70  Листа награ да које се доде љу ју на кон фе рен ци ји Digi tal Book World https://www.digi tal bo-

ok world.com/dbw-awards [приступљено: 1. 8. 2022.]
71  Диги тал на Народ на библи о те ка Срби је https://digi tal na.nb.rs/ [приступљено: 20. 8. 2022.]
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диги та ли за ци ји уџбе ни ка72. Број ни изда ва чи који се на нашем тржи шту баве про из вод њом 
уџбе ни ка, мора ли су у крат ком року да савла да ју целу ову огром ну област и при ла го де 
сво је уџбе ни ке новим тех но ло ги ја ма и диги тал ном уче њу. У том пери о ду сам погле да ла 
уџбе ни ке нај ве ћих изда ва ча, а оно што се могло при ме ти ти јесте да је интер ак тив ност 
била на базич ном нивоу, а диги тал ни уџбе ни ци су пред ста вља ли запра во елек трон ске 
вер зи је штам па них. Ова кав посту пак је био и разу мљив, с обзи ром на вели ки посао који 
сто ји иза диги тал них и интер ак тив них уџбе ни ка који би заи ста били пра ва еду ка тив на 
пома га ла. Данас, гле да ју ћи уџбе ни ке моје деце, могу при ме ти ти да је неки број изда ва ча 
уна пре дио ове могућ но сти, учи нив ши да уче ње уз диги тал не уџбе ни ке буде зани мљи ви је, 
те самим тим и кори сни је. Моја деца, а веру јем и дру га, лак ше уче ако их нешто под сти че, 
док седе ње и чита ње лек ци ја пред ста вља моно тон про цес. Завод за уна пре ђе ње обра-
зо ва ња и вас пи та ња редов но орга ни зу је обу ке настав ни ка за кори шће ње ова квих ала та, 
потом за раз вој диги тал них уџбе ни ка, али се они вео ма мало заи ста кори сте у обра зо ва-
њу. У том сми слу диги та ли за ци ја обра зо ва ња, бар што се уџбе ни ка тиче, пред ста вља пуко 
испу ња ва ње фор ме.

С дру ге стра не, на кон фе рен ци ји Нове тех но ло ги је у обра зо ва њу, коју је у почет ку, од 
2014. годи не, орга ни зо вао Bri tish Coun cil73, а од 2021. пре у зео EdTech Cen ter74 под новим 
нази вом Диги тал но обра зо ва ње, могли смо виде ти лич не актив но сти пре све га настав ни-
ка и начи не на које они кори сте нове тех но ло ги је у сво јим учи о ни ца ма, како у пра вље њу 
обра зов ног садр жа ја тако и у кори шће њу истог. Настав ни ци су пред ста вља ли при ме ре 
рада са уче ни ци ма, где сами пра ве обра зов не садр жа је у диги тал ним и интер ак тив ним 
фор ма ма. Пра вље ње таквих садр жа ја, коди ра ње, про гра ми ра ње, нпр. у про гра му Scratch 
или Phyton, поста ло је попу лар но међу децом и мно ги изда ва чи на нашем тржи шту пра ве 
при руч ни ке за уче ње ових про гра ма.

Зани мљи во је виђе ње које је дао Фабио Сер гио у свом члан ку 10 Ways That Mobi le Lear
ning Will Revo lu ti o ni ze Edu ca tion75 изли ста ва ју ћи све пред но сти уче ња путем нових тех но-
ло ги ја. Оста је да види мо резул та те таквог при сту па.

72  Диги та ли за ци ја обра зо ва ња има при о ри тет https://www.skol ski por tal.rs/clan ci/1256-digi-
ta li za ci ja-obra zo va nja-ima-pri o ri tet [приступљено: 28. 4. 2019.]

73  Кон фе рен ци ја Нове тех но ло ги је у обра зо ва њу https://www.bri tishco un cil.rs/new -tec hno lo-
gi es/2014 [приступљено: 20. 10. 2014.]

74  Кон фе рен ци ја Диги тал но обра зо ва ње http://edtech.cen ter/sr/kon fe ren ci ja-digi tal no-obra-
zo va nje/ [приступљено: 20. 8. 2022.]

75  10 Ways That Mobi le Lear ning Will Revo lu ti o ni ze Edu ca tion https://www.fastcom pany.
com/1669896/10-ways-that-mobi le-lear ning-will-revo lu ti o ni ze-edu ca tion
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5. ПРА ВИ ЛА ДИЗАЈ НА ЗА ИНТЕР АК ТИВ НУ КЊИ ГУ

Могућ но сти за пра вље ње про ши ре не књи ге или диги тал не интер ак тив не књи ге су огром-
не. Данас у књи гу може мо умет ну ти све што мисли мо да ће бити кори сно за чита о ца, а 
што нам је доступ но. Међу тим, упра во те ско ро па нео гра ни че не могућ но сти могу нас и 
оме та ти у кре и ра њу садр жа ја, али и оте жа ти при јем инфор ма ци ја на дру гој стра ни – код 
чита о ца, који их можда неће при хва ти ти на одго ва ра ју ћи начин. Оби ље садр жа ја може 
често бити кон тра про дук тив но. 

Данас живи мо у све ту у којем нас меди ји затр па ва ју инфор ма ци ја ма. Оне нас пре пла-
вљу ју и има ју вели ки ути цај на наше живо те, на начин на који живи мо, ради мо, а често и 
на начин на који раз ми шља мо или изгра ђу је мо сво је ста во ве. Инфор ма ци је су доступ не 
сви ма, и то у сва ком тре нут ку. Ако наи ђе мо на неку недо у ми цу током раз го во ра с неким, 
на при мер, може мо се послу жи ти интер не том и истог тре нут ка дозна ти тач ност изне тих 
пода та ка или раз ре ши ти неки неја сан појам, доћи до неке годи не или дога ђа ја. Пре ко 
интер не та може мо чак сти ца ти и одре ђе не вешти не, одно сно учи ти о нече му. 

Дакле, у корист нам не иде да књи гу опте ре ћу је мо садр жа ји ма, већ да чита те љу пру жи-
мо упра во оно што му је потреб но, на начин који ће њему одго ва ра ти. Да бисмо у томе 
били успе шни, посто ји мно го важних сег ме на та који ма се мора мо руко во ди ти у кре и ра њу 
доброг интер ак тив ног про из во да, у овом слу ча ју диги тал не интер ак тив не књи ге.76

С дру ге стра не, интер ак тив ни дизајн је широ ко поље које се раз ви ја већ дуже од две 
деце ни је. Појам интер ак тив но сти и прак са интер ак тив ног диги тал ног дизај на мења ју се 
са сва ком новом ино ва ци јом у тех но ло ги ји. Овде ћемо се бави ти пој мо ви ма, при ме ри ма 
и пра ви ли ма који су се раз ви ли у послед њој деце ни ји, а одно се се на дизајн при ка зан на 
екра ну, дакле обли ко ва ње диги тал ног про из во да и могућ но сти које тај про из вод има, а 
којим упра вља сло жен систем у поза ди ни.

76  Иако се ово истра жи ва ње бави, пре све га, диги тал ном интер ак тив ном књи гом, сви конач-
ни закључ ци у већи ни слу ча је ва одно се се и на дру ге диги тал не интер ак тив не про из во де, 
и као такви ће бити пред ста вље ни.
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5.1. Начин раз ми шља ња
Када при сту па мо дизај ну тра ди ци о нал не књи ге, зна мо да нај пре мора мо има ти у виду 
фор мат који ће се нај бо ље укло пи ти у штам пар ски табак, уз мини ма лан вишак мате ри ја ла. 
Потом ћемо раз ми шља ти о свим гра фич ким еле мен ти ма које књи га коју обли ку је мо тре ба 
да садр жи. Напра ви ће мо ком по зи ци ју типич них стра на, или нул тог таба ка, дефи ни са ће мо 
хије рар хи ју еле ме на та и ста ви ти их у сти ло ве про гра ма за пре лом публи ка ци ја. Јед но став-
ни је рече но, при ме ни ће мо сва гра фич ка или типо граф ска пра ви ла за обли ко ва ње књи ге. 
Док то ради мо, на уму има мо циљ ну гру пу чита ла ца, у одно су на коју одре ђу је мо вели чи-
ну типо граф ског писма, али и сам изглед. Књи ге које чита ју тинеј џе ри и књи ге наме ње не 
сре до веч ним људи ма ника ко не могу има ти исти дизајн. Тако ђе, у обзир узи ма мо и неке 
дру штве но кори сне аспек те, попут еко ло ги је про из во да. 

Слич не прин ци пе при ме ни ће мо и у обли ко ва њу диги тал не интер ак тив не књи ге. Иако се 
не може мо држа ти истих наче ла, сва сво ја зна ња може мо при ме ни ти у дефи ни са њу оних 
за нову књи гу. Нарав но, сва ова зна ња наста ју као резул тат иску ства, како у упо тре би тра-
ди ци о нал не књи ге тако и у лич ној упо тре би диги тал них уре ђа ја. Све је више и лите ра ту ре 
на ову тему, у којој се дају неке смер ни це за обли ко ва ње ова квих књи га или апли ка ци ја. 
Током тог раз во ја поја ви ла су се нова зани ма ња, нови тер ми ни и њихо ва зна че ња77, а и 
како је диги тал на књи га струк ту рал но сло же ни ја, тако су и зна ња дизај не ра такве књи ге 
про ши ре на и про ду бље на. У овом погла вљу даће мо кра так пре глед потреб них зна ња, али 
и дефи ни ци ја, одно сно тер ми но ло ги је која се кори сти у овом послу.

5.2. Емо ци ја у дизај ну
Као и у ско ро сва ком дру гом послу, и у дизај ну интер ак тив них диги тал них књи га потреб-
но је искре но при сту пи ти оно ме што се ради. Искре ност и посве ће ност уно си мо у свој 
посао како бисмо на кра ју доби ли про из вод који може да зра чи емо ци ја ма које смо у њега 
угра ди ли. С дру ге стра не, потреб но је дубо ко пове зи ва ње са публи ком или кори сни ком 
коме се тим про из во дом обра ћа мо, раз у ме ва ње потре ба, нави ка и наче ла која доми ни-
ра ју њего вим живо том. Данас вели ку пред ност пру жа могућ ност ана ли зе пода та ка (data 
ana liytics), а пре ко ње раз у ме ва ње потре ба кори сни ка нашег про из во да. На такав начин 
ула зи мо у однос са потен ци јал ним потро ша чем, одно сно у међу соб ну интер ак ци ју. Кроз 
интер ак ци ју може мо да раз ме њу је мо вред но сти које кроз наш про из вод нуди мо, да раз-
ви ја мо однос пове ре ња и самим тим ство ри мо при сан однос са публи ком за коју дизај-
ни ра мо.78

77  Већи на тер ми на у овој обла сти није пре ве де на на срп ски језик те се кори сте у извор ном 
обли ку. Како овај рад нема за циљ дефи ни са ње тер ми но ло ги је обла сти на срп ском јези-
ку, аутор је задр жао тер ми не на енгле ском јези ку, како не би унео кон фу зи ју у схва та ње 
напи са ног.

78  Paul Jar vis, The impor tan ce of emo tion in design, https://the nex tweb.com /news/impor tan ce-
emo tion-design [приступљено: 5. 7. 2019.]
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Све већи број ком па ни ја обли ко ва ње про из во да засни ва на изград њи одно са са сво јим 
куп ци ма и одр жа ва њу стал ног кон так та – негу ју сво ју публи ку. Гра ђе ње пове ре ња кроз 
ства ра ње зајед ни це (и директ не кому ни ка ци је) омо гу ћа ва и надо град њу посто је ћег про-
из во да у циљу што бољег ква ли те та.

Ово је посеб но важно када гово ри мо о диги тал ним про из во ди ма, јер се њихов број неве-
ро ват ном брзи ном сва ко днев но умно жа ва. Иако и на ана лог ном тржи шту посто ји оби-
ље про из во да, на диги тал ном је бит ка за видљи вост дале ко већа. У ту свр ху анга жу ју се 
посеб не аген ци је које се баве мар ке тин гом про из во да, истра жу ју и ства ра ју тзв. пер со не за 
које кре и ра ју одго ва ра ју ће мар ке тин шке садр жа је засно ва не на вред но сти ма те пер со не.

Иако је ова кав при ступ ана ли зи кори сни ка до сада био резер ви сан само за вели ке ком-
па ни је, које има ју довољ но нов ца за изград њу брен да засно ва ног на емо тив ном пове зи ва-
њу са сво јим кори сни ци ма, све је више и малих пред у зет ни ка или само стал них ства ра ла ца 
који на исти начин при сту па ју кре и ра њу про из во да (неза ви сно од вели чи не тржи шта).

Доналд Нор ман, аутор књи ге Emo ti o nal Design: Why we Love (or Hate) Everyday Things, 
исти че да посто је три основ на моти ва за испу ња ва ње задат ка неког дизај на, а који су иска-
за ни тиме како се осе ћа мо, шта жели мо и шта жели мо да поста не мо. То је дубо ко кори-
снич ко иску ство, каже, које кори сни ку даје пози ти ван пси хо ло шки и емо тив ни одго вор 
на дизајн.79

Један од често поми ња них при ме ра80 који опи су је овај про цес је крат ки ани ми ра ни 
филм The Sca rec row, који про па ги ра повра так здра вој исхра ни.81 Запра во, оно што пове зу је 
потен ци јал ног кори сни ка са про из во дом јесте емпа ти ја. Све при сут ни ја мето до ло ги ја која 
се зове Design Thin king (чије мето до ло шке прин ци пе, или бар неке од њих, може мо наћи 
и у дру гим прав ци ма и мето да ма), упра во је у пот пу но сти окре ну та про у ча ва њу кори сни-
ка, у стал ној интер ак ци ји и сарад њи са њим, про ла зе ћи зајед но све фазе у ства ра њу новог 
про из во да. У том про це су про ла зи се кроз неко ли ко кора ка које је ова мето до ло ги ја у свом 
настан ку раз ви ла: емпа ти ши (emp ha ti ze), дефи ни ши (defi ne), осми сли (ide a te), реша вај 
(pro totype) и испро бај (test). Сва ки од ових кора ка у мето до ло ги ји има сво је детаљ но раз-
ра ђе не поступ ке, што омо гу ћа ва пут до реа ли за ци је про из во да који нај ви ше одго ва ра 
потре ба ма крај њег кори сни ка.

Оно што је вео ма важно има ти на уму када гово ри мо о дизај ну у диги тал ним меди ји ма, 
јесте да кори сни ци реа гу ју на први ути сак који доби ју о одре ђе ном диги тал ном про из во ду. 
То се веро ват но деша ва због вели ке коли чи не про из во да који се у диги тал ном све ту нуде, 
а делом и због нена вик ну то сти на нови начин вези ва ња за про из вод који је вир ту е лан (за 
раз ли ку од оног који се нала зи у физич ком, мате ри јал ном све ту). У при лог ово ме гово ри 
цитат из члан ка Пола Џар ви са (Paul Jar vis): „Дају ћи људ ске карак те ри сти ке нељуд ским 

79  Jamie Ste a ne, The Prin ci ples & Pro ces ses of Inter ac ti ve Design, Blo om sbury, NY, 2019, str. 47
80  Paul Jar vis, The impor tan ce of emo tion in design, https://the nex tweb.com /news/impor tan ce-

emo tion-design [приступљено: 5. 7. 2019.]
81  Ibid.
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објек ти ма (у модер ном јези ку = антро по мор фи зам) може мо уне ти живот и емо ци је у оно 
што пра ви мо, што онда буди емо ци је и код наше публи ке.”82

Како у диги тал ном све ту посто ји оби ље могућ но сти за реша ва ње визу ел них и емо тив-
них диле ма, тако је и опа сност да се оне погре шно раз ре ше вели ка. У том сми слу вео ма 
је важно позна ва ти шири спек тар фак то ра који ути чу на обли ко ва ње нашег диги тал ног 
про из во да, у овом слу ча ју диги тал не интер ак тив не књи ге. Пра ви ла и могућ но сти које 
ћемо овде поме ну ти одно се се на дизајн сај то ва и апли ка ци ја, па самим тим укљу чу ју и 
диги тал ну интер ак тив ну књи гу.

5.3. Дизајн кори снич ког интер феј са
Из све га наве де ног може мо закљу чи ти да, за раз ли ку од стан дард ног гра фич ког дизај на, 
код којег смо се руко во ди ли гра фич ким пра ви ли ма наста лим кроз иску ство прет ход них 
гене ра ци ја, у новом дизај ну пра ви ла гра ди мо не на осно ву оно га што дизај нер или про гра-
мер мисле, већ на осно ву оно га што је потре ба кори сни ка, одно сно оно га што кори сни ку 
омо гу ћа ва да лако и на себи одго ва ра ју ћи начин кори сти про из вод, тако да и есте ти ка тог 
про из во да одго ва ра есте ти ци кори сни ка – осла ња се на њего ве потре бе и оче ки ва ња. За 
раз ли ку од тра ди ци о нал ног про из во да као што је штам па на књи га, у новој књи зи има мо 
оби ље функ ци о нал них дода та ка који мора ју бити јасно пред ста вље ни без додат не обу ке 
и обја шња ва ња њихо вог зна че ња. Што је начин функ ци о ни са ња неког про из во да инту и-
тив ни ји, то је његов дизајн успе шни ји.

С дру ге стра не, поста вља се пита ње на који начин уво ди мо кори сни ка у нова визу ел на 
чита ња ако увек све при ла го ђа ва мо позна том и посто је ћем. У даљем тек сту поку ша ће мо 
да обја сни мо како се на суп ти лан и недво сми слен начин уво де све потреб не ино ва ци је 
у ова квим при сту пи ма.

Дакле, у дизај ну диги тал них изда ња има мо читав тим људи који ради на јед ном про-
из во ду (нарав но, тим ће се састо ја ти од више људи уко ли ко је у пита њу ком па ни ја, али у 
мањим сту ди ји ма или у при ват ним про јек ти ма сва ова зани ма ња могу бити садр жа на у 
јед ној осо би). Они су раз ли чи тих про фе си ја, али тесно сара ђу ју. Сва ка ко нај до ми нант ни ја 
про фе си ја у диги тал ним про јек ти ма, ако смо закљу чи ли да је визу ел ни, одно сно емо тив-
ни сег мент про из во да нај ва жни ји, јесте про фе си ја гра фич ког дизај не ра, али оног који 
има про ши ре на зна ња, одно сно позна је могу ћа реше ња која дру ги чла но ви тима могу да 
изве ду. Посао гра фич ког дизај не ра у изра ди диги тал них реше ња под ра зу ме ва и дизајн 
функ ци о нал не визу ел не кому ни ка ци је. У том сми слу он је актив но укљу чен у све фазе 
изра де про из во да.

Про цес изра де диги тал ног про из во да под ра зу ме ва: истра жи ва ње тржи шта, кре и ра ње 
пер со не, осми шља ва ње про из во да, тести ра ње првих иде ја, одно сно про то ти па, изра ду 
про из во да, па понов но тести ра ње, и на кра ју пла си ра ње про из во да. У целом том циклу-

82  Ibid.
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су деша ва ју се мно ге пара лел не рад ње и нијед на од ових фаза не тече лине ар но, него 
циклич но, па често има мо повра так неко ли ко кора ка уна зад, уко ли ко се пока же да неки 
сег мен ти про из во да не задо во ља ва ју потреб ну функ ци о нал ност и естет ска наче ла кори-
сни ка. Упо ре до тече и фаза тести ра ња иску ства кори сни ка у кори шће њу про из во да, што 
је посеб на гра на која се зове дизајн кори снич ког иску ства (UX design). 

Сва ки члан тима има раз ли чи те задат ке. Архи тек та инфор ма ци ја (IA – Infor ma tion archi-
tec tu re) пра ви струк ту ру, одно сно архи тек ту ру интер ак ци ја. Дизај нер кори снич ког интер-
феј са (UI desig ner) дефи ни ше пра ви ла визу ел не кому ни ка ци је са кори сни ком. Дизај нер 
кори снич ког иску ства (UX desig ner) пра ви листу иску ста ва која су потреб на нашем кори-
сни ку и редов но пра ти све тест-фазе. Про гра ме ри (deve lo pers) ства ра ју про чи шћен код 
за кори снич ки интер фејс (UI). Гра фич ки дизај нер обли ку је визу ел ну хије рар хи ју, функ-
ци о нал но сти и интер ак ци је.83

Закљу чак би био да је добро дизај ни ран диги тал ни про из вод онај који је на дру га чи ји 
начин тран спа рен тан од штам па ног, а то је онај који има неви дљив или непри ме тан кори-
снич ки интер фејс, што би зна чи ло да кори сник у упо тре би диги тал ног про из во да ни на 
тре ну так не сме бити у недо у ми ци нити збу њен већ да инту и тив но кори сти про из вод, 
про ла зе ћи кроз њега са лако ћом.

Када се кре и ра диги тал ни про из вод, вео ма је важно сва ку фазу тести ра ти. Тест-гру пе 
не мора ју бити вели ке, али је важно да рад не тести ра ју чла но ви тима који су актив но 
укљу че ни у кре и ра ње про из во да, већ спољ ни уче сни ци про јек та, одно сно гру па људи 
која одго ва ра опи си ма пер со не. Тести ра њем про из во да у сва кој од фаза откла ња ју се неја-
сно ће још у току, а не на кра ју про це са (што би дра стич но успо ри ло рад, али и пове ћа ло 
тро шко ве про из вод ње).

Прак тич но, дизај не ри су пио ни ри на пољу осми шља ва ња кому ни ка ци је изме ђу ком-
пју те ра и чове ка. Рани је смо, у кон тек сту књи ге, има ли кому ни ка ци ју изме ђу нежи вог 
објек та и чове ка, док сада као да смо пре шли на кому ни ка ци ју изме ђу два раз ли чи та 
све та. У општем тех но ло шком сми слу ова кому ни ка ци ја је поста ла вео ма напред на, те 
посто ји чита ва гра на која се бави раз во јем вештач ке инте ли ген ци је, па би у будућ но сти 
тре ба ло посве ти ти посеб ну пажњу истра жи ва њу како вештач ка инте ли ген ци ја може бити 
упо тре бље на у овој обла сти.

5.4. Инту и тив ност у дизај ну
У одре ђе ном сег мен ту кори сник је већ навик нут на упо тре бу рачу на ра и сва њего ва сазна-
ња је важно при ме ни ти и код про из во да који кре и ра мо. Овај посту пак се зове WIMP GUI84 
и под ра зу ме ва да су на инту и тив ном нивоу кори сни ци упо зна ти са свим еле мен ти ма на 
стра на ма и позна ју логи ку кори шће ња тих еле ме на та. Ова логи ка не посто ји само на 

83  Dave Wood, Inter a ce Design, An Intro duc tion to Visual Com mu ni ca tion in UI Design, Blo om-
sbury Visual Arts, Lon don, NY, 2020. str. 12

84  WIMP у зна че њу win dows, icons, menus и poin ter и GUI у зна че њу Grap hi cal User Inter fa ce
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интер не ту, у окви ру веб-стра на и пре тра жи ва ча, већ се поја вљу је и на ТВ екра ни ма, теле-
фо ни ма, табле ти ма. Једи но што је про ме ње но у одно су на рану упо тре бу веба или ком пју-
тер ских про гра ма јесте пре ла зак са миша на додир (touch) код памет них (smart) уре ђа ја. 
Кажу да се тај пре ла зак са кур со ра на додир или покрет нази ва post WIMP erom85, ниво 
инту и тив но сти подиг нут је на још виши сте пен, а самим тим и одго вор ност дизај не ра који 
ради на кори снич ком интер феј су. Поред при ла го ђа ва ња већ позна тим начи ни ма кори-
шће ња диги тал ног про из во да, води мо рачу на и о есте ти ци тог про из во да јер она је вео ма 
важан део сва ког интер феј са и самим тим кори снич ког иску ства (UX), што пред ста вља 
дру ги сте пен инту и тив но сти. 

Не може мо пре ћи на сле де ћи сег мент а да се не освр не мо на 8 злат них пра ви ла у дизај-
ну интер феј са Бена Шнај дер ма на (Ben Shne i der man)86, која нам све до че о важно сти ове 
постав ке про бле ма. Детаљ но обја шње ње може се наћи на сај ту орга ни за ци је Inter ac tion 
Design, а овде ћемо их само набро ја ти и дати кра так осврт. Прво пра ви ло било би тежи ти 
дослед но сти кроз стра не, одно сно кори сти ти пре по зна тљи ве еле мен те који су кроз прет-
ход но кори снич ко иску ство доби ли јасно зна че ње. Дру го гла си: омо гу ћи те кори сни ци ма 
који се често вра ћа ју на сајт да има ју пре чи це до оми ље них дело ва про из во да. Тре ће би било 
да се кори сни ку увек нуде реле вант не поврат не инфор ма ци је, неке које ће дове сти до 
жеље ног циља или раз ре ше ња про бле ма, а не само пуке инфор ма ци је. Четвр то пра ви ло и 
вео ма кори сно јесте дизај ни ра ње дија ло га, што би зна чи ло затва ра ње свих кру го ва инфор-
ма ци ја на које је кори сник нави као, а које му ујед но слу же као потвр да о изве де ној акци ји 
(дове сти кори сни ка до циља). Пето нас учи да је потреб но пону ди ти јед но став но реше ње 
за попра вља ње гре ша ка. Како кори сник кому ни ци ра са ком пју те ром, а не са живим бићем, 
ако нема реак ци је на нешто што је ура дио не може прет по ста ви ти даље кора ке. Уто ли ко 
му се олак ша ва посао ако му се гре шке јасно обе ле же (ауто мат ско ука зи ва ње на гре шке). 
Шесто каже да је важно омо гу ћи ти лако покре та ње рад њи. Сед мо нам каже да је потреб но 
да кори сни ку дамо осе ћај апсо лут не кон тро ле, што би зна чи ло да кори сник има ути сак да 
он упра вља свим про це си ма и про ме на ма које се деша ва ју на стра на ма или у диги тал ном 
изда њу. Ово ујед но допри но си изград њи пове ре ња изме ђу про из во да, одно сно тима који га 
је пра вио, и крај њег кори сни ка. Послед ње пра ви ло каже да води мо рачу на о крат ко роч ној 
мемо ри ји и да је не опте ре ћу је мо без потре бе. На наве де ном сај ту могу ће је упо зна ти се са 
тим како је ком па ни ја Епл при ме ни ла ових 8 пра ви ла кроз сво је про из во де.

5.5. Гра фич ки дизајн за диги тал не меди је 
Када гово ри мо о диги тал ној књи зи било ког фор ма та, мисли мо на обје кат сло же не при ро-
де. Како је за покре та ње ова кве књи ге потреб но више слој но сагле да ва ње њене функ ци је, 

85  Dave Wood, op.cit., str. 40
86  Shne i der man’s Eight Gol den Rules Will Help You Design Bet er Inter a ce https://www.inter ac-

tion-design.org/lite ra tu re/artic le/shne i der man-s-eight-gol den-rules-will-help-you-design-
bett er-inter fa ces [приступљено: 28. 11. 2021.]
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потреб но је да обја сни мо пре све га дубин ску струк ту ру начи на функ ци о ни са ња, а тек онда 
да сег мен ти ра мо сва ки део струк ту ре. Да би јед на диги тал на књи га или стра на могла да 
се чита, поред дела који види мо и који се зове frontend, посто ји и део који не види мо, 
сво је вр сна апа ра ту ра која изво ди све доде ље не функ ци је и зове се backend. Frontend 
је, дакле, оно што је визу ел но при ка за но у апли ка ци ји – дизајн, изглед ико ни ца, ала та, па 
чак дефи ни ци ја интер ак ци ја – тј. оно што смо горе озна чи ли са GUI (Grap hi cal User Inter-
fa ce). Backend је све оно што ради у поза ди ни стра на и омо гу ћа ва функ ци о нал но сти које 
су дефи ни са не frontend дизај ном и за тај део је заду жен про гра мер.

Када кре ће мо са дизај ном диги тал не интер ак тив не књи ге (мада се мно ги од ових кора ка 
могу при ме ни ти на дизајн било ког диги тал ног про из во да), пола зи мо од крај њег кори сни-
ка тог про из во да, који је радом мар ке тин шког тима добио сво ју дефи ни ци ју кроз мно ге 
карак те ри сти ке. У изда ва штву у нашој земљи, а наро чи то код малих изда ва ча, нај че шће 
не посто је мар ке тин шки тимо ви који би за сва ку књи гу гра ди ли кори снич ку пер со ну. 
Обли ко ва ње диги тал них књи га осла ња се углав ном на прет ход на иску ства гру па ци ја које 
би могле бити дефи ни са не кроз циљ ну гру пу, бази ра ну пре све га на узра сту, а потом и 
на жан ров ском инте ре со ва њу. Ово сва ка ко не искљу чу је касни је тести ра ње про из во да у 
одре ђе ној, спе ци фич ној гру пи људи.

Када обли ку је мо диги тал ну интер ак тив ну књи гу, а због тех но ло шког момен та у којем се 
нала зи мо, у нај ве ћем бро ју слу ча је ва обра ћа мо се мла ђој публи ци. Којег год да је публи ка 
узра ста, у кре и ра њу пер со не дизај не ри поста вља ју мно га пита ња. Бил Вер планк, дизај нер и 
истра жи вач у обла сти интер ак тив ног дизај на, то лепо обја шња ва: „Дизај не ри интер ак ци ја 
одго ва ра ју на три пита ња: Како си? Како се осе ћаш? Како знаш?”87

Интер фејс
Постав ка еле ме на та на стра ни сма тра се дизај ном интер феј са (UI). Пра ви ла дизај на интер-
феј са увек зави се од уре ђа ја на којем ће сајт или апли ка ци ја бити при ка за ни. Вели ки удео 
у одлу ка ма које се доно се при ли ком таквог дизај на има вели чи на екра на. Није исто дизај-
ни ра ти за екран деск топ рачу на ра и за мали екран мобил ног теле фо на. У том при ла го ђа-
ва њу нам пома же respon si ve design и логи ка која се при ме њу је у пре сла ги ва њу еле ме на та 
стра не. Ако упо ре ди мо како се пла ни ра дизајн прве стра не на мобил ном теле фо ну и како 
је Чихолд пла ни рао дизајн Пин гви но ве еди ци је, виде ће мо да су прин ци пи слич ни. 
Кре и ра ње првих про то ти па диги тал ног про из во да лежи на тро ме ђи поме ну тих дисци пли-
на: архи тек ту ре инфор ма ци ја (IA), дизај на усме ре ног ка кори сни ку и гра фич ког дизај на. 
Њихо ва функ ци ја је да опо на ша ју реал ност и тести ра ју садр жај, функ ци о нал ност и струк-
ту ру, одно сно дизајн неке апли ка ци је или сај та.88

Први корак након кре и ра ња архи тек ту ре интер ак ци ја јесте архи тек ту ра стра не. Овај про-
цес нази ва се wire fra ming и пред ста вља вео ма јед но став ну и кори сну алат ку за про ве ру 

87  Dave Wood, op.cit., str. 16
88  Jamie Ste a ne, The Prin ci ples & Pro ces ses of Inter ac ti ve Design, Blo om sbury, NY, 2019, str. 50
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еле ме на та, која се може изво ди ти ана лог но, на папи ру. Слу жи нам да у раној фази, изме ђу 
архи тек ту ре интер ак ци ја и дизај на у про гра ми ма одре ђе ним за то, детек ту је мо евен ту ал-
не про бле ме или иза зо ве. Функ ци о ни ше тако што напра ви мо логи ку и еле мен те буду ћег 
дизај на и упо ре до их тести ра мо, у логич ком сми слу. Wire fra me је запра во визу ел ни попис 
свих еле ме на та које је потреб но укљу чи ти у дизајн, одно сно обли ко ва ти. Овај про цес 
пома ло под се ћа на ски ци ра ње нул тог таба ка књи ге, када обе ле жа ва мо стра не пози ци је 
тек ста, сли ке и сл. Тако и овде има мо кути је за раз ли чи те еле мен те, а те кути је има ју раз-
ли чи те озна ке у зави сно сти од садр жа ја. Кути ја за текст је пра зан рам, кути ја за сли ку има 
укр ште не дија го нал не лини је, видео има стре ли цу на сре ди ни кути је, а нарав но, мно го 
тога је са стра не обе ле же но и речи ма дефи ни са но. Wire fra me је лишен есте ти ке, не посто је 
дефи ни са не боје, фон то ви и дру го, већ пру жа само визу ел ну пред ста ву пози ци је еле ме-
на та и хије рар хи је међу њима. 

Након прве фазе изра де wire fra meа који је изве ден руком, може се при сту пи ти изра ди 
диги тал не вер зи је, тако ђе лише не садр жа ја, која ће бити чисти ја за тести ра ње код пра вих 
кори сни ка (тзв. папир ни про то тип). Важно је код тести ра ња папир ног про то ти па пра ти ти 
пона ша ње кори сни ка и пред ви де ти пози ци је интер ак ци је, тамо где кори сни ци на то ука зу ју.

Након фазе тести ра ња, о којој води рачу на дизај нер кори снич ког интер феј са, при каз 
стра на се дово ди до фина ли за ци је, тако да пре коди ра ња може мо има ти још јед ну фазу 
тести ра ња у пуном при ка зу типич них стра на.

Нави га ци ја
Када је напра вље на струк ту ра диги тал не публи ка ци је, осми шљен дизајн интер феј са и 
дефи ни са но кори снич ко иску ство, посеб на пажња посве ћу је се кре и ра њу одго ва ра ју ћег 
систе ма нави га ци је. Нави га ци ја слу жи кори сни ку да се у упо тре би диги тал них стра на не 
изгу би, већ да увек зна да нађе пут кроз садр жај. Када се ради диги тал на књи га, која иако 
не мора да буде лине ар на има сми слен нара тив ни ток, нави га ци ја игра вео ма важну уло гу. 
Нави га ци ја може да буде кроз јед ну или више стра на. Ако се одно си на јед ну стра ну може 
се јасно дефи ни са ти хије рар хи јом еле ме на та, док она која се кре ће кроз стра не пред ста-
вља сло же ни ји и сло је вит систем.

Нави га ци ја кроз стра не може бити базич на, као што је пре тра жи ва ње стра на на осно ву 
кључ них речи, али има мо и оне које се мора ју логич ки добро осми сли ти да би функ ци о-
ни са ле, а то може бити уз помоћ вођи це кроз стра не (bre ad crumbs) или глав них и боч них 
мени ја. Вођи це, осим што нас могу вра ти ти на одре ђе не пози ци је, ства ра ју нам логич ку 
сли ку сај та (site map). Еле мен ти као што су табо ви и мени ји ука зу ју на нави га ци ју кроз 
лока ци је, а дуг ми ћи и лин ко ви слу же за акци ју коју је потреб но пред у зе ти. Ово иску ство 
слу жи кори сни ку да раз у ме где се нала зи у интер ак тив ној струк ту ри и које сле де ће кора-
ке да пре ду зме.

Како је диги тал ни свет сло бо дан од огра ни че ња које има физич ка реал ност, дизај не ри 
има ју могућ ност да осми сле нове фор ме дизај на кори снич ког интер феј са који је савре мен 
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и у пот пу но сти одго ва ра кори сни ку, и није копи ја прет ход них интер феј са или иску ста ва.89 
Балан си ра ње изме ђу позна тог, самим тим инту и тив ног дизај на, и уво ђе ња новог и ино ва-
тив ног – иза зо ван је посао за тим.

Грид
Све сна упо тре ба мре же (гри да) у дизај ну публи ка ци ја дати ра око сто ти ну годи на уна-
зад.90 Иако је упо тре ба мре же посто ја ла мно го рани је и видљи ва је у првим штам па ним 
књи га ма, као зва ни чан поче так њеног кори шће ња може мо узе ти моме нат у коме се она 
први пут поја вљу је као еле мент диску си је, што би могло бити у Чихол до вој књи зи Нова 
типо гра фи ја91, али је сва ка ко засно ва на на иде о ло ги ји Бау ха у са. Ова поја ва допри не ла је 
дра стич ној про ме ни нашег раз у ме ва ња ком по зи ци је, од оне која је била сло бод на, умет-
нич ка, до ове која је апсо лут но струк ту ри ра на.92 

У зави сно сти од струк ту ре садр жа ја, кон цеп та сај та или апли ка ци је, одре ђу је мо да ли је 
дизајн висо ко струк ту ри ран или нефор мал но поста вљен (флу и дан). Гра фич ки дизај нер 
мани пу ли ше еле мен ти ма ста вља ју ћи их у баланс кори шће њем симе три је, визу ел ног рит-
ма и фре квен ци је пона вља ња еле ме на та, пома жу ћи кори сни ку да схва ти шта су могу ћи 
сле де ћи кора ци.93 Закљу чу је мо да осно ве тео ри је фор ме и опи си тих прин ци па оста ју 
исти, али се мења про стор у којем се фор ме нала зе. Наи ме, као да је при ме на ових зна ња 
у ана лог ном кон тек сту била иско ри шће на у дво ди мен зи о нал ном про сто ру, док диги тал ни 
има више ди мен зи о нал ни аспект (у којем вре ме има кључ ну уло гу).

Ана ли зом штам па них публи ка ци ја при ме ћу је се да је нај при сут ни ја упо тре ба мре же 
у нови на ма, потом часо пи си ма, а потом у публи ка ци ја ма сло же не струт кту ре, одно сно 
у они ма које има ју раз гра на ту хије рар хи ју еле ме на та. Дизајн по мре жи чини струк ту ру 
јасном, пре глед ном, лако про ход ном и омо гу ћа ва нам вели ки број вари је те та (про ме ну 
дина ми ке у постав ци еле ме на та на стра ни) у дизај ну, без нару ша ва ња те хије рар хи је.

Тер мин грид, па самим тим и њего ва функ ци ја, пре у зет је и за CSS3 код. На исти начин 
као што смо тре ти ра ли мре жу у штам па ним меди ји ма, тре ти ра мо је и у веб-дизај ну, само 
што је тех нич ка реа ли за ци ја дру га чи ја. 

Када су се поја ви ли први про гра ми за изра ду веб-стра на, упо тре ба ове мре жне струк-
ту ре на неки начин је била намет ну та фор ми ра њем стра на кроз кути је. Касни је, поја вом 
код ног јези ка CSS3 јави ла се могућ ност поступ ног гра ђе ња еле ме на та, који су могли бити 
фик сни или флу ид ни, али се про ме ном екра на могло ути ца ти и на про ме ну њихо вог рас-
по ре да, па се нерет ко деша ва ло да се неки еле мен ти пре кло пе или скли зну у сле де ћи ред 

89  Jamie Ste a ne, op. cit., str. 46
90  Guil ding design: Th History of the Grid https://uxde sign.cc/gui ding-design-the-history-of-the-

grid-ca1e6cf7d832 [приступљено: 10. 7. 2022.]
91  Jan Tschic hold, Die Neue Typograp hie, Ver lag des Bil dun gsver ban des der Deutchen Buc hdruc-

ker, Ber lin, 1928.
92  Jamie Ste a ne, op. cit., str. 118
93  Dave Wood, op. cit., str. 50
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уко ли ко нису били добро поста вље ни. Уво ђе њем функ ци је грид у CSS3 коди ра ње бит но је 
олак шан рад про гра ме ра94, па самим тим и дизај не ра у кре и ра њу стра на са јасном струк-
ту ром. Наи ме, упо тре бом мре же могу ће је стра не ста ви ти под стро гу кон тро лу, што је 
запра во био нај ве ћи иза зов у дизај ни ра њу веб-стра на. За раз ли ку од штам па них стра на, 
где увек има мо одре ђе не димен зи је и не посто је непред ви ди ви момен ти до фина ли за-
ци је штам пе (осим они тех нич ке при ро де), веб је у том сми слу флу ид ни ји и често дово ди 
до изне на ђе ња у визу ел ном при ка зу.

Мре жа се састо ји од вер ти кал них и хори зон тал них сек ци ја које фор ми ра ју коло не, редо-
ве, мар ги не и раз ма ке (gut er). Мере које кори сти мо у дефи ни са њу мре же могу бити изра-
же не у пик се ли ма или про цен ти ма. Оно што је често у упо тре би, наро чи то у CSS3, јесу 
em95 мере. Нарав но, кре и ра на мре жа се не при ка зу је, већ пред ста вља неви дљи ви (или 
инди рект но видљив) еле мент те стра не. Вео ма се јасно може уочи ти када је сајт настао 
кори шће њем мре же, а када без ње. 

Мре жа нам тако ђе слу жи како бисмо дефи ни са ли одре ђе не карак те ри сти ке ком по зи ци-
је96, одно сно уне ли ред и хар мо ни ју у веб-стра не, а како би пору ка била пре не се на. У томе 
нам пома жу баланс (гешталт закон о симе три ји / гешталт тео ри ја пер цеп ци је), струк ту-
ри ра ни дис ба ланс (аси ме три ја и покрет), однос вели чи на (хије рар хи ја еле ме на та), облик 
и про стор (гешталт прин цип бли зи не и слич но сти), боја и кон траст, злат ни пре сек итд.97

Осим мре же, у брзом сагле да ва њу и раз у ме ва њу садр жа ја пома же нам и струк ту ра еле-
ме на та на стра ни, одно сно њихо ва пози ци ја. Већ посто је нека уста ље на пра ви ла која дово-
де до бржих резул та та, као што је нпр. поста вља ње лого ти па у гор њи леви угао стра не (што 
је ујед но и home дуг ме), потом глав ни мени који је обич но хори зон тал но пози ци о ни ран 
на врху стра не и локал ни нави га ци о ни мени вер ти кал но са леве стра не (ово ме се при бе-
га ва јер мно ги кори сни ци сма њу ју про зор веб-пре тра жи ва ча, па се на овај начин избе га ва 
опа сност од непро на ла же ња мени ја). Нарав но, посто ји мно го сај то ва који не пра те ову 
логи ку, али има ју бар неки њен сег мент. Тако ђе, позна то је пра ви ло Z и F погле да98, одно-
сно пред ло шка за дизајн стра не који усме ра ва начин кре та ња кори сни ка кроз њу. И један 
и дру ги прин цип на кра ју пута има ју call to action (позив на акци ју одно сно интер ак ци ју), 

94  У раду на диги тал ним публи ка ци ја ма посто ји неко ли ко врста про гра ме ра: про гра мер за 
код често се нази ва кодер, про гра мер за script се често нази ва деве ло пер, про гра мер за 
сло же ни је јези ке нај че шће задр жа ва назив про гра мер. У свр ху овог рада сви они биће 
назва ни једин стве ним име ном – про гра мер.

95  Em је мера за вели чи ну типо граф ског писма. Сва ки пре тра жи вач на одре ђе ном екра ну 
има стан дард ну вред ност за em у одно су на коју се мере све оста ле. На рачу на ру 1 em је 
16 пик се ла.

96  Гешталт тео ри ја пер цеп ци је пома же нам у схва та њу посма тра ча и често има вели ки ути-
цај на осми шља ва ње одре ђе ног дизај на: https://www.inter ac tion-design.org/lite ra tu re/
topics/gestalt-prin ci ples

97  Jamie Ste a ne, op. cit., str. 122
98  Using F and Z Pat erns to Cre a te Visual Hie rarchy in Lan ding Page Design https://99designs.

com/blog/tips/visual-hie rarchy-lan ding-page-designs/ [приступљено: 12. 2. 2019.]



56

као нај ва жни ју кому ни ка ци ју са кори сни ком како у комер ци јал ним тако и у умет нич ким 
про јек ти ма.

За раз ли ку од штам па них меди ја, за диги тал не меди је је карак те ри стич на про мен љи ва 
вели чи на екра на. То нека да може бити екран ком пју те ра раз ли чи тих димен зи ја, али и 
про пор ци ја (у зави сно сти од тога да ли је 4:3 или 16:9), а потом екран деск то па, табле та 
или мобил ног теле фо на. CSS, одно сно jQu ery скрипт, омо гу ћа ва нам при ла го ђа ва ње свим 
овим типо ви ма екра на, али то под ра зу ме ва посеб но обли ко ва ње за сва ки поје ди нач ни 
екран. При ла го ђа ва ње свим екра ни ма нази ва се respon si ve design.

Типо гра фи ја
Вели ки ути цај на изглед диги тал них стра на, као и код штам па них, има ода бир типо граф-
ског писма и његов начин упо тре бе. Избо ром типо граф ског писма (исто се одно си и на 
боје) ути че се на раз у ме ва ње пору ке коју неко жели да пре не се. Одно си се и на осе ћа ња 
која се поја вљу ју код посма тра ча када ту пору ку чита. Да би типо граф ско писмо било на 
одго ва ра ју ћи начин упо тре бље но, потреб но је има ти основ на пред зна ња из ове обла сти, 
а која се одно се на ода бир типо граф ског писма: позна ва ње кла си фи ка ци је, врсте писа ма, 
тех нич ких карак те ри сти ка (попут вели чи не сло ва и про ре да које је потреб но упо тре би-
ти у одре ђе ном меди ју), како би се обез бе ди ли чит кост и читљи вост тек ста. За раз ли ку 
од штам па ног тек ста, где смо вели чи ну тек ста мери ли у типо граф ским тач ка ма (pt), у 
екран ском при ка зу фон то ве дефи ни ше мо нај че шће кроз пик се ле (px) или em једи ни це. 
Виде ће мо да фон то ви исте вели чи не (било у пик се ли ма или типо граф ским тач ка ма) не 
мора ју исто изгле да ти, јер то зави си од про пор ци ја поје ди нач них слов них зна ко ва. Крат ку 
исто ри ју упо тре бе веб-фон то ва напи сао је Питер Билак99 и у том тек сту може мо виде ти 
на који начин се дошлo до сада шњег начи на упо тре бе фон то ва на вебу, чиме је знат но 
олак шан рад дизај не ри ма.

Не тако дав но има ли смо огра ни че не могућ но сти у погле ду упо тре бе типо граф ских 
писа ма на вебу. Дизај не ри су били огран ни че ни избо ром оних фон то ва који су се нала-
зи ли у систе му сва ког рачу на ра, одно сно који су дола зи ли зајед но са опе ра тив ним систе-
мом. Поја вом веб-фон то ва 2008. годи не и опци је @font fa ce, а касни је (2010) и Гугло вим 
бес плат ним фон то ви ма100, конач но смо доби ли оби ље фон то ва које може мо кори сти ти на 
нету, пра вил ном упо тре бом CSS-а. 

Као и увек, да би нека стра на била функ ци о нал на, потреб но је да има читак и читљив 
текст. Упра во зато, за потре бе диги тал них пуби ка ци ја дизај не ри писма про јек ту ју фон то ве 
са посеб ним карак те ри сти ка ма, а при ла го ђе не екран ском при ка зу. Ако се ради о писму 
које слу жи за сла га ње тек ста, пожељ но је да је тело малог сло ва нешто веће у одно су на 
вели чи ну писма, одно сно, да су про ду же ци нешто кра ћи. Раз ма ци изме ђу сло ва тре ба да 

99  Bri ef History of Web Fonts https://www.typot he que.com /artic les/bri ef_history_of_web fonts 
[приступљено: 20. 2. 2020.]

100  Goo gle Fonts https://fonts.goo gle.com / [приступљено: 12. 5. 2020.]
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буду нешто већи. Кон траст изме ђу поте за не тре ба да буде вели ки, одно сно, попреч ни 
поте зи не тре ба да буду суви ше тан ки, а про пор ци је сло ва тре ба да буду шире.

За раз ли ку од штам па них меди ја, овде има мо дру га чи је пара ме тре које кори сти мо за 
одре ђи ва ње карак те ри сти ка иза бра ног типо граф ског писма, и кроз CSS могу се дефи-
ни са ти trac king и lea ding, што су пот пу но исте дефи ни ци је као и за упо тре бу фон то ва у 
штам па ним меди ји ма, иако се за веб бира ју писма која има ју дру га чи је карак те ри сти ке 
него за штам пу.

Наи ме, сма тра се да је код тек ста за екран ски при каз боље бира ти писма шире про пор-
ци је сло ва, кори сти ти већи про ред, а што се тиче порав на ња (како нема мо могућ ност 
деље ња речи на сло го ве), за кон ти ну и ра но чита ње пре по ру чу је се лево порав на ње тек ста, 
како не би дошло до поја ве рупа (што би се деси ло када бисмо иза бра ли порав на ње у 
бло ку – justify). Исто тако, број слов них зна ко ва у реду који код штам па них изда ња огра-
ни ча ва мо на 60–80, у диги тал ним иде и до 100. При ме ти ће мо да је са уво ђе њем respon si ve 
designa угро же на читљи вост, јер се оста вља да текст сло бод но тече, па је често оте жа но 
њего во кон ти ну и ра но чита ње. Међу тим, памет ном орга ни за ци јом кон теј не ра101 на стра ни 
и овај део про бле ма је лако реши ти. Тако ђе, посто је неки пре по ру че ни стан дар ди упо тре-
бе вели чи на писа ма, али је сва ка ко одго вор ност пре пу ште на дизај не ру.

Међу тим, оно о чему посеб но мора мо води ти рачу на када кори сти мо типо граф ска 
писма јесте њихов рас по ред на диги тал ној стра ни. Наи ме, уко ли ко текст има дело ве на 
које је потреб но клик ну ти, било мишем или прстом (а наро чи то прстом на екра ни ма 
осе тљи вим на додир), потреб но је води ти рачу на о дебљи ни про сеч ног прста и пред ви-
де ти повр ши ну кли ка те вели чи не. Уко ли ко је густи на тек ста пре ве ли ка, тиме сма њу је мо 
пре ци зност рада са тек стом. Ово се не одно си само на лин ко ван текст већ и на оне које 
кори сти мо при ли ком чита ња дужих тек сто ва, јер мно ги пре тра жи ва чи има ју угра ђе не 
реч ни ке, па се може сва ка реч поје ди нач но ода бра ти. У том сми слу, про ред у тек сту 
на вебу (а наро чи то на табле ти ма и мобил ним теле фо ни ма) игра вео ма важну уло гу и 
потреб но га је памет но испла ни ра ти. Пре ма неким ста ти сти ка ма, људи чита ју 10% спо-
ри је102 када чита ју са екра на, па је важно при ла го ди ти фон то ве што лак шем и бољем 
про ла же њу кроз текст.

Оно што пред ста вља зани мљи ву стра ну упо тре бе типо граф ских писа ма на вебу или у 
апли ка ци ја ма јесте могућ ност упо тре бе 3D сло ва, одно сно типо гра фи је као сли ке, или 
као покрет не гра фи ке (motion grap hics) или кине тич ке типо гра фи је.

101  Кон теј не ри су CSS кла се које омо гу ћа ва ју про гра ме ри ма да сти ли зу ју еле мен те на исти 
начин, тако да има ју нпр. исти фонт, исту боју, исте одли ке. У CSS коду кон теј не ри су 
таго ви који дефи ни шу раз ли чи те кути је које има ју свој облик и фор му, дефи ни са не кроз 
пик се ле или про цен те. Кон теј не ри нам слу же да орга ни зу је мо раз ли чи те цели не на сај-
ту. То су кути је које носе садр жа је и сва ка кути ја може има ти сво је карак те ри сти ке дефи-
ни са не у CSS коду. При ли ком њихо вог кре и ра ња потреб но је раз ми шља ти како ће се те 
кути је рас по ре ђи ва ти на стра ни при ли ком дру га чи јег екран ског при ка за.

102  Dave Wood, op. cit., str. 78
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У сва ком слу ча ју, текст на вебу има вео ма вели ку уло гу, од оне која про мо ви ше садр жа је 
(copywri ting), до оне која у поза ди ни, кроз код, обез бе ђу је видљи вост на гло бал ној мре жи 
(упо тре ба мета таго ва, кључ них речи и сл.). 

Боја
Боје у сва ком чове ку буде раз ли чи те емо ци је. У зави сно сти од обра зо ва ња и око ли не у 
којој човек расте и живи, боје има ју дру га чи је зна че ње, што упу ћу је на то да је тума че-
ње боја дру штве но одре ђе но. Тако ђе, зави сно од гео ло ка ци је, за исту боју може мо наћи 
супрот на зна че ња. Осим што боје за диги тал на изда ња бира мо да бисмо ути ца ли на емо-
ци је кори сни ка, увек мора мо има ти у виду и њихо во дру штве но одре ђе ње, одно сно зна-
че ња која одре ђе на боја носи. Како су сај то ви гло бал на поја ва, одно сно доступ ни на нивоу 
целе пла не те, добро је зна ти ко све може при сту пи ти садр жа ју, одно сно коме је наме њен.
У тех нич ком сми слу, боја тако ђе има сво је спе ци фич но сти: у штам па ним меди ји ма за 
избор боја и њихо во штам па ње кори сти мо се CMYK (цијан, маген та, жута, key black или 
кар бон) колор систе мом. За веб, одно сно за екран ски при каз сли ке, кори сти мо RGB (red, 
green, blue) систем боја. То су боје које могу бити изра же не хек са де ци мал ним бро је ви ма 
(које рачу нар код при ка за одмах пре ба цу је у бинар ни систем, а поне кад има мо у упо тре-
би и HSB систем (Hue, Satu ra tion, Bright ness). Као што код штам пе из CMYK систе ма боја 
ника да неће мо доби ти оно што при ли ком рада у про гра му за дизајн публи ка ци ја види мо 
на нашем екра ну, исто тако боја изра же на кроз RGB систем није на исти начин при ка за на 
на сва ком екра ну. Оно што је дефи ни са но као боје које се на исти начин виде на сва ком 
екра ну нази ва се web safe colors и бро ји 256 боја, без обзи ра на то што сва ки ком пју тер ски 
екран данас може при ка за ти око 65.000 боја. Међу тим, они који желе иден ти чан при каз 
на свим екра ни ма, кори сте ову суже ну пале ту. Хек са де ци мал ни бро је ви (база од 16) изра-
жа ва ју се цифра ма од 0 до 9 и сло ви ма од А до F, чијим се ком би на ци ја ма на 6 хек са де-
ци мал них места доби ја ју одре ђе не боје.

Данас има мо вели ки број сај то ва на који ма може мо одре ди ти боје, како за штам пу, тако 
и за веб, и доби ти њихо ве вред но сти кроз бро је ве. Овде ћемо поме ну ти само неке од њих: 
https://coo lors.co/ је плат фор ма која се бави дефи ни са њем хек са де ци мал них озна ка боја и 
њихо вих валер ских одно са; https://www.color-name.com/ где се одре ђу је боја и по нази ву 
и по хек са де ци мал ној озна ци; https://ima ge co lor pic ker.com /en где се може дефи ни са ти 
боја тако што се пре у зме са неке сли ке (мада је то могу ће и у про гра му Ado be Pho tos hop). 

Тех нич ка упо тре ба боје на вебу има још јед ну пред ност, а то је да може бити адап ти-
бил на за раз ли чи те потре бе, на при мер за осо бе које има ју дал то ни зам може се уз помоћ 
посеб ног CSS кода напра ви ти да стра не буду при ла го ђе не њихо вим потре ба ма.103

103  Ibid, str. 73
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Сли ке (илу стра ци је, фото гра фи је…)
Осим боја и типо гра фи је, вели ки ути цај на емо ци је кори сни ка има ју сли ке које кори сти мо 
у изда њи ма. Док у штам па ним публи ка ци ја ма она није оба ве зан еле мент, у диги тал ним 
је састав ни део сва ке стра не. Када пра ви мо сли ке или их бира мо за упо тре бу на стра на ма, 
наш однос пре ма њима дале ко је софи сти ци ра ни ји него што се чини. Како може мо зна ти 
да кори сник при ма баш ону визу ел ну пору ку коју смо желе ли да пре не се мо, одно сно да се 
виђе ња и чита ња ауто ра и кори сни ка када је одре ђе на публи ка ци ја у пита њу нала зе у истој 
рав ни? Одго вор лежи у семи о ти ци, нау ци о зна ко ви ма и сим бо ли ма, њихо вој упо тре би 
и интер пре та ци ји.104 Ову тео ри ју раз ви ли су Фер ди нанд де Сосир (Fer di nand de Saus sur), 
про фе сор лин гви сти ке из Швај цар ске, и аме рич ки фило зоф Чарлс Пирс (Char les Pier ce), 
на почет ку 20. века, баве ћи се зна че њем било које сли ке у самом зна ку, начи ном како је 
орга ни зо ва на и кон тек стом у којем се поја вљу је.105

Ролан Барт (Roland Bart hes), фран цу ски тео ре ти чар и фило зоф и Соси ров след бе ник, 
про ши рио је уло гу семи о ти ке у раз у ме ва њу тек ста и сли ке, пре све га напра вив ши раз-
ли ку изме ђу писца и чита о ца (фото гра фа и посма тра ча) и њихо вих уло га у „чита њу” тек-
ста, одно сно сли ке. Увео је пој мо ве дено та ци ја и коно та ци ја и успо ста вио нови пра вац 
схва та ња кому ни ка ци је и пре но са зна че ња. Дено та ци јом је озна чио базич на схва та ња 
зна ка, одно сно озна чи те ља и озна че ног уну тар зна ка (логич ни и очи глед ни при ме ри), а 
коно та ци ја је тер мин који кори сти да опи ше интер ак ци ју која се деси када се знак сусрет-
не са осе ћа њи ма и емо ци ја ма посма тра ча и вред но сти ма које носе из сво је кул ту ре. У 
кон тек сту фото граф ске сли ке дено та ци ја би била оно што се фото гра фи ше, а коно та ци ја 
како се фото гра фи ше (ода бир кадра, блен де, екс по зи ци је и сл.) 106 У том сми слу чита лац 
или гле да лац су они који носе зна че ње тек ста или сли ке. „Чита ње” и раз у ме ва ње сли ке 
чита ва је нау ка и потреб но јој је посве ти ти вре ме јер има вели ку важност у дизај ну и пре-
но ше њу пору ке.

Сли ке се, као и боје, по сво јој тех нич кој дефи ни ци ји раз ли ку ју од сли ка које се кори-
сте у штам пи. Осим што мора ју бити пре тво ре не у RGB систем боја, довољ но је да 
има ју резо лу ци ју 72 пик се ла по инчу. Сли ке при пре мље не за веб мора ју бити ниже 
резо лу ци је и опти ми зо ва не на раз ли чи те начи не за екран ски при каз и брзо отва ра ње 
и код сла би јих брзи на интер не та (прем да то све мање поста је пита ње брзи не отва ра-
ња, јер су се брзи не интер не та дра стич но уве ћа ле, али се одно си на опти ми за ци ју коју 
веб чита чи и пре тра жи ва чи оце њу ју и самим тим пла си ра ју као реле вант не на интер-
не ту). Међу тим, Дејв Вуд (Dave Wood) пре по ру чу је да сли ке данас тре ба кори сти ти у 

104  Ibid, str. 76
105  Ibid, str. 76
106  John Fiske, Intro duc tion to Com mu ni ca tion Stu di es, Lon don and NY, 2010, 3rd ed, str. 80-90; у 

књи зи су дата детаљ на обја шње ња ових схва та ња и поме ра ња гра ни ца зна че ња и озна че-
ног, по тео ри ји Рола на Бар та.
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већим резо лу ци ја ма од оних у штам пи.107 С дру ге стра не, тиме дово ди мо у пита ње и 
зло у по тре бу аутор ских пра ва, јер ако су доступ не сли ке висо ке резо лу ци је, лак ше их 
је репро ду ко ва ти.

Сике на интер не ту могу да буду у функ ци ји илу стро ва ња или пра ће ња садр жа ја, деко ра-
ци је, али и нави га ци је. 108 Што се тиче нави га ци је, сли ке се кори сте као ико ни це, дуг ми ћи 
и дру ги раз ли чи ти еле мен ти за кому ни ка ци ју и интер ак ци ју. Зато оне мора ју бити јасне и 
пре по зна тљи ве, јер на вебу већ посто ји уста љен визу ел ни језик, који кому ни ци ра по тач но 
одре ђе ном прин ци пу и масов но је рас про стра њен, неза ви сно од говор ног јези ка. Важно 
је зна ти да посто је век тор ске109 и бит мап110 сли ке. На вебу су више при сут не ове дру ге, али 
и век то ри су доби ли широ ку при ме ну, наро чи то са поја вом скрип то ва. С дру ге стра не, 
век тор ске сли ке има ју мно го мању тежи ну у мега бај ти ма од бит мап сли ка.

Фор ма ти, одно сно екс тен зи је фај ло ва које може мо кори сти ти на вебу су EPS, GIF, JPG, 
PNG и SVG. Сва ка од ових врста има сво је карак те ри сти ке. У послед ње вре ме у нај ши рој 
упо тре би је PNG фор мат.

5.6. Начин изра де / про гра ми и плат фор ме
Ски це стра на
Пре него што дође до реа ли за ци је стра на у коду потреб но је напра ви ти маке те (moc kup). 
Диги тал не маке те се могу пра ви ти у раз ли чи тим спе ци ја ли зо ва ним про гра ми ма. Један 
од нај ба зич ни јих је Ado be Illu stra tor, међу тим посто је спе ци ја ли зо ва ни про гра ми за њихо-
во пра вље ње, а то су: Fig ma (https://www.fig ma.com ), Ado beXD (https://www.ado be.com /
pro ducts/xd.html), Mar vel (https://mar ve lapp.com ), па и Ado be Pho tos hop, Ado be InDe sign 
и мно ги дру ги. Сви они функ ци о ни шу на сли чан начин, у зави сно сти од раз ви је но сти и 
функ ци ја које има ју. Рад запо чи ње мо бира њем плат фор ме или уре ђа ја за које ради мо 
изда ње, потом тач них димен зи ја, а онда на рад ну повр ши ну ређа мо све еле мен те буду ћих 
стра на. Стра не изме ђу себе пове зу је мо и ста вља мо на виши или нижи ниво интер ак ци је. 
Тада има мо могућ ност да уђе мо у фазу тести ра ња или испо ба ва ња струк ту ре сај та или 
диги тал не публи ка ци је (pro totyping).

Тре ба раз ли ко ва ти про гра ме и плат фор ме за кре и ра ње интер ак тив них веб-стра на и 
апли ка ци ја од про гра ма или плат фор ми за кре и ра ње елек трон ских књи га које се пра ве 
за чита ње на нету, али и на раз ли чи тим чита чи ма. За изво ђе ње елек трон ске књи ге посто ји 
дру ги сет плат фор ми које махом слу же за кре и ра ње и кон вер то ва ње фај ло ва у потреб не 

107  Dave Wood, op. cit., str. 86
108  Ibid, str. 86
109  Век тор ске сли ке саста вље не су од гео ме триј ских обли ка, који има ју тач ке, лини је и кри-

ве. Њихо вим уве ћа њем и ума ње њем ква ли тет сли ке се не мења. Како носе само тач ке, 
ове сли ке има ју мно го мање бај то ва него бит мап сли ке исте вели чи не.

110  Бит мап сли ке саста вље не су од пик се ла који носе инфор ма ци је о сли ци. Пик се ли нека-
да има ју јед ну а нека да више боја. Што је већи број инфор ма ци ја у пик се лу то је већа и 
тежи на сли ке у бај то ви ма. Ова кве сли ке уве ћа њем губе на ква ли те ту при ка за.
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екс тен зи је чита ча. На Youtub-у може мо про на ћи мно го упут ста ва за изво ђе ње и јед не и 
дру ге врсте публи ка ци ја.111

При ли ком реа ли за ци је напред ни је постав ке стра на ради се у раз ли чи тим про гра ми ма 
за при пре му сли ка или ани ма ци је, као што су Ado be Pho tos hop и Ado be After Efects, али 
и у дру гим про гра ми ма, у зави сно сти од афи ни те та дизај не ра или дого во ра који има са 
про гра ме ром.

Коди ра ње, про гра ми ра ње
Након свих изве де них тесто ва у фази изра де маке та и про то ти па при сту па се коди ра њу 
стра на упо тре бом код них јези ка HTML и CSS, а за потре бе интер ак ци ја додат них јези ка 
као што је Java Script (уко ли ко је интер ак ци ја сло же ни ја при бе га ва се и дру гим ком пли-
ко ва ни јим про гра мер ским поду хва ти ма). Овај део посла може да оба вља и сам дизај нер, 
али нај че шће то ради тим про гра ме ра. Да бисмо акти ви ра ли сајт или диги тал ну публи ка-
ци ју потреб но је да буду доступ ни сви ма на мре жи, а за то нам је потреб но изнајм љи ва ње 
про сто ра на диску неког про вај де ра и адре са веб-сај та (домен), пре ко које кори сни ци 
при сту па ју садр жа ју на сер ве ру.

Про то тип диги тал ног изда ња под ра зу ме ва само типич не стра не неког сај та. Није потре-
бан при каз свих стра на, већ листа лин ко ва који кори сте пред ло же ни шаблон. Исто тако, 
про гра мер коди ра сет стра на, одно сно сва ку типич ну стра ну, а потом се тај код кори сти 
код стра на раз ли чи тог садр жа ја. Слич но је и са интер ак ци ја ма, од типа интер ак ци ја зави-
си број скрип то ва. У том сми слу, сва ка стра на која се пона вља, повла че њем из посеб ног 
дела резер ви са не мемо ри је на рачу на ру кори сни ка (cash), сле де ћи пут се брже отва ра, јер 
пре тра жи ва чи не мора ју да ишчи та ва ју кôд испо чет ка. Про гра ме ру је потреб но доста ви ти 
стра не са одво је ним еле мен ти ма који чине дизајн, како би могао да их изве зе као засеб-
не, опти ми зо ва не сли ке. У свим фаза ма рада на некој стра ни потреб на је бли ска сарад ња 
дизај не ра и про гра ме ра, пре све га због упо зна ва ња са усло ви ма које је про гра мер навео 
као потреб не, а потом и због опти ми за ци је кода и што ква ли тет ни јег и функ ци о нал ни јег 
сај та. Тако ђе, није довољ но само доста ви ти маке те и еле мен те стра на про гра ме ру, већ 
је потреб но да доби је сва додат на обја шње ња, која кроз те маке те нису видљи ва. Што је 
обја шње ње детаљ ни је, то је мања могућ ност гре шке. 

За раз вој апли ка ци ја посто је мно ги про грам ски јези ци који се изме ђу себе так ми че, 
међу који ма су позна ти Unity (https://unity.com/) и SWIFT (https://www.swift.org/).

5.7. Про ши ре на књи га (звук, ани ма ци ја, интер ак ци ја)
Савре ме не тех но ло ги је пру жа ју нам могућ ност да у сво ја диги тал на изда ња дода мо мно го 
више од оно га што смо могли у папир ним изда њи ма. Тако, на при мер, осим што може мо 
дода ти звук и покрет ну сли ку, хипер лин ко ве који нас пове зу ју са дру гим стра на ма или екс-

111  Inkling: moving tex tbo oks onto the iPad https://youtu.be/Nq-GcXR3eXw [приступљено: 
12. 2. 2014.]
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тер ним лока ци ја ма на интер не ту који могу бити од зна ча ја за оно на шта се одно си наше 
изда ње, може мо дода ва ти и раз ли чи те видо ве интер ак ци ја на нивоу човек – маши на, 
одно сно реак ци ју на покрет, упо тре бом жиро ско па на табле ти ма и мобил ним теле фо ни-
ма, гео ло ка ци ју у одно су на GPS који данас има ју и дек стоп и лап топ рачу на ри и слич но. 
Мно го тога може мо доби ти уво ђе њем QR кодо ва (quick respon se code) на стра не. Тако ђе, 
јед на од вели ких атрак ци ја диги тал них, али и папир них изда ња, јесте AR (aug men ted rea
lity), одно сно про ши ре на реал ност.

QR кодо ви су запра во места где се спа ја ју штам па ни и диги тал ни меди ји. Ова кав код је 
посеб но гене ри са на сли ка која може садр жа ти огром ну коли чи ну инфор ма ци ја. Са папи ра 
може бити ске ни ран уз помоћ спе ци ја ли зо ва них апли ка ци ја, а у послед ње вре ме сва ка 
теле фон ска каме ра има угра ђен софт вер за чита ње QR кодо ва. Уко ли ко има мо интер нет, 
овај код нас води до одре ђе ног веб-садр жа ја или до одре ђе не онлајн апли ка ци је. Осим 
тога, QR код може да се нађе и у окви ру неке веб-стра не, како би је пове зао са одре ђе-
ном апли ка ци јом која нас, на при мер, води до AR садр жа ја. Про ши ре на реал ност може се 
кори сти ти кроз штам па не и кроз диги тал не меди је и пред ста вља спој диги тал ног са реал-
ним све том, одно сно про стор но тро ди мен зи о нал ним, поне кад и више ди мен зи о нал ним 
све том. AR може бити покре нут са папи ра, али и са диги тал не стра не. При ка зу је иску ство 
у реал ном вре ме ну, одно сно, про ме не се деша ва ју у зави сно сти од покре та кори сни ка. 
Кажу да је AR бли жи реал ном све ту него што је то ком пју тер ски гене ри сан VR (vir tual rea
lity)112, упра во зато што не симу ли ра реал ност него је про ши ру је. И за изра ду AR про је ка та 
могу се кори сти ти мно ге апли ка ци је. Неке од њих су бес плат не, а неке се пла ћа ју након 
неко ли ко изве де них про је ка та. Поје ди не су ком пли ко ва не за упо тре бу113, док за дру ге није 
потреб но прет ход но иску ство рада у ова квим софт ве ри ма.114

У послед ње вре ме све више се сусре ће мо са изла ском интер ак ци ја у физич ки про стор. 
Тако има мо инста ла ци је по музе ји ма или про јек те изве де не у комер ци јал не свр хе, где 
посма трач ула зи у директ ну интер ак ци ју са про сто ром. Чуве на је визу е ли за ци ја пода та-
ка у 4 мину та Хан са Рослин га115 или Најк (Nike) интер ак тив на про дав ни ца у Лон до ну116. 
Вели ки број умет нич ких при ме ра про стор них интер ак тив них инста ла ци ја може мо виде ти 
на фести ва ли ма попут ArsE lec tro nic-а.117

112  Dave Wood, op. cit., str. 164
113  Top 10 AR Deve lo per Tools Every Deve lo per Sho uld Know https://medi um.com/echo3d/top-10-

ar-deve lo per-tools-every-deve lo per-sho uld-know-32fef1471883 [приступљено: 16. 7. 2022.]
114  Artvi ve https://arti vi ve.com/ и Layar https://www.layar.com/ [приступљено: 16. 7. 2022.]
115  Hans Rosling’s 200 Coun tri es, 200 Years, 4 Minu tes – The Joy of Stats – BBC Four
 https://youtu.be/jbkSRLYSojo [приступљено: 01. 7. 2022.]
116  FirstEver Nike+ ‘Fuel Sta tion’ Opens in Lon don https://youtu.be/A1vvrF Se Uh4 и Nike 

Fuel sta tion : le con cept sto re digi tal de Nike à Lon dres https://youtu.be/AxGCCOq03MA 
[приступљено: 10. 7. 2022.]

117  Ars Elec tro ni ca Festi val https://ars.elec tro ni ca.art/news/en/ [приступљено: 17. 1. 2021.]
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5.8. Дизајн кори снич ког иску ства
Доналд А. Нор ман, пред сед ник извр шног одбо ра Inter ac tion Design Foun da tion, први је 
упо тре био тер мин User Expe ri en ce (UX), под тим под ра зу ме ва ју ћи чита ву јед ну област на 
којој се засни ва иску ство кори шће ња диги тал них про из во да. Цело куп на мето до ло ги ја 
у при ме ни кори снич ког иску ства за побољ ша ње про из во да можда је нај бо ље опи са на у 
Енци кло пе ди ји интер ак ци је изме ђу ком пју те ра и чове ка, која се може бес плат но чита ти 
на сај ту IDF.118 Изгле да да данас за сва ку про фе си ју, наро чи то ону усме ре ну на потро ша-
ча, посто ји и плат фор ма на којој може мо цео про цес реа ли зо ва ти и пра ти ти. И за про цес 
дизај на кори снич ког иску ства (UX) има мо неке плат фор ме, међу који ма је можда нај по-
зна ти ја Design Kits119. 

Када се бави мо дизај ном кори снич ког иску ства, увек се иден ти фи ку је мо са крај њим 
кори сни ком. Бави мо се пси хо ло ги јом кори сни ка да бисмо успе ли да кре и ра мо естет ско 
иску ство које том кори сни ку одго ва ра. Иако, углав ном, сви кори сни ци кори сте иста чула 
као сазнај на, не кори сте их сви на исти начин. Сма тра се да је код сва ког кори сни ка јед но 
чуло доми нант но, оно које се прво акти ви ра и које му је важно у одно су на ситу а ци ју или 
кон текст у којем се нала зи. Ипак, оно што је важно да има мо на уму када дизај ни ра мо 
неки про из вод јесте да тре ба да испу ни мо оче ки ва ња кори сни ка, одно сно да наш про из-
вод функ ци о ни ше на начин на који је наш кори сник навик нут, или који делу је логич но 
они ма који ма је наме њен.

Тако ђе, вео ма важан сег мент кори снич ког иску ства пред ста вља реклам ни текст (copywri
te). Осим што мора да кому ни ци ра са емо ци ја ма кори сни ка, он тре ба да има сво ју јасно 
струк ту ри ра ну хије рар хи ју, како би био схва ћен на пра ви начин. Да би реклам ни или 
про мо тив ни текст био успе шан, потреб но је да зна мо какве потре бе реша ва мо, за кога и 
где пла си ра мо то реше ње. На нивоу тек ста, а у овом кон тек сту, важно је води ти рачу на о 
семи о ти ци. Визу ел на кому ни ка ци ја засни ва се на одно су оно га што види мо (зна че ње) и 
оно га шта то озна ча ва (озна чи лац).120

5.9. Тести ра ње
Осим рани је поме ну тих тести ра ња у свим међу фа за ма кре и ра ња неког про из во да, посе-
бан зна чај има тести ра ње које се спро во ди након пла сма на про из во да у јав ност. У послед-
њој деце ни ји, за тести ра ња диги тал них про из во да често се при ме њу је мето да eye trac king. 
Наи ме, кори сни ку који добро вољ но при ста не на то пра те се покре ти ока који ске ни ра-
ју екран. Ти покре ти се сни ма ју у одре ђе ном вре мен ском пери о ду и накнад на ана ли за 
ука зу је на све потен ци јал не про бле ме, одно сно на то коли ко је функ ци о нал на визу ел на 

118  The Encyclo pe dia of HumanCom pu ter Inter ac tion, 2nd Ed. https://www.inter ac tion-
design.org/lite ra tu re/book/the-encyclo pe dia-of-human-com pu ter-inter ac tion-2nd-ed 
[приступљено: 14. 5. 2022.]

119  Design Kit Met hods https://www.desig nkit.org/met hods [приступљено: 14. 5. 2022.]
120  Dave Wood, op. cit., str. 118
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хије рар хи ја неке стра не. Ово је јед но од тех нич ки нај по у зда ни јих тести ра ња, јер се сва 
оста ла бази ра ју на при ку пља њу и ана ли зи диги тал них пода та ка и прет по став ка ма које 
ана ли ти ча ри могу да изву ку на осно ву њих. Диги тал не стра ни це се стал но тести ра ју, јер се 
публи ка вео ма често мења па се и поје ди ни еле мен ти стра ни це мора ју изме ни ти у скла ду 
са доби је ним резул та ти ма. Ово је наро чи то при сут но у вели ким ком па ни ја ма, у који ма 
про да ја зави си од пра вил ног пла сма на про из во да.
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6. УМЕТ НИЧ КИ РАД

Умет нич ки рад Пусти ме да ура дим сам наста јао је у дугом пери о ду и за то вре ме дожи-
вео вели ки број тран сфор ма ци ја, док није добио фор му коју данас има. Про ме не су биле 
нео п ход не из више раз ло га, а посеб но због стал ног пре и спи ти ва ња начи на реа ли за ци је 
диги тал не интер ак тив не књи ге, који ће омо гу ћи ти да се не нару ше у пот пу но сти гра ни це 
фор ме која подр жа ва нара тив какав позна је мо у књи га ма. Осим што је тре ба ло задр жа ти 
ове пре по зна тљи ве гра ни це, било је потреб но пока за ти и које су могућ но сти рада у новим 
окви ри ма, а да тех но ло ги ја не буде на нивоу сен за ци је, која би могла да сво јом доми на-
ци јом поти сне у дру ги план иде ју, нара ци ју и умет нич ки рад у цели ни.

Како је поку шај изво ђе ња било ког нара ти ва увек покре тао иде ју о упо тре би ани ма ци је, 
веро ват но због дина мич ног меди ја који се кори сти а „ста рин ског” начи на при ча ња при че, 
важан зада так је био пред ста ви ти нара тив тако да ани ма ци ја као метод не дове де до фор-
ме ани ми ра ног фил ма, већ да задр жи оквир илу стра ци је каква посто ји у тра ди ци о нал ној 
фор ми књи ге. Исто се одно си ло и на све оста ле сег мен те, попут зву ка, покре та, симу ла ци је 
интер ак ци је, про грам ских јези ка HTML, CSS и Java Script, и све дру го што је кори шће но 
да би ова књи га била дове де на до задо во ља ва ју ће фор ме диги тал не интер ак тив не књи ге.

6.1. Иде ја/пола зи ште
Иако је основ на иде ја за реа ли за ци ју овог умет нич ког рада била пре и спи ти ва ње гра ни ца 
књи ге као умет нич ког дела у диги тал ном фор ма ту, у току реа ли за ци је рада про ши ри ва ла 
се у више пра ва ца и на тај начин дове ла до више слој ног умет нич ког дела. Осно ва рада 
лежи у визу ел ној нара ци ји која „чува” фор му књи ге (архи ва фото гра фи ја и њихо ва интер-
пре та ци ја у слу жби нара ти ва), на шта се надо ве зу је дизајн нара ци је, одно сно цео низ који 
обу хва та ток нара ци је, дизајн интер ак ци је и осми шља ва ње ком плет ног мул ти ме ди јал ног 
дела, а потом тума че ње нара тив ног при ка за у еду ка тив не свр хе, одно сно осми шља ва ње 
фор ме на одго во ран и одго ва ра ју ћи начин. На кра ју, није мање бит на ни сама иде ја рекон-
струк ци је детињ ства, на осно ву интер ак ци је са лич ном архи вом фото гра фи ја и јед ном 
врстом при по ве да ња у кон так ту, које даје важан кон цеп ту ал ни и умет нич ки допри нос 
овом раду.
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6.2. Наста нак при че
У посте пе ном истра жи ва њу свог детињ ства, због немо гућ но сти да се иче га из тог пери о да 
сетим, често сам дола зи ла у кон такт са фото гра фи ја ма из лич не архи ве моје поро ди це. 
Те фото гра фи је су ми поста ле посеб но важне. Где год да сам се сели ла, сели ле су се и оне 
са мном. Иако тога нисам била све сна, оне су чува ле мој иден ти тет, онај изгра ђен у нај-
ра ни јем детињ ству. За при чу мог одра ста ња веза ни су мно ги тур бу лент ни дога ђа ји, попут 
рас па да земље у којој сам се роди ла и све га оста лог што је томе прет хо ди ло. Са рас па дом 
земље рас па ла су се и моја сећа ња, а вели ки број места из мог детињ ства постао је непри-
сту па чан, у њих се у то вре ме више није могло вра ти ти. Данас, када је то ско ро сасвим 
омо гу ће но, мно га од тих места су изгу би ла свој нека да шњи иден ти тет, куће су пору ше не, 
топо ни ми важни за моје детињ ство зара сли, људи су се пре се ли ли, ста ри помр ли. На тим 
мести ма живе неки дру ги људи, а деца из мог детињ ства, логич но, нису више деца, па нам 
недо ста је цео један пери од који би пове зао онда шње и сада шње доба.

Послед њих неко ли ко годи на вели ку пажњу при вла чи ми посеб на пси хо ло шка мето да 
позна та под нази вом поро дич ни рас по ред или поре дак љуба ви, чији је зачет ник немач ки 
пси хо лог Берт Хелин гер. Ова мето да пома же у раз ре ша ва њу тран сге не ра циј ских тра у ма 
наста лих у нашем поро дич ном систе му и може да „вра ти” сећа ња. Када сам се упо зна ла 
са овом мето дом, моје инте ре со ва ње за поро дич но насле ђе поста ло је још изра же ни је и 
поче ло да ути че на мој умет нич ки рад. Истра жи ва ње поро дич ног насле ђа кроз умет нич ку 
прак су, моју лич ну и дру гих ауто ра, јесте пред мет мог истра жи ва ња. Ујед но насто јим да 
кроз ради о ни це пра вље ња књи га на који ма радим са децом, тако ђе акце нат ста вим на осве-
шћи ва ње оно га што пред ста вља срж насле ђа као осно ву за гра ђе ње лич ног иден ти те та.

При ча коју сам напи са ла и која пред ста вља реин тер пре та ци ју мог детињ ства наста лу на 
осно ву лич не архи ве фото гра фи ја, сећа ња дру гих људи и пома ло угра ђи ва ња детињ ства 
моје деце у моје детињ ство, омо гу ћи ла ми је да инте гри шем и вред но сти које доно си 
поро дич но насле ђе, одно сно оне које као важне за здрав пси хич ки живот исти че мето да 
Бер та Хелин ге ра121.

6.3. Лич на фото-архи ва
Сусрет са поро дич ном фото-архи вом у кон тек сту овог рада донео је јед но сасвим дру-
га чи је чита ње дота да без број пута виђе них фото гра фи ја. Кути ја са фото гра фи ја ма, која 
посто ји отка да знам за себе, била је сасвим несре ђе на. Сли ке и дога ђа ји били су наба ца ни 
без реда и кон цеп та, те је први зада так био издво ји ти из те гоми ле фото гра фи је које су 
реле вант не за моју при чу. Логич но, та при ча у тре нут ку бира ња фото гра фи ја још увек није 
посто ја ла, па је избор фото гра фи ја био мно го шири од оно га што је на кра ју упо тре бље-
но за рад. Сам посту пак избо ра фото гра фи ја, њихо во фото гра фи са ње за потре бе док тор-
ског умет нич ког про јек та, уз упо ред ну ана ли зу, већ могу одве сти у јед но поље посеб ног 

121  Моли тва Бер та Хелин ге ра посве ће на роди те љи ма нала зи се у погла вљу Apen dix.
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истра жи ва ња и дове сти до ски це неког новог умет нич ког про јек та (за који сам, исти на, 
напра ви ла беле шке). У току овог про це са поја ви ла су се мно га пита ња, попут важно сти 
поро дич них архи ва, кон тек ста настан ка фото гра фи ја, соци јал ног ста ту са поро ди ца чија 
се архи ва ана ли зи ра, поро дич ног кон тек ста, одно сно начи на бира ња студиjума122 који ће 
бити забе ле жен, а потом и пунк ту ма123, који запра во даје важност одре ђе ном нара ти ву. 
Како сам фото гра фи је за потре бе рада уме сто ске ни ра њем у ком пју тер пре но си ла понов-
ним фото гра фи са њем, поја ви ло се још јед но пита ње – о ана ли зи, одно сно чита њу сли ке. 
Ту нову сли ку коју сам доби ла за овај рад, ишчи тао је на свој начин ком пју тер при су тан у 
теле фо ну мог дете та – Xia o mi Mi 11 Lite 5G. Наи ме, нијед на фото гра фи ја није фото граф ски 
забе ле же на она ко како заи ста изгле да, већ је кроз раз ли чи те диги тал не фил те ре изме-
ње на на начин на који је теле фон ски робот, одно сно вештач ка инте ли ген ци ја одлу чи ла, у 
скла ду са одре ђе ном ситу а ци јом коју је пре по зна ла. У почет ку реар хи ви ра ња гра ђе поку-
ша ла сам да поде сим апа рат тако да доби јем оно што видим, али сам касни је од те иде је 
оду ста ла јер ми се чини ло зани мљи вим истра жи ти вештач ку инте ли ген ци ју теле фо на 
и виде ти на који начин она чита про ме ну ори ги на ла која се деси ла због вре ме на које је 
про те кло и тро шно сти фото граф ског репро ма те ри ја ла. Осим тога, вели ка и ква ли тет на 
уве ћа ња пру жи ла су ми могућ ност про ме не пунк ту ма, одно сно ства ра ња новог, јер сам 
на фото гра фи ја ма могла да откри јем дета ље којe обич ним посма тра њем нисам могла да 
сагле дам, нити су ми при вла чи ли пажњу. Тако сам од пуког пре по зна ва ња лико ва и места 
на који ма су фото гра фи је забе ле же не, дошла до детаљ не ана ли зе и беле же ња сит них и 
поро дич но важних дета ља који су дота да били пот пу но неви дљи ви. Сви они су тако ђе 
забе ле же ни и чека ју на кон тек сту а ли за ци ју у неком дру гом про јек ту.

Осим тога, огро ман посао је био орга ни зо ва ти фото гра фи је хро но ло шки, у чему ми је 
помо гла моја мај ка Ана. Ни њена сећа ња нису била баш пре ци зна, па смо у ходу откри-
ва ле гре шке у одре ђи ва њу вре ме на. Ипак, њене подат ке узе ла сам као реле вант не, иако 
можда нису увек меро дав ни, и на њима је бази ра на кон струк ци ја целе при че. Касни је, у 
фази фото гра фи са ња тих фото гра фи ја, био је при су тан мој тата, који ми је послу жио више 
као тест-осо ба него као извор инфор ма ци ја. Он је на сасвим дру га чи ји начин одре ђи вао 
вре ме у коме је нека фото гра фи ја наста ла и њего во чита ње се у нај ве ћем бро ју слу ча је ва 
раз ли ко ва ло од мами ног. 

С обзи ром да сам у свом доса да шњем иску ству схва ти ла да не посто ји само јед на исти на, 
већ да један дога ђај може има ти оно ли ко тума че ња коли ко има уче сни ка или посма тра-
ча, одлу чи ла сам да се држим вре мен ских окви ра настан ка фото гра фи је она ко како их је 
мама одре ди ла.

У току раз вр ста ва ња фото гра фи ја и исто вре ме ног писа ња при че, дошло је до још јед не 
диле ме, а то је да ли фото гра фи је раз вр ста ва ти по годи на ма или по вешти на ма, вред но-
сти ма и врли на ма, које су на кра ју поста ле доми нан та за при чу. У завр шној вер зи ји књи ге 

122  Rolan Bart, Sve tla komo ra, Izda vač ko pred u ze će RAD, Beo grad, 2004, str. 30
123  Ibid, str. 33
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изба лан си ра на је ова диле ма, па се у насло ви ма погла вља поми њу и годи не и вред но сти 
о који ма се гово ри.

И на кра ју, оно што оста је неис тра же но јесу погра нич на поља поро дич них фото-архи ва. 
Тач ни је, у току рада, а у жељи да што више гра ђе при ку пим, пита ла сам сестру од тет ке, 
која са тет ком (која има 91 годи ну и зна нај ви ше поро дич них при ча) живи, да ми омо гу ћи 
при ступ њихо вој архи ви фото гра фи ја. Када сам мало зави ри ла у ту архи ву, коју дота да 
ника да нисам виде ла, отво ри ла се јед на сасвим нова димен зи ја поро дич них фото-архи ва, 
јер иако смо мно ге дога ђа је и места дели ле, моја сестра је има ла сасвим дру га чи ји скуп 
фото гра фи ја. Места и дога ђа ји су били исти али при ча је „зву ча ла” сасвим дру га чи је. У 
том сми слу, њихо ву фото-архи ву сам оста ви ла по стра ни, опет за кон тек сту а ли за ци ју у 
неком дру гом про јек ту.

6.4. Дизајн
У прет ход ном погла вљу бави ли смо се пра ви ли ма обли ко ва ња диги тал них интер ак тив них 
публи ка ци ја и свим оним што је важно за њихо ву функ ци о нал ност. Дота кли смо се и пра-
ви ла која нема ју уло гу у раду који овде опи су је мо, али могу бити важни еле мен ти у кре и-
ра њу ове врсте публи ка ци ја. С дру ге стра не, еле мен ти који су у функ ци ји књи ге Пусти ме 
да ура дим сам нису изве де ни апсо лут но у скла ду са опи са ним пра ви ли ма, јер обли ко ва ње 
умет нич ког дела уне ко ли ко се раз ли ку је од обли ко ва ња дела за комер ци јал ну упо тре бу, 
одно сно дела при ла го ђе ног тржи шту и наме ње ног за ства ра ње мате ри јал не доби ти. 
Акце нат је ста вљен на јед но став ну кому ни ка ци ју и визу ел но раз у ме ва ње свих нео п ход них 
обје ка та интер ак ци је, јер су глав ни кори сни ци ове публи ка ци је деца. Поред тога, води ло 
се рачу на о раз ли чи тим потре ба ма: да књи гу могу „чита ти” и деца која не уме ју да чита ју; 
да нека деца више воле да слу ша ју при чу а дру га не; да књи га неће бити про чи та на у јед-
ном даху већ да ће јој се вра ћа ти у више навра та… Било је потреб но попи са ти све важне 
аспек те кори шће ња дела, а у одно су на циљ ну гру пу којој је наме ње но. Иако је циљ на 
гру па дефи ни са на у распо ну од деце пред школ ског узра ста па све до уче ни ка петог раз-
ре да, одно сно деце са навр ше них 10 или 11 годи на, није искљу че но да ће публи ка ци ју 
кори сти ти и дру га или дру га чи ја публи ка. Наи ме, секун дар на иде ја и јесте била да деца 
позо ву роди те ље да зајед но про ђу кроз нара тив, где би дело непо сред но оста ви ло ути-
сак и на њих, те иза зва ло пове зи ва ње са њихо вим уну тра шњим дете том, одно сно важним 
сег мен ти ма детињ ства, којем се одра сли ина че рет ко вра ћа ју.

Дизајн се у том сми слу састо јао од кре и ра ња актив них поља, поде ље них (уко ли ко изу-
зме мо прву и послед њу, као и најав не стра не погла вља) у три дела: глав но поље, где се 
одви ја визу ел на нара ци ја и реа ли за ци ја интер ак ци ја; нави га ци о на тра ка у којој се нала зе 
ико ни це које се акти ви ра ју пози ва њем или у тач но одре ђе ном тре нут ку; тре ће поље које 
је нај ма ње функ ци о нал но, а акти ви ра се при ти ском на ико ни цу за текст да би се поја вио 
текст који при па да стра ни. Уво ђе ње тек ста за оне који нису љуби те љи зву ка запра во се 
испо ста ви ло као непо тре бан еле мент, јер је визу ел на нара ци ја усло вље на вре мен ским 
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током звуч ног запи са, па у слу ча ју искљу чи ва ња зву ка овај сег мент не би могао бити реа-
ли зо ван. У том сми слу, текст је оста вљен за ону децу која уз звук желе да пра те и текст, 
што у неку руку може има ти еду ка тив ни аспект уче ња чита ња.

У кон тек сту дизај на интер ак ци ја цео про цес се одви јао посте пе но из стра не у стра ну и 
сва ко раз у ме ва ње интер ак ци ја мора ла сам тести ра ти са мало број ном гру пом за тести-
ра ње. Када сам дефи ни са ла про бле ме, неке ико ни це сам изба ци ла, а оста ви ла само оне 
које су јасно ука зи ва ле на поја ву задат ка – поље за акти ви ра ње задат ка и ико ни цу која 
је директ на реак ци ја на изве ден зада так. Осим њих, ту су и функ ци о нал не ико ни це које 
слу же за пози ва ње помо ћи или доби ја ње инфор ма ци ја.

Један од важних сег ме на та рада пред ста вља и избор типо граф ског писма. Писмо Опти
на, аутор ке Оли ве ре Сто ја ди но вић, које садр жи вели ки распон тежи на, пока за ло се као 
одго ва ра ју ће за потре бе рада. За екран ске при ка зе сан се риф но писмо пока за ло се као 
нај по год ни је за чита ње. Осим писма Опти на кори сти се и писмо Ико ни це, намен ски 
напра вље но за књи гу Пусти ме да ура дим сам. Иако су ико ни це могле бити сли чи це, 
мани пу ла ци ја том сли ком мно го је лак ша уко ли ко су ико ни це дефи ни са не век тор ски, 
као слов ни зна ци.

И на кра ју, сам дизајн би се могао дефи ни са ти као дизајн мул ти ме ди јал ног дела, одно-
сно успо ста вља ње рит ма изме ђу зву ка, покре та фото гра фи ја (JS ани ма ци ја) и пра те ћег 
визу ел ног мате ри ја ла које је стил ски тре ба ло ујед на чи ти.

6.5. Дизајн за децу
Дизајн про из во да за децу под ра зу ме ва огром ну одго вор ност, која се тиче како избо ра 
садр жа ја који ћемо им при ка за ти, тако и начи на на који ћемо то при ка за ти. Посто ји увре-
же но мишље ње да, када обли ку је мо диги тал не садр жа је за децу, мора мо на уму има ти 
деч ју пер цеп ци ју штам па ног све та, јер је то оно на шта су нави кли. Како вре ме одми че, 
тако ће ово пра ви ло бити све мање важно, а можда чак и пот пу но зане ма ре но у корист 
диги тал них при ка за, одно сно, пре ћемо у штам пи пра ти ти логи ку диги тал них меди ја јер 
ће деца бити навик ну ти ја на њих.

Недав но сам посма тра ла јед ну бебу која је при шав ши теле ви зо ру поче ла прсти ма по 
екра ну да пра ви покре те „листа ња” као на теле фо ну. Беба још увек не зна да гово ри, али 
уме да упра вља диги тал ним уре ђа ји ма. У том сми слу, дизајн за нове гене ра ци је под ра зу-
ме ва дру га чи ји вид обли ко ва ња свих садр жа ја, па може мо рећи да се у кон тек сту дизај на 
за децу нала зи мо на вели кој пре крет ни ци.

Када дизај ни ра мо за децу, мора мо прво у обзир узе ти узраст, јер раз у ме ва ње и схва та-
ње при ка за ног дра стич но вари ра у одно су на узраст дете та. Тако ђе, потреб но је на што 
јед но став ни ји и јасни ји начин визу ел но кому ни ци ра ти са децом. Уко ли ко посто ји било 
каква неја сно ћа у вези са пору ком коју жели мо да пре не се мо, дете (наро чи то оно мла ђег 
узра ста) ће при ти ска ти „све” на екра ну и некон тро ли са но, одно сно без раз у ме ва ња кори-
сти ти садр жај, чиме се губи свр ха дела. Пред ста вља ње неке при че или књи ге кроз интер-
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ак ци ју са кори сни ком нази ва се геј ми фи ка ци ја (game fi ca tion) и сма тра се да она дово ди 
до бољег раз у ме ва ња садр жа ја.

У кон тек сту овог умет нич ког рада нај ве ћи иза зов је било при ла го ђа ва ње садр жа ја узра-
сту. Прво бит на зами сао била је да књи га буде наме ње на деци пред школ ског узра ста, али 
након што је при ча наста ла, у кому ни ка ци ји са пси хо ло гом Мајом Ман дић Мар ко вић, 
закљу чи ла сам да је књи га наме ње на деци од пред школ ског до тинеј џер ског узра ста, те је 
као таква мора ла бити реде фи ни са на. У том сми слу прво бит ни зада ци су про ме ње ни, да 
би се сте пен њихо ве сло же но сти попео на ког ни тив ни ниво про сеч ног чита о ца ове узра сне 
гру пе. У том сми слу било је потреб но при ла го ди ти визу ел ни мате ри јал. Основ визу ел ног 
мате ри ја ла чине фото гра фи је из лич не фото-архи ве, и ту ника кве про ме не није могло 
бити, али начин њихо ве интер пре та ци је, начин на који ће се нара тив визу ел но раз ви ја ти, 
могао је бити дале ко сло бод ни ји у тума че њу него да је књи га оста ла наме ње на само деци 
пред школ ског узра ста.

Оно што оста је као морал но и етич ко пита ње, а што је и моје дете иста кло као про блем 
у савре ме ном кон тек сту, јесте при ка зи ва ње наге деце. У вре ме ну у којем су ове фото гра-
фи је наста ле, нагост деце није пред ста вља ла нити иза зи ва ла про бле ме са који ма се нове 
гене ра ци је сусре ћу. Данас је у мно гим земља ма она на јав ним мести ма, попут пла же, 
забра ње на. Ипак, фото гра фи је које се овде при ка зу ју одраз су јед ног дру га чи јег вре ме-
на, у којем пока зи ва ње ова квих сце на није дово ђе но у пита ње. Пре но ше ње таквог ста ва 
у савре ме ни тре ну так оправ да но је кроз кон текст умет нич ког дела. 

6.6. Звук / аудио-запи си
Како је књи га прво бит но била зами шље на као публи ка ци ја за децу пред школ ског узра-
ста, која још не уме ју да чита ју, тако се аудио-запис у коме се поја вљу је нара тор при че 
намет нуо као њен неиз о став ни део. Иако се вре ме ном тежи ште при че поме ри ло на мало 
ста ри ју децу, иде ја о звуч ној при чи наста ви ла је да посто ји, можда као већ осми шље ни 
део цели не, а можда и као поди за ње дела на сте пен више ме диј ског. Прва осо ба коју сам 
зами сли ла као нара то ра била је глу ми ца Вла ди сла ва Ђор ђе вић, са којом делим касни ји 
део свог детињ ства, а која запра во чини огро ман део детињ ства мно ге наше деце, јер је 
свој глас дала број ним лико ви ма у син хро ни зо ва ним црта ним фил мо ви ма, попут Сун ђе ра 
Боба, Пипи Дуге Чара пе, Доре, Рабла из Патрол них шапа, Пче ли це Маје и дру гих. 

Осим Вла ди сла ве, као глав ног нара то ра, у при чи се поја вљу је и глас задат ка, који при па-
да мом сину Гво зде ну Сре те но ви ћу. Пра вље ње раз ли ке у сег мен ту зада та ка напра вље но 
је ради раз два ја ња носе ће при че и оно га што чини спо ред ну цели ну и упу ћу је на интер-
ак ци ју. Глас дете та је у том сми слу био поже љан, због раз ли ке изме ђу ова два вида при че 
али и ради „при бли жа ва ња” деци, тако да оно што тре ба да ура де више зву чи као сарад ња 
дру га ра него као наред ба одра сле осо бе. 

Сни ма ње целе при че изве де но је у про фе си о нал ном сту ди ју Петра Руди ћа, музи ча ра 
и про ду цен та, вели ког мага диги тал ног зву ка, који је и сам неко ли ко месе ци пре сни ма-
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ња зако ра чио поно во у свет детињ ства, добив ши дете. Након сни ма ња, Петар је обра дио 
звук и поде лио на сег мен те по стра на ма. Додат ни еле мен ти зву ка пре у зе ти су са сај та за 
сло бод но пре у зи ма ње зву ка.124

6.7. Сце на рио и струк ту ра интер ак ци ја
Пре него што се уђе у про из вод њу било ког диги тал ног интер ак тив ног про из во да, важно је 
напра ви ти архи тек ту ру интер ак ци је, а то је, као што је рани је обја шње но, посао посеб ног 
чла на тима. Гра ђе ње ове архи тек ту ре (ого ље не од додат них садр жа ја) омо гу ћа ва дизај-
не ру да осми сли кому ни ка ци ју и све кора ке у њој, а про гра ме ру да при ме ни јасан кôд 
који неће код кори сни ка иза зи ва ти недо у ми це током кре та ња кроз интер ак ци ју, одно-
сно кроз цео про из вод од почет не до крај ње тач ке. Обич но се струк ту ра или архи тек ту ра 
интер ак ци ја пра ви кроз мапе, које има ју и сво је поте зе кре та ња у виду стре ли ца. Овим 
при сту пом дефи ни ше се чему или којој стра ни се при сту па, шта је ту интер ак тив но и шта 
ће се сле де ће деси ти.

Посто је разни про гра ми који се кори сте за визу ел ну изра ду мапа интер ак ци ја. Међу 
нај по зна ти ји ма су Mic ro soft Visio125, Omni Graf le126, Axu re127, али тако ђе се могу пра ви ти 
и ана лог не мапе пре ко postit notes (јед на од попу лар них тех ни ка мето до ло ги је Design 
Thin king).

Струк ту ру интер ак ци ја напра ви ла сам прво као комен та ре у скло пу при че. Како сам сама 
пре у зе ла мно ге уло ге чла но ва тима који раде на диги тал ном интер ак тив ном про из во ду, 
тако ми визу е ли за ци ја интер ак ци ја није била нео п ход на. У том сми слу, струк ту ра интер-
ак ци ја била је посе бан тек сту ал ни запис у којем су са стра не били дода ти комен та ри који 
опи су ју шта се деша ва након неког завр ше ног дела нара ти ва, како дете зна да тре ба да 
ура ди зада так, како се потвр ђу је да је зада так успе шно ура ђен, на који начин тре ба да се 
пре ђе на сле де ћу стра ну и сл. На осно ву тих комен та ра могла се ура ди ти ана ли за могу ћег 
изво ђе ња.

Потом је усле ди ла фаза истра жи ва ња наве де них зах те ва, одно сно про на ла же ња нај бо-
љих реше ња за жеље не интер ак ци је и про на ла же ња функ ци о нал них при ме ра упо тре бе 
на дру гим мести ма, како би се схва ти ле могућ но сти и сло же но сти задат ка.

Код кре и ра ња интер ак ци ја (што важи и за кре и ра ње било ког сај та) вео ма је важно води-
ти рачу на да се са свих стра ни ца може при сту пи ти основ ним стра ни ца ма које нас пове зу ју 
са остат ком садр жа ја (глав на нави га ци ја). Неке стра не мора ју увек бити доступ не, попут 
почет не стра не, садр жа ја и сл. У комер ци јал ним про јек ти ма то је читав низ стра на које 
се нала зе у скло пу глав ног мени ја. Све оно што није глав на нави га ци ја нази ва се кон тек

124  Fre e so und https://fre e so und.org / [приступљено: 01. 7. 2022.]
125  Visio https://www.mic ro soft.com /sr-latn-rs/mic ro soft-365/visio/flow chart-soft wa re 

[приступљено: 6. 7. 2022.]
126  Omni Graf le https://www.omni gro up.com/omni graf le [приступљено: 6. 7. 2022.]
127  Axu re RP https://www.axu re.com / [приступљено: 6. 7. 2022.]
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сту ал на нави га ци ја, и поја вљу је се само на оним стра на ма где је потреб на у одре ђе ном 
кон тек сту.128 Све ово дово ди нас до закључ ка да се кроз веб-стра не не може мо кре та ти 
лине ар ним путем, већ искљу чи во дина мич ким начи ном раз ми шља ња, па самим тим и 
таквом логи ком.

Након прве ана ли зе интер ак ци ја и попи са про бле ма, дошли смо до дру гог попи са који 
је дао бољу и јасни ју струк ту ру про јек та. Овај про је кат, иако у виду сај та који има дели-
мич ну могућ ност дина мич ког кре та ња, ипак је зами шљен као лине а ран, због тежње да се 
зада ци извр ше од почет ка до кра ја, без могућ но сти пре ска ка ња. Сва ка ко да неки сег мен ти 
тра ке за нави га ци ју, као и спољ ни више ме диј ски лин ко ви, који пред ста вља ју надо град њу 
про јек та, чине његов дина мич ки део.

Кона чан попис интер ак ци ја и сама режи ја ани ма ци ја напра вље ни су у HTML фај лу, како 
би се садр жај тач но поде лио на стра не. Тада је одре ђе но да се рад састо ји од укуп но 44 
HTML стра не (не рачу на ју ћи екс тер не и допун ске садр жа је).

6.8. Изра да фото-илу стра ци ја и фото-ани ма ци ја
Прво бит на иде ја је била да се илу стра ци је изве ду у виду stopmotion ани ма ци ја сни мље-
них у посеб ном про гра му на мобил ном теле фо ну. Прва проб на фаза изве де на је уз помоћ 
фото гра фи ја које су пред ста вља ле улаз у при чу. Та проб на ани ма ци ја тра ја ла је 4 секун де 
и њена вели чи на је била 8 MB. Иако је то била ски ца буду ће пра ве ани ма ци је, поја ви ла 
се забри ну тост за вели чи ну запи са и њего ву дужи ну отва ра ња пре ко интер не та. Конач на 
реа ли за ци ја ани ма ци ја тре ба ло је да буде изве де на уз помоћ сни мље них фото гра фи ја, 
обра ђе них и опсе че них, које би биле покре ну те и ускла ђе не са зву ком уз помоћ про гра ма 
Ado be After Efects, тако ђе stopmotion тех ни ком. За потре бе реа ли за ци је рада, одно сно 
при ка за симу ла ци је интер ак ци ја, ани ма ци је су изве де не стан дард ним начи ном ани ми-
ра ња еле ме на та у овом про гра му. Вели чи на запи са кори го ва на је кон вер то ва њем видео-
запи са са MOV екс тен зи јом у MP4, уз помоћ посеб ног open sour ce про гра ма за кон вер то-
ва ње ова квих запи са – Hand Bre ak. 

Вели ки иза зов пред ста вља ло је пре ба ци ти све ани ма ци је у HTML језик. Наи ме, покрет 
у ани ма ци ји је морао бити забе ле жен коор ди на та ма тача ка које дефи ни шу ста зу пре ко 
којих се еле мен ти кре ћу. Истра жи ва њем могу ћих реше ња дошли смо до опци је Path у 
про грам ском јези ку Java, која омо гу ћа ва да се обје кат кре ће по зацр та ној пута њи. Испро-
ба ва њем смо утвр ди ли да се више обје ка та може неза ви сно кре та ти по сво јим пута ња-
ма и исто вре ме но се пре кла па ти. Ово је бит но олак ша ло рад, јер је дра стич но ума њи ло 
вели чи не запи са. Дефи ни са ње пута ње помо ћу низа тача ка било је изу зет но тешко на 
осно ву про на ђе них при ме ра скрип та, да бисмо даљим истра жи ва њем дошли до Path SVG 
еди то ра, у којем је било могу ће нацр та ти ста зу чији запис се могао иско пи ра ти у кôд на 
јези ку Java Script.

128  Dave Wood, op. cit., str. 46
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И поред ове олак ши це, исцр та ва ње пута ња за кре та ње фото гра фи ја које су пра ти ле 
ритам при че било је гото во немо гу ће, па сам се вра ти ла на иде ју пра вље ња ани ма ци ја у 
про гра му After Efects, јер је у њему било могу ће пра ти ти ритам гово ра и ускла ђи ва ти га 
кроз покре те кре та ња фото гра фи ја и оста лих еле ме на та са основ ном при чом. Пита ју ћи се 
како ће на кра ју то све бити пре тво ре но у HTML, потра жи ла сам одго во ре на пре тра жи ва-
чу Гугл и нашла реше ње у виду додат ка (plu gin) за After Efects под нази вом BodyMovin129, 
који запра во пре тва ра сва ку ани ма ци ју у посе бан JSON запис, одно сно у низ цифа ра које 
пред ста вља ју коор ди на те кре та ња, упра во на исти начин на који то ради и SVG еди тор.

Пре тва ра ње фото гра фи ја у илу стра тив ни мате ри јал за овај про је кат одви ја ло се у неко-
ли ко фаза. Фото гра фи је је нај пре било потреб но дора ди ти, напра ви ти одре ђе не корек ци је 
боја, потом их обре за ти и осло бо ди ти непо треб них поза ди на, а затим ани ми ра ти на тач но 
одре ђен начин. У току рада на дора ди фото гра фи ја уочи ла сам да нијед на од њих више 
није била она прво бит на фото гра фи ја коју сам гле да ла кроз објек тив теле фо на, јер су се 
на сва кој, након уве ћа ња, поја вљи ва ли оти сци прсти ју, пуко ти не, одра зи окол не при ро де 
с места где сам фото гра фи са ла. Одлу чи ла сам да све те пра те ће дета ље оста вим, јер су са 
собом носи ли одре ђе ну сим бо ли ку и отва ра ли нови про стор за сагле да ва ње фото гра фи је 
као засеб не цели не помо ћу које се на више начи на може испри ча ти при ча. Прво, оти сци 
прсти ју могли су при па да ти и неко ме од мојих пре да ка, можда чак и неко ме ко више није 
међу нама. Ти оти сци прсти ју, којих је било мно го, могли су при па да ти род би ни или при-
ја те љи ма. Потом, фото гра фи је сам фото гра фи са ла на селу, а изнад мене је била вино ва 
лоза, тј. лишће вино ве лозе и поне ки грозд, тако да се на поје ди ним фото гра фи ја ма одсли-
ка ва зеле на боја, одно сно упра во та вино ва лоза. Како то дрво носи одре ђе ну сим бо ли-
ку130 која се савр ше но укла па ла у моју при чу, одлу чи ла сам да одсја је оста вим, што ујед но 
пред ста вља и сво је вр сну дора ду фото гра фи је и дру га чи ју интер пре та ци ју ори ги на ла. 

У току ства ра ња, визу ел ни нара тив ком по зи ци је је било потреб но допу ни ти недо ста ју-
ћим еле мен ти ма да би се одр жао ритам и схва тио нара тив ни ток. Поред фото гра фи ја из 
лич не архи ве (при мар не и секун дар не поро ди це) кори шће не су и фото гра фи је са плат-
фор ме Fre e pik пре ко пла ће ног нало га.

У току рада на ани ма ци ја ма, осми шља ва ла сам ком по зи ци је пажљи во одре ђу ју ћи сва ки 
кадар и посма тра ју ћи га као засеб ну стра ну, која и као ста ти чан кадар може да чини склад-
ну ком по зи ци ју. Како је при ча одми ца ла, тако се мењао и фото граф ски стил, па и боје, 
коло ри ти, и све више су се са фото гра фи ја ма из архи ве мојих роди те ља меша ле фото-
гра фи је из моје лич не архи ве. Пре кла па ње при ча пред ста вља и пона вља ње поро дич них 
при ча и пре та па ње поро дич не енер ги је пре ма потом ци ма и вра ћа ње назад ка пре ци ма. 
Ова ква игра је у самом про це су рада буди ла све већу инспи ра ци ју за наста вак, али је и 
чита ње тих сли ка и визу ел ног нара ти ва поче ло да доби ја све сло је ви ти ју сим бо ли ку.

129  Bodymovin https://aescripts.com/bodymovin/ [приступљено: 1. 7. 2022.]
130  Sim bo li ka vino ve loze u narod noj tra di ci ji http://www.art nit.net /flo ra-doma/item/5474-sim bo-

li ka-vino ve-loze-i-gro%C5%BE%C4%91a.html [приступљено: 4. 7. 2022.]
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Завр шен рад састо ји се од 44 видео-ком по зи ци је, које се могу посма тра ти у непре ки-
ну том низу, који као такав може и бити при ка зан. Тако ђе, посто ји и могућ ност накнад ног 
искљу чи ва ња дело ва са симу ла ци јом интер ак ци ја, што би ову књи гу могло пре тво ри ти у 
дру га чи ји медиј.

6.9. Про гра ми ра ње/коди ра ње
Про гра ми ра ње сај та, одно сно изра да скрип то ва за потре бе ани ма ци ја и интер ак ци ја, сле-
де ћа је фаза и надо град ња овог рада. У иде ал ним усло ви ма ова фаза дово ди до финал ног 
про из во да. За фина ли за ци ју рада и њего во ускла ђи ва ње са жеље ним резул та ти ма потре-
бан је мно го већи тим, као и сред ства који ма би се тај рад финан си рао. У том сми слу, крај њи 
циљ про јек та, изван гра ни ца овог док тор ског рада, пред ста вља реа ли за ци ју сај та у цели ни. 

Да би диги тал на интер ак тив на књи га про јек та Пусти ме да ура дим сам могла да функ ци-
о ни ше и буде про чи та на, било је потреб но да се сајт коди ра, а да се интер ак ци је про гра-
ми ра ју. Коди ра ње веб-стра на под ра зу ме ва позна ва ње јези ка HTML и CSS и њихо во међу-
соб но пове зи ва ње. Оба јези ка су ми добро позна та, буду ћи да сам их актив но кори сти ла 
још деве де се тих годи на, како у умет нич ким, тако и у комер ци јал ним про јек ти ма, раде ћи 
на пози ци ји веб-дизај не ра. Тре ба иста ћи да су у међу вре ме ну ови јези ци знат но ево лу-
и ра ли и њихо ве могућ но сти су умно го ме про ши ре не. Мно ге ства ри које су деве де се тих 
годи на биле неза ми сли ве и зах те ва ле вео ма добро позна ва ње сло же них про грам ских 
јези ка, данас је могу ће изве сти уз помоћ позна ва ња и упо тре бе одго ва ра ју ћег кода. HTML 
5 и CSS 3 су јези ци нове гене ра ци је који се сва ко днев но раз ви ја ју, а ново сти се беле же на 
мно гим сај то ви ма, међу који ма је нај ре ле вант ни ји https://www.w3.org/. Међу тим, како 
је гото во немо гу ће пра ти ти њихов сва ко днев ни раз вој, глав на моти ва ци ја за истра жи ва-
ње нови на у овим јези ци ма јесте потре ба за реа ли за ци јом одре ђе не иде је. Кре и ра ју ћи 
и осми шља ва ју ћи ову књи гу, пре тра жи ва ла сам базе сај то ва у циљу нала же ња начи на 
да неку акци ју или интер ак ци ју изве дем. Данас је тех но ло ги ја толи ко напре до ва ла да је 
могу ће изве сти гото во све што зами сли те. Пита ње је само вре ме на које је потреб но да се 
одре ђе ни зада так реа ли зу је и, нарав но, позна ва ња свих дело ва јези ка и еле ме на та које 
је потреб но кори сти ти да би се про ме на изве ла. 

За потре бе овог рада, по све му дру га чи јем од комер ци јал них про је ка та, кори сте се 
скрип то ви који нису у тако честој упо тре би. Неке од еле ме на та потреб но је ком би но ва ти 
и пре кро ји ти да би функ ци о ни са ли у сло же ној цели ни.

Први про блем са којим смо се про гра мер и ја суо чи ли јесте при ла го ђа ва ње сај та екра-
ни ма раз ли чи тих димен зи ја. На самом почет ку оду ста ли смо од пот пу ног при ла го ђа ва ња 
раз ли чи тим уре ђа ји ма (respon si ve design), јер рад није зами шљен тако да се може кори-
сти ти на мобил ним уре ђа ји ма. Зато смо поде си ли да се, при ли ком при сту па ња сај ту са 
мобил ног уре ђа ја, поја ви пору ка да сајт није пред ви ђен за тај уре ђај и вер ти кал не при-
ка зе. За при каз зами шљен у овој публи ка ци ји потреб ни су екра ни већих димен зи ја на 
који ма је олак ша на мани пу ла ци ја.



75

Први зада так је био при ла го ди ти заро ти ра ни при каз пози ци о ни ран на фото гра фи ји 
свим екра ни ма на јед нак начин.131 Потом, вели ки иза зов су пред ста вља ле пре пре ке које 
су савре ме ни пре тра жи ва чи (с раз ло гом) поста ви ли, као што је уки да ње ауто мат ске опци је 
за покре та ње видеа и зву ка, што је помо ћу скрип то ва и посту па ка, про на ђе них на сај то ви-
ма и фору ми ма, тре ба ло пре бро ди ти. То нас је дове ло до иде је да сајт оспо со би мо прво 
за онај пре тра жи вач који се нај ви ше кори сти, а то је Goo gle Chro me, а у неким касни јим 
фаза ма при ла го ди мо и оста ли ма, који се ређе кори сте. 

Сле де ћа пре пре ка на коју смо наи шли била је импле мен та ци ја JSON фај ла у HTML стра-
ну, одно сно пре по зна ва ња дело ва кôда који би за уво ђе ње сег ме на та интер ак ци је мора ли 
бити про гра ми ра ни.

Коли ко год је посао на изра ди ова квог сај та иза зо ван, јер зах те ва сасвим дру га чи ји начин 
раз ми шља ња у одно су на онај за кре и ра ње комер ци јал них сај то ва, уто ли ко је рад на истра-
жи ва њу за про на ла же ње реше ња зани мљи ви ји и не дозво ља ва вам да напу сти те иде ју док 
то реше ње не про на ђе те.

Про гра ми ра ње у свр ху пра вље ња умет нич ких дела поље је које пру жа оби ље могућ но сти 
и гото во да личи на јед ну сасвим нову галак си ју, што се све више пока зу је на раз ли чи тим 
фести ва ли ма диги тал не и елек трон ске умет но сти.

6.10. Упо тре ба књи ге
Интер ак тив на диги тал на књи га Пусти ме да ура дим сам доступ на је јав но сти на адре си 
https://pusti me da u ra dim sam.org/ од авгу ста месе ца 2022. годи не, у виду видео-симу ла ци је 
буду ћег сај та, и може јој при сту пи ти сва ко, неза ви сно од узра ста и места на којем се нала-
зи. Књи зи може да се при сту пи кли ком на дуг ме ЗАПОЧ НИ МО!, чиме се ујед но при хва та 
одго вор ност за ово сво је вр сно путо ва ње кроз моје детињ ство, у којем сва ко на свој начин 
уче ству је у њего вој рекон струк ци ји. У реа ли зо ва ној вер зи ји сај та стра не неће бити могу ће 
пре ска ка ти, али ће при чу бити могу ће напу сти ти и вра ти ти јој се поно во на истом месту, 
те ода тле наста ви ти даље путо ва ње. Реа ли за ци ја сај та као финал ног про из во да је у току 
и пла ни ра на је за зиму 2023. годи не.

Иако ова ква књи га пред ста вља завр ше ну цели ну, њена пред ност је могућ ност непре ста-
ног допу ња ва ња, како новим сег мен ти ма из мог детињ ства које будем сма тра ла инте ре-
сант ним, тако и туђим при ча ма и опа жа њи ма. На тај начин овај про је кат, у неком тре нут ку, 
пре ра ста сам себе. Оста вље но му је да живи као засе бан енти тет који има сво ју непо зна ту 
будућ ност.

131  How to Cre a te Mobi le Games for Diff e rent Scre en si zes and Reso lu ti ons https://fel go.com /doc /
fel go-dif e rent-screen-sizes/ [приступљено: 30. 5. 2021.]
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7. СМЕР НИ ЦЕ ЗА ДАЉА ИСТРА ЖИ ВА ЊА

Даље истра жи ва ње, које би се засни ва ло на овом про јек ту, могло би се кре та ти у неко ли ко 
пра ва ца. Као што је већ рани је наве де но, у самом про це су рада на про јек ту поја ви ло се 
оби ље иде ја и могућ но сти раз гра на ва ња про јек та, а сигур ни смо да ће се поја ви ти и након 
што се напра ви дис тан ца у одно су на про је кат.

Први пра вац, који је већ у про це су реа ли за ци је, јесте кре и ра ње скрип то ва за сајт који 
ће дизај ни ра не интер ак ци је ста ви ти у реал ну функ ци о нал ност. До дату ма одбра не овог 
умет нич ког про јек та тре ба ло би да и ова фаза буде гото ва. 

Дру га могућ ност раз ра де било би дода ва ње додат них доку мен тар них садр жа ја на посто-
је ћи сајт, попут исто риј ских аудио-визу ел них фака та који би били у кон тек сту про ши ри-
ва ња нара ти ва. У том сми слу пове ћа ла би се доку мен тар на вред ност дела, не само у виду 
лич не и поро дич не исто ри је већ на нивоу дру штве ног кон тек ста.

Тре ћа могућ ност про ши ри ва ња про јек та, за чију импле мен та ци ју није било могућ но сти 
у овој фази рада, јесте да се све интер ак ци је, одно сно рекон струк ци је које деца изве ду у 
овом раду, забе ле же и архи ви ра ју у посеб ној бази пода та ка, под име ном које би дете уз 
сагла сност роди те ља наве ло. Од архи ви ра них радо ва из базе напра ви ли бисмо изло жбу 
и књи гу, које би пред ста вља ле аутен ти чан при каз могу ћих рекон струк ци ја мог детињ ства, 
и то у вели ком бро ју вер зи ја.

Потом, на осно ву ску пље не архив ске фото-гра ђе могу ће је напра ви ти истра жи ва ње које 
би резул ти ра ло посеб ном публи ка ци јом (можда опет диги тал ном) или посеб ном изло-
жбом, засно ва ној на дета љи ма који су се поја ви ли захва љу ју ћи уве ћа њи ма на каме ри 
теле фо на. Дру ги носе ћи мотив могао би се одно си ти на река дри ра ње фото гра фи ја и њихо-
во уве ћа ње на мести ма где се поја вљу је мо мој брат и ја. Овај про је кат би се засни вао на 
оно ме што у фото-дија ло гу оста је неиз ре че но, одно сно на рекон тек сту а ли за ци ји дога ђа ја 
и дава ња прет по став ки шта се тада деша ва ло и какав се раз го вор могао води ти, до емо-
тив ног одно са при ка за ног кроз фото гра фи је.

Тако ђе, кроз пар ти ци па тив ну умет ност деце (пре све га из дија спо ре или деце еми гра-
на та), у зајед нич кој интер ак ци ји кре и ра ју се дела која све до че о важно сти поро дич ног и 
кул тур ног насле ђа, а у циљу очу ва ња лич ног и колек тив ног иден ти те та.
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Сва ка ко ће моја даља истра жи ва ња и рад у обла сти умет но сти бити усме ре ни ка теми 
поро дич ног насле ђа и ожи вља ва њу свих вред но сти које из про шло сти пре ко пре да ка 
дола зе до нас. Важну уло гу у том истра жи ва њу игра ју архив ске фото гра фи је и архив ски 
објек ти, или њихо ве интер пре та ци је кроз усме на пре да ња.
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8. ЗАКЉУ ЧАК

Умет нич ки рад Пусти ме да ура дим сам прво бит но је зами шљен као иде ја о истра жи ва њу 
гра ни ца књи ге, у којем би се гра ни це књи ге пре и спи ти ва ле у диги тал ној фор ми. До ове 
иде је је дошло због све веће упо тре бе диги тал них фор ма та у свим сфе ра ма умет но сти, док 
књи ге, иако се већ деце ни ја ма наја вљу је крај штам пе и нова диги тал на ера, нису нашле 
свој сигу ран пут нити пра вац кре та ња кроз диги тал ну еру. Наи ме, на почет ку раз во ја диги-
тал них умет но сти, па све до њихо ве екс пан зи је, публи ка ци је су доне кле успе ва ле да пра те 
овај раз вој. На кра ју, сва дана шња про дук ци ја папир них изда ња се до финал ног про из во да 
и одви ја диги тал но. Са поја вом интер не та и интер ак ци је као опци је за диги тал но изда ва-
штво, публи ка ци је су се при кљу чи ле екс пан зи ји диги тал ног фор ма та, али дале ко од тога 
да су у сто пу успе ва ле да пра те тај раз вој и све већи тех но ло шки бум. И поред диги тал них 
фор ма та, попут PDF-а и базич них интер ак ци ја које су у њему могу ће (које су 12. јану а ра 
2021. уки да њем про гра ма Ado be Flash оне мо гу ће не, да би се касни је вра ти ле кроз ePub и 
дру ге фор ма те), при ка зи ва ња мул ти ме ди јал них садр жа ја, а касни је и могућ но сти про ши-
ре не реал но сти, публи ка ци је су задр жа ле свој основ ни облик. Сви поку ша ји обја вљи ва ња 
изда ња за децу, која су нај ши ре поље за пре зен то ва ње тех но ло шких достиг ну ћа, све ла су 
се на мале изда вач ке куће са ама тер ским илу стра ци ја ма и ани ма ци ја ма, пре ко тран спо но-
ва ња папир них изда ња у диги тал не у обра зов не свр хе (што се поја ви ло и у нашој земљи). 
Неких озбиљ ни јих захва та у пољу књи жев но сти за децу или одра сле нема. Истра жу ју ћи 
зашто је то тако, нисам наи шла на одго ва ра ју ћа тума че ња и одго во ре. Међу тим, као важан 
фак тор у овој сфе ри исти че се огро ман раз вој инду стри је игри ца, у који ма су сви визу ел-
ни нара ти ви запра во и садр жа ни. Књи гу је у сва ком погле ду код деце заме нио уре ђај са 
игри ца ма, сада већ сву да лако досту пан, а потен ци јал ну интер ак тив ну диги тал ну књи гу 
заме ни ле су игри це, обли ко ва не на дале ко сло же ни ји, детаљ ни ји и комер ци јал ни ји начин. 
Вели чи на тима који ства ра јед ну игри цу пре ма шу је број људи анга жо ва них у било којој 
сфе ри изда ва штва, као и новац који се ула же у ову инду стри ју. 

У том сми слу, раз вој умет нич ких про је ка та засно ва них на диги тал ној реа ли за ци ји и 
интер ак ци ји, кроз које се могу испри ча ти раз ли чи ти садр жа ји, интер пре ти ра ти књи жев-
на дела или која се ком плет но могу реа ли зо ва ти на један дру га чи ји начин, може запра во 
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поме ри ти гра ни це књи ге умет ни ка какве позна је мо данас132. Но, то је дру го поље истра жи-
ва ња, можда на Факул те ту при ме ње них умет но сти у Бео гра ду, кроз раз ли чи те кури ку лу ме 
и ино ва тив не сту дент ске про јек те.

Кроз док тор ски умет нич ки про је кат Пусти ме да ура дим сам при ка зан је могу ћи изглед 
диги тал не интер ак тив не књи ге. У испи ти ва њу гра ни ца нове књи ге кори шће не су раз ли-
чи те могућ но сти. Те могућ но сти су вео ма број не и увек посто ји про стор да се посто је ћа 
књи га про ши ри и изме ни дода ва њем нових, дру га чи јих и ино ва тив ни јих реше ња или да се 
напра ви на дру га чи ји начин, уз при ме ну дру гих тех но ло ги ја. Резул та ти про јек та пока за ли 
су да визу ел ни нара тив, пот по мог нут више ме диј ским могућ но сти ма, даје вид но дру га чи-
је резул та те у пои ма њу писа ног дела. Kњига као више ме диј ско дело акти ви ра ско ро сва 
чула, која актив но уче ству ју у дожи вља ју тог дела. Оно што види мо као недо ста так ова кве 
реа ли за ци је визу ел ног нара ти ва јесте мањак про сто ра да деца само стал но зами шља ју и 
ожи вља ва ју поје ди не сег мен те нара ти ва, упра во због пре те ра ног анга жо ва ња чула. Опет, 
књи ге кре и ра не на овај начин и обја вље не на интер не ту могу ће је непре ста но мења ти, 
дода ва ти им нове инфор ма ци је, могућ но сти, или их кори го ва ти у одно су на нова иску ства. 
Уто ли ко је диги тал на интер ак тив на књи га дело које може живе ти и расти, попра вља ти се 
уз нова сазна ња и могућ но сти, баш као и човек.133

Како зами шљам буду ћу књи гу?
Када умре мо, на над гроб ној пло чи могли би уме сто нашег име на да буду укле са ни QR 
код, или FB и IG налог. То би биле књи ге нашег живо та. Онај ко дође могао би да их ске ни-
ра или отво ри стра ну и сазна нешто о нашем живо ту. Тако би нас после смр ти са инте ре-
со ва њем посе ћи ва ли и наши дале ки потом ци, у жељи да сазна ју нешто о сво јим пре ци ма.

132  How books can open your mind | Lisa Bu https://www.youtu be.com/watch?v=6ibCtsHgz3Y 
[приступљено: 15. 6. 2020]

133  The Joy of Books https://www.youtu be.com/watch?v=SKVcQnyEIT8 [приступљено: 14. 10. 
2021]
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9. ЗАХВАЛ НОСТ

Рад на овом про јек ту тра јао је девет годи на. Не могу се похва ли ти да је све веме био 
интен зи ван, али су била интен зив на деша ва ња која су дове ла до ради кал них про ме на 
у финал ној реа ли за ци ји овог дела. Мења ле су се окол но сти, а мења ла сам се и ја, као 
ства ра лац и као лич ност. На том путу упо зна ла сам мно го људи који су бит но ути ца ли на 
фор ми ра ње рада, који су ме мења ли, под у ча ва ли, отва ра ли нове погле де на живот и умет-
ност. Сви они помо гли су ми да пора стем и, што је нај ва жни је, дођем до кра ја ове вели ке 
и тешке при че. Сва ком од њих посеб но бес крај но сам захвал на и сва ко од њих зна у чему 
и по чему и коли ко ценим сва ки њихов удео у овом мени важном про це су. Да би оста ло 
запам ће но и да би захвал ност оста ла трај но забе ле же на поме ну ћу их и на овим стра на ма.

Увек и прво захвал на сам сво јим роди те љи ма Ђор ђу и Ани, на све му што су за мене чини-
ли и чине, пре све га у кон тек сту обра зо ва ња, и то у нај те жим вре ме ни ма, а онда и због 
тога што су ми омо гу ћи ли да се про фе си о нал но оства рим на начин на који сам желе ла и, 
нарав но, захвал на сам им за Живот, како то Берт каже, овај див ни живот који су ми пода-
ри ли и омо гу ћи ли да га поно сно пре не сем даље сво јој деци. 
Потом сам захвал на мом мужу Мики и деци Гво зде ну и Огње ну на стр пље њу да се овај 
про је кат окон ча, на вре ме ну које због њега нисмо про ве ли зајед но. Огње на је овај про је кат 
зате као док је још био у сто ма ку, зва ли смо га беба док то ранд. Гво зде ну хва ла на бри зи 
да слу чај но не про ма шим неки рок, али и на актив ном укљу чи ва њу у сам про је кат, дају ћи 
свој глас у зада ци ма, као и свој теле фон за понов но беле же ње фото-архи ве.
Хва ла Оли ве ри Сто ја ди но вић, увек и сву да при сут ној као вели ка подр шка у мом раду 
у сва ком сми слу. У овом про јек ту ста ја ла је чвр шће од сту ба у иде ји да се рад дове де до 
кра ја, често балан си ра ју ћи изме ђу сво је жеље да се рад завр ши и моје немо гућ но сти да 
се ухва тим у коштац са темом. На кра ју је побе ди ла. 
Хва ла мојим учи те љи ца ма Љиљи Ћоро ка ло и Маји Ман дић Мар ко вић које су ме упу ти ле 
у тај не поро дич них кон сте ла ци ја. Оно што сам про шла с њима више је од шко ле и уче ња. 
Уз њих сам нау чи ла шта је поро ди ца, зашто су нам пре ци важни и како свет функ ци о ни ше. 
И захва љу ју ћи њима ова при ча је наста ла и доби ла сми сао и свр ху.
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Хва ла Мили ци Перић на нежној подр шци и вечи тој спрем но сти да про на ђе књи гу која ми 
је потреб на и про чи та све што напи шем, про ко мен та ри ше на пра ви начин, дају ћи пра ви 
саве ти или бла го твор ну корек ци ју.
Хва ла мом мен то ру, про фе со ру еме ри ту су Бра ни ми ру Кара но ви ћу, који ме је вечи то 
под се ћао на назив мог рада и ту вели ку одго вор ност у реа ли за ци ји ста вљао на моја леђа, 
тамо где одго вор ност одра слих и бора ви.
Хва ла про фе со ру Пете ру Пур гу, мом комен то ру, који је био ту на сва ки наго ве штај да се 
са про јек том нешто деша ва, као и на жељи да добро вољ но допри не се овој обла сти и мом 
ака дем ском напре до ва њу.
Хва ла Све ти сла ву Сими ћу што се посве тио мом про бле му и упо знао ме са Васи ли јем про-
гра ме ром, а онда вели ко хва ла Васи ли ју Мили чи ћу што је ску пио хра брост да се у сво јим 
годи на ма упу сти у ова ко ком пли ко ван рад и одво ји вре ме и зна ње да се он уна пре ди.
Хва ла Ива ну Милен ко ви ћу који је увек нестр пљи во чекао сле де ћи про блем који ће да 
реши, што је при ско чио у помоћ у нај кри тич ни јем тре нут ку и пре у зео одго вор ност за 
вели ке ства ри.
Бес ко нач но хва ла Вла ди сла ви Ђор ђе вић Ваци, која је као ветар доју ри ла да озву чи моју 
при чу и у њу уне се један посе бан чароб ни дух, те оства ри мој сан да сво јим гла сом ожи ви 
при чу мог детињ ства.
Хва ла мом куму Петру Руди ћу, који је у свом пре за у зе том дану нашао вре ме на да сни ми 
Вацин глас и допри не се про фе си о нал но сти у изво ђе њу овог про јек та.
Хва ла Јеле ни Матић што је у нај ва жни јем момен ту, у тре нут ку свих про ме на, спрем но 
поде ли ла лите ра ту ру на тему лич них фото граф ских архи ва и радо ва умет ни ка у тој обла-
сти.
Хва ла Јули ја ни Про тић, Мари ја ни Пау но вић и Јани Оршо лић што су увек биле ту за 
нежне и топле речи подр шке, за обја шње ња и помоћ у сва ком тре нут ку када је она била 
потреб на.
Хва ла лек тор ки Бра ни Тар бук која се побри ну ла да сва сло ва дођу на сво је пра во место.
И на кра ју, али не мање важно, хва ла свим мојим дра гим при ја те љи ма и рођа ци ма уз 
које растем, са који ма учим и поста јем бољи човек, који су на све могу ће начи не увек ту 
за мене, са топлим речи ма, саве ти ма, иде ја ма и подр шком да у сво јим зами сли ма успем: 
Мари ји Тара би, Јани Бата јић, Сањи Ага то но вић, Мари ји Илић, Мило шу Или ћу, Бра ни-
сла ву Бата ји ћу, Весни Бата јић, Дани ци Бојић, целој мојој еду ка тив ној гру пи и нарав но, 
поро ди ци Сре те но вић… и сви ма оста ли ма који су на било који начин допри не ли да се 
овај про је кат реа ли зу је.
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10. APPEN DIX

10.1. При ча
Како је при ча коју сам напи са ла за потре бе рада важан аспект за раз ре ше ње визу ел ног 
дела, овде ћу је пред ста ви ти у цели ни. У самом раду она је допу ње на зада ци ма и спон та но 
изме ње на у про це су сни ма ња аудио-запи са.

Пусти ме да ура дим сам
РЕКОН СТРУК ЦИ ЈА МОГ ДЕТИЊ СТВА
Интер ак тив на књи га за децу и њихо ве роди те ље
Аутор: Оли ве ра Бата јић Сре те но вић зајед но са чита о ци ма

Посве та: Посве ће но свим пре ци ма и потом ци ма

При ча коју ћу ти испри ча ти…
… је о мом раном детињ ству. Она не може бити баш сасвим исти ни та, јер ско ро цела 
бора ви у Забо ра ву. Иако ова при ча при па да про шло сти, њено скла па ње, уз вели ку 
помоћ фото гра фи ја и понов но при по ве да ње, можда ће ми дати могућ ност да конач но 
будем цела. Деси нам се нека да да тако сто ји мо у јед ном месту, без сна ге да кре не мо 
даље, док неку при чу из про шло сти не ожи ви мо и не испри ча мо наглас, можда само 
себи, а можда и дру ги ма. Упра во зато сам те позва ла да дођеш овде, да ми помог неш, 
да зајед но нађе мо те раз ба ца не дели ће про шло сти, ожи ви мо их и вра ти мо на место 
где при па да ју. Док будеш мени пома гао, осва ја ћеш кори сна бла га. Добро их чувај и 
немој да их изгу биш. Оно што овде нау чиш и бла га која овде стек неш чини ће тво ју 
неу ни шти ву чароб ну моћ, коју можеш кори сти ти кад год ти затре ба, на при мер у 
сусре ту са неким про бле мом, неја сно ћа ма и пита њи ма о себи или дру ги ма!

Зато ску пи хра брост јер…
… док расте мо, сви про ла зи мо кроз слич не тешке тре нут ке. Тада се осе ти мо бес по-
моћ но, уса мље но, тужно… Потреб на нам је помоћ, а не зна мо како да је тра жи мо! 
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Нај че шће о томе ћути мо, јер мисли мо да нас нико неће раз у ме ти или нас нико неће 
озбиљ но схва ти ти. Али ја те раз у мем! Зато сам и напра ви ла ову књи гу да бих оку пи ла 
све вите зо ве као што си ти – децу вели ких и хра брих срца!

Све што нам се деша ва чини да расте мо и да буде мо јачи. Кроз све дога ђа је око нас 
нау чи мо тако пуно ства ри. Мно ги од тих дога ђа ја (као и наших дожи вља ја у току тих 
дога ђа ја) на нашој души оста ве тра го ве, који нас после, као вер ни при ја те љи, пра-
те кроз цео живот. У овој књи зи зајед но ћемо про на ћи лек про тив уса мље но сти и 
забри ну то сти и нау чи ће мо да је под јед на ко важно да хра бро изго ва ра мо и кад нам 
јесте и када нам није добро. Нау чи ће мо да чароб ни напи так за реше ње про бле ма 
може мо нај пре про на ћи у себи.
 
И запам ти…
… детињ ство је вео ма важан део нашег живо та. У детињ ству смо већ изгра ди ли сво је 
ста во ве пре ма све ту и дру ги ма и на том теме љу зида мо све оно што ћемо касни је 
поста ти. Зато је вео ма важно посве ти ти му посеб ну пажњу, захва ли ти му се и про на-
ћи нај бо љи пут до одра слог себе. 
Надам се да ћемо зајед но ужи ва ти на овом вели ком и важном путу.

Сце на прва: Коре ње
Здра во! Зовем се Ири на!
Ма не, не, не, не…
Запра во се зовем…

Мало пре него што ћу се роди ти, мама и тата су се дого во ри ли са мојим буду ћим 
кумом Јоси пом да ми иза бе ре име. У то вре ме била је попу лар на кли за чи ца Ири на 
Род ни на, а мој кум, оду ше вљен вир ту о зно шћу ове девој ке, око име на се није нима-
ло дво у мио: – Ири на! – рекао је.
Кажу да је дава ње име на дете ту вео ма важан моме нат. Сва ко име има неко зна че ње, 
па се то зна че ње по рође њу дете та ули је у њего ву душу. Тако, на при мер, ако неки 
дечак доби је име Гво зден он је обич но јак и духом и телом. А ако нека девој чи ца 
доби је име Зве зда на, обич но је зами шље на и погле да усме ре ног ка васи о ни. Не знам 
да ли зна те неког деча ка по име ну Огњен, он мора да је све тлост на сва чи јем путу!
Опет, неки дру ги људи кажу да ако дете доби је име по неком ко је пре њега живео, 
онда са тим име ном доби ја и део живо та те осо бе, као да тај неко по коме је дете 
доби ло име наста вља кроз њега да живи.
Питам се шта би било да се мој тата изне на да није пре до ми слио и пре кр шио дого вор 
који је имао са кумом – да ли бих ја сада у свом живо ту поне ла нешто од вир ту о зно-
сти и сме ло сти успе шне кли за чи це Ири не, и да ли би бла гост и пле ме ни тост које сто-
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је у сим бо лич ном зна че њу овог име на биле моје глав не осо би не. Ова ко, доби ла сам 
име које чини да сама на себе личим и поно сно сто јим у масли ња ку сво јих рођа ка.

Моју поро ди цу чине тата, мама и мој брат, а онда дола зим ја. Тата се зове Ђор ђе, 
мама Ана, а брат Бра ни слав. Мама ме је роди ла када је напу ни ла 31 годи ну. У то 
вре ме није било често да жене после три де се те рађа ју. Брат је од мене ста ри ји 12 
годи на, тако да се по тума че њи ма пси хо ло га сма трам једи ни цом.
Тешко је зами сли ти да је живот пре мене посто јао, али о томе посто је дока зи. Често, 
када гле дам фото гра фи је поро ди це наста ле пре мог рође ња, осе тим огром ну сре ћу 
и љубав, па ми је мно го жао што и ја тада нисам посто ја ла. 
Жао ми је што немам баш нијед ну фото гра фи ју где се очи то види труд нич ки сто мак 
моје маме, па да сви ма буде јасно да сам и ја тад била при сут на. У то вре ме нису 
посто ја ли разно ли ки апа ра ти који ма је могу ће зави ри ти у бебин свет. Роди те љи нису 
могли зна ти ког ће пола бити беба. Бебе су без бри жно спа ва ле ушу шка не у мами ним 
сто ма ци ма и чека ле да се поја ве на овом све ту.

Баш као што и ти и ја има мо маму и тату, тако и они има ју сво је маме и тате, наше 
баке и деке. Наши роди те љи нека да су били мали и на исти начин се бори ли за сво је 
место у овом све ту. Потом, њихо ве маме и тате, а наше баке и деке, неко је љуљао у 
колев ци и мазио, певао им успа ван ке, читао при че – њихо ве маме и тате, наше пра-
ба ке и пра де ке, и тако веко ви ма уна зад.
Поку шај те све да их зами сли те, како се иза вас кроз веко ве нижу – како се маме 
и тате умно жа ва ју даље и даље у про шло сти наше поро ди це. Зами сли те и види те 
коли ко је то мама пре наше маме посто ја ло, које су ушу шка ва ле бебе у свом сто ма ку 
и коли ко је тата пре нашег тате посто ја ло, који су грли ли и љуби ли сво ју децу. Коли-
ко је ту само загр ља ја и пољу ба ца било! Сви ти загр ља ји и пољуп ци сада су у теби и 
мени. И сви су се они воле ли да бисмо ти и ја данас били овде. То је јед на огро ма 
река Живо та која пре ма теби и мени тече. Сви ти наши пре ци утка ли су у наше душе 
сво ја зна ња и вешти не и зато смо ми тако вели ки и посеб ни и поне кад има мо осе ћај 
да може мо да пук не мо од енер ги је која се сте кла у нама. Е па да зна те, то је запра во 
та огром на љубав која нам од њих дола зи.

Прва годи на: Иско рак у Живот
Ства ра ње новог живо та јед но је од нај ве ћих чуда са који ма се сре ће мо. Исто тако и 
рађа ње бебе. Веро ват но смо зато сви тако посеб ни! Када поку шам да зами слим тре-
ну так свог рође ња имам осе ћај да је у поро ди ли шту око маме и мене ста ја ла чита ва 
вој ска мојих пре да ка и дари ва ла ме нек та ром пре ђа шњих посто ја ња.



85

И онда су ме мама и тата одве ли у мој нови дом. Мно га деца једва чека ју да им у 
кућу стиг ну бра ћа и сестре, неко ко ће уско ро поче ти да им пра ви дру штво. Но, како 
сам од свог бра та мла ђа 12 годи на, веро ват но нисам била тако зани мљи ва атрак ци-
ја, већ нека досад на беба која се одјед ном поја ви ла и осво ји ла сву пажњу њего вих 
роди те ља. И тако, мој вели ки брат веро ват но је пажњу роди те ља морао у пот пу но сти 
да заме ни дру га ри ма и дечач ким игра ма. 

Иако сам мла ђа, била сам љубо мор на на свог бра та. Увек сам мисли ла да мама њега 
више воли. Нарав но, сви се бори мо за сво је место у овом све ту, па тако и у мами-
ном и тати ном срцу. Жели мо да буде мо увек и сву да први, и ако није тако, осе ти мо 
се мање вред ним. Та вечи та бор ба за пажњу и љубав је само пока за тељ коли ко смо 
сви див на бића љуба ви. И оно што сазна је мо док расте мо је да љубав нема мер ну 
једи ни цу и да се не може потро ши ти, јер се поја вом нових бића у нашим живо ти ма 
она само умно жа ва. И нарав но, сва ко ко је дошао на овај свет добио је сво је место у 
поро ди ци. И баш то место је нај бо ље за њега и једи но кроз то место може да пора сте 
уз подр шку пре дач ке и роди тељ ске љуба ви.

Када смо ста ри ја бра ћа или сестре, иако радо сно ишче ку је мо то неко ново ство ре-
ње, њего вим дола ском одјед ном схва ти мо да све мора мо да дели мо. Дели мо маму, 
дели мо тату, можда и собу, играч ке, слат ки ше. Дели мо живот. Са дру ге стра не, они 
који су мла ђи често не могу да зами сле живот без ста ри јег бра та или сестре. Не 
уме ју сами да се игра ју, не уме ју сами да чита ју, да гле да ју филм, не уме ју сами да 
ужи ва ју. Они који су једин ци тог неког за деље ње про на ђу у дру га ру или бра ту од 
стри ца, сестри од тет ке. Такви смо ми људи, ство ре ни да расте мо уз дру ге. Запра во, 
то пре див но деље ње живо та, при ја тељ на кога може мо рачу на ти током целог живо та, 
неко ко увек може да нас саслу ша и поса ве ту је, огром но је богат ство које у поро ди ци 
и фами ли ји по рође њу одмах доби је мо. 

Ти одно си се вре ме ном гра де и буја ју. Моје прво сећа ње на бра та забе ле же но је 
на чуве ној сери ји фото гра фи ја Учим да ходам, због које је мора ла бити пре ки ну та 
фуд бал ска утак ми ца да би се мала прин це за фото гра фи са ла. Увек се слат ко насме-
јем када кре нем да ређам те фото гра фи је са бољим нази вом Моја досад на сестра у 
паду. И сада када их гле дам схва там коли ко су ти први кора ци важни. Још као тако 
мали, првим кора ци ма почи ње мо да осва ја мо свет! И када год нам је тешко, тре ба 
да се сети мо како смо били хра бри и радо зна ли тада када смо иско ра чи ли у живот! 
Сле де ћи пут знаш, вра тиш се у тај моме нат, ухва тиш ту малу себе за руку и замо лиш 
за шет њу кроз живот!
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Дру га годи на: Пут у нежност
Као мала била сам боле шљи ва. Једи на болест које се сећам биле су зау шке. Сећам 
се тог бола, шаре не пиџа ме и жутог фро ти ра. Рекли су ми како морам да миру јем 
и наред них седам дана идем код лека ра да при мим ињек ци ју. Запра во, тај бол од 
ињек ци је нај ја ча ми је асо ци ја ци ја на болест, као и мирис алко хо ла и вате. Када смо 
боле сни и осе ћа мо се сла ба шно, вео ма нам зна чи да неко бри не о нама. То осе ћа ње 
не неста је ни када пора сте мо. Када смо мали, нај бо љи лек је роди тељ ски загр љај. 
Кроз тај загр љај дола зи нам сва љубав, а кроз љубав дола зи нам сна га. И онда смо 
спрем ни да оздра ви мо!

Вео ма је здра во грли ти се! Када смо мали стал но нас грле. Као да тим загр ља ји ма 
упи ја мо и чува мо енер ги ју за касни је, за оне дане када нагло пора сте мо и поста не 
нас сра мо та да доби ја мо све што мисли мо да нас чини малим. Но, загр ља ји нису 
само за мале. Грли ти се тре ба увек. Да ли сте нека да поку ша ли да загр ли те дра гу 
осо бу и осе ти те шта вам та осо ба загр ља јем при ча. Про бај те! Сви ми, кад се грли мо, 
нешто од сво јих осе ћа ња дамо, а од дру гог нешто при ми мо. Нека да је то радост, а 
нека да кроз загр љај може мо осе ти ти коли ко је тај неко тужан и повре ђен. То је јед-
на посеб на раз ме на и један посе бан језик осе ћа ња. Као код свих оста лих јези ка, да 
бисмо зна ли да се грли мо, мора мо нау чи ти језик загр ља ја! Упра во ширим руке, тако 
да изгле дам као сло во Т са гла вом и при ла зим мојој мами. Моја мама на исти начин 
шири руке. А онда се као ави о ни заро ти ра мо на леву стра ну, при ђе мо јед на дру гој 
и као рак кље шти ма, сво јим загр ља јем угне зди мо јед на дру гу. И онда тако срцем 
насло ње ним на срце, пул си ра мо, и могу да чујем при чу њеног детињ ства, у којем се 
она са мамом грли ла, па ми дола зи и бакин загр љај, и тако редом. 

Вео ма је важно пре по зна ти осе ћа ња у тре нут ку када нам се нешто дого ди, пре по зна-
мо их и добро запам ти мо, а онда поде ли мо са неким. Било да сам тужна, забри ну та, 
упла ше на, срећ на, поно сна… ја ћу се увек грли ти и дели ти. Тако даје мо љубав и тако 
љубав упи ја мо.

Тре ћа годи на: Кад кри ла поч ну да расту
Имам три годи не и зва нич но сам пре ста ла да будем беба, а поста ла сам дете. Веро-
ват но се тада осе ти мо као да смо доби ли кри ла. Пома ло се оти сне мо од маме и тате, 
поста не мо хра бри ји и поч не више да нас зани ма цео окол ни свет. Тада игра са дру-
га ри ма поста не зани мљи ва и тада дру га ри поста ну вео ма важни.

Као и мно га деца мог узра ста, ишла сам у вртић. Кре ну ла сам још са непу них годи-
ну дана, а у тре ћој сам има ла сво ју еки пу. Не могу да кажем да сам воле ла вртић, 
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али вас пи та чи цу јесам. Мно го. Вртић изгле да као неки мали деч ји свет – у њему све 
посто ји и све је мало, и што је још важни је, пре пу но је игра ча ка и дру га ра! Иако је 
осми шље но тако да се деца осе ћа ју срећ но док роди те љи не дођу по њих, често неко 
у том врти ћу пла че. Поку ша ла бих тако да зами слим кути ју у којој је мама тог јутра 
спа ко ва ла пољуп це. Кад год бих се уже ле ла сво јих уку ћа на могла сам да зави рим у 
кути ју и укра дем по један пољу бац. Одмах би ми било боље.

У нашој вртић кој гру пи мно го вре ме на смо про во ди ли напо љу. Копа ли смо неке 
наше све то ве, клац ка ли се, игра ли ластиш, љуља ли и били маме и тате. Често бисмо 
седе ли у кру гу и слу ша ли неке див не при че. Уз при че смо машта ли и поста ја ли 
хра бри јуна ци. Још од тог нај ра ни јег вре ме на, књи ге су поста ле моје увек добре 
дру га ри це. Књи ге су нови све то ви у који ма често може мо да се изгу би мо па нам је 
потре бан неко да нас вра ти у овај свет. Уз књи ге стал но учи мо и живи мо нека туђа 
иску ства. Нека да су та иску ства дале ка и нама недо ступ на у ствар но сти, али кроз 
књи ге може мо лако да поста не мо астро на у ти, теле пор ту је мо се на пусто остр во, 
рату је мо са супар нич ким пле ме ном или сазна мо како да про жи ви мо тугу, сре ћу или 
збу ње ност она ко како су то учи ни ли лико ви из књи га, наши нови дру га ри. Ако сам 
нај ви ше воле ла да одлу там негде чита ју ћи књи ге, нај ма ње сам воле ла када вас пи та-
чи ца пусти музи ку. Коли ко сам воле ла књи ге, јер без обзи ра на тему у мени су буди-
ле неку радост, толи ко нисам воле ла деч је песме, јер су ме под се ћа ле на неку тугу.

Када сам била код куће воле ла сам да се играм са аути ћи ма. Иако сам, као девој-
чи ца, често на поклон доби ја ла лут ке, махом бих их само ски ну ла голе и дава ла им 
ињек ци је. Нај леп ше игре, ипак, биле су оне у при ро ди. За те борав ке у при ро ди 
има ла сам посеб не дру га ре. Ско ро за сва ки пра зник или неки одмор ишли смо у 
Хрват ску код баке. Тамо би се оку пља ла сео ска деца и она која су дошла из разних 
гра до ва, баш исто као и ја. Сре та ли бисмо се само ту. Баки но село је има ло реку, а 
река је има ла базе не. Лета у селу почи ња ла су увек бес циљ ним лута њи ма по воћ-
ња ци ма и купа њем у реци. Уве че бисмо се оку пи ли крај ватре и пекли кром пи ре и 
куку ру зе при ча ју ћи стра шне при че. И онда бисмо се уве че пла ши ли, па сви зајед но 
спа ва ли у истом кре ве ту шти те ћи јед ни дру ге.

Када би мама и тата има ли годи шњи одмор, дошли би по нас и води ли нас на море. 
Раши ри ли бисмо шатор, поста ви ли га и нај леп ше поро дич но ужи ва ње је могло да 
поч не. Увек смо кам по ва ли у боро вој шуми, оку па ни мири сом гоми ла боро вих игли-
ца, на чијој мека ној повр ши ни смо пре ко дана често уме ли да заспи мо.

Ту сам нау чи ла и да пли вам. Ух, био је то један тра у ма ти чан дога ђај, али то се тада 
тако ради ло. Тата ме је шче пао и без ика кве наја ве бацио у дубо ку воду. Сећам се 
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те сли ке испод воде, њего вих бра он гаћа и сто ма ка по којем сам поче ла да гре бем у 
жељи да испли вам на повр ши ну. Машу ћи тако рука ма, боре ћи се за дах, нау чи ла сам 
и да пли вам. И тако сам поче ла да осва јам раз ли чи те вешти не, увек са том иде јом 
да је нај ва жни је испли ва ти на повр ши ну. Не тако рет ко пред нас се поста ве вели ки 
иза зо ви на путу савла да ва ња нових зна ња. Нека да то изгле да баш тешко дости ћи, 
али је важно да себи зацр та мо циљ и запли ва мо у дубо ке воде ка њему. Иако нам се 
те дубо ке воде могу чини ти мрач ним, под му клим, стра шним, пуним ство ре ња која 
никад дотад нисмо виде ли и која нас пла ше, тре ба хра бро да запли ва мо и да све 
на том путу при хва ти мо као пома га че који ће нам омо гу ћи ти да до циља стиг не мо 
мудри ји и бога ти ји новим зна њи ма и иску стви ма. Ко запли ва тај и допли ва! 

Четвр та годи на: Мења жа
Први поклон који доби је мо је живот. Доби је мо га као нај ве ћи дар од наших роди те-
ља. Уз живот доби је мо љубав, нежност и сећа ње, и ско ро сву енер ги ју наших пре да-
ка. И са тим покло ном поч не мо да учи мо о дари ва њу. Дари ва ње са собом увек носи 
радост. Раду је се онај који даје и раду је се онај који доби ја. Дари ва ње се не одно си 
само на раз ме ну покло на. Оно може бити раз ме на осе ћа ња, раз ме на зна ња, вешти-
на, иску ста ва и посеб них моме на та. 

Када смо мали, обич но нас оба си па ју свим могу ћим покло ни ма. Оба си па ју нас 
пажњом, пољуп ци ма, загр ља ји ма, али и покло ни ма у виду књи га и игра ча ка, оде-
ће и мно гих дру гих мате ри јал них ства ри. И тада, још као мали, има мо пуно оче-
ки ва ња, нај ви ше од Деда Мра за. Деда Мраз је јед но посеб но биће, које и вели ки 
мно го воле. Ем што је дра ги добри дека, ем увек насме јан и пун љуба ви за сву 
децу овог све та, ем што носи покло не. Ипак, нека да нас покло ни које Деда Мраз 
доне се рас ту же или раз о ча ра ју јер нису баш она кви каквим смо их зами шља ли 
или какве смо потај но при жељ ки ва ли. Тако сам и ја јед не годи не од Деда Мра за 
доби ла лут ку Маг ду. Била је то нај ру жни ја лут ка на све ту. Чини ми се да сам због 
ње пре пла ка ла целу ту годи ну. Нарав но, одмах сам окри ви ла себе, као неко га ко 
није био довољ но добар чим је добио такву ружну лут ку. Мама и тата су поку ша ли 
то да надо ме сте неким дру гим даро ви ма, али сам била толи ко тужна да ништа није 
могло да заме ни погре шан поклон. Ипак, Маг да се спри ја те љи ла са свим мојим 
играч ка ма. И данас се нала зи на тава ну у викен ди ци мојих роди те ља. Над жи ве ла 
је мно ге дру ге лут ке. 

Покло ни често уз сво ју физич ку димен зи ју носе и још мно го што шта – пору ке, неис-
при ча не при че, успо ме не, љубав… носе мно го пози тив не енер ги је. И запра во, сама 
мате ри јал на димен зи ја покло на није толи ко важна коли ко је важно све оно што 
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дола зи са тим. Када доби је мо поклон ми то осе ти мо, и осе ти мо када поклон даје мо. 
Још као мали, ско ро сва ко днев но мами и тати покла ња мо црте же које смо нацр та ли 
или ства ри које смо сами напра ви ли. Сети мо се само о чему мисли мо док тај поклон 
пра ви мо и са којим усхи ће њем чека мо да тај поклон уру чи мо. И запра во та енер ги ја 
дари ва ња је оно што све нас чини радо сним.

Пета годи на: Шири мо види ке
Када смо мали, мисли мо да је оно што види мо око нас цела пла не та. Ма, цео уни-
вер зум! Исто тако мисли мо да су сви ста нов ни ци тог уни вер зу ма људи које ми позна-
је мо. И једи но су нам они важни. Како расте мо, тако расте и тај уни вер зум са нама. 
Расте и број ста нов ни ка. Поја вљу ју се нови кра јо ли ци, нови гра до ви и нове кул ту ре. 
Иако смо, можда, као сасвим мали путо ва ли са роди те љи ма, нисмо били све сни те 
про ме не око ли не. Сада, када смо већ већи и све сни ји, јасно нам је да и нај ма ње пре-
ме шта ње у дру го место или град доно си у наше живо те гоми лу нових иску ста ва. Та 
иску ства су још разно ли ки ја и већа ако оде мо у неке дале ке гра до ве, дру ге земље, на 
дру ге кон ти нен те. Кад поч не мо да упо зна је мо људе који не при па да ју нашој кул ту ри 
и земље које су сасвим дру га чи је од наше, пове ћа ва нам се потре ба за раз у ме ва њем 
дру гих и шире нам се види ци. Поста је мо мудри ји и памет ни ји и, што је још важни је, 
поста је мо толе рант ни ји.

Моје прво вели ко путо ва ње било је вео ма узбу дљи во. Ујак и ујна који живе у Цири ху 
у Швај цар ској позва ли су нас у госте. Моји роди те љи, на моју вели ку радост, одлу-
чи ли су да иде мо возом, спа ва ћим коли ма. Воз је морао да пре ђе ско ро целу Југо-
сла ви ју, прво рав ни це и доли не кроз Срби ју, потом Хрват ску, а онда је пола ко почео 
да се пење пре ко брда до Алп ских пла ни на. Ују тро, када у том путу ју ћем кре ве ту 
отво ри те очи, угле да те врхо ве пре кри ве не сне гом, зим зе ле не шуме и чека те да се 
одне куд поја ви Хај ди. Одјед ном је кућа била јаа а ко дале ко, а та пла не та поме ри ла 
је мно о о го сво је гра ни це. Свет је баш био зани мљи во место за истра жи ва ње.

Када смо иза шли из воза око нас су људи при ча ли тако да их ништа нисам раз у ме-
ла. Али сам могла по лици ма да пре по знам да ли су срећ ни, тужни или зами шље ни. 
Нај ра до сни ја је била моја ујна када нас је угле да ла и моји брат и сестра, ста ри дру га-
ри из хрват ског села. У Цири ху посто ји огром но језе ро, а у језе ру мно го лабу до ва. У 
обли жњим ресто ра ни ма једу се коба си це и пије се пиво из неких див но осли ка них 
чаша. Мој ујак је имао нај ча роб ни је зани ма ње – радио је у ста кла ри, где је са сво јим 
коле га ма дувао ста кло, баш за пив ске фла ше. Ужи ва ла сам слу ша ју ћи како обја шња-
ва цео тај про цес, а онда нас је јед ног дана одвео у фабри ку да све то види мо.
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Када сам ја била мала, у нашој земљи посто ја ле су само чоко ла де са рижом, које су 
на свом пако ва њу има ле сли ку цве та мимо зе. Тако ђе је посто ја ла и млеч на чоко ла да, 
али само јед на врста. Када сам конач но дошла у цар ство чоко ла де и могла да бирам 
обли ке и уку се, нисам зна ла шта је на мене оста ви ло нај у ку сни ји ути сак. Визу ел но 
то су сва ка ко биле тобле ро не, јер су упра во под се ћа ле на све оне Алпе које смо до 
тог цар ства пре шли.

И зна те шта још – те исте годи не сам ишла да видим где је Дунав беба. Да, то је место 
где Дунав изви ре и почи ње свој дале ки пут до Црног мора. Јао, што Дунав уме лепо 
да при ча, а сва ка кве је дого дов шти не про шао! Тамо где се Дунав рађа, нај леп ша је 
и нај зе ле ни ја при ро да. И то није у Швај цар ској, али се ода тле лако до изво ри шта 
сти же.

Путо ва ти може мо на раз ли чи те начи не. Нека да су нам за путо ва ња потреб на раз-
ли чи та пре во зна сред ства, а нека да је довољ но да се удоб но склуп ча мо на оми ље-
ном месту и поч не мо да машта мо. Машта може да нас одве де у пот пу но дру ге, али 
и изми шље не све то ве. И зна те шта још – сно о о ви! Оооо, што се у сно ви ма див но и 
нео бич но путу је!

Шеста годи на: Леп ти ри ћи
И онда те одјед ном спо пад ну неки леп ти ри ћи. Роје се по гла ви. Роје се по сто ма ку. 
Сву да се роје и ништа више није важно, већ само где су леп ти ри ћи.

Када си тако мали, мислим вели ко мали, онда је заљу бљи ва ње јед но од нај леп ших 
осе ћа ња. Кад смо деца нај леп ше воли мо. Па се кри је мо, па се сти ди мо, па бисмо да 
шап не мо, па бисмо да цмок не мо. А све нешто не сме мо. Сва та мала заљу бљи ва ња 
уре жу се у наше срце. У том срцу које јако и весе ло ска ку ће увек ће бити места за 
све наше сим па ти је. Оне које су нас учи ни ле памет ни јим, леп шим, зани мљи ви јим 
и исти ни ти јим.

Моја прва дру га љубав (о да, била сам баш заљу бљи ве при ро де) био је Иван. На 
пред школ ској и опро штај ној при ред би носио је вели ку белу леп тир-машну и био 
нај леп ши дечак на све ту. Толи ко пуно сам желе ла да са њим оди грам све тач ке при-
ред бе, а вас пи та чи ца то ништа није раз у ме ла, па сам се из тач ке у тач ку, као у неком 
комич ном фил му, угу ра ва ла да будем поред Ива на. Веро ват но су ме сви гле да ли 
као луду Насту, али мене за то није било бри га. Ја сам има ла циљ! Онда се при-
ред ба завр ши ла, ми смо се рас та ли, а Ива на више ника да нисам виде ла. Оста ло је 
само то див но осе ћа ње у мени и јед но место за њега у мом срцу. Захвал на сам му 
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што сам због њега упо зна ла сво је прве леп ти ри ће и што сам одјед ном поми сли ла 
да сам вели ка и важна, јер заљу би ти се није мала ствар, за то је потреб но отво ри ти 
срце, напра ви ти место и у њега при ми ти један див ни нови свет, који ће ту да бора ви 
зау век.

Сед ма годи на: Пут у све мир
Сто јим са осме хом на лицу у новим пан та ло на ма, новој јак ни и са новим пати ка ма 
на нога ма. Донео ми их је тата из Егип та. Немам неко ли ко зуба, а иза мене се види 
вртић који сам пар месе ци рани је, на оној при ред би, напу сти ла. Поред мене је шко-
ла, са огром ним име ном 20. окто бар. Вели ка сам и само стал на. Имам нову школ ску 
тор бу, конач но пуну све за ка и књи га. Мно го сам важна и све што се деша ва мно го 
је важно.
Мно го годи на пре тога поче ла сам да при жељ ку јем тај бора вак у шко ли. Седе ње у 
клу пи и писа ње сло ва и бро је ва дело ва ло је тако чароб но. Потом, књи ге нису више 
биле само стра не у који ма смо ужи ва ли чита ју ћи раз не див не при че, већ су поста ле 
пра ви мали ком пју те ри за које тада још увек нисмо зна ли. У тим ком пју те ри ма кри ла 
су се зна ња која су ства ра ла свет око нас. Нови дру га ри, уме сто вас пи та чи це – учи-
те љи ца, уме сто тепи ха за игру – школ ска клу па. 

Мало пре тога поче ла сам да маштам о томе шта бих желе ла да поста нем кад пора-
стем. Зна ла сам да је шко ла пут до оства ре ња тог циља. Роји ле су ми се по гла ви 
иде је у који ма сам била увек неко важан ко је, ако не спа сао свет, а оно га бар мало 
про ме нио. Нај ве ћа жеља ми је била да путу јем у све мир.

Сва ка ко да је одла зак из раног детињ ства пред ста вљао сво је вр сно путо ва ње у све-
мир. У све мир зна ња, све мир иде ја, све мир вешти на и све мир могућ но сти које сто је 
испред нас и чека ју да их узме мо. Нај лак ше на све ту је да поста не мо оно што жели-
мо, ако ка том циљу иде мо искре но, сна жно, пуног срца, оба сја ни све тло шћу соп стве-
них иде ја и моћ не енер ги је која нам дола зи од свих наших пре да ка и тежи да тече.

Закљу чак
При ча ју ћи вам ову при чу, про ла зе ћи кроз свој фото-албум, поку ша ла сам да схва-
тим шта је то што ми је било зна чај но на путу одра ста ња. Саста вља ју ћи те дели ће 
сво је про шло сти, схва ти ла сам у чему лежи сна га сва ког чове ка. Откри ла сам да је 
сва ко од нас има и да и ти и ја тако може мо дости ћи нај ви ше врхо ве наших жеља. 
Бит но је да при зна мо, воли мо, пошту је мо, дели мо, веру је мо и буде мо све тлост! И 
зато је вео ма важно зау век сачу ва ти Детињ ство у себи. Док расте мо оно нас пуни и 
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пру жа нам све те вред не дело ве које смо тамо наку пи ли, баш у тре нут ку када нам 
је то потреб но. И док расте мо, увек може мо ту раз и гра ну девој чи цу или тог неста-
шног деча ка загр ли ти и са њим дели ти див не тре нут ке одра ста ња. Негуј те и пази те 
то ваше мало ЈА, буди те ту за њега, као што је оно ту за вас.

Про лог
Ова при ча вам не би могла бити испри ча на да није било огром не помо ћи мојих при-
ја те ља, мојих учи те ља и моје поро ди це. Све су то вели ки и див ни људи, који су нека-
да били мали и учи ли на исти начин као ти и ја у овој књи зи. Зато сам желе ла да са 
тобом поде лим њихо ве при че из детињ ства, па када будеш желео можеш доћи овде 
на про сла ву детињ ства и упо зна ти ове див не људе, чути њихо ве при че, ко су били и 
шта су поста ли. Надам се да ће те инспи ри са ти док кора чаш на твом све тло сном путу.

10.2. Ликовни прилози
Ликовни прилози су преузети из докторског уметничког пројекта Пусти ме да урадим 
сам. Приказани кадрови одсликавају атмосферу приче, али гледани ван целине, немају 
прави смисао.

Поставка рада у програму, почетак анимације, када су све фотографије затворене, касније 
је то основна подлога за сваки сегмент приче.
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Поставка рада у програму, почетна страна преко које се улази у причу

Поставка рада у програму, једна од сцена
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Страна на којој су објашњене иконице, легендаСтрана на којој су објашњене иконице

Страна са које се улази у причу
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Пример стране са које се улази у поглавље

Пример стране са које се улази у поглавље



96

Фотографије из породичне фотоархиве комбиноване са биљем из породичног врта

Једна од сцена која представља улаз у интеракцију
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Пример задатка за интеракцију

Једна од фотографских композиција (издвојен кадар)
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Прожимање прошлости и садашњости (фотографије из личне фотоархиве)

Прожимање прошлости и садашњости (фотографије из личне фотоархиве)
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Комбиновање архивског видео снимка са породичном причом

Једна од фотографских композиција (издвојен кадар)
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Једна од фотографских композиција (издвојен кадар)

Једна од фотографских композиција (издвојен кадар)
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Једна од фотографских композиција (издвојен кадар)

Пример реализованог задатка, након тога прича може да се настави
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Једна од фотографских композиција (издвојен кадар)

Једна од фотографских композиција (издвојен кадар)
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Једна од фотографских композиција (издвојен кадар)

Једна од фотографских композиција (издвојен кадар)
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Једна од фотографских композиција (издвојен кадар), књиге из приватне колекције

Једна од фотографских композиција (издвојен кадар)
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Пример решавања задатка

Једна од фотографских композиција (издвојен кадар)
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Једна од фотографских композиција (издвојен кадар), активно дугме за задатак

Пример реализованог задатка
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Једна од фотографских композиција (издвојен кадар)

Једна од фотографских композиција (издвојен кадар)
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Једна од фотографских композиција (издвојен кадар)

Једна од фотографских композиција (издвојен кадар)
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Једна од фотографских композиција (издвојен кадар)

Једна од фотографских композиција (издвојен кадар)
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Једна од фотографских композиција (издвојен кадар)

Једна од фотографских композиција (издвојен кадар)
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Једна од фотографских композиција (издвојен кадар)

Једна од фотографских композиција (издвојен кадар)
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10.3. Интер вјуи
Сви интер вјуи наста ли су 2018. годи не када је у нашој земљи почео про цес диги та ли за ци-
је, одно сно када је при ча о диги та ли за ци ја поста ла важна и попу лар на. Кла си фи ко ва ни 
су по уло га ма у про це су изда ва штва, а укљу чу ју и роди те ље. Упит за интер вју упу ћен је 
мно го већем бро ју људи, а само неки од њих су се ода зва ли. 
Те 2018. годи не уве ден је и закон о оба ве зној диги та ли за ци ји уџбе ни ка, који је изда ва че 
доче као полу спрем не. Данас, чети ри годи не касни је, диги тал ни уџбе ни ци су напра вље ни, 
али се нажа лост не кори сте. О њихо вом ква ли те ту могла би се напра ви ти засеб на ана ли за, 
али то није тема овог рада. Интер вјуи пред ста вља ју важан део овог писа ног дела и самог 
истра жи ва ња, јер су све до чан ство јед ног важног тре нут ка и упо зна ју нас са акте ри ма који 
су били актив ни чини о ци тог тре нут ка. И као што је у самом про це су дизај на диги тал-
них интер ак тив них про из во да интер вју један од важних ала та у ства ра њу одго ва ра ју ћег 
про из во да, тако је и у овом про це су интер вју важан за сагле да ва ње важно сти ова квих 
публи ка ци ја.

ВЛА СНИ ЦИ ИЗДА ВАЧ КИХ КУЋА

Љиља на Марин ко вић,  
дирек тор ка изда вач ке куће Кре а тив ни цен тар
 
Како види те будућ ност књи ге?
Веру јем да ће књи га опста ти пре све га у штам па ном обли ку, а да ће се диги тал ни садр жа ји 
про фи ли са ти у оним обла сти ма у који ма су нај функ ци о нал ни ји (reso ur ce books, науч не 
публи ка ци је, еду ка ци ја – non fic tion у ширем сми слу.)
Шта за вас зна чи интер ак тив на књи га?
Интер ак тив них књи га је било оду век (књи ге-мрда ли це, поп-ап књи ге и слич но). То је у 
нај ши рем сми слу књи га која нуди више од чита ња, кроз кори шће ње раз ли чи тих мул-
ти ме ди јал них садр жа ја које чита лац бира поред оног основ ног – тек ста и илу стра ци је. 
Интер ак тив не књи ге могу бити и оне које слу же про ве ри зна ња (када је реч о еду ка ци ји), 
и тада интер ак тив ност зна чи доби ја ње поврат не инфор ма ци је о тач но сти реше ног задат-
ка и укуп ном зна њу.
Које су пред но сти ова кве књи ге?
Она може да скра ти пут чита о цу уко ли ко жели да иза ђе из окви ра књи ге – нешто што је 
нека да зах те ва ло истра жи ва ње по библи о те ка ма, кори шће ње енци кло пе ди ја, очи глед ну 
наста ву и слич но, данас се пости же јед но став но, јед ним кли ком. Тако ђе, ова кве књи ге 
дају осе ћај брзи не, акци је, па одго ва ра ју тем пу који наме ће 21. век. Међу тим, када је реч 
о књи жев но сти, такав садр жај може и да скре не пажњу с оног што је глав но – тек ста – и 
гур не га у дру ги план. 
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Истра жи ва ња која су до сада врше на пока зу ју да диги тал ни еду ка тив ни мате ри ја ли, на 
при мер, нису ни на који начин у пред но сти у одно су на штам па не, кад је реч о ефи ка сно-
сти уче ња.
Који су нај ја чи аспек ти интер ак тив не књи ге у еду ка тив ном сми слу? А мимо еду ка ци је?
У еду ка тив ном сми слу – зани мљи вост, при влач ност, брзи на инфор ми са ња и исто вре ме но 
кори шће ње раз ли чи тих меди ја (видео, аудио, фото, ани ма ци ја…). Добро уре ђе не интер-
ак тив не књи ге нуде кри тич ки иза бран садр жај (за раз ли ку од интер не та), па су, наро чи то 
за мла ђе чита о це, бољи извор инфор ма ци ја од насу мич ног лута ња по интер не ту. Мимо 
еду ка ци је, нисам сигур на да интер ак тив на књи га има баш вели ку функ ци ју. Она може да 
заба ви, нпр. ако се сли ков ни ца пре тва ра у ани ми ра ни филм, али лич но не видим вели ку 
добит у томе што ће се те две ства ри спо ји ти у јед ну. Веру јем да књи жев ност сама за себе 
има сасвим довољ ну вред ност.
Да ли интер ак тив не књи ге у еко ном ском сми слу има ју пред ност у одно су на кла сич не 
књи ге?
Уко ли ко се наба вља ју легал но, није нека вели ка еко ном ска пред ност. Мно го зави си од 
тржи шта. Кре а то ри интер ак тив них књи га на малим тржи шти ма сигур но има ју знат но веће 
тро шко ве него они на вели ким тржи шти ма.
Коли ко се интер ак тив на књи га раз ли ку је од тра ди ци о нал не књи ге, како егзи сти ра ју 
пара лел но?
Уку си су раз ли чи ти, нави ке и пре фе рен ци је у чита њу тако ђе. Мислим да ће и штам па на и 
интер ак тив на књи га опста ти пара лел но. Интер ак тив на диги тал на књи га тек тре ба да нађе 
свој нај бо љи облик.
Како се мења изда ва штво/уред ни штво у одно су на поја ву овог типа књи га? Да ли су при
сту пи дру га чи ји? Да ли ауто ри дру га чи је пишу, дизај не ри дизај ни ра ју…?
Уре ђи ва ње ова квих књи га тра жи дру га чи ји при ступ. На почет ку, нарав но, сви изда ва чи 
кре ћу од штам па них књи га које онда пре во де у диги тал ни облик, што је тешко. У будућ-
но сти тре ба одмах има ти и диги тал ни облик у виду, и при пре ма ти текст и илу стра ци је 
уна пред и за то.
Када сте поче ли да изда је те диги тал не интер ак тив не књи ге?
Ово је прва годи на у којој ћемо на тржи ште пусти ти диги тал не интер ак тив не књи ге.
Од којих про фе си о на ла ца је саста вљен тим за изра ду ваших књи га?
Поред уред ни ка, лек то ра, дизај не ра, ту су и опе ра те ри који има ју иску ство у раду са диги-
тал ним мате ри ја ли ма.
Да ли је сарад ња у ова квом тиму бит но дру га чи ја од оне за изда ње тра ди ци о нал не књи ге?
Није бит но дру га чи ја.
Да ли је аутор ство у ова квим књи га ма рав но прав но или је и даље аутор/писац онај који 
је носи лац књи ге?
То зави си од тога ко кре и ра диги тал не садр жа је (може их кре и ра ти аутор, а могу то бити 
и дру ги сарад ни ци). Зави си од слу ча ја до слу ча ја.
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Зна те ли неке добре интер ак тив не књи ге (ваше и неких дру гих изда ва ча, који су вам 
можда про фе си о нал ни узор)?
Пошто смо ради ли интер ак тив не књи ге само у обла сти еду ка ци је, могу да кажем да скан-
ди нав ске изда вач ке куће у томе пред ња че. Изра ел ске и пољ ске изда вач ке куће тако ђе 
има ју извр сне садр жа је. 
Може те ли рећи нешто о изда вач кој инду стри ји интер ак тив них књи га? О ста ту су у 
све ту и код нас? Пара ле ле? Добри изда ва чи из ове обла сти? Да ли посто ји неко ко код нас 
пре у зи ма то тржи ште (ако изу зме мо оба ве зну диги та ли за ци ју уџбе ни ка)? А у све ту?
По мом виђе њу ова гра на изда ва штва је импе ра тив тре нут ка, и мора те у томе бити да 
бисте опста ли на тржи шту, а не због тога што су такве књи ге боље од штам па них. Таква су 
иску ства и дру гих изда ва ча у све ту. Углав ном су сву да тро шко ви мно го већи од зара де, 
тако да се не ула зи у то из финан сиј ских раз ло га. 
Да ли посто ји подр шка држа ве за ова кву врсту оса вре ме ња ва ња (опет изу зи мам уџбе
ни ке, ако могу)?
Не посто ји ни у сфе ри уџбе ни ка (осим као зах тев да се започ не са диги та ли за ци јом) ни у 
сфе ри дру гих књи га.
Да ли за сво је књи ге овог типа кори сти те гото ве плат фор ме или се апли ка ци је екс клу
зив но про гра ми ра ју за вас? Молим вас да наве де те пред но сти и мане ових при сту па.
Кори сти мо гото ве плат фор ме. На неки начин, то што почи ње мо у вре ме кад су мно ге 
дру ге земље већ про шле раз не фазе диги та ли за ци је даје нам и пред ност. Данас се нуди 
вели ки број гото вих плат фор ми, и то знат но олак ша ва ства ри малим кућа ма.
У којој мери се диги та ли за ци ја уџбе ни ка пла ни ра но и успе шно спро во ди у нашој земљи?
Тек је на самом почет ку. Пла ни ра ње није никад било одли ка нашег обра зов ног систе ма, 
па се и у овој сфе ри ради изу зет но брзо и са мно го поку ша ја и погре ша ка.
Каква врста подр шке посто ји од стра не држа ве за реа ли за ци ју ова квог поду хва та?
Заса да још не зна мо шта се пла ни ра у сми слу подр шке. Пла но ви посто је, али још нису 
обе ло да ње ни.
Да ли уво ђе ње диги тал них уџбе ни ка одре ђу је и будућ ност изда ва штва уоп ште?
Не мислим да ће уво ђе ње диги тал них уџбе ни ка нешто бит но про ме ни ти у обра зо ва њу, 
барем на нивоу основ не и сред ње шко ле, а за изда ва штво оно зна чи додат ну оба ве зу. 
Како види те буду ћу учи о ни цу? А буду ћу библи о те ку? Књи жа ру?
Слич но као сада, само обо га ће не и диги тал ним садр жа ји ма.
Да ли посто је неке опа сно сти када је у пита њу упо тре ба ова квих књи га? Мане ова квих 
књи га?
Диги тал но гене рал но може да још више затво ри поје дин ца у соп стве ни свет. Зато нисам 
сигур на да би тре ба ло инси сти ра ти на томе да се у еду ка ци ји мно го тога усме ри ка само е-
ду ка ци ји, наро чи то код деце. Мислим да ће нам у будућ но сти, уз раз вој тех но ло ги је, бити 
потреб но додат но раз ви ја ње соци јал них вешти на, а не њихо во сма њи ва ње.
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Како види те будућ ност књи ге?
Не раз ми шљам о томе. Има суви ше фак то ра који на то ути чу. Мислим да се у доглед но 
вре ме неће мно го тога бит но про ме ни ти, а за касни је – не знам.
Шта за вас зна чи интер ак тив на диги тал на књи га?
Немам баш јасну пред ста ву шта би то могло да буде. Тек сто ве на интер не ту читам као што 
читам и тек сто ве у књи зи, рет ко кори стим опци је које су пону ђе не у диги та ли зо ва ним тек-
сто ви ма. Што се интер ак тив но сти тиче, нисам мно го волео ни штам па не интер ак тив не 
књи ге, па нешто слич но мислим и о таквим диги тал ним књи га ма, под усло вом да имам 
барем мало исправ ну пред ста ву шта би то могло да буде.
С дру ге стра не, сва ка је књи га интер ак тив на, па и диги тал на, јер те тера да мислиш, а и 
можеш да је читаш како ти се прох те.
Које су пред но сти ова кве књи ге?
Не видим пред но сти. Чини ми се да је више пред но сти у ком пју тер ским игра ма него у 
интер ак тив ним књи га ма. Ако ми је јасно шта би то могло да буде, онда интер ак тив не 
књи ге видим као спој књи ге и ком пју тер ске игре, али са мање опци ја него у игри. Онда је 
боље да има мо књи ге с јед не стра не и игре с дру ге.
Који су нај ја чи аспек ти интер ак тив не диги тал не књи ге у умет нич ком/дизај нер ском/илу
стра тор ском/аутор ском/еду ка тив ном сми слу?
Као што рекох, не знам. Па ћу поно ви ти оно што сам рекао – ако већ тре ба да буде интер-
ак тив но, нека буде ком пју тер ска игра.
Да ли интер ак тив не књи ге у еко ном ском сми слу има ју пред ност у одно су на кла сич не 
књи ге?
Не знам. Не чини ми се да је тако, пошто не видим мно го интер ак тив них књи га на тржи-
шту књи га, али је могу ће да гре шим. С дру ге стра не, посто ји чвр ста веза изме ђу књи га и 
ком пју тер ских ига ра, и јед не под у пи ру про да ју дру гих. Нерет ко књи ге се пишу као пред-
ло шци за ком пју тер ске игре. А дога ђа ло се и да од ига ра наста ну рома ни.
Коли ко се интер ак тив на књи га раз ли ку је од тра ди ци о нал не књи ге, како егзи сти ра ју 
пара лел но?
Дакле, не знам.
Како се мења изда ва штво / уред ни штво / аутор ски при ступ у одно су на поја ву овог типа 
књи га? Да ли су при сту пи дру га чи ји? Да ли ауто ри дру га чи је пишу, дизај не ри дизај ни ра ју…?
Могу да кажем оно што знам о ком пју терк сим игра ма, које има ју вели ко тржи ште. Има 
рома на који се пишу као пред ло шци за фил мо ве и игре. Такви су тинеј џер ски хито ви, 
попут три ло ги је „Игре гла ди”.
Да ли се бави те овом врстом изда ва штва? Ако је одго вор потвр дан, реци те нам када 
сте поче ли, са којим типом књи га ма, какви су резул та ти/иску ства и сл.
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Не.
Да ли уво ђе ње оба ве зе диги тал них уџбе ни ка одре ђу је и будућ ност изда ва штва уоп ште?
Није ми баш јасна кон цеп ци ја диги тал них уџбе ни ка. Не знам шта је њихо ва свр ха. Сум њи-
ва ми је уоп ште иде ја да се пра ве диги тал ни уџбе ни ци и да се то напла ћу је. Ако је диги та-
ли за ци ја могла да учи ни нешто добро за шко ле, онда је то упра во сма њи ва ње тро шко ва. 
Уме сто диги тал них уџбе ни ка на интер не ту се могу пра ви ти базе пода та ка са тек сто ви ма 
кори сним за обра зо ва ње, ода кле би настав ни ци и ђаци могли бес плат но да пре у зи ма ју 
оно што им је потреб но. Диги тал не уџбе ни ке видим као поку шај да се уме сто демо кра ти-
за ци је обра зо ва ња и сма ње ња њего вих тро шко ва, задр же пози ци је за извла че ње нов ца, 
иако диги та ли за ци ја широм отва ра вра та за бес плат но, ква ли тет но шко ло ва ње.
Како види те буду ћу учи о ни цу? А буду ћу библи о те ку? Књи жа ру?
Буду ћу учи о ни цу видим као место где се настав ни ци и ђаци са солид ним лап то по ви ми 
или ноут бу ци ма или табле ти ма, сви зака че ни на интер нет путем брзих мре жа, сло бод но 
одлу чу ју како ће савла да ти задат ке из обра зов ног про гра ма помо ћу садр жа ја који су им 
бес плат но доступ ни на интер не ту, то јест у база ма пода та ка за чије је пуње ње заду же на 
држа ва, то јест струч не осо бе које то раде о држав ном тро шку, а не о тро шку ђака и њихо-
вих роди те ља.
Како деца реа гу ју на ова кву врсту књи га и да ли види те опа сност у масов ној упо тре би 
екра на (како наја вљу ју струч ња ци) – ако мо да ци ја ока, сла ба покре тљи вост…?
Не знам, али опа сност не видим.
Да ли се и код деце мења начин раз ми шља ња кроз дру га чи је чита ње?
Врло веро ват но, али то би тре ба ло посеб но истра жи ти. Можда истра жи ва ња и посто је, 
али мени нису позна ти резул та ти.
Да ли се пои ма ње књи жев но сти уоп ште дожи вља ва на дру га чи ји начин кроз ова кве књи ге?
Не знам.
Да ли посто је неке опа сно сти када је у пита њу упо тре ба ова квих књи га? Мане ова квих 
књи га?
Сва ка, али баш сва ка диги тал на интер ак тив ност је уна пред про гра ми ра на. Ако се то уна-
пред обја сни, онда нема опа сно сти и лако неста је при вид сло бо де који ина че посто ји у 
сва кој про гра ми ра ној интер ак тив но сти. Ина че, уна пред про гра ми ра на интер ак тив ност 
није ми при влач на. Она раз ви ја неке вешти не, али је пита ње коли ко допри но си раз ви ја-
њу спо соб но сти за одго вор но одлу чи ва ње. Тако зва не обич не књи ге у том сми слу су више 
фер. Не дају илу зи ју сло бо де, а згод на су под ло га за даље раз го во ре и раз ми шља ња. Ако 
се тако посту пи и са интер ак тив ним књи га ма, дакле ако их тре ти ра мо као и обич не књи ге, 
дакле као завр ше ни про из вод на осно ву кога се даље могу поста вља ти пита ња и тра жи ти 
одго во ри, онда оне могу бити кори сне као и обич не књи ге. Али, онда би ми било зани-
мљи ви је да се на тај начин бави мо ком пју тер ским игра ма, а не интер ак тив ним књи га ма.
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Како види те будућ ност књи ге?
Мислим да ће књи га у писа ном обли ку „пре жи ве ти”. Сма њи ће се њено кори шће ње јер ће 
све више људи да чита књи ге у диги тал ном обли ку, али ће пре жи ве ти.
Шта за вас зна чи интер ак тив на књи га?
Интер ак тив на књи га је будућ ност у фор ми књи ге, јед на диги тал на интер ак ци ја ускла ђе на 
са инте ре со ва њи ма чита о ца, кори сни ка.
Које су пред но сти ова кве књи ге?
Пред но сти су да се може кори сти ти на мобил ном теле фо ну или лап то пу, при сту пач ни ја је.
Да ли интер ак тив не књи ге у еко ном ском сми слу има ју пред ност у одно су на кла сич не 
књи ге?
Ако мисли те да ли су јефт ни је за куп ца, одго вор је – не, јер се и диги тал но ски да ње пла-
ћа. У одно су на изда ва ча би тре ба ло да буде исто када пира те ри ја не би уме ша ла прсте. 
Тре ба ло би да само један мобил ни или рачу нар може ски ну ти књи гу и да нико дру ги не 
може да је кори сти. Нарав но, то је тешко кон тро ли са ти, а ула га ња у зашти ту су вели ка.
Коли ко се интер ак тив на књи га раз ли ку је од тра ди ци о нал не књи ге, како егзи сти ра ју 
пара лел но?
Пита ње је очи глед но. Тра ди ци о нал ну носиш у тор би, посе ду јеш физич ки. Интер ак тив на 
диги тал на књи га је у мобил ној апли ка ци ји или сачу ва на на лап тпоу, опет на неки начин 
трај но.
Како се мења изда ва штво/уред ни штво у одно су на поја ву овог типа књи га? Да ли су при
сту пи дру га чи ји?
Мислим да то још није довољ но раз ви је но у нашој земљи. Круг људи који чита ју се сма-
њу је. Раз ло зи су више стру ки и не бих набра ја ла. Чита се и диги тал но, али је мали број 
људи који то ради.
Када сте поче ли да изда је те диги тал не интер ак тив не књи ге?
Иза да ла сам пре 3 годи не 3 деч је књи ге. Две се пла ћа ју, а јед ну сам пусти ла бес плат но, 
баш да бих виде ла раз ли ку. Нема раз ли ке. Не кори сте се ни бес плат на ни оне која се пла-
ћа ју. Наши људи узи ма ју са нета само бес плат не садр жа је. А еду ка тив ни садр жај роди те ље 
мало или нима ло не инте ре су је, већ само бес плат не игри це (можда би били спрем ни да 
пла те оне нај по пу лар ни је). Про је кат који смо ура ди ли се пока зао као пот пу но неис пла тив. 
Доста је уло же но и у мар ке тинг, али уза луд.
Од којих про фе си о на ла ца је саста вљен тим за изра ду ваших књи га?
Педа го зи, илу стра то ри, про гра ме ри, лек то ри, итд. Као и сва ка књи га, плус про гра ме ри.
Зна те ли неке добре интер ак тив не књи ге (а да нису ваше)?
Не.
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Како види те будућ ност књи ге?
Књи га ће посто ја ти док посто је визу ел ни јези ци јер је она један од меди ја њихо вог пре-
но ше ња. Тако ђе, посто ја ће док буде и сама пред ста вља ла арте факт.
Шта за вас зна чи интер ак тив на диги тал на књи га?
То је пре све га апли ка ци ја (у енгле ском се кори сти тер мин book app), а не књи га. Књи га је 
непро мен љив, одштам пан фор мат, а book app је вир ту е лан, про мен љив медиј. Реч књи га 
у овом сми слу је ата ви зам због пре но ше ња одре ђе ног садр жа ја.
Које су пред но сти ова кве књи ге?
Пред но сти апли ка ци ја су што се тре нут но може мења ти њихов садр жај (испра вља ти, допу-
ња ва ти, мења ти), адап тив не су, фор мат им је при ла го дљив и не тро ше при род не ресур се.
Који су нај ја чи аспек ти интер ак тив не диги тал не књи ге у умет нич ком/дизај нер ском/илу
стра тор ском/ аутор ском/еду ка тив ном сми слу?
ИДК је нај че шће уџбе ник, и то је њена пра ва свр ха. У естет ском сми слу, она је увек мешо-
ви та умет ност, амал гам илу стра ци је, ани ма ци је и гра фич ког дизај на.
Да ли интер ак тив не књи ге у еко ном ском сми слу има ју пред ност у одно су на кла сич не књи ге?
Да, али реал ност то не пока зу је. Про из во ђа чи увек надо гра ђу ју софт вер и тиме држе куп-
це у зави сном поло жа ју.
Коли ко се интер ак тив на књи га раз ли ку је од тра ди ци о нал не књи ге, како егзи сти ра ју 
пара лел но?
Након почет ног бума е-књи га, њихо ва попу лар ност се све ла на оче ки ва ни ниво – испод 
штам па них изда ња. Циви ли за циј ски је мало вре ме на да се људи баве интер ак тив ним 
чита њем јер желе брза и гото ва реше ња. Осим тога, однос може те да успо ста ви те само 
пре ма нече му што је гото ва, завр ше на цели на. Оба меди ја ће тра ја ти пара лел но, сва ки 
пре ма потре ба ма потро ша ча.
Како се мења изда ва штво / уред ни штво / аутор ски при ступ у одно су на поја ву овог типа 
књи га? Да ли су при сту пи дру га чи ји? Да ли ауто ри дру га чи је пишу, дизај не ри дизај ни ра
ју…?
Код ИДК је све исто само се поја вио нови лик – UX дизај нер, јер је нео п ход но диги тал но 
окру же ње при ла го ди ти кори сни ку. Дакле, про ме на је дошла спо ља више него изу ну тра: 
чита о ци су заме ње ни кори сни ци ма.
Да ли се бави те овом врстом изда ва штва? Ако је одго вор потвр дан обја сни те.
Не.
Пара ле ле изме ђу гра фич ких нове ла у кла сич ним изда њи ма и диги тал них интер ак тив них 
књи га?
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Нема гра фич ких нове ла, посто ји стрип и посто ји гра фич ки роман. Они су штам па ни меди-
ји. Не посто ји диги тал ни стрип нити диги тал ни гра фич ки роман, то су апли ка ци је или 
игри це.
Зна те ли неке добре интер ак тив не књи ге (ваше и неких дру гих изда ва ча, који су вам 
можда про фе си о нал ни узор)? Које су то књи ге?
Имао сам при ли ке да видим сјај не е-уџбе ни ке дан ског изда ва ча Systi me (https://systi me.
dk) и још неких европ ских изда ва ча.
Да ли вам је познат ста тус ова кве књи ге код нас / у све ту? Зна те ли неке добре изда ва че 
из ове обла сти? Да ли посто ји неко ко код нас зау зи ма то тржи ште (ако изу зме мо оба
ве зну диги та ли за ци ју уџбе ни ка)? А у све ту?
Коли ко знам, у Дан ској је већи на уџеб ни ка елек трон ска и рад са уче ни ци ма се махом 
одви ја вир ту ел но.
Да ли посто ји подр шка држа ве за ова кву врсту оса вре ме ња ва ња (опет изу зи мам уџбе
ни ке, ако могу)?
Негде да.
Да ли уво ђе ње оба ве зе диги тал них уџбе ни ка одре ђу је и будућ ност изда ва штва уоп ште?
Не.
Како деца реа гу ју на ова кву врсту књи га и да ли види те опа сност у масов ној упо тре би 
екра на (како наја вљу ју струч ња ци), ако мо да ци ја ока, сла ба покре тљи вост…?
Рево лу ци о нар ни обрт у дожи вља ва њу све та није оба вио ком пју тер него мобил ни теле-
фон. То води ка новој врсти непи сме но сти јер се нова циви ли за ци ја осла ња на то да је све 
непре кид но доступ но. Про бле ми ће бити пси хич ки и сми сле ни, не физич ки.
Да ли се и код деце мења начин раз ми шља ња кроз дру га чи је чита ње?
Нарав но, али то тре ба да буде само вид обо га ћи ва ња у начи ну сти ца ња зна ња и изра жа ва ња.
Да ли се пои ма ње књи жев но сти уоп ште дожи вља ва на дру га чи ји начин кроз ова кве књи ге?
Не, јер то су апли ка ци је, не књи ге.
Да ли посто је неке опа сно сти када је у пита њу упо тре ба ова квих књи га? Мане ова квих књи га?
Не, већу опа сност пред ста вља ју игри це, ВР и АИ. Све то води ка губит ку ослон ца – шта је 
реал ност, шта је исти на, која је чиње ни ца тач на.

Крста Попов ски  
у ред ник у изда вач кој кући Klett 

Како види те будућ ност књи ге?
Пре два де се так годи на се чини ло да штам па на књи га одла зи у исто ри ју. Наве ли ко се гово-
ри ло о пот пу ном пре ла ску изда ва ча на елек трон ске фор ме. Међу тим, то се није дого ди ло. 
Мислим да ће штам па на књи га још дуго опста ја ти.
Шта за вас зна чи интер ак тив на диги тал на књи га?
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Ако зах те ва стал ну интер нет конек ци ју – није медиј који бих кори стио. Међу тим, за науч на 
и струч на изда ња сва ка ко је зани мљи ва фор ма. 
Које су пред но сти ова кве књи ге?
Дале ко већи број инфор ма ци ја, секун дар них изво ра, све оно што би у штам па ном обли ку 
под ра зу ме ва ло вели ки број поје ди нач них књи га.
 Који су нај ја чи аспек ти интер ак тив не диги тал не књи ге у умет нич ком/дизај нер ском/
илу стра тор ском/аутор ском/еду ка тив ном сми слу?
У ликов ном сми слу је диги тал на књи га у огром ној пред но сти у одно су на штам па ну, у 
еду ка тив ном сми слу тако ђе (раз ло зи су садр жа ни у одго во ру на прет ход но пита ње). Опет, 
штам па на инфор ма ци ја се, пре ма свим истра жи ва њи ма, дале ко лак ше и дуже пам ти. Раз-
ло зи су пси хо ло шке при ро де и тешко их је побро ја ти у крат кој анке ти.
Да ли интер ак тив не књи ге у еко ном ском сми слу има ју пред ност у одно су на кла сич не књи ге?
За чита о це/кон зу мен те то је сада, а у будућ но сти ће пого то во бити, дале ко испла ти ви ја 
фор ма. Мислим да изда ва чи елек трон ских изда ња још дуго тре ба да чека ју на озбиљ не 
еко ном ске пома ке.
Коли ко се интер ак тив на књи га раз ли ку је од тра ди ци о нал не књи ге, како егзи сти ра ју 
пара лел но?
Егзи сти ра ју пара лел но зато што су кори сни ци из раз ли чи тих гру па. Чита о ци диги тал них 
изда ња су мла ђи, вешти ји с тех ни ком и бли жа им је таква инфор ма ци ја. Чита о ци штам-
па них изда ња су тра ди ци о нал ни ји, ста ри ји, нису у при ли ци да стал но буду уз неки медиј 
потре бан за чита ње елек трон ских књи га.
Како се мења изда ва штво / уред ни штво / аутор ски при ступ у одно су на поја ву овог типа 
књи га? Да ли су при сту пи дру га чи ји? Да ли ауто ри дру га чи је пишу, дизај не ри дизај ни ра
ју…?
Мислим да ауто ри и дизај не ри нису при мо ра ни да мења ју при ступ свом послу, па ни 
уред ни ци. Само је све поста ло брже и лак ше.
Да ли се бави те овом врстом изда ва штва? Ако је одго вор потвр дан обја сни те (када сте 
поче ли, с којим типом књи га ма, какви су резул та ти/иску ства и сл).
Да. Почео сам пре неко ли ко годи на, али тек послед њих шест месе ци почи њем да овла-
да вам вешти на ма нео п ход ним за уре ђи ва ње диги тал них изда ња.
Од којих про фе си о на ла ца је саста вљен тим за изра ду ваших књи га?
Аутор, дизај нер, уред ник, опе ра те ри у диги тал ној редак ци ји.
Да ли је сарад ња у ова квом тиму бит но дру га чи ја од оне за изда ње тра ди ци о нал не књи ге?
Не баш.
Зна те ли неке добре интер ак тив не књи ге (ваше и неких дру гих изда ва ча, који су вам 
можда про фе си о нал ни узор)? Које су то књи ге?
Мислим да је пре спољ ни ути сак да је нешто друк чи је. Запра во, без доброг ауто ра – нема 
добре књи ге.
Да ли вам је познат ста тус ова кве књи ге код нас / у све ту? Зна те ли неке добре изда ва че 
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из ове обла сти? Да ли посто ји неко ко код нас зау зи ма то тржи ште (ако изу зме мо оба
ве зну диги та ли за ци ју уџбе ни ка)? А у све ту?
Нисам баш ком пе тен тан да дам ове одго во ре.
Да ли посто ји подр шка држа ве за ова кву врсту оса вре ме ња ва ња (опет изу зи мам уџбе
ни ке, ако могу)?
Нисам при ме тио.
Да ли уво ђе ње оба ве зе диги тал них уџбе ни ка одре ђу је и будућ ност изда ва штва уоп ште?
Не веру јем. То су, ипак, две пот пу но раз ли чи те гру пе кори сни ка.
Да ли се пои ма ње књи жев но сти уоп ште дожи вља ва на дру га чи ји начин кроз ова кве књи ге?
Нај лак ше ми је да видим диги тал ну библи о те ку. Чини ми се да ће ту доћи до изра жа ја 
функ ци о нал ност диги тал них изда ња. Када је о шко ли реч, искре но, нај ви ше бих волео да 
видим шко лу и наста ву у при ро ди, без ика квих поо ма га ла. Деца гле да ју лист и кору дрве та 
на сли ци или на екра ну – уме сто у пар ку крај шко ле.
Да ли посто је неке опа сно сти када је у пита њу упо тре ба ова квих књи га? Мане ова квих књи га?
Сла бље ње вида, рђав ути цај на пам ће ње…

ЕДУ КА ТО РИ ПРЕД ШКОЛ СКОГ И ШКОЛ СКОГ УЗРА СТА

Мар ко Ђор ђе вић  
ди рек тор ОШ „Коста Вујић”, Бео град

Како види те будућ ност књи ге?
У саже то сти и кон цеп ту.
Шта за вас зна чи интер ак тив на књи га? 
Књи га која иза себе има про је кат, пози ва на сарад њу, тра жи уче шће.
Шта за вас зна чи интер ак тив на диги тал на књи га?
Нешто што ми је стра но и одва ја ме од иде је књи ге као пред ме та. 
Које су пред но сти ова кве књи ге? 
Моти ва ци ја уче ни ка је јед но став ни ја.
Који су нај ја чи аспек ти интер ак тив не диги тал не књи ге у еду ка тив ном сми слу? 
Визу ел но и пам ће ње.
Коли ко се интер ак тив на диги тал на књи га раз ли ку је од тра ди ци о нал не књи ге, како егзи
сти ра ју пара лел но? 
Сви раз ло зи због којих бих иза брао тра ди ци о нал ну спа да ју у псе у до ро ман тич не. Диги-
тал на је функ ци о нал ни ја.
Како се мења ју зна ња и вешти не еду ка то ра у одно су на поја ву овог типа књи га? 
Зах те ва уса вр ша ва ње и опе ра тив ност.
Да ли су при сту пи дру га чи ји / начин раз ми шља ња / начин уче ња и могућ но сти уче ња?
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Не.
Које интер ак тив не књи ге види те као добро пома га ло у врти ћу/шко ли или обра зо ва њу 
уоп ште? 
Прак тич не теме, вешти не.
Како изгле да иде ал на интер ак тив на књи га за уче ње?
При ла го ђе на узра сту. Иста тема и на раз ли чи тим узра сти ма, не би ли посто јао кон ти ну и тет.
Има те ли неке реал не при ме ре код нас или у све ту за добру еду ка тив ну диги тал ну интер
ак тив ну књи гу? 
Не.
Које ком пе тен ци је се посеб но добро јача ју кроз упо тре бу ова квих ала та?
Из иску ства бих рекао да је пам ће ње и усва ја ње брже, зна ње функ ци о нал ни је.
Како деца реа гу ју на ова кву врсту књи га?
Вео ма су моти ви са ни.
Да ли види те опа сност у масов ној упо тре би екра на (како наја вљу ју струч ња ци), ако мо
да ци ја ока, сла ба покре тљи вост…)?
Оно ли ко коли ко позна јем ту област, да.
Да ли се и код деце мења начин раз ми шља ња кроз дру га чи је чита ње? 
Веро ват но да све има сво је пред но сти и мане. Ком би на ци ја је могућ ност. 
Да ли се пои ма ње књи жев но сти уоп ште дожи вља ва на дру га чи ји начин кроз ова кве књи ге? 
Сиже и фабу ла су јед на ко при јем чи ви. Тео ри ја рецеп ци је и уми шља ње и машта су напад ну ти.

ЕДУ КА ТО РИ НА ФАКУЛ ТЕ ТИ МА

Оли ве ра Сто ја ди но вић  
про фе сор Факул те та при ме ње них умет но сти у Бео гра ду

Како види те будућ ност књи ге?
Зами шљам да ће и даље посто ја ти папир на књи га, зато што сам на њу нави кла. Сва ка ко ће 
бити све више диги тал них књи га, пошто се до њих лак ше дола зи и нема тро шко ва штам пе. 
Биће укљу че на интер ак тив ност, јер је то већ раз ви је но на интер не ту. У Аме ри ци се пуно 
кори сти звуч на књи га, слу ша се у вожњи. Теле пат ска књи га? 
Шта за вас зна чи интер ак тив на књи га?
За мене је важна пред ност интер ак тив не књи га могућ ност пре ла же ња са јед ног дела садр-
жа ја на дру ги кори шће њем веза или лин ко ва који упу ћу ју на сле де ћи део. У папир ним 
књи га ма те везе су: бро је ви фусно та, бро је ви сли ка или табе ла које тре ба погле да ти уз 
неки део тек ста, име на или пој мо ви који се могу про на ћи у индек су. У диги тал ним интер-
ак тив ним књи га ма везе се озна ча ва ју гра фич ки, а кли ком на везу при ка зу је се тра же ни 
садр жај. Дру га могућ ност коју пру жа интер ак тив на књи га је уво ђе ње про це са помо ћу којег 
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чита лац актив но уче ству је у избо ру или мења садр жај књи ге.
Које су пред но сти ова кве књи ге?
Доступ ност пра те ћих садр жа ја (фусно та, комен та ра, мапа, табе ла, гра фи ко на, илу стра ци ја, 
рефе рен ци), лин ко ви који воде на садр жа је у самој књи зи, па можда и лин ко ви који воде 
на интер нет, олак ша ва ју нави га ци ју кроз књи гу, цело ви то сагле да ва ње пове за них еле ме-
на та и дола же ња до додат них инфор ма ци ја. Уво ђе ње про це са који кроз интер ак тив ност 
мења, одно сно ства ра нове садр жа је, отва ра широ ко поље за нове начи не кори шће ња 
књи ге и њено реде фи ни са ње.
Који су нај ја чи аспек ти интер ак тив не књи ге у умет нич ком / дизај нер ском сми слу?
Диги тал на интер ак тив на књи га осло ба ђа умет ни ка/дизај не ра од огра ни че ња фор ма та. 
Један од глав них зада та ка у кла сич ном меди ју књи ге је обли ко ва ње тек ста, илу стра ци ја и 
пра те ћих садр жа ја на при кла дан начин, који ће одго во ри ти естет ским зах те ви ма и бити 
пого дан за кори шће ње. Што је текст ком пли ко ва ни ји и бога ти ји рефе рен ца ма, то је овај 
зада так тежи. Више је зич ност у окви ру јед ног изда ња додат но оте жа ва посао дизај не ра. 
Диги тал на интер ак тив на књи га, као и кла сич на, има огра ни че ње у фор ма ту екра на, али 
то није доми нант но, нај пре због могућ но сти уве ћа ња и фоку си ра ња само на жеље ни део 
тек ста, а затим и због могућ но сти лаке нави га ци је кроз глав не и пра те ће садр жа је књи ге. 
Више је зич ност се реша ва на јед но ста ван начин, про ме ном јези ка на мени ју.
Интер ак ци ја омо гу ћа ва ино ва тив не садр жа је, а зада так умет ни ка је да је на нај бо љи начин 
омо гу ћи и иско ри сти. (Понов но) уво ђе ње илу стра ци је и дру гих ликов них еле ме на та у 
свим (а не само деч јим и умет нич ким) књи га ма пред ста вља логич ну после ди цу и кре а-
тив но поље које се отва ра у диги тал ном интер ак тив ном фор ма ту. Кори шће њем интер ак-
тив но сти садр жај књи ге може да поста не више зна чан и про мен љив, зави сно од тре нут ног 
избо ра чита о ца. У пољу умет но сти, интер ак тив на књи га књи га поста је ново изра жај но 
сред ство и медиј за реа ли за ци ју ори ги нал них умет нич ких иде ја.
Који су нај ја чи аспек ти интер ак тив не књи ге у еду ка тив ном сми слу?
Када су у пита њу деца, све оно што под ра зу ме ва ју тзв. рад не све ске, мно го се лак ше и 
логич ни је испу ња ва интер ак тив ним путем. Лин ко ви помо ћу којих се доби ја ју одго во ри на 
нова пита ња. Раз ви ја ње кре а тив но сти и мишље ња помо ћу посеб но осми шље них зада та ка. 
Под сти ца ње про це са раз ми шља ња пре него мемо ри са ња пода та ка. 
Код књи га наме ње них одра сли ма нај ва жни ји је непо сре дан при ступ додат ним садр жа ји ма 
(илу стра ци ја ма, фусно та ма, комен та ри ма, индек си ма, дода ци ма, табе ла ма, фор му ла ма и 
слич но), као и лин ко ви ма ка спољ ним веза ма (који се могу обна вља ти и допу ња ва ти, што 
је додат ни посао и оба ве за, слич но поно вље ном и допу ње ном изда њу).
Како се мења посао илу стра то ра и дизај не ра у одно су на поја ву овог типа књи га? Да ли 
су при сту пи дру га чи ји / начин раз ми шља ња / начин илу стро ва ња и дизај ни ра ња?
Зада так дизај не ра се мења у одно су на фор мат и рас по ред тек ста, илу стра ци ја и додат ног 
мате ри ја ла. С јед не стра не се олак ша ва, а са дру ге оте жа ва, пошто је иза зов напра ви ти 
интер ак ци ју која је логич на и лака за кори шће ње, а исто вре ме но има и ликов не ква ли те те. 
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Сва ка ко је потре бан нов начин раз ми шља ња, а потреб но је и тести ра ње које ће пока за ти 
при сту пач ност у одно су на раз ли чи те кори сни ке. Додат ни фак тор је посто ја ње раз ли чи тих 
димен зи ја меди ја на који ма се ова ква књи га кори сти, па је пожељ но укљу чи ти респон сив-
ност. Код илу стро ва ња мора да се узме у обзир диги тал ни фор мат илу стра ци је и њена 
вели чи на, резо лу ци ја и брзи на отва ра ња. Важно је и да ли се мате ри јал у књи зи осла ња 
на неке спо ља шње апли ка ци је (ма коли ко оне биле рас про стра ње не), као и да ли је уни-
вер зал но досту пан у раз ли чи тим меди ји ма и опе ра тив ним систе ми ма. 
Која нова зна ња и вешти не су потреб ни за ову врсту илу стро ва ња / дизај на?
Поред зна ња која су и до сада била потреб на умет ни ку/дизај не ру књи ге, нови зах те ви тра-
же и нову врсту обра зо ва ња. Пошто се могућ но сти интер ак тив но сти оства ру ју често путем 
про гра ми ра ња, ино ва тив на реше ња су често резул тат ком би но ва не умет нич ко-про гра-
мер ске кре а тив но сти. Позна ва ње про гра ми ра ња олак ша ва посао умет ни ку уто ли ко што 
не мора да тра жи додат ну помоћ од про гра ме ра, али и у томе што сам може да осми сли 
нове интер ак тив не ком по нен те које ће изве сти уз помоћ про грам ског јези ка који позна-
је. Логич но про ши ре ње илу стра ци је је ани ма ци ја, можда и звук, па ово пред дизај не ра 
поста вља нове задат ке. 
Шта је бит но за састав тима који се бави изра дом интер ак тив не књи ге?
И у изра ди кла сич них књи га често се ради тим ски: писац, илу стра тор, дизај нер, као кре а-
тив ни чла но ви тима, опе ра тер који ради пре лом, лек тор и корек тор као помоћ ни чла но ви. 
Уред ник као вршна лич ност које ини ци ра и одлу чу је. Тим може да буде мањи ако неки од 
уче сни ка пре у зме више уло га. Код интер ак тив не књи ге спи сак се про ши ру је на про гра ме-
ра, по потре би и на ани ма то ра. Неко ко сми шља интер ак тив ност (а није дизај нер)? Нови 
про фил су струч ња ци који испи ту ју ефи ка сност, одно сно кори сност интер ак ци је (реци мо, 
када су у пита њу комер ци јал ни сај то ви). Важно је да се сви чла но ви тима стал но упо зна ју 
са ново сти ма из стру ке, пошто се ова област брзо мења и раз ви ја.
Да ли се аутор ство дру га чи је дефи ни ше код ова квих књи га?
Ауто ри су они који дају аутор ски допри нос. Уко ли ко је неко сми слио како да изгле да пре-
лом књи ге, па је онда и пре ло мио, он је аутор. Онај ко пре ла ма књи гу по туђим упут стви-
ма није аутор. Дакле, ако било који члан тима уне се аутор ски допри нос, онда тре ба да се 
увр сти у ауто ре. Они чији је допри нос помоћ ни, без обзи ра коли ко важан, нису ауто ри. 
Коли ко се интер ак тив на књи га раз ли ку је од тра ди ци о нал не књи ге, како егзи сти ра ју 
пара лел но? Неке нове пара диг ме интер ак тив не књи ге?
Углав ном позна јем диги тал не вер зи је књи га које посто је у кла сич ном обли ку. Могућ ност 
пре тра жи ва ња ми мно го зна чи, ако се то под во ди под интер ак тив ност. 
Зна те ли неке рефе рент не дизај не ре/илу стра то ре код нас и у све ту који раде ова кве 
књи ге? Неке изда вач ке куће које су се добро пока за ле на овом пољу?
Не знам.
Да ли се сећа те неке посеб но добре интер ак тив не диги тал не књи ге?
Не знам.
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Може те ли рећи нешто о изда вач кој инду стри ји интер ак тив них диги тал них књи га? О 
ста ту су у све ту и код нас? Пара ле ле? Неке добре изда ва че из ове обла сти? Да ли посто ји 
неко ко код нас узи ма то тржи ште (ако изу зме мо оба ве зну диги та ли за ци ју уџбе ни ка)? 
А у све ту?
Не знам.
Да ли уво ђе ње диги тал них интер ак тив них књи га одре ђу је и будућ ност изда ва штва уоп
ште?
Сва ка ко.
Како види те буду ћу библи о те ку? Књи жа ру?
Цен три из којих се врши дистри бу ци ја путем интер не та. Нарав но, ако буде стру је, интер-
не та и слич но.
Да ли посто је нека кве опа сно сти од – или мане код – овог типа књи га?
Оту ђе ње? Сва ко гле да у свој екран и не изла зи из куће? Или гле да у екран и када иза ђе? 
Да ли сма тра те важним кур се ве за диги тал не и интер ак тив не књи ге на факул те ти ма 
и зашто?
Дизајн, одно сно реа ли за ци ја диги тал не књи ге мора што пре да се уве де у про гра ме 
факул те та који се баве дизај ном књи ге. Шко ло ва ни умет ни ци су пред у слов за ства ра ње 
ква ли тет них диги тал них, одно сно интер ак тив них изда ња. 
Коли ко је струч ња ка потреб но да би пре да ва ло један такав пред мет?
Један, али ком пе тен тан.

Воји слав Л. Илић  
на став ник (мето ди ка наста ве), Фило ло шкоумет нич ки факул тет у Кра гу јев цу
 
Како види те будућ ност књи ге?
С јед не стра не елек трон ска књи га је све више при сут на, наи ме, сва ко днев но се умно го-
стру ча ва број е-књи га, што нових што репринт изда ња али у диги тал ној фор ми, а са дру ге 
стра не папир на изда ња неће ско ро неста ти, увек ће посто ја ти они (изда ва чи или чита о ци) 
који ће желе ти „ана лог не вер зи је”. Папир на изда ња, било да су она библи о фил ска или 
екс клу зив на, још дуго ће нала зи ти сво ју публи ку.
Шта за вас зна чи интер ак тив на књи га?
Још увек ми је на паме ти Пави ћев Хазар ски реч ник, који за мене пред ста вља диван при-
мер интер ак тив не ана лог не књи ге.
Шта за вас зна чи интер ак тив на диги тал на књи га?
Дело које садр жи хипер текст и мул ти ме ди ју, које ће у бли ској будућ но сти веро ват но бити 
обо га ће но неким видом ВР-а. Будућ ност књи га.
Које су пред но сти ова кве књи ге?
Може садр жа ти веб или мул ти ме ди јал не садр жа је; лако су доступ не и могу се пре у зе ти 
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пре ко веб-а; могу се чита ти нели не ар но; лако се кори сте; зау зи ма ју мање про сто ра и еко-
ло шке су…
Који су нај ја чи аспек ти интер ак тив не диги тал не књи ге у еду ка тив ном сми слу?
Деца данас одра ста ју уз рачу на ре, табле те, мобил не теле фо не и дру ге диги тал не уре-
ђа је. Ова њихо ва заин те ре со ва ност за савре ме не тех но ло ги је може зна чај но ути ца ти на 
моти ва ци ју за кори шће ње е-уџбе ни ка који тре ба да пра те уче нич ку заин те ре со ва ност за 
савре ме не тех но ло ги је. Уче ни ци данас зах те ва ју при ступ инфор ма ци ја ма који је више 
интер ак ти ван и несе квен ци ја лан и који садр жи хипер текст и мул ти ме ди ју као осно ву 
хипер ме диј ског уче ња. Е-уџбе ник инди ви ду а ли зу је наста ву ства ра ју ћи могућ ност уче-
ни ку да напре ду је тем пом који одго ва ра њего вим пси хо ло шким и пер цеп тив ним спо соб-
но сти ма, као и пред зна њи ма из одре ђе не обла сти. Е-уџбе ник обез бе ђу је уче ње које није 
огра ни че но на учи о ни цу. У ком би на ци ји са дру гим елек трон ским изво ри ма инфор ма ци ја 
(елек трон ске енци кло пе ди је, часо пи си, библи о те ке и интер нет) обез бе ђу је се истра жи-
ва ње нај ак ту ел ни јих садр жа ја у скла ду са соп стве ним инте ре со ва њи ма. Обез бе ђу је се 
при ступ низу ресур са који можда нису доступ ни, нпр. мул ти ме диа, видео и ани ма ци је; 
стал ном или повре ме ном интер ак ци јом са изво ри ма инфор ма ци ја пове ћа ва се актив-
ност уче ни ка и раз ви ја кри тич ко мишље ње, те спо соб но сти ана ли зи ра ња и закљу чи ва ња. 
Интер ак ци ја се успо ста вља не само са настав ни ци ма него и са уче ни ци ма из дру гих шко-
ла, чиме се раз ме њу ју зна ња и иску ства, те ујед на ча ва ниво зна ња у раз ли чи тим шко ла ма. 
Е-уџбе ник омо гу ћа ва симу ла ци је и моде ле – омо гу ћа ва уче ни ци ма да истра жу ју моде ле 
ствар ног све та и раз ви ја ју прак тич не вешти не у без бед ном окру же њу; при ступ раз ли чи тим 
ресур си ма који нису доступ ни или су дале ки за додат не инфор ма ци је путем интер не та.
Е-уџбе ник омо гу ћа ва да се кори сте рачу нар ске игре кре и ра не за уче ња (геми фи ка ци ја 
садр жа ја) и уче ње на заба ван начин (енг. Edu ta in ment). Е-уџбе ни ци пру жа ју могућ ност 
вир ту ел ног окру же ња за уче ње (енг. VLE – Vir tual Lear ning Envi ron ments) које пру жа нове 
могућ но сти за уче ни ке да уче на нове начи не инте ре сант ни је и анга жо ва ни је.
Како се мења ју зна ња и вешти не еду ка то ра у одно су на поја ву овог типа књи га? 
Настав ни ци, и сви који се баве еду ка ци јом, спо ро при хва та ју инфор ма ци о но-кому ни ка ци-
о не тех но ло ги је у сво јој наста ви. Нарав но да мла ђи настав ни ци ради је при хва та ју савре-
ме не тех но ло ги је. До овог закључ ка сам дошао на осно ву свог истра жи ва ња о упо тре би 
ИКТ у наста ви ликов не кул ту ре.
Да ли су при сту пи дру га чи ји / начин раз ми шља ња / начин уче ња и могућ но сти уче ња?
Кори шће ње е-уџбе ни ка обез бе ђу је е-уче ње које није огра ни че но на учи о ни цу и може се 
одви ја ти било где (м-уче ње), у било које вре ме и сто га је доступ но кори сни ку неза ви сно 
од настав них про гра ма. Е-уче ње омо гу ћа ва при ступ низу ресур са, као што су мул ти ме ди-
јал ни садр жа ји, видео и ани ми ра ни садр жа ји, даје кон тро лу уче ни ку када и где ће учи ти, 
дозво ља ва уче ни ци ма да уче у свом рит му, пру жа уче ни ку могућ ност да при ла го ди окру-
же ње и задо во љи инди ви ду ал не потре бе и бла го вре ме но пру жа поврат не инфор ма ци је. 
Е-уче ње се нај че шће кори сти и вео ма је погод но за оства ри ва ње интер ак ци је изме ђу 
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уче ни ка и рачу на ра како би се уна пре ди ла посто је ћа тех но ло ги ја уче ња, наста ва учи ни ла 
очи глед ни јом, дина мич ни јом и инте ре сант ни јом уз анга жо ва ње више уче нич ких чула у 
сти ца њу нових зна ња. Ком пју тер ски подр жа но уче ње укљу чу је мул ти ме ди јал ни обра зов-
ни софт вер, рачу нар ске симу ла ци је, вир ту ел ну реал ност, вештач ку инте ли ген ци ју и др. 
Е-уче ње се кори сти рела тив но дуго у обра зо ва њу, али се послед ње деце ни је ком пју тер ска 
тех но ло ги ја зна чај но уса вр ши ла тако да је обра зов ни софт вер од јед но став них апли ка ци ја 
уса вр шен до тро ди мен зи о нал не вир ту ел не реал но сти.
Које интер ак тив не књи ге види те као добро пома га ло у врти ћу/шко ли или обра зо ва њу 
уоп ште?
Поје ди не држа ве има ју вели ке веб-ресур се са е-књи га ма и е-уџбе ни ци ма. Поје ди ни су 
подр жа ни од мини стар ста ва а поје ди ни од изда ва ча, мада их има и неза ви сних са раз ли-
чи тим ква ли те ти ма. 
Како изгле да иде ал на интер ак тив на књи га за уче ње?
На ово пита ње ће нај бо ље одго во ри ти уче ни ци.
Има те ли неке реал не при ме ре код нас или у све ту за добру еду ка тив ну диги тал ну интер
ак тив ну књи гу?
Данас нај са вр ше ни ји е-уџбе ни ци се могу се пре по зна ти у оним реше њи ма која омо гу ћа-
ва ју вир ту ел но окру же ње за уче ње у коме се зна ња сти чу коо пе ра тив но. Е-уџбе ник тако ђе 
може садр жа ти раз ли чи те вари јан те геми фи ко ва них садр жа ја уз које уче ни ци на зани-
мљив и инте ре сан тан начин уче. Е-уџбе ни ци су у све ту до те мере раз ви је ни да они данас 
пред ста вља ју сло же но диги та ли зо ва но окру же ње за уче ње у коме је уџбе ник само један 
његов део.
Како деца реа гу ју на ова кву врсту књи га?
Вео ма пози тив но. 
Да ли види те опа сност у масов ној упо тре би екра на (како наја вљу ју струч ња ци), ако мо
да ци ја ока, сла ба покре тљи вост…)?
Не.
Да ли се и код деце мења начин раз ми шља ња кроз дру га чи је чита ње?
Сма трам да су деци/уче ни ци ма који одра ста ју у диги тал ном све ту мно го бли жи диги тал ни 
начин раз ми шља ња и кому ни ка ци је уоп ште. Одра сли су про блем, не деца.
Да ли се пои ма ње књи жев но сти уоп ште дожи вља ва на дру га чи ји начин кроз ова кве књи ге?
Не, пако ва ње је мање бит но, садр жај је сушти на.
Како види те буду ћу библи о те ку? Књи жа ру? Вртић? Шко лу?
Библи о те ка – на вебу. Обра зов не инсти ту ци је – бога ти је нај ра зли чи ти јим садр жа ји ма за 
уче ње.
Како види те оба ве зно уво ђе ње диги тал них уџбе ни ка у шко ле (ожда ће и пред школ ски 
про грам бити диги та ли зо ван, па у том сми слу – за вртић)?
Упо тре ба е-уче ња не тре ба да зна чи одба ци ва ње посто је ћих садр жа ја за уче ње/под у ча-
ва ње, већ само побољ ша ње посто је ћег обра зов ног мате ри ја ла, одно сно њего во оса вре-
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ме ња ва ње. У осно ви све га се нала зи широ ки обим диги тал них пода та ка са дина мич ком 
при ро дом садр жа ја који ма се може мани пу ли са ти, са могућ но шћу ства ра ња, мења ња и 
раз ме њи ва ња уз мању или већу кому ни ка ци ју и интер ак тив ност, спре мље ни на разно ра-
зним уда ље ним или бли ским диги тал ним меди ји ма пот по мог ну ти диги тал ним систе ми-
ма неза ви сним од вре ме на и лока ци је. Уво ђе ње е-уџбе ни ка зах те ва вели ке захва те, то је 
дуго тра јан про цес који зах те ва већу диги та ли за ци ју шко ла у опре ми, обу ци запо сле них за 
кори шће ње ИКТ-а и орга ни за ци ју кон ти ну и ра не тех нич ке подр шке. Да би уче ни ци пра ти-
ли све ове про ме не тако ђе мора ју бити обра зо ва ни да их кори сте. Будућ ност е-уџбе ни ка 
ће се кре та ти веро ват но у прав цу раз во ја кон це па та „отво ре ног при сту па” и „отво ре ног 
кода”, диги тал ни уџбе ни ци који се сло бод но (бес плат но) дистри бу и ра ју, моди фи ку ју и 
ажу ри ра ју. У Срби ји ће зна ча јан број е-уџбе ни ка бити досту пан у наред ним годи на ма, 
при чему изда ва чи мора ју бити у ста њу да пону де дифе рен ци ра не е-уџбе ни ке при ла го-
ђе не потре ба ма савре ме не наста ве и окру же ња, и на првом месту деч јим могућ но сти ма 
и инте ре со ва њи ма.
Да ли посто ји подр шка држа ве у било ком сми слу за реа ли за ци ју ова ка вих про је ка та?
Врло мала, сем у доме ну дирек ти ва.

АУТО РИ

Ненад Велич ко вић  
пи сац и колум ни ста

Како види те будућ ност књи ге?
На екра ни ма, али не баш сутра :-)
Шта за вас пред ста вља интер ак тив на књи га?
Оно што чита ју јуна ци Хари ја Поте ра. Књи ге какве су напра ви ли Al Gore или The o do re 
Gray. Ова дру га!
Шта за вас пред ста вља интер ак тив на диги тал на књи гу?
Иза зов. Већ дуго имам ски нут алат за пра вље ње iBo ok књи га, али немам вре ме на, а ни 
неку публи ку, нажа лост, да се у то упу стим. А зами шљам је слич но оно ме што сам опи сао 
у рома ну Вре мен ска петља. Редо ви сло ва и сли ке, који ожи вља ва ју на раз ли чи те начи не.
Које су пред но сти ова кве књи ге?
Не мора све да се зами шља, може да се види, чује, про ба, про ве ри, пита… Али ту је негде 
и опа сност: шта ако не пита, и не зами шља… Нај ве ћа пред ност ова кве књи ге је и даље 
добар учи тељ.
Који су нај ја чи аспек ти интер ак тив не диги тал не књи ге у умет нич ком/дизај нер ском/илу
стра тор ском/аутор ском/еду ка тив ном сми слу?
Умет нич ки: укљу чу је више изра жај них могућ но сти, видео, ани ма ци ја, звук… Дизај нер-
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ски: вари јант ност реше ња. Илу стра тор ски: неке ства ри су брже, могућ ност интер вен ци ја 
на фото гра фи ја ма, фото-мон та же, нпр. Аутор ски: ком пли ку је аутор ска пра ва; доступ но 
је мно го тога туђег, а доброг… Еду ка тив но: укљу чу је брже, држи пажњу (али мора и да 
рачу на да се и она про ми је ни ла), при ла го дљи ва раз ли чи тим потре ба ма уче ни ка (нпр. с 
дис лек си јом), могућ но сти тим ског рада веће, умре же ност, могућ ност само вред но ва ња… 
Коли ко се интер ак тив на књи га раз ли ку је од тра ди ци о нал не књи ге, како егзи сти ра ју 
пара лел но?
То сам већ обја снио, чини ми се. Код нас је тра ди ци о нал на још доми нант на, немам нека 
иску ства.
Како се мења изда ва штво / аутор ски при ступ у одно су на поја ву овог типа књи га? Да ли 
су при сту пи дру га чи ји? Да ли ауто ри дру га чи је пишу, дизај не ри дизај ни ра ју…?
Исто. Немам то иску ство. Поку ша ли смо напра ва ти такве читан ке, резул тат је био ника-
кав. Нити смо ми зна ли шта тач но хоће мо, нити смо има ли нова ца, нити је било подр шке 
у мини стар ству…
Да ли мисли те да је сарад ња у ова квом тиму бит но дру га чи ја од оне за изда ње тра ди
ци о нал не књи ге и на који начин ако јесте?
Не би тре ба ло да буде. Циље ви су исти – добра књи га. Само тра жи дру гу врсту иску ства 
и зна ња. 
Да ли је аутор ство у ова квим књи га ма рав но прав но или је и даље аутор/писац онај који 
је носи лац књи ге?
Па зави си како је тим саста вљен, и зави си коли ки је чији удио.
Зна те ли неке добре интер ак тив не књи ге и које?
Навео горе дви је.
Да ли вам је познат ста тус ова кве књи ге код нас / у све ту? Зна те ли неке добре изда ва че 
из ове обла сти? Да ли посто ји неко ко код нас узи ма то тржи ште? А у све ту?
Нажа лост, не.

ПРОГРАМЕРИ
Мар ко Хубер  
про гра мер у изда вач кој кући Кре а тив ни цен тар

Како види те будућ ност књи ге?
Не мислим да ће диги тал на књи га бити једи на будућ ност, али ће сигур но зау зи ма ти зна-
чај но место.
Шта за вас зна чи интер ак тив на диги тал на књи га?
Интер ак тив на књи га би буквал но била она која омо гу ћа ва интер ак ци ју одно сно при ка-
зи ва ње садр жа ја по жељи кори сни ка. Коли ко ми се чини тај тер мин се данас кори сти у 
нешто ширем зна че њу – књи га која има додат не диги тал не садр жа је.
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Које су пред но сти ова кве књи ге?
Пред но сти има доста – прво ту је сама могућ ност при ка зи ва ња додат них садр жа ја, сли ка, 
видеа и аудио сни ма ка. Затим ту је могућ ност лаког пре зен ти ра ња таквог садр жа ја већем 
бро ју кори сни ка наро чи то оним уда ље ним. И не тре ба забо ра ви ти могућ ност ажу ри ра ња 
таквог садр жа ја мно го лак ше и чешће него кла сич них књи га.
Који су нај ја чи аспек ти интер ак тив не књи ге у дизај нер ском / про гра мер ском сми слу?
За раз ли ку од кла сич них књи га, овде про стор није огра ни чен вели чи ном и бро јем стра-
на, тако да је могу ће при ка за ти садр жај дру га чи је и сло бод ни је, и могу ће је дода ва ти га.
Како се мења посао дизај не ра / про гра ме ра у одно су на поја ву овог типа књи га? 
У прин ци пу раз ли ка није вели ка, само су пара ме три и огра ни че ња нешто дру га чи ји.
Да ли су при сту пи дру га чи ји / начин раз ми шља ња / начин дизај ни ра ња / тех нич ке обра де 
пода та ка?
Да при сту пи су дру га чи ји, али то опет зави си од слу ча ја до слу ча ја. Тех нич ка обра да је 
дру га чи ја у сми слу опти ми за ци је за глед на је на екра ну наспрам опти ми за ци је за штам пу.
Која нова зна ња и вешти не су потреб на за ову врсту дизај на / про гра ми ра ња?
Потреб но је неко мини мал но зна ње функ ци о ни са ња ХТМЛ-а и флек си бил ност у раз ми-
шља њу, како пред ста ви ти књи гу на дру га чи ји начин.
Шта је бит но за састав тима који се бави изра дом интер ак тив не диги тал не књи ге?
Веро ват но да је исто као и за сва ки тим – да раз ми шља ју на сли чан начин и допу њу ју се у раду.
Коли ко се интер ак тив на диги тал на књи га раз ли ку је од тра ди ци о нал не књи ге, како егзи
сти ра ју пара лел но?
Поред пред но сти интер ак тив не књи ге она има и мана, на при мер зави сност од уре ђа ја на 
којем се при ка зу је, а то може да ути че зна чај но и на изглед при ка за ног мате ри ја ла, затим 
саме плат фор ме за прка зи ва ње интер ак тив них књи га често дру га чи је при ка зу ју мате ри јал 
у зави сно сти од вели чи не екра на, ту је про блем пре глед но сти на малим екра ни ма, затим 
ту је кла си чан про блем зави сно сти ова квих књи га од при сту па интер не ту…
Зна те ли неке рефе рент не дизај не ре/про гра ме ре код нас и у све ту који раде ова кве књи
ге? Неке изда вач ке куће које су се добро пока за ле на овом пољу, који су вам узо ри у раду?
Не.
Да ли се сећа те неке посеб но добре интер ак тив не диги тал не књи ге и које?
Не.
Шта је нај сло же ни ји/нај зах тев ни ји део тог посла?
Углав ном је нај ве ћи про блем кра так вре мен ски рок за који је потреб но напра ви ти ква ли-
те тан мате ри јал.
На који начин уна пре ђу је те зна ње из ове обла сти? Кур се ви? Туто ри ја ли? Који? Или сасвим 
дру га чи је?
Кур се ви, туто ри ја ли самих про из во ђа ча плат фор ми и слич но.
Може те ли рећи нешто о изда вач кој инду стри ји интер ак тив них диги тал них књи га? О 
ста ту су у све ту и код нас? Пара ле ле? Издво ји ти неке добре изда ва че из ове обла сти? Да 
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ли посто ји неко ко код нас узи ма то тржи ште (нпр. да то ипак није изда вач ка кућа него 
се аут сор су је про гра мер ски део посла и сл.)? А у све ту?
У прин ци пу код нас је то мало исхи тре но уве де но, бар кад је реч о уџбе ни ци ма. У све ту, 
код изда ва ча с који ма смо ми има ли кон такт, при пре ме за ова кве про јек те тра ју мно го 
дуже и роко ви су боље испла ни ра ни. Не знам мно го о тржи шту диги тал них књи га које 
није веза но за уџбе ни ке.
Да ли уво ђе ње диги тал них интер ак тив них књи га одре ђу је и будућ ност изда ва штва 
уоп ште?
Можда. Сигур но ће бити већег кори шће ња диги тал ног мате ри ја ла али за сада не видим 
да то може да заме ни кла сич не штам па не књи ге.
Како види те буду ћу библи о те ку? Књи жа ру? Шко лу?
Ком би на ци ја штам па них и диги тал них књи га. Диги тал ни мате ри јал одно сно књи ге су нај-
бо ље ако пра те штам па не књи ге и допу њу ју их.

РОДИ ТЕ ЉИ

Јана Оршо лић  
ма ма/дизај нер/настав ник

Како види те будућ ност књи ге?
Као узбу дљи ву више ме ди јал ну ево лу тив ну област која је при јем чи ва и при сту пач на за 
нове чита о це. Папир на или диги тал на, и даље се доди ру је.
Шта за вас зна чи интер ак тив на књи га? Који је потен ци јал интер ак тив не књи ге у будућ
но сти?
За моје дете је ово један од ала та за уче ње и игра ње, или уче ње кроз игра ње. Гра ди мо 
зајед но њен однос пре ма тех но ло ги ји, ода би ру доступ них садр жа ја, начи ни ма њихо вих 
кори шће ња, свест о вред но сти, бес плат ном и оно ме што се пла ћа. Њена гене ра ци ја ће 
мно го при род ни је и све о бу хват ни је обли ко ва ти ова кве садр жа је у будућ но сти јер расту 
са њима и поста ле су инте грал ни део детињ ства.
Које су пред но сти ова кве књи ге?
„Жива” је и лако се при хва та, не тра жи позна ва ње сло ва да би се ужи ва ло у тек сту пошто 
могу бити озву че не, додат но могу у себи има ти и музи ку. Добар су увод у стра не јези ке. 
Гре шке се лак ше испра вља ју него у штам па ним изда њи ма. Може их пра ви ти и неко ко 
иза себе нема вели ку изда вач ку маши не ри ју. Са собом може те поне ти мно го више књи га 
него папир них, број књи га које жели те да поне се те са собом зави си од капа ци те та уре ђа ја 
а не од капа ци те та кофе ра. 
Који су нај ја чи аспек ти интер ак тив не књи ге у умет нич ком и дизај нер ском сми слу? Који 
су нај ја чи аспек ти интер ак тив не књи ге у дру штве ном и еко ном ском сми слу?
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Интер ак тив на књи га је још више од кла сич не тим ски про је кат, укљу чу је још више људи и 
још више струч ња ка из тех нич ких обла сти, неу мет нич ких. Укљу чи ва ње дизај не ра у такав 
тим је инте ре сан тан тре ну так. Добро је што су изме не лак ше, брже и јеф ти ни је, настав ци 
и уба ци ва ња нових садр жа ја дају сле де ће димен зи је књи зи. Читав нови свет РГБ боја на 
рас по ла га њу. 
Који су нај ја чи аспек ти интер ак тив не књи ге у еду ка тив ном сми слу?
Потен ци јал но је ору ђе које сва ко дете може да при ла го ди сво јим потре ба ма, начи ну уче ња 
и тре нут ном ста ту су зна ња. Саве зник у уче њу, за раз ли ку од кла сич не књи ге које је сред ство.
Како се мења посао илу стра то ра и дизај не ра у одно су на поја ву овог типа књи га? Да ли 
су при сту пи дру га чи ји / начин раз ми шља ња / начин илу стро ва ња и дизај ни ра ња?
Да, све се пот пу но мења. Начин гра ђе ња и пред ста вља ња садр жа ја бли жи је црта ном фил-
му него папир ној књи зи. Нара ци ја, орга ни за ци ја, хије рар хи ја садр жа ја нема мно го везе 
са тра ди ци о нал ним начи ном. Тако су и зна ња из кла сич не опре ме књи ге при лич но неу-
по тре бљи ва, мада их тре ба има ти, као и кла сич на зна ња о ком по зи ци ји, типо гра фи ји и 
оста лим корен ским зна њи ма.
Која нова зна ња и вешти не су потреб ни за ову врсту илу стро ва ња/дизај на?
Позна ва ње могућ но сти интер ак тив них књи га, актив но позна ва ње обла сти и иде је за сми-
сле не ино ва ци је. Зави сно од чла на тима, коди ра ње, про гра ми ра ње, ани ма ци ја…
Шта је бит но за састав тима који се бави изра дом интер ак тив не књи ге?
Добар вођа тима, про ду цент, мена џер про јек та, поде ла уло га у про јек ту, позна ва ње свог 
посла… Суштин ски исто као и на сва ком дру гом про јек ту.
Да ли се аутор ство дру га чи је дефи ни ше код ова квих књи га?
Да, зато што је потен ци јал но мно го више ауто ра укљу че но. До сада су ауто ри били аутор 
тек ста и сли ке, а сада су ауто ри потен ци јал но и ани ма то ри, ком по зи то ри, онај ко даје глас, 
ко сни ма и моде лу је звук, веро ват но још неко.
Коли ко се интер ак тив на књи га раз ли ку је од тра ди ци о нал не књи ге, како егзи сти ра ју 
пара лел но? Неке нове пара диг ме интер ак тив не књи ге?
Пот пу но су раз ли чи те, мора ју да се кон ци пи ра ју сасвим дру га ши је. Као што су пре да ња 
дру га чи ја од штам па них изда ња, па су мора ла дру га чи је да се „упа ку ју”, тако и диги тал ни 
садр жа ји и опци је које се нуде мора ју дру га чи је да се упо сле. Мејнстрим диги тал но изда-
ва штво кори сти 25% могућ но сти.
Може те ли рећи нешто о изда вач кој инду стри ји интер ак тив них диги тал них књи га? О 
ста ту су у све ту и код нас? Пара ле ле? Издви ји ти неке добре изда ва че из ове обла сти? Да 
ли посто ји неко ко код нас зау зи ма то тржи ште (ако изу зме мо оба ве зну диги та ли за ци ју 
уџбе ни ка)? А у све ту?
Нисам у том послу па га не позна јем са те стра не. Оно што могу да при ме тим, кроз игри це 
које је моје дете волео и кори сти ло, да су нам се нај ду же задр жа ле оне које су дола зи ле 
у гро здо ви ма, дакле, деве ло пе ри који су има ли низ игри ца из исте есте ти ке и кон цеп та – 
PlayKids, Toca Bo ca, TinyBop, Sago Mi ni…
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Да ли уво ђе ње диги тал них интер ак тив них књи га одре ђу је и будућ ност изда ва штва уоп ште?
Да, то је посе бан сег мент за посеб не, нове изда ва че. „Папир ни” изда ва чи у то не могу да 
се укљу че. 
Како види те буду ћу библи о те ку? Књи жа ру?
Један сег мент су ми диги тал ни репо зи то ри ју ми са мори ма струч не лите ра ту ре која је увек 
и сви ма доступ на. Дру ги сег мент су згра де, про сто ри је, собе налик савре ме ним музе ји ма 
који пози ва ју на дру же ње, уче ство ва ње, раз го вор, зајед нич ко чита ње или игра ње књи га. 
Нека ко као да спо јиш библи о те ку, био скоп, интер ак тив ну књи гу о све ми ру и пла не та ри јум 
у ком се не седи него се поме раш доди ру јеш и истра жу јеш. Онда су у тој соби интер ак-
тив не књи ге у про сто ру о мору, о пра и сто ри ји, о про гра ми ра њу, о музи ци…
Коли ко годи на има ваше дете и коли ко је у кон так ту са диги тал ним интер ак тив ним 
књи га ма?
Пет годи на и чач ка iPad откад је пока за ла инте ре со ва ње за то, прет по ста вљам од неке две 
и по годи не. Дози ра но и под мојом кон тро лом.
Како изгле да иде ал на интер ак тив на књи га за ваше дете?
Бес крај на је и неу трал на у сми слу пола и узра ста, акти ви ра је и учи емо тив ној, соци јал-
ној и тех нич ко тех но ло шкој инте ли ген ци ји. Инту и тив на је и сва ко дете може да јој дода 
нешто сво је.
Коли ко се диги тал не интер ак тив не књи ге раз ли ку ју од игри ца?
Игри це се гра де и про ми шља ју од почет ка баш за табле те, док се књи ге и даље углав ном 
„пре во де” из папир них у диги тал не. Ста тич ни је су и запра во мало досад не јер нису кон-
цеп ту а ли зо ва не диги тал но и интер ак тив но него папир но и ста тич но. Тако ђе, есте ти ка је 
дру га чи ја, у игри ца ма се испро ба ва све ново, разно ли ко је, често су илу стра ци је флах, 
век тор ске, буч не, док су у интер ак тив ним књи га ма углав ном као ста рин ске или кла сич но 
црта не, чак и ако су савре ме не. Црта не су тако да под се ћа ју на црта ње руком на папи ру, 
под се ћа ју на црта ње боји ца ма, фло ма сте ри ма, аква ре лом, кола жи ра њем и сл. У све ту игри-
ца има доста естет ски упит них садр жа ја, а свет диги тал них интер ак тив них књи га је доса дан 
и иде на кла сич не про ве ре не садр жа је, писме ни ји је али без зна чај них изне на ђе ња.
Да ли ваше дете ради је чита кла сич не/тра ди ци о нал не књи ге или су му инте ре сант ни је 
диги тал не? Како то обја шња ва те?
Више кори сти папир не јер је неу по ре ди во више садр жа ја на срп ском и напи са них ћири-
ли цом. Она почи ње да чита па јој је то важно.
Како деца реа гу ју на ова кву врсту књи га? Које врсте интер ак тив но сти ваше дете нај ви
ше воли у тим књи га ма? На које нај ви ше реа гу је?
За децу као да не посто ји јасна гра ни ца изме ђу интер ак тив них књи га и игри ца. Суштин ски 
раз ли ка је у садр жа ју, дакле јед не има ју нара ци ју а дру ге зада так који тре ба савла да ти. 
У игри ца ма моје дете воли награ де код пра вил но реше ног задат ка, а у књи га ма је раду је 
музи ка и зву ко ви који илу стру ју сли ке.
Како се раз ли ку је уло га роди те ља у чита њу интер ак тив них књи га?
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Моје иску ство је да такве књи ге обра ду ју роди те ља толи ко да дете више заин те ре су је 
и изне на ди реак ци ја роди те ља него што би то ура ди ла сама интер ак тив на књи га која је 
њему датост од раног узра ста. Онда се то узбу ђе ње око књи га гра ди и у папир ном све ту, 
али су диги тал не добар улаз у чароб ни свет књи га.
Да ли су интер ак тив не књи ге добра пома га ла за уче ње и ако јесу како и зашто?
Апсо лут но, ожи вља ва ју садр жај, при ка зу ју га у тре ћој димен зи ји, тако ђе у вре ме ну, тран-
сфор ми шу га у нешто чиме може да се упра вља, поме ри се и вра ти на поче так, тај минг у 
уче њу је у рука ма ђака.
Да ли су цене диги тал них интер ак тив них књи га разум не?
Посто је раз ли чи ти моде ли, кроз поје ди нач ни садр жај, месеч ну прет пла ту, годи шњу или 
јед ном пла тиш и кори стиш зау век. Ја волим садр жа је који дају део садр жа ја на пре глед 
и бес плат но кори шће ње, а за додат не садр жа је откљу ча ва ње ком плет ног мате ри ја ла се 
пла ћа. Онда на осно ву при вјуа могу да одлу чим да ли је то нешто што ме зани ма и што 
желим да пла тим. Усло ви пла ћа ња су јасни и фер, али отка зи ва ње и поврат нов ца ми није 
толи ко јасан и при руци, иако себе сма трам при лич но вештом у онлајн-купо ви ни.
Посто ји ли тржи ште тих књи га код нас? Или где купу је те ова кве књи ге?
Код нас тре ба поче ти са бес плат ним садр жа ји ма које би кул тур не инсти ту ци је дава ле кроз 
дона ци је на кори шће ње. Стра ни инсти ту ти, град, држа ва, мини стар ства кул ту ре и про све-
те, музе ји и сл. тре ба да пону де ква ли те тан садр жај на срп ском јези ку и на ћири ли ци, јер 
би такви садр жа ји били инте ре сант ни и нашим људи ма у ино стран ству. диги тал но тржи-
ште је шире. Ми их купу је мо путем Apple App Sto re-а.
Да ли види те нека кве опа сно сти од – или мане код – овог типа књи га? Да ли види те опа
сност у масов ној упо тре би екра на (како наја вљу ју струч ња ци), ако мо да ци ја ока, сла ба 
покре тљи вост…?
Роди те љи тре ба да пока жу лич ним при ме ром здра ву сме ну садр жа ја, таблет, спре ма ње 
хра не, књи га, одла зак у при ро ду… Здрав разум и без мисти фи ка ци је.
Како види те ста тус диги тал не писме но сти деце и роди те ља код нас?
На изу зет но су ниском нивоу чак и код висо ко о бра зо ва них роди те ља. Тако ђе, про блем је 
што роди те љи сма тра ју да су им деца диги тал но писме на само зато што уме ју на осе ћај 
и хакер ски да се сна ла зе са уре ђа ји ма, па се не укљу чу ју у њихо ву еду ка ци ју, а не осе ћа ју 
ни потре бу да уна пре де сво ја зна ња у овом сег мен ту.
Да ли нови закон о оба ве зној диги та ли за ци ји уџбе ни ка види те и као про ме ну нашег изда
ва штва?
Нисам упо зна та са новим зако ном, али коли ко сам упу ће на на осно ву јед ног кон крет ног 
при ме ра, буква ри ће се моћи мења ти, одно сно нови ићи на ева лу а ци ју мини стар ства тек 
за чети ри или пет годи на. То је про бле ма ти ка срод на реа кре ди та ци ји факул тет ских про-
гра ма на сва ких седа, годи на.
Да ли се и код деце мења начин раз ми шља ња кроз дру га чи је чита ње?
Да, књи га поста је живља, бли жа игри.
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Да ли се пои ма ње књи жев но сти уоп ште дожи вља ва на дру га чи ји начин кроз ова кве књи ге?
Апсо лут но. А и неке ства ри оста ју исте. Лоша књи га је лоша у било ком фор ма ту.

Ано ним на уче сни ца анке те  
ма ма, пред у зет ни ца

Како види те будућ ност књи ге?
Насу прот мишље њу да папир ни облик књи ге није (више) попу ла ран, сма трам да будућ-
ност књи ге није угро же на и да ће са већом пла те жном моћи купо ви на заме ни ти изнајм-
љи ва ње књи га у библи о те ка ма.
Шта за вас зна чи диги тал на интер ак тив на књи га? Који је потен ци јал интер ак тив не 
диги тал не књи ге у будућ но сти?
Диги тал на интер ак тив на књи га за мене пред ста вља апли ка ци ју са мање функ ци о нал но сти, 
а више кон цен тра ци је на гра фич ке и тек сту ал не еле мен те.
Које су пред но сти ова кве књи ге?
Деца су окру же на диги тал ним уре ђа ји ма и позна ти су им, тако да би књи га у овој фор ми 
њима била инте ре сант ни ја и при јем чи ви ја.
Који су нај ја чи аспек ти интер ак тив не диги тал не књи ге у дру штве ном/умет нич ком/еду
ка тив ном/еко ном ском сми слу?
Сма ње ње тро шко ва штам пе, дистри бу ци је и про да је, брже при ка зи ва ње и сер ви ра ње бит-
ног садр жа ја, брза могућ ност про ме не, ажу ри ра ња, корек ту ре, дода ва ња…
Коли ко се интер ак тив на диги тал на књи га раз ли ку је од тра ди ци о нал не књи ге, како егзи
сти ра ју пара лел но?
Могу јед на дру гу да упот пу њу ју. Тра ди о ци о нал на књи га зах те ва од нас машту, а диги тал на 
може да нам помог не у кон кре ти зо ва њу дело ва које је бит но раз у ме ти.
Који естет ски аспек ти ова кве књи ге су вам важни?
Сви естет ски аспек ти су вео ма бити. 
А који функ ци о нал ни?
Функ ци о нал ност је основ на, базич на, јед но став на.
Зна те ли неке изда вач ке куће које су се добро пока за ле на овом пољу?
Нисам упу ће на.
Да ли се сећа те неке посеб но добре интер ак тив не диги тал не књи ге?
80 Days (једи на запра во коју сам ика да виде ла).
Да ли поја ва диги тал них интер ак тив них књи га одре ђу је и будућ ност изда ва штва уоп ште?
Егзи сти ра паре лел но.
Коли ко годи на има дете и коли ко је у кон так ту са диги тал ним интер ак тив ним књи га ма?
Има ју 3, 6 и 8 годи на. Нема ју поса бан кон такт, осим кроз апли ка ци је које у себи садр же 
еле мен те диги тал не књи ге.
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Како изгле да иде ал на интер ак тив на књи га за ваше дете?
Моја деца би воле ла више интер ак ци је, јед но ста ван и чист дизајн са тех нич ким, меха нич-
ким и логич ким дело ви ма (еле мен ти ма).
Коли ко се диги тал не интер ак тив не књи ге раз ли ку ју од игри ца?
Мање функ ци о нал но сти, мање интер ак ци је, кон цен тра ци ја на при чу, не на акци ју.
Да ли ваше дете ради је чита кла сич не/тра ди ци о нал не књи ге или су му инте ре сант ни је 
диги тал не? Како то обја шња ва те?
Све диги тал но им је бли же и лак ше, иако се као роди тељ тру дим да тра ди ци о нал не књи ге 
пара лел но кори сти мо у истој мери.
Како деца реа гу ју на ова кву врсту књи га? Које врсте интер ак тив но сти ваше дете нај ви
ше воли у тим књи га ма? На које нај ви ше реа гу је?
Воле зву ко ве, оно ма то пе ју живо ти ња, песме, воле функ ци о нал ност „отва ра ња/затва ра ња” 
про зо ра, скри ва ња и откри ва ња дело ва… Запра во реа гу ју јако пози тив но на сву врсту 
интер ак тив но сти.
Како се раз ли ку је уло га роди те ља у чита њу интер ак тив них књи га?
Мислим да је при су ство роди те ља јако бит но у откри ва њу начи на на који се књи га кори сти, 
као и у упо зна ва њу са „тем пом” чита ња.
Да ли су интер ак тив не књи ге добра пома га ла за уче ње и ако јесу како и зашто?
Нарав но. Све што није суво пар но и што зах те ва неко анга жо ва ње од стра не дете та, пости-
же бољи ефе кат.
Да ли су цене диги тал них интер ак тив них књи га разум не?
Не знам.
Посто ји ли тржи ште тих књи га код нас? Или где купу је те ова кве књи ге?
Мислим да не, зато и не купу јем јер им енгле ске књи ге нису још увек забав не.
Да ли види те нека кве опа сно сти од – или мане код – овог типа књи га? 
Лош ква ли тет уре ђа ја и њего ва брзи на, крат ко тра ја ње бате ри је.
Да ли види те опа сност у масов ној упо тре би екра на (како наја вљу ју струч ња ци), ако мо
да ци ја ока, сла ба покре тљи вост…?
Не знам, оста је да види мо.
Како види те ста тус диги тал не писме но сти деце и роди те ља код нас?
У мом окру же њу је диги тал на писме сност роди те ља и деце на висо ком нивоу, али не могу 
да про це ним коли ко је то добар узо рак за изво ђе ње закључ ка.
Да ли нови закон о оба ве зној диги та ли за ци ји уџбе ни ка види те и као про ме ну чита ња?
Нисам довољ но упу ће на у нови закон, те не знам више о диги тал ном уџбе ни ку. Не видим 
да би ути цао на про ме ну чита ња, мислим да би ефе кат био чак и супро тан у скла ду са 
новим гене ра ци ја ма које одра ста ју окру же ни диги тал ним уре ђа ји ма.
Да ли сте сагла сни са уво ђе њем диги тал них уџбе ни ка и зашто?
Уко ли ко то зна чи сма ње ње тро шко ва, одно сно више крат но кори шће ње (ква ли тет них и 
аде кват них) уре ђа ја и њего во редов но ажу ри ра ње новим инфор ма ци ја, сагла сна.
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Шта мисли те које ком пе тен ци је се посеб но добро јача ју кроз упо тре бу ова квих књи га?
Оче ки ва ла бих већу сло бо ду, флек си бил ност, скло ност истра жи ва њу, мул ти ди сци пли-
нар ни при ступ.
Да ли се и код деце мења начин раз ми шља ња кроз дру га чи је чита ње/уче ње?
Веро ват но пру жа већу шири ну због могућ но сти додат них инфор ма ци ја и функ ци ја поред 
основ ног тек ста.
Да ли се пои ма ње књи жев но сти уоп ште дожи вља ва на дру га чи ји начин кроз ова кве књи ге?
Мање је роман тич но и не мири ше тако добро.
Како види те буду ћу библи о те ку? Књи жа ру? Шко лу?
Ком би на ци ју и папир них и диги тал них изда ња. Не веру јем да ће папир на изда ња ика да 
неста ти, а дигал на изда ња ће лак ше доне ти нове инфор ма ци је, ажу ри ран садр жај и већу 
сло бо ду.

Мари ја че сла ва Тара ба  
ма ма, савет ни ца за доје ње

Како види те будућ ност књи ге?
Књи га упр кос раз вит ку тех но ло ги је оста је при сут на.
Шта за вас зна чи диги тал на интер ак тив на књи га? Који је потен ци јал интер ак тив не 
диги тал не књи ге у будућ но сти?
Диги тал на интер ак тив на књи га би могла да се кори сти у школ ству као заме на за књи ге.
Које су пред но сти ова кве књи ге?
Пред но сти ова кве књи ге би биле више стру ке: дра стич но сма њи ва ње тежи не књи га које 
шко лар ци носе у шко лу, деци би зна ње било при јем чи ви је, кому ни ци ра ло би на њихо вом 
‘нивоу’, наво ди ла би их на интер ак ци ју, што је њима бли же од листа ња кла сич не књи ге и 
мемо ри са ња гра ди ва.
Који су нај ја чи аспек ти интер ак тив не диги тал не књи ге у дру штве ном/умет нич ком/еду
ка тив ном/еко ном ском сми слу?
Интер ак тив на књи га по мени може да има вели ки зна чај у школ ству јер се гене ра циј ски 
при бли жа ва деци. Еко ном ски би се дра стич но ума њи ла цена уџбе ни ка. У умет нич ком 
сми слу књи га може да покри је шири спек тар умет но сти поред само црте жа или фото гра-
фи је, као нпр. ани ма ци ја, филм, итд.
Коли ко се интер ак тив на диги тал на књи га раз ли ку је од тра ди ци о нал не књи ге, како егзи
сти ра ју пара лел но?
Тра ди ци о нал на књи га задр жа ва сво је место и не бива угро же на од стра не интер ак тив не 
књи ге. Интер ак тив на књи га се кори сти уме сто уџбе ни ка, док се нпр. и даље инси сти ра да 
деца чита ју лек ти ру у виду тра ди ци о нал них књи га.
Који естет ски аспек ти ова кве књи ге су вам важни?
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Чит ка сло ва, разно вр сност црте жа и фото гра фи ја, као и видео-мате ри ја ла.
А који функ ци о нал ни?
Јасно ћа стра ни це, могућ ност обе ле жа ва ња важних дело ва, пам ће ње послед ње виђе не 
стра ни це.
 Зна те ли неке изда вач ке куће које су се добро пока за ле на овом пољу?
Не.
Да ли се сећа те неке посеб но добре интер ак тив не диги тал не књи ге?
Не.
Да ли поја ва диги тал них интер ак тив них књи га одре ђу је и будућ ност изда ва штва уоп
ште?
Да, при мо ра ва изда ва че да иду у корак с вре ме ном.
Коли ко годи на има ваше дете и коли ко је у кон так ту са диги тал ним интер ак тив ним 
књи га ма?
Има 13 годи на и није у кон так ту с интер ак тив ном књи гом.
Како изгле да иде ал на интер ак тив на књи га за ваше дете?
Има могућ ност да га заин те ре су је за тема ти ку и да након ишчи та ва ња нау чи нешто из ње 
као и да га под стак не на даље истра жи ва ње.
Коли ко се диги тал не интер ак тив не књи ге раз ли ку ју од игри ца?
Не видим ника ка ву слич ност, осим што су обе у елек трон ском обли ку.
Да ли ваше дете ради је чита кла сич не/тра ди ци о нал не књи ге или су му инте ре сант ни је 
диги тал не? Како то обја шња ва те?
До сада није има ло сусрет са интер ак тив ном књи гом.
Како се раз ли ку је уло га роди те ља у чита њу интер ак тив них књи га?
Мислим да интер ак тив на књи га има сво је место у раном школ ству, не пре тога.
Да ли су интер ак тив не књи ге добра пома га ла за уче ње и ако јесу како и зашто?
Јесу, јер при ла зе деци на начин који је њима у 21. веку бли жи.
Да ли су цене диги тал них интер ак тив них књи га разум не?
Не знам.
Да ли види те нека кве опа сно сти од – или мане код – овог типа књи га? 
Не видим опа сност.
Да ли види те опа сност у масов ној упо тре би екра на (како наја вљу ју струч ња ци), ако мо
да ци ја ока, сла ба покре тљи вост…?
Као и у све му тре ба да посто ји разум но вре ме за кори шће ње ова квих књи га. Ако се кори-
сте за уче ње у школ ском узра сту, не видим да посто ји раз ли ка изме ђу ова квих и тра ди-
ци о нал них књи га.
Како види те ста тус диги тал не писме но сти деце и роди те ља код нас?
Мислим да је код деце на сла бом нивоу.
Да ли нови закон о оба ве зној диги та ли за ци ји уџбе ни ка види те и као про ме ну чита ња?
Не.
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Да ли сте сагла сни са уво ђе њем диги тал них уџбе ни ка и зашто?
Да, због све га горе наве де ног.
Шта мисли те које ком пе тен ци је се посеб но добро јача ју кроз упо тре бу ова квих књи га?
Воља за уче њем.
Да ли се и код деце мења начин раз ми шља ња кроз дру га чи је чита ње/уче ње?
Да.
Да ли се пои ма ње књи жев но сти уоп ште дожи вља ва на дру га чи ји начин кроз ова кве књи ге?
Књи жев ност бих деци и даље пред ста вља ла кроз тра ди цо нал ну књи гу.
Како види те буду ћу библи о те ку? Књи жа ру? Шко лу?
Библи о те ка има оде љак са кла сич ним књи га ма, оста лим књи га ма се при сту па нпр. пре ко 
неког онлајн сер ве ра. Књи жа ре тако ђе посто је, тра ди цо нал на књи га не изу ми ре. Шко лу 
видим са јед ном табле том на сва кој школ ској клу пи уме сто све за ка и тра ди ци о нал них 
књи га. Мото ри ку деце бих раз ви ја ла кроз оба ве зне часо ве сли ка ња, црта ња, кали гра фи ју 
као и часо ве yлоге, пила те са, спор та и сл.

Соња Рестак  
ма ма, про фе сор енгле ског јези ка и књи жев но сти

Како види те будућ ност књи ге?
Диги тал на књи га.
Шта за вас зна чи диги тал на интер ак тив на књи га? Који је потен ци јал интер ак тив не 
диги тал не књи ге у будућ но сти?
Књи га коју можеш носи ти са собом на Кин длу, ком пју те ру, теле фо ну. У њој може те пра-
ви ти беле шке, кори сти ти интер ак ти ван садр жај.
Који су нај ја чи аспек ти интер ак тив не диги тал не књи ге у дру штве ном/умет нич ком/еду
ка тив ном/еко ном ском сми слу? 
Упо тре ба нпр. интер ак тив них диги тал них уџбе ни ка је више стру ка. У њима се нала зе видео, 
аудио садр жа ји који се про јек ту ју на интер ак тив ној табли, вежбе које директ но уче ни ци 
могу да раде на табли, садр жа ји који се могу директ но штам па ти за дома ћи зада так, итд.
Коли ко се интер ак тив на диги тал на књи га раз ли ку је од тра ди ци о нал не књи ге, како егзи
сти ра ју пара лел но?
Горе сам наве ла раз ло ге због којих бих пре кори сти ла диги тал ну књи гу уџбе ник, она коег-
зи сти ра са тра ди ци о нал ним уџбе ни ком још увек у нашем систе му школ ства, мада сву да 
у раз ви је ним земља ма пре ла зи се на табле те и диги тал не уџбе ни ке.
Који естет ски аспек ти ова кве књи ге су вам важни?
Начин на који су пред ста вље не нпр. лек ци је, њихо ва пре глед ност, визу ел на при влач ност 
мате ри ја ла, итд.
А који функ ци о нал ни?
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Више стру ка упо тре ба ресур са које нуди диги тал на књи га.
Зна те ли неке изда вач ке куће које су се добро пока за ле на овом пољу?
Cam brid ge Uni ver sity Press
Да ли поја ва диги тал них интер ак тив них књи га одре ђу је и будућ ност изда ва штва уоп
ште?
Све више изда ва ча пара лел но нуди диги тал на изда ња са тра ди ци о нал ним изда њи ма.
Коли ко годи на има ваше дете и коли ко је у кон так ту са диги тал ним интер ак тив ним 
књи га ма?
12 и 10. Нису пуно у кон так ту са диги тал ним књи га ма.
Како изгле да иде ал на интер ак тив на књи га за ваше дете?
Као Cam brid ge уџбе ник, она нуди заба ву и уче ње у исто вре ме.
Коли ко се диги тал не интер ак тив не књи ге раз ли ку ју од игри ца?
Оне зах те ва ју од дете та feed back, већу инвол ви ра ност од игри ца.
Да ли ваше дете ради је чита кла сич не/тра ди ци о нал не књи ге или су му инте ре сант ни је 
диги тал не? Како то обја шња ва те?
И јед не и дру ге.
Како се раз ли ку је уло га роди те ља у чита њу интер ак тив них књи га?
Роди тељ мора да позна је нове тех но ло ги је да би уоп ште кори стио диги тал ну књи гу.
Да ли су интер ак тив не књи ге добра пома га ла за уче ње и ако јесу како и зашто? 
Горе сам наве ла сво је иску ство у шко ли, изу зет но су од помо ћи.
Да ли су цене диги тал них интер ак тив них књи га разум не? 
За наше усло ве књи ге нису толи ко при сту пач не.
Посто ји ли тржи ште тих књи га код нас? Или где купу је те ова кве књи ге?
Ама зон.
Да ли види те опа сност у масов ној упо тре би екра на (како наја вљу ју струч ња ци), ако мо
да ци ја ока, сла ба покре тљи вост…?
Ако се кори сти у одре ђе ним гра ни ца ма и под над зо ром роди те ља не видим опа сност.
Како види те ста тус диги тал не писме но сти деце и роди те ља код нас?
Још увек мали про це нат деце и роди те ља је диги тал но писмен.
Да ли нови закон о оба ве зној диги та ли за ци ји уџбе ни ка види те и као про ме ну чита ња?
Нисам истра жи ва ла, о томе струч ња ци мора ју дати мишље ње.
Да ли сте сагла сни са уво ђе њем диги тал них уџбе ни ка и зашто?
Већ сам кори сти ла такве уџбе ни ке у при ват ној основ ној шко ли у којој сам ради ла неко-
ли ко годи на, подр жа вам њихо во уво ђе ње.
Шта мисли те које ком пе тен ци је се посеб но добро јача ју кроз упо тре бу ова квих књи га?
И то би тре ба ло струч но истра жи ти кроз неку сту ди ју.
Да ли се и код деце мења начин раз ми шља ња кроз дру га чи је чита ње/уче ње?
Сва ка ко дола зи до дру га чи јег при ла го ђа ва ња и при сту па новим меди ји ма уче ња.
Да ли се пои ма ње књи жев но сти уоп ште дожи вља ва на дру га чи ји начин кроз ова кве књи ге? 
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Мислим да не.
Како види те буду ћу библи о те ку? Књи жа ру? Шко лу?
Сво ју библи о те ку већ носим са собом у тор би, на Кин длу, она је доступ на увек и сву да.

Ана Кри шко Том ка  
ма ма 
 
Како види те будућ ност књи ге?
Све више у елек трон ском обли ку. Kin dle. 
Шта за вас зна чи интер ак тив на књи га? Који је потен ци јал интер ак тив не књи ге у будућ
но сти?
Веру јем да ће деца на забав ни ји начин има ти при ли ке да дођу до кон крет ни јих инфор-
ма ци ја у кра ћем пери о ду. 
Које су пред но сти ова кве књи ге?
Визу ел но уче ње, доступ ност инфор ма ци ја, већа анга жо ва ност дете та током уче ња.
Који су нај ја чи аспек ти интер ак тив не књи ге у дру штве ном/умет нич ком/еду ка тив ном/
еко ном ском сми слу?
Књи ге зау зи ма ју мање физич ког про сто ра, доступ не су, углав ном јеф ти ни је, визу ел но 
боље обја шња ва ју тема ти ку, укљу чу ју децу у про цес уче ња, доно ше ња одлу ка. Више под-
сти чу на раз ми шља ње.
 Коли ко се интер ак тив на књи га раз ли ку је од тра ди ци о нал не књи ге, како егзи сти ра ју 
пара лел но?
У реду је да деца позна ју и јед ну и дру гу врсту књи ге, мада интер ак тив на има пред но сти 
по мени у све му сем тео ри је да гле да ње у екран није здра во.
Који естет ски аспек ти ова кве књи ге су вам важни?
Да је суп тил ног и нена пад ног дизај на, да је при ла го ђе на годи шту дете та, боја ма, обли-
ци ма…
А који функ ци о нал ни?
Увек је доступ на. Не зау зи ма про стор. На путо ва њу може те има ти без број књи га уз себе.
 Зна те ли неке рефе рент не дизај не ре/илу стра то ре код нас и у све ту који раде ова кве 
књи ге? Неке изда вач ке куће које су се добро пока за ле на овом пољу?
Toca Boc ca, Fis her & Pri ce
Коли ко годи на има ваше дете и коли ко је у кон так ту са диги тал ним интер ак тив ним 
књи га ма?
3 и 7 годи на. У кон так ту су јед ном до 2 пута недељ но. 
Како изгле да иде ал на интер ак тив на књи га за ваше дете?
Позна те при че модер ни зо ва не са зада ци ма, еду ка тив на, а у фор ми игри це.
Коли ко се диги тал не интер ак тив не књи ге раз ли ку ју од игри ца?
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Све мање, све више игри ца има ју еду ка тив ну ком по не ту. 
Да ли ваше дете ради је чита кла сич не/тра ди ци о нал не књи ге или су му инте ре сант ни је 
диги тал не? Како то обја шња ва те?
Тра ди ци о нал не, јер још увек ми као роди те љи има мо риту ал чита ња тра ди ци о нал не књи ге, 
углав ном чита мо пред спа ва ње, а тада сма трам да није вре ме за интер ак ци ју, већ сми рај.
Како деца реа гу ју на ова кву врсту књи га? Које врсте интер ак тив но сти ваше дете нај ви
ше воли у тим књи га ма? На које нај ви ше реа гу је?
Веру јем да воле ове књи ге због актив ног уче ство ва ња, екра на, због слич но сти са игри ца ма.
Како се раз ли ку је уло га роди те ља у чита њу интер ак тив них књи га?
Хм, можда су мање актив ни у обја шња ва њу и еду ка ци ји. 
Да ли су цене диги тал них интер ак тив них књи га разум не?
Апсо лут но.
Посто ји ли тржи ште тих књи га код нас? Или где купу је те ова кве књи ге?
Мислим да не, посто ји у Хрват ској.
Да ли види те нека кве опа сно сти од – или мане код – овог типа књи га? 
Вре ме гле да ња у екран које је под зна ком пита ња да ли ште ти.
 Да ли види те опа сност у масов ној упо тре би екра на (како наја вљу ју струч ња ци), ако мо
да ци ја ока, сла ба покре тљи вост…?
Па не, док год је кон тро ли са но, као и све оста ле штет не ства ри. 
Како види те ста тус диги тал не писме но сти деце и роди те ља код нас?
Мислим да смо недо вољ но писме ни.
Да ли нови закон о оба ве зној диги та ли за ци ји уџбе ни ка види те и као про ме ну нашег изда
ва штва?
Да, веро ват но ће се пре у сме ра ва ти на диги тал но изда ва штво, али тако ђе ће се поја ви ти 
про стор за нове изда ва че. 
Да ли сте сагла сни са уво ђе њем диги тал них уџбе ни ка и зашто?
Јесам али дели мич но, нпр. само неки пред ме ти, због кон тро ли са ња вре ме на пред екра-
ном.
Шта мисли те које ком пе тен ци је се посеб но добро јача ју кроз упо тре бу инфор ма ци о них 
кому ни ка ци о них тех но ло ги ја?
Брже сна ла же ње са инфор ма ци ја ма, брже реа го ва ње. 
Да ли се и код деце мења начин раз ми шља ња кроз дру га чи је чита ње/уче ње?
Веру јем да уче да брже раз ми шља ју, да уче да ути чу на исхо де, узрок-после ди ца.
Да ли се пои ма ње књи жев но сти уоп ште дожи вља ва на дру га чи ји начин кроз ова кве књи ге?
Па веро ват но, али веру јем да је ова ко још доступ ни ја, мање мистич на. 
Како види те буду ћу библи о те ку? Књи жа ру?
На интер не ту, или згра ду пуну екра на.
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10.4. Дода так моти ва ци ји
Берт Хелин гер, немач ки пси хо те ра пе ут, осни вач је мето де позна те под нази вом поро дич
не кон сте ла ци је или поро дич ни рас по ред. Цео живот посве тио је истра жи ва њу про це са 
исце ље ња тра у ма, начи на на који се оне пре но се с пре да ка на потом ке и функ ци о ни са њу 
поља, које су и мно ги дру ги науч ни ци истра жи ва ли у сво јим обла сти ма, попут Рупер та 
Шел дреј ка и Алек сан дра Гур ви ча. Осим што је помо гао мно ги ма да нађу свој пут до исце-
ље ња, обу чио је мно ге кон сте ла то ре који су успе шно наста ви ли њего ву миси ју. Напи сао је 
неко ли ко књи га, међу који ма су и књи ге с меди та ци ја ма усме ре ним ка дото ку енер ги је од 
пре да ка. У тим књи га ма може се наћи мно го инспи ра тив них тек сто ва, међу који ма је и ова 
моли тва посве ће на роди те љи ма, а која је била јед на од инспи ра ци ја за мој умет нич ки рад.

ЗАХВАЛ НОСТ У ЗОРУ ЖИВО ТА

Дра га мама, доби ла сам живот од тебе
и узи мам све што дола зи од тебе.
То што ти радиш за мене није уза луд но.
Ура ди ћу и ја нешто добро да бих ти се захва ли ла
и ода ла ти при зна ње.
Ти си моја мај ка, а ја сам тво је дете.
Ти си вели ка, а ја сам мала.
Ти си у мом срцу.
Дра го ми је да си иза бра ла тату.
Ви обо је сте пра ви роди те љи за мене.

Дра ги тата, доби ла сам живот од тебе
и узи мам све што дола зи од тебе.
То што ти радиш за мене није уза луд но.
Ура ди ћу и ја нешто добро да бих ти се захва ли ла
и ода ла ти при зна ње.
Ти си мој отац, а ја сам тво је дете.
Ти си вели ки, а ја сам мала.
Ти си у мом срцу.
Дра го ми је да си иза брао маму.
Ви обо је сте пра ви роди те љи за мене.

Берт Хелин гер
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12. КРАТ КА БИО ГРА ФИ ЈА АУТО РА

Дипло ми ра ла 1998. на гра фич ком одсе ку Факул те та при ме ње них умет но сти у Бео гра ду, из 
обла сти Фото гра фи ја и Гра фи ка књи ге. Маги стри ра ла 2010. на истом факул те ту са темом 
„Реди зајн нови на на при ме ру Поли ти ке”. Тре нут но на док тор ским ака дем ским сту ди ја ма. 
На Факул те ту при ме ње них умет но сти у Бео гра ду иза бра на у зва ње доцен та 2014. годи не.
Један од осни ва ча удру же ња Типо ме тар и сај та Типо ме тар (www.tipo me tar.org) који обја-
вљу је писа не и визу ел не мате ри ја ле из обла сти типо гра фи је и писма (са Оли ве ром Сто ја-
ди но вић и Јаном Оршо лић), од 2004. Један од ауто ра и осни ва ча Међу на род ног сту дент-
ског бије на ла умет но сти књи ге [с]БУК (са Маи дом Гру ден).
Гра фич ки обли ко ва ла књи ге за мно ге изда вач ке куће: Кре а тив ни цен тар, Фабри ка књи га, 
Сами здат Б92, Завод за уџбе ни ке, Мале зја ле, Круп ни план и др. Гра фич ки обли ко ва ла 
визу ел не мате ри ја ле за инсти ту ци је: Народ на библи о те ка Срби је, Филм ски цен тар Срби је, 
Мини стар ство кул ту ре и инфор ми са ња Репу бли ке Срби је, Цен тар за кул тур ну декон та-
ми на ци ју, УНДП, Позо ри ште Зве да ри ште, Гале ри ја „Јован Попо вић”, Уни вер зи тет умет-
но сти у Бео гра ду, Завод за про у ча ва ње кул тур ног раз вит ка, Музеј при ме ње не умет но сти 
и дру ги. Део тима који је радио на реди зај ну днев ног листа Поли ти ка, 2007. годи не. У 
ино стран ству ради ла за: новин ску кућу Publi co, аген ци је SDe sign и Sili con ski, Lin gu a e-
mun di, изда вач ку кућу ACEP из Пор ту га ла, изда вач ку кућу Amman Ver lag из Швај цар ске. 
Ини ци ја тор је сарад ње сту де на та са раз ли чи тим инсти ту ци ја ма и мен тор на про јек ти ма 
у сарад њи са: Етно граф ским инсти ту том САНУ, IPC media, ZDF, Град ском библи о те ком 
Бео гра да и др.
Пише и обја вљу је тек сто ве на тему типо гра фи је и умет но сти књи ге. 
Члан је орга ни за ци о ног и умет нич ког одбо ра Међу на род не кон фе рен ци је Smar tArt у 
орга ни за ци ји Факул те та при ме ње них умет но сти у Бео гра ду.
Члан УЛУ ПУДС-а од 2001. годи не.
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(2015, 2016, 2017, 2018, 2019)
Међу на род но бије на ле умет но сти мини ја ту ре, Кул тур ни цен тар Гор њи Мила но вац, 
Модер на гале ри ја (2018, 2020)
Три је на ле про ши ре них меди ја, селек ци ја Воји сла ва Кла ча ра, Жар ди ње ра, УЛУС, Impac-
tHub, Бео град, 5. 5 – 12. 5. 2019.
III Inter na ti o nal Con test of The a tri cal Poster, Sta te Youth Dra ma The a tre, Киши нев, Мол да-
ви ја, 3 – 10. 12. 2018.
Lett ra – Kra kow 2018, Sign and Lett er, Lett er as cre a ti ve mate rial, Jagi el lo nian Library, Кра ков, 
Вар ша ва, сеп тем бар – окто бар 2018.
Мај ска изло жба, Бео град (2001, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 
2016, 2017, 2018, 2019)
„Књи га – умет нич ки обје кат 3”, Музеј при ме ње не умет но сти, Гале ри ја „Жад”, новем бар 2016.
COW design festi val, Illu stra tion 2016, Dni pro pe trovsk City Cen tral Library, Дни про пе тровск, 
Укра ји на, окто бар 2016.
3rd Inter na ti o nal Poster Con test, Muse um of Typography, Cha nia, Крит, Грч ка, сеп тем бар 2016.
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First Inter na ti o nal Print Bien na le – Sko pje, Muse um of the City of Sko pje, Маке до ни ја, јул 2016.
„Bel gra de Behan ce Revi ews”, Mik ser haus, Београд, 2013
„Лице књиге”, изложба финалиста, Галерија Владимир Назор, Загреб, Хрватска, 2012
Међународна изложба књига уметника „Андрић – Foga ca ro, Књига од књига”, Музеј Иве 
Андрића, Београд, 2011
Mostra Inter na zi o na le di Libri D’Arti sta „Andrić – Fogaz za ro, Libri dai Libri”, Palaz zo Fogaz za ro, 
Schio, Вићенца, Италија, 2011
„COW design festi val, illu stra tion:2010”, Kvar ti ra Art Cen ter, Dne pro pe trovsk, Украјина, 2010
„COW design festi val, illu stra tion:2008”, Muzej Lite ra tur noe Prid ne pro ve, Dne pro pe trovsk, 
Украјина, 2008
Златно перо Београда (2001, 2003)
„COW design festi val, illu stra tion:2007”, Muzej Lite ra tur noe Prid ne pro ve, Dne pro pe trovsk, 
Украјина, 2007
„10th Tri en na le – India”, Lali ti Kala Aka de mi, Њу Делхи, Индија, 2001
40. окто бар ски салон, Пави љон „Цви је та Зузо рић”, Бео град, 1999

Важни је награ де
При зна ње за рад Гале ри ја Јован Попо вић, ката ло зи на 13. Гри фо ну у кате го ри ји Књи га 
и дру ге публи ка ци је, Кон курс за нај бо љи гра фич ки дизајн у 2018, 2019. и 2020. у Срби ји, 
Репу бли ци Срп ској и Црној Гори, Гра фич ки колек тив, Бео град, 16. 06. 2021.
Пла ке та УЛУ ПУДС-а за дизајн књи ге „Дизајн као кисе о ник”, 51. мај ска изло жба УДАХ, 
Изло жбе ни салон на Андри ће вом вен цу, Бео град, 8. 6. 2019.
Награ да за пла кат, 3rd Inter na ti o nal Poster Con test, Muse um of Typography, Cha nia, Крит, 
Грч ка, 24. 9. 2016.
KoB SON сајт увр штен у 50 нај бо љих на дома ћем вебу, а у 5 нај бо љих у кате го ри ји База 
зна ња, PC Press (дизајн сај та), Скуп шти на гра да Бео гра да, 4. 2. 2016.
The Whi te Ravens 2015, при зна ње за нај бо љу деч ју књи гу „Кога се тиче како живе при че”, 
Деја на Алек си ћа, Мин хен, Немач ка2015.
При зна ње за циклус илу стра ци ја кори ца тео риј ских књи га еди ци је „Реч” у изда њу Фабри-
ке књи га из Бео гра да (књи ге „Кул ту ра на делу”, „Раз у ме ва ње обра зо ва ња”, „Шко ло кре чи-
на” и „Yuro pa”), Boo kILL Fest, Салон књи га Ново сад ског сај ма, Нови Сад, април 2015.
Награ да УЛУ ПУДС-а за дизајн и опре му уџбе ни ка „Фото гра фи ја”, изда вач ке куће Завод 
за уџбе ни ке, 59. бео град ски сајам књи га, 2014.
Похва ла за нај бо љи гра фич ки дизајн књи ге 2012. „Лице књи ге”, за еди ци ју Реч, изда вач ке 
куће Фабри ка књи га, Загреб, 2012.
Награ да за нај бо љу сајам ску пре зен та ци ју изда вач ке куће Кре а тив ни цен тар, 53. Међу-
на род ни бео град ски сајам књи га, Бео град, 2009
Награда за дизајн књиге „Ser bia on the Roll”, 4. међународни фестивал дизајна „Cow”, Dne-
pro pe trovsk, Украјина, 2007
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Похва ла за нај леп шу књи гу 2006. годи не „Режи ја: Аки ра Куро са ва” у изда њу Филм ског 
цен тра Срби је, 51. Међу на род ни бео град ски сајам књи га, Бео град, окто бар 2006.
Тре ћа награ да за опре му књи ге „Јеван ђе ље по Ису су Хри сту” изда вач ке куће Лин гва Фран-
ка, 44. Међу на род ни бео град ски сајам књи га, Бео град, окто бар 1999.

Аутор ски тек сто ви обја вље ни у књи га ма и часо пи си ма
Како зву чи сло во: О живо ту и раду Ива на Бол ди жа ра, Збор ник Музе ја при ме ње не умет-
но сти, стр. 038–047, нова сери ја 16/2020, Музеј При ме ње не умет но сти, Бео град, 2020, 
Музеј при ме ње не умет но сти, Бео град, 2020.
И би књи га, више њих, текст у ката ло гу [s]BUK2, 2. Међу на род но сту дент ско бије на ле умет-
но сти књи ге, кате го ри је Књи га умет ни ка и Фото-књи га, Дом кул ту ре Сту дент ски град, Бео-
град, 2020.
Бри са ње гра ни ца познан ства, Era sing the bor ders of acqu a in tan ce, ката лог за изло жбу Књи-
га-умет нич ки обје кат 4, Пункт за умет нич ки екс пе ри мент, Музеј при ме ње не умет но сти, 
Бео град, 2020.
Лица књи ге, Кра гу је вач ко чита ли ште, лист Народ не библи о те ке ”Вук Кара џић” у Кра гу-
јев цу, годи на XXIV, бр. 48, децем бар 2019, стр. 10–13, Народ на библи о те ка Вук Кара џић, 
Кра гу је вац, децем бар 2019.
Сла ве ћи умет ност књи ге, текст у ката ло гу изло жбе [с]БУК1, Прво међу на род но сту дент ско 
бије на ле умет но сти књи ге, Дом Кул ту ре Сту дент ски град, Бео град, 2018, новем бар 2018.
Сла ве ћи умет ност књи ге, Сиг нум, број 10, стр. 78–79, Факул тет при ме ње них умет но сти 
у Бео гра ду, 2018
Библи о фил ска изда ња и дизајн књи га на Факул те ту при ме ње них умет но сти у Бео гра ду, 
часо пис Савре ме на библи о те ка, број 35, НБ Кру ше вац, 2018, годи на XXX, 2018, Кру ше-
вач ка народ на библи о те ка, 2018.
Две ства ри о књи зи, Сиг нум, број 9, стр. 58–59, Факул тет при ме ње них умет но сти у Бео-
гра ду, 2017
Докле смо сти гли с књи гом, Збор ник Музе ја при ме ње не умет но сти, стр. 036–043, нова 
сери ја 11/2015, Музеј при ме ње не умет но сти, Бео град, 2015
Мир но до бун та – стру ја ња у типо гра фи ји прве поло ви не 20. века, Умет ност и тео ри ја, 
Збор ник Факул те та ликов них умет но сти, стр. 156–175, Годи на 1, број 2, Факул тет ликов них 
умет но сти, Бео град, 2015
Док пишеш ти вези да би се лак ше чита ло, Дани ца, два де сет дру га годи на, 391–411, Вуко-
ва заду жби на, Бео град, 2014
Кофер пун сло ва, Збор ник ФПУ 1: Днев ни ци, при зо ри, сећа ња, стр. 152-172, Факул тет при-
ме ње них умет но сти, Бео град, 2013
Tipo gra fia y dise no gra fi co, стр. 7–13 и Типо гра фи ја дизај на стр. 14–20, Инсти тут Сер ван тес, 
Бео град, 2012
Кофер пун сло ва, Кофер пун сло ва, стр. 9–67, Типо ме тар, Бео град, 2011



154

Франк фурт ска при ча о сло ну, Сиг нум, број 3, стр. 40–41, Факул тет при ме ње них умет но-
сти, Бео град, 2008
Типо гра фи ја дизај на, Сва ко днев на типо гра фи ја, стр. 27–40, Типо ме тар, Бео град, 2008
Типо граф ска лар ма, Сиг нум, број 2, стр. 8–11, Факул тет при ме ње них умет но сти, Бео град, 2007
Седам сло ва од дрве та до пик се ла (са Ведра ном Ерка о ви ћем), спе ци јал ни дода так о исто-
ри ји гра фич ких про ме на, годи на CIII, број 33483, стр. 1–7, „Поли ти ка”, Бео град, 25. 1. 2007.

Пре да ва ња
Уче шће на три би ни Књи га ће спа си ти свет: Како до лепе и чит ке књи ге, моде ра тор Сне-
жа на Ристић, уче сни ци: Борут Вилд, Саша Пан чић и Оли ве ра Бата јић Сре те но вић, Бео-
град ски сајам, Бео град, 23. 10. 2018.
Библи о фил ска изда ња и дизајн књи га, пре да ва ње у окви ру циклу са Библи о те ка ри библи-
о те ка ри ма, Амфи те а тар НБС, Народ на библи о те ка Срби је, Бео град, 21. 6. 2018.
Раз го вор о библи о фил ским изда њи ма и књи га ма умет ни ка у окви ру изло жбе Излог чароб
них књи га, са Југо сла вом Вла хо ви ћем, Мир ја ном Жив ко вић и Гор да ном Попо вић Васић, 
Библи о те ка гра да Бео гра да, 14. 3. 2018.
Пред го вор #4: Књи га се по кори ца ма позна је, раз го вор о књи зи као естет ском пред ме ту, уче-
сни ци: Борут Вилд, Јана Вуко вић, Оли ве ра Бата јић Сре те но вић, КЦ Град, Бео град, 20. 9. 2017.
Пре да ва ње у окви ру изло жбе Додир ни, молим!, о библи о фил ским и књи га ма умет ни ка 
на ФПУ, Дом кул ту ре Сту дент ски град, Бео град, 18. 2. 2016.
Кад књи га про го во ри, пре да ва ње о илу стра ци ји у књи зи и одно су илу стра то ра и изда ва ча, 
ЗП на ФПУ, пра те ћи про грам 48. Злат ног пера Бео град – 13. међу на род ног бије на ла илу-
стра ци је, Факул тет при ме ње них умет но сти, Бео град, 6. 12. 2015.
Речдве о интер ак тив ној књи зи, пре да ва ње у окви ру 47. мај ске изло жбе, Кућа Ђуре Јак-
ши ћа, Бео град, мај 2015.
Раз го вор: И(део ло ги ја) д(изајн) или ништа, моде ра то ри Дејан Кршић и Борут Вилд, Музеј 
савре ме не умет но сти Вој во ди не, Нови Сад, новем бар 2009.
Bounds of Visual Iden tity Recog ni tion, pre da va nje o našem isku stvu u gra fič kom obli ko va nju 
udž be ni ka, EEPG Pri mary School Net work Mee ting, Zagreb, Hrvat ska, mart 2009.
Од дрве та до пик се ла, пре да ва ње о гра фич ким про ме на ма днев ног листа Поли ти ка, са 
Бору том Вил дом, у окви ру про гра ма Bel gra de Design Week 2007

Ради о ни це
Дис ло ка ци је, Међу на род на фото-коло ни ја, Орло ват, 16 – 21. 9. 2019.
Ради о ни ца При чам о сво јим пре ци ма, ради о ни ца о дизај ну и насле ђу, зајед но са проф. 
Зве зда ном Сто ји ми ро вић (MICA, Бал ти мор, Аме ри ка), Кул тур ни цен тар Град, 2. 7. 2019.
Ради о ни ца Африч ка при ча, ради о ни ца пра вље ња књи га за децу школ ског узра ста. Уче-
ство ва ло је 50 деце и изве де но је 50 књи га, пред ста вље них на изло жби у гале ри ји Кул тур-
ног цен тра Опо во, Кул тур ни цен тар Опо во, сеп тем бар 2018.
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Ради о ни ца Књи га која нуди одго во ре, ради о ни ца пра вље ња књи га за децу школ ског узра-
ста. Уче ство ва ло је 100 деце и изве де но је 100 књи га, пред ста вље них на изло жби у гале-
ри ји Кул тур ног цен тра Опо во, Кул тур ни цен тар Опо во, окто бар 2017.
Диги тал на и интер ак тив на књи га, Факул тет при ме ње них умет но сти, Бео град, 2013
Ради о ни ца о обли ко ва њу днев них нови на, са упо тре бом про гра ма InDe sign, у орга ни за-
ци ји „Цен тра за про фе си о на ли за ци ју меди ја”, Новин ска кућа Блиц, Бео град, 2006–2007.
Радионица Како направити интернет страницу, тема: „Соларни систем”, радионица за 
ђаке од 14 до 16 година, Средња школа „Quin ta do Mar qu ês”, Оеираш, Лисабон, Португалија
Радионица Опрезност, фотографска радионица одржавана у оквиру истоимене изложбе 
у сарадњи са локалном публиком (Крагујевац, Ужице, Бечеј, Ниш, Панчево, Краљево…), 
2000. 





Изја ва о аутор ству
 

 

Потписанa Оли ве ра Бата јић Сре те но вић
број индек са 14/2013
 

Изја вљу јем,

да је док тор ски умет нич ки про је кат под насло вом Пусти ме да ура дим сам – Интер ак
тив на диги тал на књи га за децу 

• резул тат соп стве ног истра жи вач ког / умет нич ког истра жи вач ког рада, 
• да пред ло же ни док тор ски умет нич ки про је кат у цели ни ни у дело ви ма није био пред-

ло жен за доби ја ње било које дипло ме пре ма сту диј ским про гра ми ма дру гих факул-
те та, 

• да су резул та ти корект но наве де ни и 
• да нисам крши ла аутор ска пра ва и кори сти ла инте лек ту ал ну сво ји ну дру гих лица.
 

У Бео гра ду, 01. 09. 2022. Пот пис док то ран да



У Бео гра ду, 01. 09. 2022. Пот пис док то ран да

Изја ва o исто вет но сти штам па не и елек трон ске вер зи је  
док тор ског умет нич ког про јек та

 
 

Име и пре зи ме ауто ра мр Оли ве ра Бата јић Сре те но вић
Број индек са 14/2013
Док тор ски сту диј ски про грам При ме ње не умет но сти и дизајн
Наслов док тор ског умет нич ког про јек та
Пусти ме да ура дим сам – Интер ак тив на диги тал на књи га за децу
Мен тор мр Бра ни мир Кара но вић, про фе сор еме ри тус, Уни вер зи тет умет но сти 
у Бео гра ду, Факул тет при ме ње них умет но сти у Бео гра ду
Комен тор: др ум. Петер Пург, ван ред ни про фе сор, Уни вер зи тет у Новој Гори ци, 
Факул тет за умет ност
 
Пот пи са ни мр Оли ве ра Бата јић Сре те но вић
изја вљу јем да је штам па на вер зи ја мог док тор ског умет нич ког про јек та исто вет на елек-
трон ској вер зи ји коју сам пре да ла за обја вљи ва ње на пор та лу Диги тал ног репо зи то ри ју ма 
Уни вер зи те та умет но сти у Бео гра ду.
Дозво ља вам да се обја ве моји лич ни пода ци веза ни за доби ја ње ака дем ског зва ња док-
то ра умет но сти, као што су име и пре зи ме, годи на и место рође ња и датум одбра не рада.
Ови лич ни пода ци могу се обја ви ти на мре жним стра ни ца ма диги тал не библи о те ке, у 
елек трон ском ката ло гу и у публи ка ци ја ма Уни вер зи те та умет но сти Бео гра ду.



Изја ва о кори шће њу
 
 
 
Овла шћу јем Уни вер зи тет умет но сти у Бео гра ду да у Диги тал ни репо зи то ри јум Уни вер-
зи те та умет но сти уне се мој док тор ски умет нич ки про је кат под нази вом:
 

Пусти ме да ура дим сам – Интер ак тив на диги тал на књи га за децу
 
који је моје аутор ско дело.
 
Док тор ски умет нич ки про је кат пре да ла сам у елек трон ском фор ма ту погод ном за трај но 
депо но ва ње.

У Бео гра ду, 01. 09. 2022. Пот пис док то ран да




