Поглед у будућност - Електронске књиге
Сажетак
Савремено доба и технолошки напредак са собом су донели и нови облик књиге и нов
начин њене дистрибуције и читања. Електронски формат књиге учинио је да све – од лепе
књижевности до стручне литературе из свих области знања – буде доступно читаоцима у
сваком тренутку и на сваком месту, једноставно и брзо, без великих практичних
ограничења.
Како бисмо ишли у корак са временом у којем живимо и у потпуности задовољили захтеве
наших читалаца, Народна библиотека Вук Караџић из Крагујевца отпочела је рад на
реализацији пројекта израде, у првом кораку, Wеb и Android book reader апликација,
помоћу којих би чланови наше библиотеке могли да позајме и читају књиге из нашег
електронског фонда.
Последњих година, наши чланови показују све веће интересовање и за овај вид читања. У
условима пандемије, приступ књижном фонду библиотеке од куће, путем интернета,
преко мобилних уређаја, значио би и безбедније читање.
Укратко, идеја нашег пројекта је да активни, као и сви будући чланови Библиотеке добију
могућност да приступе нашој Андроид апликацији за читање електронских књига коју би
претходно бесплатно преузели на свој мобилни уређај из Google Play Store онлајн
продавнице. Након приступања апликацији и свих потребних регистрација, наши чланови
моћи ће на одређени временски период да позајме књиге из електронског фонда
Библиотеке и да их, након читања, врате Библиотеци у некој врсти виртуелног
еквивалента реалном позајмљивању физичих примерака књига.
Наша апликација за читање електронских књига омогућиће читаоцима све погодности
које нуди овакав начин читања, као што су претраживање нашег електронског књижног
фонда, обележавање страница књиге и дописивање коментара на маргинама.
Истовремено, апликација ће бити интегрисана са већ постојећим електронским системом
COBISS, преко којег највећи број библиотека у Србији свакодневно врши обраду и
позајмицу библиотечке грађе.
Задатак који пред нас поставља овај начин пословања и комуникације са читаоцима јесте
да их обучимо за коришћење нових услуга Библиотеке, нарочито уколико још увек нису у
потпуности овладали употребом савремених технологија. Сва потребна објашњења
библиотекари ће пружати члановим у директном контакту, појединачно или у групама, уз
додатни материјал који ће бити доступан на интернет страници библиотеке.
Циљ нашег пројекта, поред свега наведеног, јесте унапређење рада наше библиотеке, али
и библиотечког пословања у Србији.
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за позајмицу и читање електронских књига

A View Into the Future: E-books
Summary
Modern era and technological progress have brought about a new book form and a new way to
distribute and read it. What the electronic book format has achieved is that everything - from
literary works to the literature on all fields of knowledge - is available to readers everywhere at
any time, easily and quickly, without any major limitations.
In order to keep pace with the times we are living in and completely satisfy the demands of our
readers, Public Library Vuk Karadžić from Kragujevac has started working on a project of, at
first, developing Web and Android book reader apps, through which the users of our library
could borrow and read the books from our electronic book collection.
In these past few years, our members have been exhibiting a growing interest in this form of
reading. Under the circumstances of the pandemic, the access to the library’s book collection
from home, via the Internet, using mobile devices, would also mean safer reading.
In short, the idea of our project is for the active, as well as all future members, of the Library, to
get the opportunity to access our Android app for reading e-books, which they have previously
downloaded to their devices from Google Play Store. Upon accessing the app and all the
necessary registrations, for a certain period of time, our members will be able to borrow books
from the electronic book collection of our Library and having finished reading, return them to the
Library through a type of a virtual equivalent to real physical borrowing of books.
Our app for reading e-books will provide the readers with all the benefits this way of reading
offers, such as searching our electronic book collection, bookmarking and adding comments in
the margins. At the same time, the app will be integrated with the existing COBISS electronic
system, through which the vast majority of libraries in Serbia do library book processing and
lend books daily.
The task which this form of interaction and communication with our readers puts before us is to
train them to use the new services of the Library, especially if they have not fully mastered using
modern technology yet. The librarians will provide the members with all the necessary
explanations in a direct communication, individually or in groups, along with the additional
material which will be available on the Library’s website.
The aim of our project, apart from the above-mentioned, is to improve the way our library works,
as well as the way libraries in general work in Serbia.
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