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ПјотрГочек
Са же так

Проблемнечитањакњигапостајесвеактуелнијиуса
временомсвету.Нечитањекњига јеозбиљанинтер
дисциплинарникултурни,антрополошкиинаучнипро
блем,јертимесезапуштајезик,језичкакултура,пи
сменост,образованост,рационалностиианалитички
дух, а најновија истраживањада сетиме иштети
властитомздрављу,јерсвакодневночитањеиучење
продужаваљудскивек.
Главниразлозизбогчегасешири„отпор”премакњи
зисубројни,аистраживачинаводенедостатаквре
мена,препуштањезабавнимсадржајимакојеемитују
медији, посебнотелевизија, скупа књига, утицај ка
питалистичког система (тржишне привреде), који
„убијакултуручитања”дајућипредносткомерцијал
нимиздањимаиписциматаквихдела,докозбиљнаи
стручна деламаргинализује, а ауторе ниподаштава
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такошто ствара систем да им се не плаћа зањи
хов рад, чиме нестаје и  интерес за бављење радом
одкогасенеможеживети.Важандеоширења(не)
културе читања је и одсуство адекватне државне
политике, пре свега Министарстава културе, која
су подлегла политици глобализације и пропагирања
странихкултура.
Кључне речи: Култура, књиге, знање, образовање,
политика,идентитет,медији

U савременом свету притиснутом медијима за масовну 
комуникацију, говоре светски статистички центри, 

све се мање читају књиге у поређењу са неким протеклим 
временима. ”Људи су више заинтересовани за теленовеле, 
млади за интернет, неки немају новца, а неки се „ваде“ на 
недостатак времена. Уосталом, љубав према књизи се његује 
брижљиво - од породице, школе, па до окружења које би 
требало да се односи према књизи као истинској духовној 
вриједности. Шта је разлог да је књига, као и остала штампана 
издања, сада стављена у други план„1) - пита се Звијездан 
Живковић? 

Одговор је вишеслојан, а читање умногоме зависи и од 
националних особености и прилика, јер док у не ким раз ви је ним 
зе мља ма чи та ње књи га оп ста је у дру гим оно по су ста је. На уда ру 
су ма ле др жа ве, ко је су има ле не у спе шну тран зи ци ју из со ци ја ли-
зма у ка пи та ли зам или су под врг ну те ту то р ству моћ них. Но, ис тра-
жи ва чи ми сле да је по гре шно за кљу чи ва ти да са те лит ске и обич не 
те ле ви зи је, ра дио ста ни це, ин тер нет пор та ли и дру ги ме ди ји до во-
де до опа да ња ин те ре са љу ди за чи та ње књи га. „У дру гој по ло ви-
ни XX ве ка за по чео је про цес за ко ји мно ги ве ру ју да ће до ве сти 
до не стан ка тра ди ци о нал не књи ге; ро ђе ни су озбиљ ни кон ку рен ти 
књи зи - филм, ра дио, те ле ви зи ја, и, на ро чи то, елек трон ска књи-
га.”2) Не ки, ра ди кал ни ји за го вор ни ци елек трон ских ме ди ја ра до би 
ви де ли пот пу ну за ме ну штам па них књи га и но ви на елек трон ским, 
ипак очи глед но је да књи га још ни је до сти гла свој зе нит и да је и 
да ље ве о ма ва жан део на ше кул ту ре, а пре ма са вре ме ним ис тра жи-
ва њи ма то тре ба и да оста не.

1) Zvje zdan Živ ko vić, Knji ga se u BiH vi še gle da ne go što se či ta, http://www.slo bod na e vro pa.
org/con tent/knji ga-se-u-bih-vi se-gle da-ne go-sto-se-ci ta/24680451.html 17.08.2012

2) Ja dran ka Bo žić, Antropologijaknjigeičitanja, www.nb.rs
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Ипак, про бле ма са (не)чи та њем има. Не до ста так вре ме на, 
мно штво за бав них са др жа ја и ску па књи га је су основ ни раз ло зи 
ко ји ма љу ди, па чак и озбиљ ни кру го ви об ја шња ва ју сма њи ва ње 
ин те ре са за чи та ње књи га, твр ди Ира нац Ман сур Мо ха мед-Та хер.3) 
Пре ма ис тра жи ва њи ма социoлошких цен та ра и аген ци ја то ком по-
чет ка XXI ве ка број љу ди ко ји не чи та ју књи ге се уве ћа ва, а сма њу-
је се и број чла но ва би бли о те ка. Што је по себ но опа сно, сни жа ва 
се број де це ко ја не чи та ју (де ца од 10 до 12 го ди на ло ше и ма ло 
чи та ју). Раз вој кул ту ре чи та ња је не мо гућ без раз во ја де чи је ли те-
ра ту ре, од но сно раз во ја чи та лач ке кул ту ре упра во код де це. Исто-
вре ме но, ни је не ва жно на по ме ну ти став Па у ле Ко ро то (Pa u la Cor-
ro to) из Шпа ни је, ко ја оп ту жу је ка пи та ли стич ки си стем, „јер уби ја 
кул ту ру чи та ња“.4) Ко ро то сма тра да је то по ре дак у ко ме се углав-
ном чи та ју ко мер ци јал не књи ге, по што, ма ње ви ше, ни ко не ће да 
пла ти пи сце озбиљ них на уч них и књи жев них де ла. Ка пи та ли зам 
је, пре ма ње ном ми шље њу, „си стем у ко ме се не по све ћу је па жња 
ни књи га ма ни ауто ри ма, што ка та стро фал но де лу је и на чи та ње 
књи га“. Пољ ски аутор Пјо тр Го чек, ко мен та ри шу ћи не дав но одр-
жа ни са јам књи га у Кра ко ву кон ста ту је: „Ка да сам се упо знао са 
из да вач ким пла но ви ма у на ред ним ме се ци ма, об у зео ме је ужас. 
Вре ме ка да су љу ди ула зи ли у књи жа ре да ку пу ју књи ге од ла зи у 
исто ри ју: сви да ју те жи ште на об ја вљи ва ње ко мер ци јал них књи га. 
Успо ме не, ауто би о гра фи је рок-зве зда, ко мен та ри за ко на, ре цеп ти 
за ку ва ње, пу то пи си... “5) На при мер, „Ја – Зла тан Ибра хи мо вић“ 
– би о гра фи ја фуд ба ле ра на осно ву тек сто ва у бу ле вар ској (жу тој) 
штам пи.

У Ве ли кој Бри та ни ји се го ди шње об ја ви 110.000 но вих књи га, 
у Ру си ји из ме ђу 130.000 и 140.000, а у Кир ги ста ну и Уз бе ки ста ну 
број се ме ри са мо у сто ти на ма, а ве ћи на од то га су уџ бе ни ци. Кла-
сич них умет нич ких књи жев них де ла и на уч них мо но гра фи ја је ма-
ло. Цен трал но а зиј ски ауто ри су на не дав но одр жа ном сај му књи га 
(19 – 26. но вем бар) кон ста то ва ли и да је за пад но тр жи ште књи га 
ве о ма за тво ре но и кон тро ли са но од по ли ти ке, та ко да об ја вљу ју 
са мо она де ла стра них ауто ра ко ја од го ва ра ју њи хо вим ин те ре си-
ма. То је би ла при ли ка да се љу ди под се те и дру га чи јих на ви ка, 
на при мер за вре ме по сто ја ња Со вјет ског са ве за и Ју го сла ви је све 

3) Ман су ре Мо хам мад-Та хер, “Mel lat”, Иран, 13/06/2012, пре ма: http://ino smi.ru/
world/20120704/194489806.html

4) Pa u la Cor ro to, El ca pi ta li smo en ti er ra la li te ra tu ra ru sa, Pu bli co.es, 01/06/2011 
5) Pi o tr Go ci ek, Ni e zno ś na lek ko ść pi sa nia, Rzeczpospolita, 25/11/2012 
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би ло дру га чи је, јер су об ја вљи ва ни пре во ди де ла и ауто ра из овог 
де ла све та. Са да је све окре ну то на гла вач ке и пре пу ште но са мим 
ауто ри ма да се сна ла зе.6) 

Про се чан ти раж књи ге у ма лим др жа ва ма ка кве су Бо сна и 
Хер це го ви на, Ср би ја и Хр ват ска је за на уч не књи ге од 300 до 500 
при ме ра ка, а за по пу лар ну бе ле три сти ку 3.000 (уз, на рав но, ча сне 
из у зет ке, по пут де ла Ку сту ри це, Ла у ше ви ћа и слич них ауто ра)  и 
по то ме су слич не Кир ги ста ну и Уз бе ки ста ну. Ауто ри, на рав но, не-
ма ју хо но рар, па по је ди ни про фе со ри уни вер зи те та са ми про да ју 
сво је књи ге сту ден ти ма – што је опет де фи ни са но као ко руп ци ја. 
Та ко се по ка зу је да у ка пи та ли зму не ма си сте ма по пу ла ри за ци је 
књи ге, јер оне не но се по ли тич ку до бит. Та ко, ипак, глав ну од го-
вор ност за ста ње на тр жи шту књи га и (не)чи та ња но се вла сти, а 
оне не по све ћу ју овом по љу ва жност, јер је сма тра ју мар ги нал ном 
и од ма ле по мо ћи у свом по ли тич ком ра ду (што је по гре шно раз-
ми шља ње). По ли ти ча ри се окре ћу те ле ви зи ји, а књи ге оста вља ју 
ма лом бро ју ен ту зи ја ста. У не ким др жа ва ма Ази је и Бли ског ис то-
ка се по ку ша ва за др жа ти ста ра до бра и ко ри сна тра ди ци ја чи та ња 
књи га, па пред сед ни ци др жа ве и пре ми је ри по пу ла ри шу чи та ње 
од ре ђе них мо но гра фи ја, та ко што пре ко не ког елек трон ског ме ди-
ја, а по том то пре не су и дру ги, штам па ни ме ди ји, го во ре о не кој 
књи зи, или из ра жа ва ју же љу да има ју не ку књи гу у сво јој би бли о-
те ци, од но сно пре по ру чу ју ста нов ни штву да про чи та ју не ко де ло 
(и због по ли тич ког ин те ре са), али ти ме уче ству ју и у по пу ла ри за-
ци ји чи та ња. Дру ги на чин по пу ла ри за ци је књи ге и чи та ња је, сли-
чан пр вом, са мо што се уме сто пред сед ни ка и пре ми је ра у уло зи 
по пу ла ри за то ра не ке књи ге на ла зе по зна те лич но сти из све та умет-
но сти (обич но фил ма), би зни са или на у ке.  Су шти на је да по зна те 
лич но сти на пла ка ти ма и бил бор ди ма по зи ва ју љу де да про чи та ју 
кон крет ну књи гу. До ду ше ово ви ше ли чи на кла сич ну ре кла му, али 
до но си ре зул тат, при че му по ка зу је, да ка да се хо ће све се мо же 
про ме ни ти на бо ље. 

Основ ни раз лог због ко га љу ди не чи та ју књи ге, пре ма ми шље-
њу иран ског ауто ра Ман су ра Мо ха ме да-Та хе ра, је сте из гу бљен ин-
те рес и ве о ма ма ла по тре ба са вре ме ног чо ве ка за чи та њем књи-
га. Упр кос то ме  што чи та ње књи га по ка зу је раз ли чи те со ци јал не 
и лич не мо ти ве и ко ри сти за по је дин ца, на при мер: чи та ње ши ри 

6) Али са На за ро ва, Цен тра ль ная Азия: Книг ма ло, ав то ров не про дви га ют, про би ть ся не-
лег ко, http://www.fer ga na news.com/ar tic les/7556, 28.11.2012
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свест o по сто је ћим про бле ми ма и ства ра на ви ке за раз ми шља ње и 
ан га жо ва ње на њи хо вом ре ша ва њу; чи та ње да је са мо по у зда ње и 
„укла ња” из све сти чо ве ка осе ћај ма ње вред но сти и огра ни че но-
сти; чи та ње ја ча уве ре ња и по гле де на свет, фор ми ра ми са о не обра-
сце и при пре ма чо ве ка да при хва ти но ви не, од но сно да уче ству је у 
ди ску си ја ма и раз ме ни ми шље ња. На вр ху ко ри сти би сва ка ко би ла 
мо гућ ност да се упо зна са ре мек-де ли ма ли те ра ту ре. Пре ма не ким 
ис тра жи ва њи ма спро ве де ним од стра не би бли о те ка, да нас љу ди не 
чи та ју из про стог раз ло га што пре све га тре ба да пре жи ве зах тев-
на и те шка вре ме на, па за ле пу, од но сно умет нич ку књи жев ност 
не ма ју вре ме на. Ово отва ра пи та ње по зна ва ња и чи та ња кла сич не 
књи жев но сти, од но сно шта ти ме љу ди гу бе, ако им из ин те лек ту-
ал но и вред но сног са зна ња од су ству је ово зна ње7). 

ЗАШТОЈЕВАЖНОНЕГОВАТИ
КУЛТУРУЧИТАЊАКЊИГА?

Чи ње ни ца је, да ка да ана ли зи ра но ка ко љу ди про во де вре ме, 
да у то ку да на мно штво љу ди би ва из ло же но до ко ли ци и до са ди, а 
књи га са вр ше но мо же да по пу ни ово вре ме. Дру го, за раз ли ку од 
за бав них са др жа ја ко ји про сто оти ма ју вре ме и не до но се чо ве ку 
обо га ћи ва ње ње го вог са зна ња, чи та ње књи га има низ пред но сти. 
На кра ју, учла ње ње у би бли о те ку ре ша ва пи та ње ку по ви не да нас 
за про сеч ног гра ђа ни на ску пих књи га, ма да они ко ји на вод но „не 
чи та ју због ску по ће књи га“ у том из го во ру на ла зе нео прав да но 
прав да ње, јер јав не би бли о те ке ну де за ма ли но вац и то за до вољ-
ство. Реч је о из го во ру без истин ског ар гу мен та. 

Чи та ње, по зна то је, чо ве ка осло ба ђа ода на пе то сти и сми ру је. 
Љу бав пре ма књи га ма се пре но си са ро ди те ља на де цу, гра де ћи 
сво је вр сну по ро ди ну тра ди ци ју чи та ња. То да је од лич не ре зул та-
те код пре да је зна ња де ци, од но сно код фор ми ра ња њи хо вих рад-
них и кул тур них на ви ка. Уко ли ко се љу ди на у че да чи та ју књи ге, 
ти ме на у че и да сво је про бле ме ре ша ва ју уз по моћ чи та ња, али и 
по јед но ста вљу ју при хва та ње уче ња код вла стит гог по том ства. У 
нај о бра зо ва ни јим др жа ва ма све та (Ру си ја, Ка на да, Изра ел, САД...) 
књи ге чи та до 60 од сто ста нов ни штва, што је зна ча јан број.8) (Док 

7) http://www.open class.ru/blogs/107970
8) Фа ты хо ва Та ть я на Ива нов на, Чте ние в со вре мен ном ми ре, http://ext.spb.ru/in dex.

php/2011-03-29-09-03-14/91-2011-12-05-14-02-36/1020-2012-02-24-16-46-54.html 



- 248 -

О(НЕ)ЧИТАЊУКЊИГАУСАВРЕМЕНОМСВЕТУЗоранМилошевић

ис тра жи ва ње ком па ни је за кон сал тинг GfK ме ђу 37.000 де це у 25 
др жа ва све та по ка за ло је да у Евро пи чи та око 57 од сто де це).9)

Де ца ма ло чи та ју књи ге, из ме ђу оста лог, што за уче ње ко ри-
сте ин тер нет. Ко ли ко је овај про цес од ма као све до чи и по да так да 
је по зна та бри тан ска ен ци кло пе ди ја по сле 244 го ди не из ла ска у 
штам па ном из да њу пре шла на елек трон ско из да ње. Али ту на ста-
је про блем са ин тер не том јер ђа ци пре пи су ју са др жа је и пре да ју 
го то ве за дат ке, та ко да не ула жу до вољ но тру да ни раз ми шља ња у 
рад.10) Про блем ни је са мо у пла ги ра њу и на ви ци да се то чи ни, већ 
у штет ним по сле ди ца ма за раз вој ана ли тич ког ми шље ња. Ин тер-
нет, дру гим ре чи ма, по ти ску је књи ге. Но, про блем је у не чем дру-
гом. На и ме, ов де не тре ба би ра ти из ме ђу књи га и ин тер не та (но-
ви на ма, ча со пи си ма, те ле ви зи јом, фил мом итд), већ на у чи ти мла де 
да има ју при ступ свим обра зов ним ре сур си ма, ка ко би мо гли да 
оце њу ју ва жност ин фор ма ци ја и по да та ка и раз ви ја ју ана ли тич ко 
ми шље ње.11)

Но, у ма ње обра зо ва ним зе мља ма чи та ње је го то во при ви ле ги-
ја бо га тих и обра зо ва них. Књи га, из ме ђу оста лог, де цу мо же спа-
сти од по губ ног ути ца ја „ули це”, за шти том од ду хов не ча мо ти ње и 
са бла зни са вре ме ног жи во та. Та ко ђе, чи та ње књи га мо же пре суд но 
да до при не се по зи тив ној со ци ја ли за ци ји де це, при ме ре ном фор-
ми ра њу лич но сти и де фи ни са њу жи вот них ци ље ва. 

Аме рич ка аутор ка, Клеј Ди лоу за аме рич ки ча со пис „По пу лар-
на на у ка“ ис ти че да је чи та ње ко ри сно за мо зак, јер ве жба и одр-
жа ва спо соб но сти мо зга.12) Ис тра жи ва чи са по зна тог Уни вер зи те та 

9) Gi se le So u sa Di as, Los ado le scen tes usan po cos li bros y más In ter net pa ra estu di ar, Clarin, 
25/05/2012 

10) Ис тра жи ва чи са Хар вар да су об ја сни ли за што љу ди ни су спо соб ни да се од у пру по-
де ли ми сли, же ља и осе ћа ња на со ци јал ним мре жа ма. На и ме, су шти на је у то ме што 
от кри ва ње ин фор ма ци ја о се би ак ти ви ра цен тре у мо згу од го вор не за ства ра ње осе ћа-
ња за до вољ ства и сре ће (као кад се је де чо ко лад на бом бо на, до би ја мо но вац или ка да 
има мо до бар емо тив ни жи вот). За то су на уч ни ци по че ли да ме ре сте пен за до вољ ства 
ко ри сни ка со ци јал них мре жа ка да пи шу о се би. У екс пе ри мен ту је ко ри шћен ЈМР то-
мо граф за пра ће ње ак тив но сти мо зга уче сни ка екс пе ри мен та. Ис тра жи ва ње је де фи ни-
тив но по твр ди ло по ве ћа ње за до вољ ства ка да љу ди пи шу о се би. Та квог осе ћа ња не ма 
ка да го во ре о дру гим љу ди ма. У све му то ме ва жну уло гу игра и ауди то ри јум (пу бли ка), 
јер за до вољ ства не ма, ако уче сник на со ци јал ној мре жи не ма осе ћај да има са дру ге 
стра не оне ко ји га чи та ју или слу ша ју. Пу бли ка чо ве ку да је осе ћај ва жно сти и за то он 
де ли ин фор ма ци је о се би. Ви ди: De bo rah Net burn, Fa ce bo ok, Twit ter, ot her so cial me dia 
are brain candy, study says, LosAngelesTimes, 08/05/2012 

11) Gi se le So u sa Di as, Los ado le scen tes usan po cos li bros y más In ter net pa ra estu di ar, Clarin, 
25/05/2012

12) Clay Dillow „Literature is Good for Your Brain”,PopularScience, 10/09/2012
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Стен форд су пра ти ли уз по моћ апа ра та за маг нет ну ре зо нан цу шта 
се до га ђа ка да су до бро вољ ци ма да ли да чи та ју ро ман Џејн Остин. 
Ре зул та ти екс пе ри мен та су по ка за ли да ана ли тич ко чи та ње ли те-
ра ту ре и чи та ње ра ди за ба ве, иза зи ва раз ли чи те ре ак ци је у мо згу, 
али да и јед но и дру го де лу је по зи тив но на мо зак. „Ис тра жи ва ње је 
по ка за ло да при пре ла ску од чи та ња ‘ра ди за до вољ ства’ на ‘ана ли-
тич ко’ чи та ње се до га ђа сме на нер вне де лат но сти мо зга и ка рак те-
ра цир ку ла ци је кр ви у мо згу”.13)

На уч ни ци чак твр де да љу ди ко ји це ли жи вот уче (чи та ју) жи ве 
ду же се дам го ди на, јер оним љу ди ма ко ји чи та ју има ју бо љу цир ку-
ла ци ју кр ви у мо згу. Ипак, ово ни је ори ги нал на иде ја ис тра жи ва ча 
са спо ме ну тог Уни вер зи те та, већ та за слу га при па да фи ло ло шки-
њи На та ли Фи липс (Na ta lie Phil lips), ко ја се пр ва за пи та ла ка кав је 
за чо ве ка зна чај чи та ња? На и ме, до са да се зна ло да чи та ње књи-
га има кул ту ро ло шко и ху ма ни стич ко зна че ње, али се ни је зна ло 
(ма да се прет по ста вља ло), ка кве кон крет не ко ри сти од чи та ња има 
сам чо ве ков ин те лек ту ал ни апа рат.

Раз вој кул ту ре по сред ством при пре ме сре ди не, као и раз во јем 
усло ва, и ор га ни за ци ја и од го ва ра ју ћих ин сти ту ци ја пред ста вља 
јед ну од прет по став ки уве ћа ња бро ја чи та ла ца књи га. На рав но, 
ов де тре ба ука за ти на то да по ли ти ка игра кључ ни фак тор, јер је 
Ми ни стар ство кул ту ре то ко је пу тем раз ли чи тих под сти ца ја из-
да ва чи ма, али и су ге сти ја ма и кон крет ним об ли ци ма по др шке ди-
стри бу ци ји, про па ган ди у ме ди ји ма и слич но, мо же да кре и ра по-
вољ ну кли му за под сти ца ње љу ди да се по све те (и) чи та њу књи га. 

По себ но се раз у ме и тре ти ра чи та ње на ма тер њем је зи ку, јер 
је та кво чи та ње, по ред оста лог, ва жан фак тор очу ва ња и раз во ја 
на ци о нал не кул ту ре.14) Пре ма по да ци ма УНЕ СКО-а, да нас у све-
ту по сто ји 6000 је зи ка, а сва ки ме сец уми ру два је зи ка, па по сто ји 
опа сност да ће у на ред них не ко ли ко по ко ље ња не ста ти ви ше од 
по ло ви не жи вих је зи ка. Са њи хо вим не стан ком не ста је и зна ње, 
ли ре та ту ра, кул ту ра и тра ди ци ја по ве за ни са тим је зи ком, што је 
не мер љи ва ште та за чо ве чан ство. 

По ред то га, чи та ње је ин стру мент, сред ство сти ца ња обра зо ва-
ња и ши ре ња кул ту ре, сред ство вас пи та ња и ин те лек ту ал ног раз во-
ја чо ве ка, све до чан ство фор ми ра ња струч ња ка и по ка за тељ успе ха 

13) Исто.
14) Чтение литературы на родном языке как фактор сохранения и развития национальной 

культуры http://www.kungurlitera.ru/forum/241-2011-08-11-14-29-13.html?showall=1
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чо ве ка у жи во ту и по ка за тељ кон ку рент но сти др жа ве.15) Са свим, 
да кле, до вољ но раз ло га да се чо век окре не чи та њу, а др жа ве по пу-
ла ри за ци ји књи га! 
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Zo ran Mi lo se vic
АBOUT BO OK (NON)RE A DING IN MO DERN WORLD

Re su me
Inthemodernworld,passeddownthroughthemassme
dia,statisticsworldcentersreport,booksarereadlessas
comparedtopasttimes.Peoplearemoreinterestedinthe
soapopera,youthforinternet,somepeoplehaven’teno
ughmoney,andsomeare“takenout”thattheynotime.
Afterall, love towardbooks is carefullynurtured  from
families,schoolsandtheenvironmentthataresupposedto
treatthebookasatruespiritualvalue.
However, theproblemwith reading exists.Lackof time,
lotsofentertainmentandasetofbooksarethemainrea
sonsthatpeopleexplainthedecreaseofinterestinbooks
reading,saysIranianMansurMohamedTaher.According
tosociologicalresearchcentersandagenciesintheearly
twentyfirstcentury,thenumberofpeoplewhodonotread
booksincreasesanddecreasesthenumberoflibrarymem
bers.Whatisparticularlydangerous;decreasethenum
berofchildrenwhoreading(childrenfrom10to12years
rarelyorbad read).Developingof cultureof reading is
impossiblewithoutthedevelopmentofchildren’sliteratu
re.Atthesametime,itisnotirrelevanttonoteattitudeof
PaulaCorroto from Spain, which accuses the capitalist
system,“becauseitiskillingthecultureofreading”.Cor
rotoconsidersthatistheorderinwhichareusuallyread
commercialbooks,because,moreorless,nobodywantsto
paythewritersofseriousscientificandliterarybooks.Ca
pitalismis,inheropinion,“asysteminwhichnoattention
ispaidtoauthorsorbooks,whichseemcatastrophicfor
booksreadings”.PolishauthorPiotrGocek,commenting
recently heldBookFair inKrakowconcludes:“When I
knowledgepublishingplansinthenextmonths,Iwasover
comebythehorror.Thetimewhenpeoplegointobooksto
restobuybookswentdowninhistory:allgivepriorityto
commercialpublishingbooks.Memoirs,autobiographies
ofrockstars,commentsonlaws,recipesforcooking,tra
velstories...“Forexample,”IZlatanIbrahimovic“bi
ographyoffootballplayerbasedonyellowpresspaiges.
IntheUK110,000newbooksarepublishedeachyear,in
Russiabetween130,000and140,000,andinKyrgyzstan
andUzbekistanthenumberaremeasuredonlyinthehun
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dreds,andmostofthemaretextbooks.Literatureclassics
andscientificmonographsarefew.TheCentralAsianaut
horsat the recentBookFair (November19th 26th)and
concluded that western bookmarket is very closed and
controlled by policy, to disclose only thoseworks of fo
reignauthorsthatmatchtheirinterests.Itwasanoppor
tunitytoremindpeoplewithdifferenthabits,forexample
during theexistenceof theSovietUnionandYugoslavia
situationweredifferent, because theypublished transla
tionsofbooksandauthorsinthispartoftheworld.Now
everythingis turnedupsidedownandleft theauthors to
copethemselves.
Average circulation of books in small countries such as
BosniaandHerzegovina,SerbiaandCroatiaforscience
booksis300to500copies,andforpopularfiction3000
copiesandthatmanneraresimilartoKyrgyzstanandUz
bekistan.Authors,ofcourse,havenohonorarium,andso
meuniversityprofessorsoftenselltheirbookstostudents
whichisdefinedascorruption.Soitshowsthatincapita
lismhasnosystemforbookspopularizingbecausetheydo
notcarrypoliticalgain.However,themainresponsibility
fortheconditiononthebookmarketandnonreadingca
rryauthority,andtheydonotgiveimportancetothisfield,
becauseitisconsideredmarginalandoflittlewealthinhis
politicalwork (which iswrong opinion).Politicians are
turningtotelevision;booksareleavedtoasmallnumber
ofenthusiasts.InsomecountriesofAsiaandtheMiddle
Easttheytryingtokeeptheoldgoodandusefultradition
of book reading, so presidents of state and primemini
sterspopularizingreadingofcertainmonographs,suchas
throughanelectronicmedium,andthentransferredtothe
other,theprintmedia,talkaboutabookorexpressadesi
retohaveabookinyourlibrary,orrecommendsomeone
to readanybook (becauseof political interests), but on
thatway theypopularizereading.Anotherway topopu
larizebooksandreadingissimilartothefirst,exceptthat
insteadofthepresidentandprimeministerintheroleofa
popularizerofthebookiswellknownpersonalitiesfrom
theworldofart(usuallymovies),businessorscience.The
pointisthatcelebritiesonpostersandbillboardsurging
peopletoreadtheactualbook.Admittedlythisismorelike
traditionaladvertising,butitbringsresults,whileshowing
thatwhenitwantseverythingcouldchangeforthebetter.

 Овај рад је примљен 22. априла 2013. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 10. 
јуна 2013. године.
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