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САЖЕТАК: У овом раду бавимо
се наjпре теориjским поjмовима
везаним за електронску библиотеку, а
подробниjе их обjашњавамо на примеру
еБиблиотеке Гете-института. Приказали
смо и кратку историjу електронских
библиотека, а у завршном поглављу
представљамо резултате анкете
спроведене међу активним корисницима
еБиблиотеке Гете-института. Анкетом
смо желели да утврдимо пре свега
корисничке навике испитаника,
као и њихове утиске о понуди и
корисничким сервисима еБиблиотеке.
Покушали смо да утврдимо узрочно-
последичне везе између корисниковог
пола, старости, образовања, места
становања, знања немачког jезика и
раниjег искуства у електронским и
класичним библиотекама са jедне и
његових навика и утисака са друге
стране.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: електронска
библиотека, дигитална библиотека,
дигитално читање.
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РАД ПРИХВАЋЕН: 4. децембра 2017.

1. Електронске библиотеке

1.1 Дефинициjе поjмова

Да бисмо у потпуности разумели материjу коjа се тиче електронских
библиотека, наjпре jе потребно да дефинишемо поjмове попут
електронске књиге, електронског читача, електронске библиотеке и
управљања дигиталним правима (DRM: Digital Rights Management).
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Према електронскоj верзиjи Оксфордовог речника, електронска
књига, или скраћено, е-књига, представља електронску верзиjу
штампане књиге, коjу jе могуће читати на рачунару или ручном
(мобилном, прим. аут.) уређаjу, специjално дизаjнираном за те
потребе.1 У стариjим издањима лексикона Дуден и Брокхаус под
термином електронске књиге (e-Book, elektronisches Buch) проналазимо
дефинициjе коjе су у међувремену приписане поjму електронског читача
(e-Reader). Наиме, ту се електронска књига дефинише као уређаj за
читање у величини књиге, коjи на LCD-екрану приказуjе књигу. У
лексикону Брокхаус се, међутим, наговештава да се и датотека књиге
коjа се путем таквог уређаjа чита често назива електронском књигом.

Због очигледног проблема до ког би оваква терминологиjа довела,
уведен jе израз „електронски читач“. Према томе, електронски читач
био би мобилни уређаj величине књиге, коjи служи за приказивање
електронских књига (Duden, 2007; Brockhaus, 2003).

„Електронска“ или „дигитална библиотека“ jе поjам коjи jе краjем
20. века стварао терминолошку конфузиjу, уз сродне термине попут
„виртуелне“, „хибридне“ или пак „библиотеке без зидова“. Кливленд
jе из више различитих дискусиjа на ову тему издвоjио неколико
карактеристика дигиталних библиотека, уз претпоставку да оне поврх
свега остаjу – библиотеке. За њега су дигиталне библиотеке лице
традиционалних библиотека и укључуjу како дигитални, тако и
штампани материjал, али и све процесе и услуге коjе чине нервни систем
библиотеке (Cleveland, 1998). Боргман, пак, дигиталне библиотеке
дефинише као сет електронских ресурса и техничких могућности
за њихово стварање, претраживање и коришћење. Према Боргману,
дигиталне библиотеке укључуjу податке, метаподатке коjе описуjу
различите аспекте података и метаподатке коjи се састоjе од линкова
или веза ка другим подацима или метаподацима, без обзира на то да ли
се ради о интерним или екстерним линковима (Borgman, 1999). Шварц
jе анализом 64 дефинициjе прикупљене у оквиру студентског проjекта
издвоjила неколико функциjа дигиталних библиотека, коjе би им се
могле приписати у идеалном случаjу. Отуда закључуjе да jе дигитална
библиотека засебан сет електронских ресурса и активности, коjи би
могли, али и не мораjу бити организовани у оквиру рада традиционалне
библиотеке (Schwartz, 2000).

1 Приступљено 01.09.2017 https://en.oxforddictionaries.com/definition/
us/e-book
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Поред ова три термина, веома jе битно дефинисати и термин
управљања дигиталним правима. Jош увек нема jединствене дефинициjе
за DRM (Fränkl and Karpf, 2004), али осврнућемо се на Ианелину, коjа
jе jедна од оних коjе се наjчешће цитираjу. Према овоj дефинициjи,
DRM, дакле, обухвата описивање, сегментирање, анализу, евалуациjу,
трговање и надзор права одређеног предузећа и односи се – у контексту
издаваштва – како на физички, тако и на дигитално обjављене књиге и
друге медиjе (Ianella, 2003). DRM се такође односи на заштиту података
од умножавања у зависности од унапред дефинисаних ауторских права.
Веб-саjт Ebook Architects сликовито описуjе DRM као катанац коjи се
ставља на дигиталну датотеку и везуjе jе за налог особе коjа jу jе купила,
односно, изнаjмила. Уз то, стручњаци са истог саjта критикуjу DRM као
превазиђени начин заштите књига, не оспораваjући притом потребу за
таквом врстом заштите. Сматраjу, међутим, да jе неопходан нови начин
заштите ауторских права дигиталних датотека.

1.2 Преглед формата

Иако постоjе тежње ка jединственим стандардима за формате
електронских књига, они jош увек не постоjе, као што не постоjе ни за
уређаjе и софтвер коjи служе њиховом приказивању. Постоjи, међутим,
неколико формата коjи се наjчешће користе у електронском издаваштву.
Употребићемо преглед коjи пружа веб-саjт Ebook Architects.2

Kindle Format 8 (KF8) – ово jе формат компаниjе Amazon,
прилагођен за електронске читаче Kindle, као и Kindle-апликациjе.
Оваj формат дозвољава закључавање књига путем DRM, везуjући jе
искључиво за уређаj на коjи jе књига преузета (слика 1, лево).

Слика 1.

2 Приступљено 01.09.2017. http://ebookarchitects.com/
learn-about-ebooks/formats/
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ePub2 / ePub3 – ови формати развиjени су као општи стандард
за електронске књиге. Базираjу се на различитим технологиjама и
стандардима, а jединствени су према начину на коjи их комбинуjу. DRM
се у ове формате наjефикасниjе интергрише путем програма Adobe Con-
tent Server. Врло им jе сличан формат NOOK Kids, коjи се користи за
приказивање дечjих књига (слика 1, средина и десно).

iBooks Author – оваj формат креирала jе компаниjа Apple, а
осмишљен jе претежно за електронске књиге коjе не спадаjу у
белетристику. Стандардни DRM ниjе могуће уградити у књиге овог
формата, али jе компаниjа Apple осмислила сопствену технологиjу под
називом FairPlay, коjа врши исту функциjу (слика 2, лево).

Слика 2.

PDF – оваj формат jе свакако наjраспрострањениjи, мада у свету
модерних електронских књига полако постаjе превазиђен, понаjвише
због немогућности да се прилагоди малим екранима електронских
читача, па, иако читачи махом подржаваjу оваj формат, читање ниjе
тако „удобно“, као што jе то случаj са другим форматима посебно
дизаjнираним за е-читаче. По питању дигиталних права, ове датотеке
jе могуће шифровати или закључати (слика 2, десно).

1.3 Историjски преглед

Кандела, Кастели и Пагано као претечу електронских библиотека
наводе визиjу Ванавара Буша из 1945. године – уређаj на коме
особа складишти све своjе књиге, досиjее и преписке, а коjи може
функционисати флексибилно и великом брзином. Jедан од визионара
кога помињу jе и Ликлаjдер, коjи jе 1965. године у рачунарским
технологиjама препознао потенциjал за конструисање аутоматске
библиотеке, коjу може користити више особа истовремено. Међутим,
озбиљна истраживања на овом пољу почела су деведесетих година
двадесетог века (Candela et al., 2011).
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Према Бесеру, прво веће признање важности електронских
библиотека поjавило се 1994. године обjавом да ће 24,4 милиона
америчких долара из федералног буџета САД бити утрошено на
истраживања о електронским библиотекама, коjа су укључивала шест
универзитета (Besser, 2004). Иако их сматра веома узбудљивим, Бесер
ипак наглашава да резултати ових истраживања нису ни изблиза
личили на библиотеке, па ту фазу назива „експерименталном“. Потом
нас уводи у тзв. „развоjну“ фазу, коjа jе уследила четири године
касниjе. У овоj фази америчка влада jе уложила новац у проjекат
коjи jе имао за циљ да овом експерименталном производу дода неке
од сервиса традиционалне библиотеке, а у то време су, како наводи,
администратори конвенционалних библиотека почели да граде озбиљне
дигиталне компоненте.

Поjавиле су се и различите инициjативе, коjе су покретале проjекте за
истраживање на овом пољу, како у САД, тако и у Европи (Besser, 2004).
Када су се у ове проjекте у већоj мери укључили библиотекари,
покушаjи стварања електронских библиотека узнапредовали су од
информатичких експеримената ка оперативниjим сервисима.

Данас се све инициjативе и проjекти могу поделити у три групе:
оне коjи се воде принципом дељења података, оне коjи су посвећени
дефинициjи и развоjу генеричких система за поjедностављивање
конструкциjа и операциjа електронских библиотека, као и оне коjи воде
ка новим истраживачким окружењима (Besser, 2004).

2. О Гете-институту

Гете-институт jе културна установа Савезне Републике Немачке коjа
своjу делатност обавља широм света. Потпомаже и унапређуjе учење
немачког jезика у иностранству и негуjе међународну културну сарадњу.
Такође преноси свеобухватну слику Немачке путем информациjа о
културном, друштвеном и политичком животу. Мрежа Гете-институтa,
Гете-центара, културних друштава, читаоница, испитних центара и
центара за учење jезика, преузима централне задатке образовне и
културне политике Савезне Републике Немачке у иностранству. У
делатности Гете-института спада и успоставље партнерских односа
са jавним и приватним културним институциjама, као и савезним
покраjинама, комунама и привредом.

Београдски Гете-институт основан jе 1970. године. Задужен jе за
културну размену између Немачке с jедне стране, и Србиjе, Црне Горе
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с друге стране. Гете-институт у Београду део jе регионалне мреже Гете-
института у jугоисточноj Европи, и у том се смислу снажно залаже за
остварење регионалних проjеката, тема и програмских тежишта. Рад
Гете-института у jугоисточноj Европи координише институт у Атини, а
поред београдског, у овом региону делуjу jош и институти у Анкари,
Букурешту, Истанбулу, Измиру, Никозиjи, Сараjеву, Скопљу, Софиjи,
Солуну, Тирани и Загребу.

Активности Гете-института у Београду обухватаjу следећа поља
рада:

- културне програме;
- информисање и библиотечку понуду;
- курсеве jезика и одговараjуће испите;
- кооперациjу у настави немачког jезика.3

2.1 О еБиблиотеци Гете-института

еБиблиотека jе дигитална понуда библиотеке Гете-института. Ова
услуга омогућуjе корисницима да на одређено време позаjме дигиталне
медиjе тако што их jедноставно преузму из еБиблиотеке.4

Понуду електронске библиотеке Гете-института омогућила jе фирма
divibib GmbH 5 из Визбадена у Немачкоj, ћерка-фирма предузећа
ekz.bibliotheksservice GmbH. Фирма divibib од 2007. године нуди jедну
од водећих платформи електронских библиотека, под називом Onle-
ihe6 и тренутно има преко 3.000 библиотека међу своjим клиjентима.
Ову платформу на нивоу Немачке користе све веће jавне библиотеке,
а користе jе и библиотеке у Данскоj, Белгиjи, Францускоj, Италиjи,
Лихтенштаjну, Аустриjи и Шваjцарскоj. Поред уобичаjене понуде
путем веб-страница библиотека коjе користе услуге фирме divibib,
постоjи могућност коришћења бесплатних апликациjа за Android и iOS
платформе.

Мрежа Гете-института увела jе у своjу понуду електронску
библиотеку 2011. године, а већ у тоj фази су се прикључиле и неке од
библиотека из региона jугоисточне Европе. еБилиоткеа Гете-института
3 Приступљено 01.09.2017. https://www.goethe.de/ins/cs/sr/ueb/auf.html
4 Приступљено 01.09.2017. https://www.goethe.de/ins/cs/sr/kul/bib/onl.
html

5 Приступљено 01.09.2017. http://www.divibib.com/
6 Приступљено 01.09.2017. http://www.onleihe.net/
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располаже тренутно са 19.225 jединице,7 коjе обухватаjу белетристику,
књиге за децу и омладину, приручнике и уџбенике из различитих
стручних области, као и музику, аудио-књиге и филмове. Тренутно
су у понуди електронске књиге и часописи у форматима pdf, ePub
и .acsm као и аудио-материjали (музика и аудио-књиге) у формату
.wma, док се понуђени филмови могу гледати искључиво онлаjн. Оваj
фонд доступан jе свим библиотекама Гете-института коjе су укључене
у мрежу електронских библиотека, али се услови коришћења разликуjу
од института до института. За разлику од већине других, београдски
Институт омогућуjе своjим корисницима бесплатно коришћење овог
сервиса, баш као и када jе у питању понуда традиционалне библиотеке.

Корисници се приjављуjу попуњаваjући формулар коjи се налази
на веб-страници Гете-института8 у Београду, наводећи своjе основне
податке, попут имена, презимена, датума рођења, адресе, броjа телефона
и броjа чланске карте библиотеке Гете-института, уколико jе имаjу
(слика 3, лево).

Слика 3.

Ова приjава у библиотеку стиже у форми електронске поште, а
библиотекар потом са свог налога на порталу Mein goethe.de генерише
7 Приступљено 01.09.2017. http://www2.onleihe.de/goethe-institut/
frontend/welcome,51-0-0-100-0-0-1-0-0-0-0.html

8 Приступљено 01.09.2017. https://www.goethe.de/ins/cs/sr/kul/bib/onl/
anm.html
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jединствени активациони код, коjи уз упутство за коришћење у PDF
формату, опет е-поштом шаље кориснику. Корисник потом, уколико то
ниjе раниjе учинио, отвара профил на порталу Mein goethe.de, где у
одељку „еБиблиотека“ уноси добиjени активациони код, чиме активира
налог коjи траjе годину дана. По истеку овог периода, корисник се на
исти начин може поново приjавити (слика 3, лево и слика 4).

Фонд еБиблиотеке могуће jе претражити jедноставним системом
претраге, или прелистати по категориjама на коjе jе подељен. Када
корисник пронађе тражени медиj, потребно jе да га прво „стави у корпу“,
где може одабрати одговараjући формат и преузети датотеку. Враћање
позаjмљених датотека ниjе потребно. По истеку рока за изнаjмљивање,
датотека се jедноставно више не може отворити.

Слика 4. Визуелни идентитет еБиблиотеке (дизаjн: Славимир Стоjановић
Футро)

Гете-институт у Београду располаже понудом еБиблиотеке од
jануара 2014. године. Од тада, за нешто више од три и по године,
генерисано jе 2.600 активационих кодова, што чини више од 10%
укупног броjа у региону jугоисточне Европе. Свега jе 1.315 корисника
и активирало своj налог, док њих 1.285 – дакле, нешто мање од
половине – ниjе употребило регистрациони код коjи су добили. Постоjе
индициjе да jе таj проценат условљен релативно компликованим
процесом регистрациjе, коjи захтева попуњавање формулара, чекање
на активациони код, коjи се не генерише аутоматски, већ се додељуjе
ручно, регистрациjу на порталуMein goethe.de и напослетку активирање
налога. Субjективна оцена jе да jе ово сувише корака за регистрациjу, па
се често не сувише напредни корисници рачунара демотивишу и пре него
што обаве активациjу налога. У поjединачним случаjевима догађа се да
корисници у приjави не наведу тачну адресу е-поште, па библиотекар

Инфотека, год. 17, бр. 2, 2017. 59



Паjић Б., „Електронска библиотека Гете-института“, стр. 52–68

ниjе у могућности ни да им проследи активациони код. Међутим,
у jулу 2017. године библиотечки систем jе у класичноj библиотеци
замењен модерним софтвером Koha, коjи корисницима између осталог
омогућуjе и поседовање персоналног налога за преглед, продужавање
рокова и резервисање медиjа из библиотеке. Ове персонализоване налоге
корисници библиотеке моћи ће да користе већ у новембру 2017. године.
Када та пракса заживи, очекуjе се постепен пораст активираних налога
еБиблиотеке, с обзиром на то да се налог за класичну библиотеку
активира преко портала Mein goethe.de, исте платформе преко коjе се
активира и налог за еБиблиотеку.

еБиблиотеку тренутно9 користи 338 активних корисника из Србиjе,
што jе 16,1% укупних активних корисника из jугоисточне Европе. У
2014. години се за коришћење приjављивало 2,22 корисника по дану, док
jе просек у 2015. години нешто мањи: 1,81. Године 2016. се у еБиблиотеку
у просеку учланило 2,12 корисника дневно.

3. Анализа анкете

Анкета „еБиблиотека Гете-института у Београду“ спроведена jе у
периоду од септембра 2015. до августа 2017. године на узорку од 327
испитаника, а нови подаци се константно прикупљаjу. Циљ анкете jе
утврђивање корисничких навика испитаника, њихових утисака о понуди
и корисничким сервисима еБиблиотеке, као и узрочно-последичних
веза између њиховог пола, старости, образовања, места становања,
знања немачког jезика и раниjег искуства у електронским и класичним
библиотекама са jедне и њихових навика и утисака са друге стране.

3.1 Описни статистички показатељи

Броj испитаника према полу био jе практично jеднак. Наиме, 53,2%
испитаника jе женског, а 46,8% мушког пола (график 1, лево).

Када jе старост испитаника у питању, према узорку можемо
закључити да jе већина активних корисника еБиблиотеке старости
између 25 и 40 година. 24,5% испитаника jе млађе од 25 година, 53,5%
има између 25 и 40 година, а 22,0% jе стариjе од 40 година (график 1,
десно).

9 Податак из августа 2017.
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График 1.

Када jе у питању град у коме стануjу, резултате смо поделили на две
групе: испитанике коjи стануjу у Београду и оне коjи стануjу ван њега.
Резултати показуjу да су ове две групе готово jеднаке. Наиме, 57,2%
испитаника стануjе у Београду, док у неком од других градова Србиjе
живи 42,8% (график 2, лево).

34,3% испитаника завршило jе средњу или високу школу, основне
студиjе факултета 28,1%, док jе остатак од чак 37,6% завршило мастер
или докторске студиjе (график 2, десно).

График 2.

Према овим подацима закључуjемо да jе већина корисника
еБиблиотеке Гете-института високо образована, што можемо
обjаснити високим степеном информатичке писмености, коjу академско
образовање повлачи за собом.

На питање како би оценили своjе знање немачког jезика на скали
од 1 до 5, при чему jе 1 наjлошиjа, а 5 наjбоља оцена, испитаници су
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одговорили у следећем проценту: тек 12,5% испитаника оценило jе своjе
знање наjлошиjом оценом, 17,4% би себи дало оцену 2, 33,3% jе своjе
знање оценило средњом оценом 3, 22,0% би себи дало оцену 4, док 14,7%
испитаника сматра да одлично говори немачки jезик.

Закључуjемо, дакле, да већина корисника еБиблиотеке Гете-
института има солидно до одлично знање немачког jезика. С обзиром на
то да jе њен садржаj у потпуности на немачком jезику, овакав резултат
jе било лако претпоставити. Како се, међутим, интерфеjс еБиблиотеке
може користити и на енглеском, или неком другом светском jезику, а
да њен фонд садржи и материjале за учење немачког jезика, не чуди ни
податак да се међу активним корисницима налазе и они коjи своjе знање
немачког не оцењуjу наjбољим оценама (график 3, лево).

График 3.

Наjвећи броj испитаника, 27,2% њих, еБиблиотеку користи више пута
месечно, док укупно 42,5% њих то чини jедном или више пута месечно
(график 3, десно).

42,8% корисника еБиблиотеке Гете-института уjедно користи и
његову „папирну“ библиотеку, док jе преосталих 57,2% испитаника не
користи, што, упоређуjући ове податке са подацима о месту становања,
можемо обjаснити тиме што Гете-институт нема своjе испоставе ван
Београда. То jе касниjе потврђено коришћењем т-теста независних
узорака, при чему jе пронађена значаjна разлика у поређењу броjа
корисника традиционалне библиотеке Гете-института, коjи стануjу у
Београду, и оних коjи стануjу у неком другом граду – у корист
Београђана. Већина испитаника, тачниjе 60,9% њих, упоредо поседуjе
чланску карту неке друге библиотеке, док само 28,1% користи jош неку
електронску библиотеку. Потоњи податак обjашњавамо чињеницом да
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електронско издаваштво у Србиjи jош увек ниjе заживело, па да самим
тим нема репрезентативне понуде електронских библиотека (график 4,
лево).

График 4.

Следи низ питања коjе су испитаници оценили на скали од 1 до 5, у
зависности од тога у коjоj мери се слажу са изнетом тврдњом. У првоj
групи питања налазе се она коjа се тичу приjављивања и регистрациjе
за коришћење еБиблиотеке Гете-института. Према резултатима 70,9%
испитаника сасвим или прилично лако проналази информациjе о
еБиблиотеци, док ниjедан испитаник нема великих проблема са
проналажењем информациjа о еБиблиотеци. Чак 54,7% сматра да jе
приjављивање за коришћење еБиблиотеке сасвим jедноставно, а 60,9%
налази да jе упутство за регистровање сасвим jасно. 80,7% сматра да
jе процедура регистровања прилично или сасвим jедноставна. 52,0%
оценило jе техничку подршку еБиблиотеке као сасвим функционалну.
Већина испитаника, дакле, ниjе наилазила на препреке приликом
приjављивања и регистровања. Међутим, с обзиром на то да jе анкета
спроведена међу активним корисницима – онима коjи су успешно
прошли кроз процедуру – оваj податак не изненађуjе превише (график 4,
десно).

Други сет питања односи се на само корисничко искуство
еБиблиотеке Гете-института. И у овом случаjу jе наjвећи део испитаника
задовољан коришћењем еБиблиотеке. Чак 74,0% сасвим или прилично
лако проналази потребно штиво, док 70,0% испитаника сматра да
jе фонд сасвим или прилично добро опремљен. 23,9% њих, додуше,
опремљеност фонда оцењуjе средњом оценом. Готово четири петине
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корисника (79,5%) прилично jе или сасвим задовољно функционалношћу
резервациjе медиjа, а 73,1% њих сматра да jе избор формата сасвим
или прилично широк. Велика већина испитаника (78,9%) оцењуjе описе
медиjа у еБиблиотеци као довољно информативне (график 5).

График 5.

Испитаницима jе у анкети остављен простор и за додатне коментаре,
у коjима су махом навели похвале за електронску понуду и захвалност
на томе што jе могу користити бесплатно. Конструктивне критике
упућене су углавном избору фонда еБиблиотеке, при чему jе наjвећи
броj корисника међу жељама у електронскоj понуди навело филмове
на немачком jезику, што jе у међувремену и остварено. Изражена
jе и потреба за академским садржаjима, попут стручне литературе,
изузетних доктората и сл. Фонд стручне литературе у еБиблиотеци
постоjи и обнавља се у редовним циклусима допуњавања фонда
еБиблиотеке, али садржаjи попут академских радова не уклапаjу се
у профил и циљ библиотеке Гете-института. Постоjи, такође, велика
потреба за материjалима за припрему испита Гете-института, међутим
издавачи коjи се баве издавањем оваквих материjала jош увек нису
омогућили приступ овим издањима у електронском формату. Поред
тога, изражена jе потреба за редовним обнављањем фонда белетристике,
аудио-књига и стручне литературе за германисте и наставнике немачког
jезика, што и спада у редовну праксу еБиблиотеке.
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Када jе у питању коришћење мобилних апликациjа за еБиблиотеку,
више од две трећине испитаника (68,2%) не користи ниjедну од
понуђених апликациjа. 23,5% употребљава апликациjу за Android,
6,1% за iOS-платформу, а тек 2,1% користи обе апликациjе. Од оних
коjи их користе, 77,3% jе прилично или веома задовољно њиховом
функционалношћу.

3.2 Поређење група

Т-тест независних узорака се употребљава за поређење средње
вредности неке непрекидне променљиве у две различите групе субjеката
(Pallant, 2009). Т-тестом независних узорака упоређени су резултати
испитивања коришћења других традиционалних и електронских
библиотека код мушкараца и жена. У оба случаjа утврђена jе значаjна
разлика, и то у корист мушкараца (график 6, лево).

График 6.

Испитивање коришћења неке од апликациjа за еБиблиотеку у односу
на пол испитаника jе приликом раниjих истраживања давало сличне
резултате; овога пута, међутим, ниjе пронађена значаjна разлика када
jе у питању пол. По питању коришћења апликациjа, значаjна разлика
пронађена jе и у односу на место становања – Београђани их користе
знатно више од своjих сународника из других градова.

Т-тестом независних узорака такође jе утврђена значаjна разлика у
образовању између испитаника коjи су навели да су чланови неке друге
електронске библиотеке и оних коjи су навели да нису. Наиме, корисници
других електронских библиотека имаjу виши степен образовања од оних
коjи те библиотеке не користе.

Инфотека, год. 17, бр. 2, 2017. 65



Паjић Б., „Електронска библиотека Гете-института“, стр. 52–68

Анализа вариjансе користи се да пореди променљивост резултата
између различитих група са променљивошћу унутар сваке групе
(Pallant, 2009). Jеднофакторском анализом вариjансе истражени су
поjединачно утицаjи годишта, познавања немачког jезика, учесталости
коришћења еБиблиотеке, као и коришћења неке од апликациjа на
сналажење са процесом регистрациjе и на кориснички доживљаj. Мада
су раниjе проаналажене значаjне разлике међу старосним групама, то
овога пута ниjе био случаj. Знање jезика, међутим, значаjно утиче на
сналажење у еБиблиотеци, мада не онако како бисмо можда на први
поглед очекивали. Наиме, испитаници коjи су своjе знање немачког
jезика оценили наjбољом оценом (5) су незадовољниjи понудом од оних
коjи су своjе знање оценили оценама 3 и 4. Оваj податак смо добили
упоредивши збирне резултате одговора на скалу од 10 питања, али
и за поjединачне одговоре по питању лакоће проналажења штива и
функционалности резервациjа, док се значаjна разлика поjавила између
оних са веома добрим и оних са одличним знањем немачког jезика када
се ради о нивоу задовољства техничком подршком (график 6, десно).

Упоређивањем одговора на питање о функционалности резервациjа
са одговорима на оитања о коришћењу мобилне апликациjе, и коjе,
уочили смо значаjну разлику. Дошли смо до резултата да су корисници
апликациjе за iOS-платформу задовољниjи функционалношћу
резервациjа од других корисника.

4. Закључак

У овом раду представили смо пре свега поjмове везане за електронске
библиотеке: електронске књиге, електронске читаче и управљање
дигиталним правима. Осврнули смо се на наjраспрострањениjе формате
електронских књига коjи се данас користе, као и на историjу
електронских библиотека. Потом смо нешто више рекли о културноj
институциjи Гете-институт и његовоj београдскоj испостави, након
чега смо подробниjе представили понуду електронске библиотеке Гете-
института, допунивши представљање сликама и општим статистичким
подацима.

Рад смо заокружили анализом резултата анкете, спроведене међу
активним корисницима еБиблиотеке Гете-института. Резултати анкете
показали су значаjне разлике на више места. Иако jе наш узорак према
полу био готово jеднак, мушкарци више користе друге традиционалне
и електронске библиотеке. Aпликациjе за еБиблиотеку чешће користе
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Научни рад

становници Београда у односу на становнике других градова у Србиjи.
Корисници са вишим степеном образовања чешће користе друге
електронске библиотеке, што не чуди jер су и у светском академском
окружењу електронске библиотеке веома битан извор за истраживачки
рад. За податак да су корисници, коjи су своjе знање немачког jезика
оценили наjвишом оценом, мање задовољни корисничким доживљаjем
од оних коjи су своjе знање оценили нешто нижим оценама нисмо успели
да пронађемо адекватно обjашњење.

Закључуjемо да су корисници све у свему прилично задовољни
коришћењем еБиблитоеке Гете-института, иако постоjи основ за
побољшање када jе у питању поjедностављивање процеса приjављивања
и активациjе и допуна фонда видео-материjалима и дидактичким видео-
садржаjима.

За даља истраживања препоручуjемо спровођење анкете на нешто
већем узорку, како би резултати били што поузданиjи. Гете-институт у
Београду наставља да прикупља одговоре своjих активних корисника
и анализира их jедном годишње. Спровођење анкете у библиотекама
других Гете-института у региону jугоисточне Европе би могло допринети
широj слици и дало би нам увид у разлике узроковане другачиjим
срединама.
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Белешка

Оваj рад jе у своjоj првоj верзиjи представљен на конференциjи
„Услуга по мери корисника 21. века: примена ИКТ у библиотекама“ 10.
децембра 2015. године у Библиотеци града Београда.
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