
ОНЛАЈН ИЛИ НЕ, КЊИГА ЈЕ ЗА МЕНЕ СВЕ 

 
Интернет, друштвене мреже, концерти, биоскопи, обимно градиво у школи, 
бављење спортом и остале ваннаставне активности, мојој генерацијискраћују 
време које преостаје за читање књига. Да бисмојош као децаизградили потребу да 
сваки дан пронађемо макар мали простор за читање, веома је важан први сусрет 
са књижаром и библитотеком.  
 
Оно што ми је остало у сећању, када сам пре десетак година први пут ушао у 
библитотеку, јесте мирис књига. Неке су мирисале на бадем, ванилу, дим, неке на 
влажну земљу, на суву траву и дрвеће…Зато сам волео да проводим сате у 
библиотеци, прелиставајући странице књига и уживајући у тим чудним мирисима, 
док не бих нашао неку која би ме занимала. Касније док бих читао и окретао 
странице те књиге, по мојој соби би се ширио мирис библиотеке. У књижарама су 
ме привлачиле разне, шарене књиге, које су стајале на полицама постројене као 
војници.Све су мирисале исто, на ново и чисто, на лепак и хемикалије. Док бих их 
посматрао, сам назив књиге и илустрација често би ми пробудили машту и дали 
инспирацију о чему бих, на пример, ја писао да је то моја књига. Тај свет 
библиотеке и књижаре је свакако другачији од кликтања, брзог преласка преко 
садржаја и лајковања на друштвеним мрежама. Другачији је и од онлајн књига, које 
су нам доступне одмах и сад и које су као такве предност за нашу импулсивну 
генерацију, која сваку информацију хоће у истој секунди, на интернету, која нема 
времена да се одвоји од рачунара. Електронске књиге волим зато што за веома 
кратко време могу да селектујем наслове по кључним речима које ме занимају, да 
прочитам кратак саржај сваке књиге, као и неке критике, тако да могу брзо да 
проценим коју ћу књигу почети да читам. Када ме питају која ми је омиљена књига, 
често у шали кажем да је то она која је бесплатна на интернету. 
 
Без обзира што први утисак и утисак током читања није исти у зависности да ли је 
књига из библиотеке, књижаре или је онлајн, оно што им је заједничко је да свака 
од њих носи ново знање, нове светове, нову причу. Књиге носе туђа искуства која 
нам могу послужити да лакше решимо сличне проблеме када на њих наиђемо. Из 
књига учимо, са њима се дружимо. У њима проналазимо различите карактерне 
особине људи, тако да боље упознајемо и друге и себе самог, па  развијамо 
критичко мишљење. Служе нам да у неким тешким и напорним данима пуним 
стреса скренемо мисли, да се опустимо, смиримо и одморимо уз читање. Уз књиге 
ћемо упознати нове речи и проширити наш речник. Суштина је да када прочитамо 
неку књигу онда не треба да је препричавамо, него треба да анализирамо и тако 
формирамо свој став. Временом ћемо схватити да су нас књиге оплемениле и 
помогле да постанемо бољи људи. 
 
Свакако, не треба читати све. Данас може објавити књигу онај ко има доста новца, 
која нема никакву уметничку вредност. Можда може да нас забави, али сигурно је 
да ћемо од таквих књига имати мало користи. Такође избегавам књиге чији ме 
садржај може превише оптеретити. Не волим када се после прочитане књиге не 
осећам добро. Толико има дивних књига и тако је велики избор, да имам право да 
неке од њих, једноставно прескочим. Даље сам приметио да постоје људи који се 



труде да што више књига прочитају само са циљем да би што боље писали, који 
сатима преписују најлепше делове књига и зато често упадају у замку копирања 
туђих стилова и начина размишљања, те њихови литерарни радови најчешће 
постају стереотипи. Уколико неко жели да остави свој лични печат у књижевности 
и издвоји се од осталих писаца, мора изградити сопствени стил, писати о нечему 
новом и необичном. 
 
Књиге треба читати да бисмо усвајали нова знања и пронашли одговоре на многа 
питања. Оне духовно и културно обогаћују све нас. Дају нам прилику да учимо из 
искуства других људи. Подстичу нас на размишљање о томе шта је истина, а шта 
лаж, шта је добро, а шта лоше. Тако формирају наш поглед на свет и животне 
вредности. Помажу да мислимо исправно и донесемо праве одлуке. Са њима 
развијамо нашу машту, наше способности и таленте. Књига у себи носи забаву и 
авантуру, носи велике емоције. Она открива да су сви људи различити, са њом 
постајемо толерантнији и бришемо предрасуде. 
 
Небитно је да ли ћемо књигу пронаћи у библиотеци, књижари или на интернету. 
Место са кога ћемо је узети и начин на који ћемо је читати не мења њену вредност. 
 
 

Име и презиме ученика: Урош Тирнанић 3-4 

Гимназија: Савремена гимназија, Београд 

Школски библиотекар: проф. Наталија Станковић 


