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По јам вир ту е ли за ци је

Би ти вир ту е лан (лат. vir tu a lis) зна чи по сто ја ти са мо ла тент но 
или по тен ци јал но,1) од но сно би ти мо гућ, оства рив, ве ро ва тан; вир ту-
е лан је онај ко ји је у ре ал но сти не по сто је ћи, али се мо же ис по љи ти 
под од ре ђе ним по вољ ним окол но сти ма.2) Овај тер мин има по себ но 
зна чај но ме сто у обла сти фи зи ке еле мен тар них че сти ца из ко је је 
пре шао у ки бер не ти ку, та ко да га да нас упо тре бља ва мо и да би смо 
озна чи ли „ве штач ку ре ал ност ко ју је чо век ство рио уз по моћ но вих 
сред ста ва ком пју те р ске тех ни ке и ки бер не тич ких си сте ма.“3)

Вир ту е ли за ци ја у овом сми слу је про цес у ко јем се ствар ност 
у људ ској прак си за ме њу је сво јим ре пре зен та ци ја ма и си му ла ци ја-
ма. Те ре пре зен та ци је и си му ла ци је при том не слу же ну жно са мо 
као мо де ли, у ис тра жи вач ке и екс пе ри мен тал не свр хе, већ јед ном 
(све ве ћем) де лу по пу ла ци је за ме њу ју (све ве ћи) део збиљ ског кон-
так та са ствар но шћу и ре ал не пред ме те људ ске прак се. У про це су 
вир ту е ли за ци је де ло ви ства р но сти се ин фор ма тич ки ма пи ра ју („пре-
сли ка ва ју у би нар ни код“); они се ор га ни зу ју у де ло ве и це ли не 
ко ји се ме ђу соб но по ста вља ју у ма те ма тич ко - ло гич ке од но се ко ји 
по сто је у ствар но сти. По ста ју ћи ин тер ак тив ни са ко ри сни ком, ти де-
ло ви и це ли не се „ожи вља ва ју“ аде кват но ре а гу ју ћи на по дат ке ко је 
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он уно си у ки бер не тич ки си стем. Вр ху нац вир ту е ли за ци је пред ста-
вља ју тзв. ве штач ки не у рон ски си сте ми ко ји си му ли ра ју пси хич ке 
про це се. 

Вир ту ел не ствар но сти не ма уко ли ко се ра ди о пу ком уно ше-
њу, пре но ше њу, скла ди ште њу или пре тра жи ва њу ин фор ма ци ја. Она 
на сту па кад до ђе до по ку ша ја да се пу тем си сте ма за об ра ду ин фор-
ма ци ја из гра ди ин тер ак тив ни и ре ла тив но ауто ном ни мо дел (де ла) 
ствар но сти са ко јим ко ри сник ин фор ма ци је во ди ко му ни ка ци ју као 
са са мо стал ним ен ти те том - са вир ту ел ним ен ти те том се мо гу оба-
вља ти тран сак ци је. Ме ђу тим, уко ли ко има мо не ку ре ал ну по ја ву 
x и ње ну (све јед но ко ли ко вер ну) вир ту ел ну ре пре зен та ци ју, би ло 
ка ква про ме на у вир ту ел ној ре пре зен та ци ји ко ју про из ве де мо не ће 
има ти ни ка кве по сле ди це по ре ал но x.

Ба ра та ње вир ту ел ним ре ал но сти ма са мо по се би не ма ни ка-
квих збиљ ских по сле ди ца, осим уче ња, сти ца ња ис ку ста ва и евен-
ту ал ног уве жба ва ња су бјек та за ре ал не си ту а ци је - вир ту ел на ре ал-
ност је по сво јој при ро ди сим бо лич ка. Она, ме ђу тим, мо же има ти 
бит ног зна ча ја за при ку пља ње ин фор ма ци ја о мо гу ћем то ку до га ђа-
ја у ствар но сти без не по сред ног за хва та ња у њу и без с тим скоп ча-
них ри зи ка, ма те ри јал них тро шко ва или утро шка дру гих ре ал них 
ре сур са. Та ко ђе мо гу на ста ти зна чај не пси хо ло шке и со ци јал не по-
сле ди це по људ ске су бјек те вир ту ел не ко му ни ка ци је.

У из ве сним, за то по год ним обла сти ма, вир ту е ли за ци јом се уз 
по сре до ва ње ма ши на мо же ус по ста ви ти ефек ти ван си стем пру жа ња ре-
ла тив но сло же них услу га ко је зах те ва ју ин те ли ген ци ју, без не по сред не 
ак тив не уло ге чо ве ка или уста но ве - да ва о ца услу ге. Вир ту е ли за ци ја на 
тај на чин омо гу ћа ва уво ђе ња ауто ма ти за ци је у мно ге обла сти из сек то-
ра услу га у ко ји ма је уло га чо ве ка до са да би ла не из бе жна. Вир ту ел на 
ре ал ност, нај зад, мо же слу жи ти као по сред ник у не ким од сег ме на та 
људ ских ин тер ак ци ја без не по сред ног фи зич ког кон так та.

Вир ту е ли за ци ја и ин фо р ма тич ко дру штво

Ци ви ли за циј ски раз вој у вре ме ну у ко ме жи ви мо у сва кој при-
ли ци по ка зу је свој све убр за ни ји пулс и че сто пу ни ва здух да хом хи-
сте ри је ко ја про ди ре и упи ја се у све по ре дру штва и жи во та и та ко 
по сте пе но по ста је њи хов не рас ки див део. 
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„За де се так го ди на - го во рио је по чет ком осам де се тих Ан дре 
Горц - ни шта не ће би ти као да нас. Ства ра се јед но ду бо ко раз ли чи-
то дру штво ка дро да до не се и нај бо ље и нај го ре. На ше очи још не 
мо гу да ра за бе ру зна ке пре о кре та ко ји је у то ку, али је на ша ин те ли-
ген ци ја већ пре ва зи ђе на и на не ки на чин за пре па шће на. Еко ном ски 
ра чу на ри, по ли тич ки про гра ми, уоби ча је ни кри те ри ју ми од лу чи ва-
ња - све што је са чи ња ва ло на ше мен тал не окви ре по ста је не моћ но 
да об у хва ти је дан свет ко ји све ви ше из ми че. Но ви иза зов је иза зов 
не из ве сно сти: не ма ви ше до брих пред ви ђа ња већ је ди но до брих пи-
та ња.“4)

 Ин фор ма тич ко дру штво је, по ста вив ши ин фор ма ци ју, сред-
ства за ње ну об ра ду и ди се ми на ци ју на врх ле стви це у сво јој хи је-
рар хи ји, про ме ни ло на чин ко му ни ци ра ња у све ту, што је ну жно усло-
ви ло и пре вра те у на у ци, кул ту ри, школ ству и, ко нач но, еко но ми ји и 
по ли ти ци.5) То је усло ви ло на ста нак но вог си сте ма вред но сти, што 
је у те ме љу уз др ма ло чи та во чо ве чан ство и уне ло ко ре ни те про ме не 
у жи вот сва ког по је ди ног чо ве ка. У ак ту ел ном и ве о ма за хук та лом 
про це су гло ба ли за ци је, иако на пр ви по глед мо же де ло ва ти дру га чи-
је, не до вољ но се при во ди све сти и рас пра ви про блем при ла го ђа ва-
ња чо ве ка но во на ста лим окол но сти ма, од но сно ње го вог оп стан ка у 
вре ме ну и све ту у ко ме смо при ну ђе ни да се од рек не мо до са да шњег 
(тра ди ци о нал ног, при ро ђе ног) на чи на жи вље ња ко ји је за сно ван на 
оп ште њу са дру гим љу ди ма и сту па њу са њи ма у лич не кон так те, у 
при род ној сре ди ни. „Кон такт се све че шће за ме њу је прин ци пи јел но 
но вим про це си ма ин фор ма тич ких ко му ни ка ци ја у ко ји ма глав ну реч 
во де са мо сим бол и сли ке ре ал ног све та, те по сте пе но тај свет чо ве-
ку и за ме њу ју.“6)

Вир ту е ли за ци ја је сто га и по себ на вр ста иро ни је. У слу жби 
ефи ка сни је спо зна је и пре о бли ко ва ња ствар но сти она на гла ша ва, бо-
ље ре че но скре ће фо кус на ше прак се на при вид не еле мен те и на кон-
струк те на ше све сти. То пре о бли ко ва ње, ме ђу тим, све ви ше по ста је 
ре ал на кон ку рен ци ја ствар но сти. Пот пу но уро ње на у тај па ра докс, 
вир ту е ли за ци ја на ши ро ко екс пло а ти ше и ти ме не слу ће но, па и не кон-
тро ли са но, из ди же зна чај илу зи је, по и гра ва ју ћи се са њом и ко ке ти-
ра ју ћи ујед но са на шом спрем но шћу да је при хва ти мо као ла тент ни 
при род ни осло нац свог иде ал ног Ја. Олак ша ва ју ћи бек ство од ствар-
но сти, она нео сет но во ди у бек ство од сло бо де, од истин ске од го вор-
но сти, а ти ме и од пси хо ло шке зре ло сти и це ло ви то сти лич но сти. 
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Вир ту ел на ствар ност по се ду је вар љи ву спо соб ност да се пред-
ста ви као део на ше око ли не, а ми се, по пси хо ло шким за ко ни ма адап-
та ци је и за ко ни ма би о ло шке ево лу ци је, не све сно при ла го ђа ва мо 
про ме на ма у на шој око ли ни. Сре ди ште на шег по сто ја ња се по ла ко, 
али си гур но из ми че све да ље и да ље од ре ал но сти, а на ша пси ха све 
ви ше гу би свој осло нац у при ро ди и ње ним за ко ни ма рав но те же, са 
опа сно шћу да јед ног да на пот пу но из гу би мо ин те ре со ва ње не са мо 
за дру гог чо ве ка, већ и за чи тав фи зич ки свет, ра чу на ју ћи и на шу 
по ро ди цу и на ше соп стве но те ло - ка ко је то већ про роч ки и мај стор-
ски опи сао О. Хак сли у „Вр лом но вом све ту“.

Исто вре ме но, ва жна је чи ње ни ца да су основ ни фи зич ки па-
ра ме три - про стор и кре та ње - аспек ти ствар но сти ко је је нај лак ше 
вир ту е ли зо ва ти. Ком пју тер ска 3D ани ма ци ја је нај ра спро стра ње ни-
ји и ко мер ци јал но нај ви ше ко ри шће ни об лик вир ту ел не ствар но сти, 
по себ но на ме њен нај ра њи ви јем де лу људ ске по пу ла ци је - де ци. 
Цар ство ве штач ких, све мо гу ћих и бај ко ви то шћу хи пер тро фи ра них 
све то ва ком пју тер ских ига ра да нас од нај ра ни је мла до сти вас пи та ва 
људ ски под мла дак да жи ва би ћа тре ти ра као ауто ма те, као фан та зме 
без осе ћа ња ко је по се ду ју са мо има ги нар ни жи вот, као пу ке објек те 
ак ци је, као по тро шне же то не у игра ма без гра ни ца.

Вир ту е ли за ци ја и људ ска пси ха

„Ин фор ма тич ка бом ба је упра во екс пло ди ра ла у на шој сре ди-
ни, за су ла нас шрап не лом сли ка и дра стич но из ме ни ла на чин на ко-
ји сва ко од нас опа жа и по сту па у свом лич ном све ту. До по ја ве 
сред ста ва јав ног ин фор ми са ња, де те из пр вог та ла са ра сло је у се лу 
ко је се спо ро ме ња ло па је свој мо дел ствар но сти гра ди ло од сли ка 
при ма них из ша чи це из во ра - од учи те ља, са вет ни ка, по гла ви це или 
не ког ве ли ко до стој ни ка, а пр вен стве но од по ро ди це. Дру ги та лас је 
умно жио број ка на ла пу тем ко јих је по је ди нац сти цао сво ју сли ку 
о ствар но сти. Де те ви ше ни је до би ја ло сли ку са мо из при ро де и од 
љу ди, већ и из но ви на ви со ко ти ра жних ча со пи са, пре ко ра ди ја и ка-
сет не те ле ви зи је. Тре ћи та лас је из во ре ин фор ма ци ја про ши рио до 
на слу ће них раз ме ра...“7) (Tof fl er, Al vin. The Third Wa ve. New York : 
Wil li am Mor row, 1980.)

Пси хо ло шки жи вот чо ве ка са сто ји се од ни зо ва до жи вљај них 
про це са и ве за из ме ђу њих ко ји су по ста ли са став ни део све сног или 
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не све сног де ла на ше лич но сти и ко ји су из у кр шта ни мно го стру ким 
ве за ма пу тем не по сред ног ис ку ства лич но сти са ре ал но шћу. На тај 
на чин чо век се по сте пе но при бли жа ва и на ви ка ва на исти ну сво је 
ег зи стен ци је. Про це сом вир ту е ли за ци је у ве ли ком бро ју слу ча је ва 
на ста ју и го ми ла ју се оси ро ма ше не и од ствар но сти очи шће не сли ке 
чи јим се кон зу ми ра њем чо век ну жно уда ља ва, а у те жим об ли ци-
ма и оту ђу је од вла сти те при род не по тре бе за ди рект ним уче шћем 
у до га ђа ји ма и „тр пље њем рад ње“, а по себ но од „тра ди ци о нал них 
усло ва сво је ег зи стен ци је за сно ва них на лич ном кон так ту са дру гим 
љу ди ма“.8)

При ро да вир ту ел не ствар но сти, ма да не увек, у мно го ме про-
тив ре чи при ро ди ар хе тип ских пред ста ва ко је чи не глав ни део на шег 
ко лек тив ног пси хо ло шког на сле ђа. Ар хе тип ске пред ста ве су на ста-
ја ле то ком ми ле ни ју ма од су ства или не знат ног при су ства ци ви ли-
за ци је, и сто га пред ста вља ју на шу глав ну спо ну са при ро дом. Про-
тив реч ност о ко јој је би ло ре чи за сно ва на је на чи ње ни ци да кон зу-
ма ци ја вир ту ел них сли ка, осим гу бит ка то та ли те та, кри тич но сти и 
при сту па укуп ном бо гат ству објек тив не ствар но сти, во ди оту ђе њу 
од жи вот них по ја ва уоп ште, а по себ но од со ци јал ног жи во та, од дру-
гих би о ло шких вр ста, па и чи та ве би ос фе ре. На тај на чин се уда ља-
ва мо и од са мих се бе као при род них би ћа, што ну жно во ди за сто ју 
у на шем пси хо ло шком раз во ју, чи ји је ко лек тив но не све сно глав ни 
по кре тач, са др жај и енер гет ски ре зер во ар исто вре ме но. Ти ме за па-
да мо у ре ал ну опа сност од гу бит ка мо гућ но сти за ус по ста вља њем 
сми сла лич не ег зи стен ци је, по што због изо ла ци је у вир ту ел ном наш 
кон такт са ре ал ним про бле ми ма, то ко ви ма и за ко ни то сти ма на ше 
суд би не све ви ше сла би. 

Изо ло ва на од око ли не, ли ше на сту па ња у од но се са љу ди ма, 
ре ша ва ња про бле ма, пра ће ња до га ђа ја и др жа ња ко ра ка са њи ма, 
лич ност стаг ни ра по ста ју ћи вре ме ном за кр жља ла - нај пре у со ци-
јал ном сми слу, а по том и на уну тра шњем пси хо ло шком пла ну. Од-
се че не ве зе са жи вот ним си ту а ци ја ма ли ша ва ју лич ност при ли ке, 
а по том и спо соб но сти да по сма тра и уосе ћа ва; не из ло же ност опа-
сним и од суд ним мо мен ти ма и од лу ка ма хен ди ке пи ра ње не емо ци-
је; пре за шти ће ност до во ди до атро фи је ње не спо соб но сти сна ла же-
ња и из на ла же ња ре ше ња у но вим, те шким си ту а ци ја ма - по што је 
сло же ност жи во та не у по ре ди во ве ћа од би ло ка кве ки бер не тич ке, 
у осно ви ну жно сте ре о тип не, про бле ма ти ке. Оне спо со бље на да по-
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сма тра и уоча ва ре ал ну при ро ду људ ских од но са и узроч но-по сле-
дич них ве за у ствар ном све ту, лич ност ви ше ни је у ста њу да са гле да 
ни при ро ду вла сти тог би ћа и ње го во ме сто и уло гу у од но су на окру-
же ње. Као по сле ди ца то га ја вља ју се фик са тив на или ре гре сив на 
ин фан тил ност, не спо соб ност лич но сти да ре ша ва сво је жи вот не 
про бле ме, од но сно ње на не спо соб ност да се бе са гле да у ре ал ном 
по јав ном об ли ку и у ствар ној жи вот ној си ту а ци ји.

Ве ро ва ње у за ми шље ну пред ста ву о се би ко ја је за ме ни ла објек-
тив ну пси хич ку и фи зич ку да тост лич но сти упра во пред ста вља те-
мељ сва ког не у рот ског по ре ме ћа ја. Вир ту е ли за ци ја и не у ро за, осим 
то га, де ле још не ке симп то ме - ком пул зи ју, гу би так ин те ре со ва ња за 
ре ал ност, те жњу ка изо ла ци ји и аути зму, као и по сле ди це - оту ђе ње, 
за у ста вља ње у раз во ју, де гра да ци ју и де ком по зи ци ју лич но сти и сл. 
Са дру ге стра не, у сво јој осно ви вир ту е ли за ци ја је по сле ди ца све сне 
од лу ке, на шег вла сти тог из бо ра и као та ква су пр от на при ро ди не у ро-
зе као при нуд ног де ша ва ња ко је до ла зи из не све сног кон флик та, ко-
ја пред ста вља уплив ира ци о нал ног у све сни жи вот са тен ден ци јом 
да по ме те наш све стан став.

Основ ни пси хо ло шки про бле ми ко ји се ја вља ју као по сле ди ца 
ин тен зив ног кон так та са вир ту ел ном ствар но шћу су:

а. Про блем оту ђе ња (ре дук тив но ин фор ма тич ка ко му ни ка ци ја, 
ки бер не тич ка про те за) од про бле ма соп стве не лич но сти, од лич них 
и со ци јал них кон та ка та као и од ин тер ак ци је са фи зич ком и би о ло-
шком ствар но шћу и це ли ном би ва ња.

б. Про блем стра ха и не си гур но сти због мо гу ћег ис ти ски ва ња 
чо ве ка тех но ло ги јом (вир ту е ли за ци ја еко но ми је, ре дук ци ја рад них 
ме ста услед за ме не љу ди ма ши на ма). Чо век по ста је све стан да је у 
мно гим обла сти ма де ло ва ња ин фе ри о ран у од но су на учи нак ки бер-
не тич ких ма ши на.

в. Вир ту е ли за ци ја мо же да од ве де у адик ци ју.9) На и ме, код вир-
ту е ли за ци је по сто ји су ви ше ве ли ка (не ре ал на) мо гућ ност кон тро ле 
то ка до га ђа ја - по себ но је за во дљи ва и опа сна мо гућ ност да се у 
слу ча ју гре шке кре не из по чет ка, или да се гре шка по што је већ учи-
ње на на кнад но за о би ђе, без ика квих по сле ди ца осим евен ту ал ног 
гу бит ка вре ме на и лич не фру стра ци је; да те си ту а ци је су по јед но ста-
вље не, ти пи зи ра не и иде а ли зо ва не, па ра ме три про бра ни, ре ду ко ва-
ни и пред ви дљи ви - та ко да чо век осе ћа над моћ над вир ту ел ним 
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објек ти ма и сти че осе ћај да су они ње го ва сво ји на или ње го ва про-
ду же на ру ка. Пре пре ке ко је тре ба са вла да ти у вир ту ел ном све ту за-
не мар љи ве су у од но су на ствар ни, због че га је у ње му по пра ви лу 
мо гу ће сти ћи мно го да ље не го у ре ал но сти. То ме по себ но по го ду је 
од су ство кон ку рен ци је или кри тич ког су да дру гих љу ди.

г. Ствар ност и ег зи стен ци ја по при ма ју ка рак тер игре. Обич но 
по сто ји мо гућ ност пот пу но сло бод ног из бо ра или ма ни пу ла ци је 
по чет них усло ва, а евен ту ал ни не у спех је, ма да мо же има ти пси хо ло-
шке по сле ди це, ли шен ствар ног ри зи ка. Из на ве де них раз ло га вир-
ту е ли за ци ја ствар но сти мо же из гле да ти као бо ље ре ше ње за жи вот, 
што лич ност фик си ра за илу зор но и има ги нар но. По себ но се учвр-
шћу је нео д го вор ност, по што се за по чи ње не гре шке обич но не сно се 
ни ка кве ствар не по сле ди це. 

д. Вир ту е ли за ци ја во ди у ја ло во са мо за до во ља ва ње. Она пред-
ста вља ис фор си ра но и ујед но су ро гат но за до во ља ва ње по тре ба ко је 
ла ко по ста је циљ по се би. То омо гу ћу је ка ко ви сок сте пен ауто но ми је 
ко ри сни ка, та ко и пре те ра на мо гућ ност из бо ра окол но сти и знат на 
мо гућ ност са мо у до во ља ва ња.

ђ. Ја вља се про цес ап стра хо ва ња из во ра ин фор ма ци ја. Као 
по сле ди ца вир ту е ли за ци је про из во да кул ту ре и на у ке, ја вља се 
оту ђе ње од кла сич ног чи та ња и кон зу ми ра ња ин фо р ма ци ја ко је се 
на ла зе на не ком фи зич ки од ре ђе ном ме сту и тач но од ре ђе ној и ста-
бил ној фор ми. Овај про блем је и нај зна чај ни ји са ста но ви шта би бли-
о те кар ства, па ће као та кав би ти де таљ ни је раз ма тран.

Са дру ге стра не, зна ча јан про блем ко ји се ја вља код оног де ла 
по пу ла ци је ко ји се до след но др жи тра ди ци о нал них вред но сти и на-
ви ка и ко ји у осно ви не при хва та вир ту е ли за ци ју је со ци јал не при-
ро де и ти че се ње го ве не до вољ не при ла го ђе но сти вре ме ну и окру-
же њу. Ов де мо же мо на и ћи на но ву вр сту уса мље но сти, ону у ко јој 
лич ност оста је не са мо ис кљу че на из мно гих со ци јал них то ко ва већ 
и би ва ли ше на про це са, услу га и обје ка та над ко ји ма вир ту е ли за ци-
ја по при ро ди ства ри има, или је у ме ђу вре ме ну сте кла мо но пол. 
За о ста ја ње у со ци јал ној успе шно сти и хен ди ке пи ра ност у по де ли 
ра да, као и од се че ност од све ве ћег де ла со ци јал ног жи во та, до во де 
до по ја ве плод ног тла за на ста нак не у ро за пу тем ја вља ња те ско бе, 
де пре си је, осе ћа ја оту ђе но сти, ком плек са кри ви це или ком плек са 
ма ње вред но сти. Осим то га, не по зна ва ње и од ба ци ва ње вир ту ел ног 
на чи на жи во та мо же ла ко угро зи ти и основ ну ег зи стен ци ју по је дин-
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ца, јер се без по зна ва ња и без по се до ва ња ве шти не ру ко ва ња вир ту-
ел ним про це си ма у са вре ме ном све ту мо же оба ви ти све ма њи број 
по сло ва.

Ме ђу тим, у ме ри у ко јој је ком пле мен тар на жи во ту, а не ис фор-
си ра на из ко мер ци јал них, иде о ло шких или дру гих раз ло га, вир ту е ли-
за ци ја омо гу ћа ва да лич ност раз ви је и не ке но ве и ко ри сне осо би не, 
да по пу ни од ре ђе не пра зни не у свом жи во ту, ре ци мо у обра зо ва њу, 
да до ђе до не ких но вих иде ја или да сту пи и ко ри сне или зна чај не 
кон так те са љу ди ма. Ту тре ба до да ти сва ка ко и ве о ма зна чај ну уло гу 
ко ју вир ту е ли за ци ја има у на у ци, тех ни ци, тех но ло ги ји, про на ла за-
штву и дру гим дру штве ним обла сти ма. У прин ци пу, она је ко ри сна 
ако не до во ди до пре те ра не суп сти ту ци је или изо ла ци је од ствар но-
сти, а пред ста вља на чин или пру жа ве ће по год но сти да се лич но 
уса вр ша ва мо или да уште ди мо вре ме, пре ве ли ки на пор или ма те ри-
јал на сред ства.

Би бли о те ке и ин фор ма ци о ни цен три као пот по ре раз во ја
вир ту е ли за ци је

Схва тив ши уни вер зал ни и бит ни зна чај ин фор ма ци је, ње не 
про из вод ње, као и ра зно вр сно сти ње них но си ла ца и по год но сти на-
чи на ње ног пре но са и об ра де, ин фор ма тич ко дру штво зах те ва ло је 
и убр за не, те мељ не и кон ти ну и ра не про ме не у би бли о те ка ма и у ин-
фор ма ци о ним цен три ма уоп ште. Про це си ди ги та ли за ци је би бли о-
теч ког ма те ри ја ла (ка ко стан дар ди зо ва ње про из вод ње у ди ги тал ном 
об ли ку, та ко и кон вер зи ја по сто је ћих ана лог них за пи са и фон до ва 
у ди ги тал ни фор мат) би ли су основ ни пред у слов за по ја ву про це са 
вир ту е ли за ци је у би бли о те ка ма. Омо гу ћив ши ис по ру чи ва ње прак-
тич но свих вр ста ин фор ма ци ја у елек трон ском об ли ку на кућ ни праг 
и вир ту ел но нео гра ни че но про ши ри ва ње зда ња би бли о те ке пу тем 
ло кал них или гло бал них ра чу нар ских мре жа, би бли о те ке су знат но 
уве ћа ле број ко ри сни ка ујед но сма њив ши број њи хо вих лич них по-
се та. Осим то га, сти ца њем на ви ке ру ко ва ња Ин тер не том и дру гим 
раз ли чи тим из во ри ма и ба за ма по да та ка, ко ри сни ци су по сте пе но 
по ста ли инерт ни пре ма ко ри шће њу фи зич ких ма те ри ја ла.10) 

Вир ту е ли за ци ја збир ки и ру ко пи са у би бли о те ка ма не сум њи во 
је зна чај на већ са ста но ви шта за шти те из вор них па пир них но си ла ца 
ин фор ма ци ја од пре те ра ног фи зич ког кон так та, од њи хо вог гу бље ња 
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и од пе ри о дич не не до ступ но сти због за у зе то сти услед из да ва ња ко-
ри сни ци ма. Она омо гу ћа ва и њи хо во лак ше и бр же про на ла же ње, 
пре тра жи ва ње, скла ди ште ње и ко пи ра ње. У зна чај ној ме ри је омо-
гу ће но уна кр сно те мат ско и дру го по ве зи ва ње би бли о теч ке гра ђе и 
олак ша на ње на об ра да. По ја ва Ин тер не та уне ла је ко ре ни те про ме-
не у фи ло зо фи ју во ђе ња би бли о те ка и од њих ство ри ла ди на мич не 
и ажур не ин сти ту ци је ко је не сме ју вид но да за о ста ју за ак ту ел ним 
про то ком ин фор ма ци ја.11) Ин тер нет је по слу жио и као мар ке тин шко 
сред ство ко јим су у би бли о те ке при ву че ни мно ги но ви ко ри сни ци 
и ко ји је бит но про ши рио мо гућ но сти при сту па хен ди ке пи ра ним 
ко ри сни ци ма, а знат но је по спе шио и олак шао и ме ђу би бли о теч ку 
са рад њу и раз ме ну.

Све ве ће при су ство вир ту е ли за ци је у би бли о те ка ма ну жан је 
од го вор на чи ње ни цу да број чи та ла ца као и укуп на кул ту ра ко ри-
шће ња елек трон ских ме ди ја ра сту, тј. да је све ви ше оних ко ји, у 
слу ча је ви ма у ко ји ма по сто ји ал тер на ти ва - што је нај че шће слу чај 
код днев не штам пе - ра ди је би ра ју из вор на Ин те р не ту од оног у 
стан дард ном, па пир на том об ли ку, већ и сто га што је то мно го ко мот-
ни је и јед но став ни је, а нај че шће и јеф ти ни је.

Има ју ћи све то у ви ду, би бли о те ка у са вре ме ном све ту не сме 
да гу би ко ри сни ке, она мо ра да про на ђе на чин да за до би је и за до во-
љи све ве ћи број оних ко ри сни ка ко ји има ју на ви ку или по тре бу да 
се ин фо р ми шу пре те жно пу тем елек трон ских ме ди ја, а то је го то во 
чи та ва по пу ла ци ја мла дих. Елек трон ска фор ма је по ста ла чак и не ка 
вр ста га ран ци је да је ин фор ма ци ја у њој са др жа на све жа и ак ту ел на, 
од но сно да ни је за ста ре ла, јер се пре ска че ре ла тив но дуг пе риод од за-
вр шет ка ру ко пи са пу бли ка ци је до ње ног штам па ња и ди стри бу ци је.

У све ту се елек трон ско чи та ње ви ше не сма тра не ком фор ним 
(што му је ра ни је при пи си ва но као јед на од глав них ма на). Софт-
вер ски и хар двер ски на пре дак го то во да већ са да омо гу ћу је пот пу-
ну „илу зи ју чи та ња штам па них тек сто ва“ ко ја под ра зу ме ва „пред-
ста вља ње тек ста књи ге у пу ном фор ма ту, мо гућ ност пре ли ста ва ња 
стра ни ца, уве ли ча ва ња и одва ја ња фраг ме на та тек ста, раз гле да ња 
илу стра ци ја у бо ји и сл.“12) Вир ту ел не тех но ло ги је обез бе ди ле су и 
мо гућ ност се ман тич ког пре тра жи ва ња ба за по да та ка, од но сно уме-
сто пре тра жи ва ња по мо ћу кључ них ре чи по сто ји „про грам про јек-
то ван за ло гич ку ана ли зу по ста вље ног пи та ња, за схва та ње ње го вог 
сми сла и, нај зад, тра же ње ин фор ма ци је аде кват не сми слу“.13)
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Елек трон ска књи га има за узор штам па ну. Ма ко ли ко она би-
ла тех нич ки уна пре ђе на у сми слу пре тра жи во сти и до ступ но сти, у 
крај њој ин стан ци њен циљ је што ве ћа иден ти фи ка ци ја са сво јим 
штам па ним пан да ном, као што вир ту ел на ствар ност те жи што вер-
ни јем ко пи ра њу ак ту ел не ствар но сти уз из ве сну на до град њу у по-
гле ду ком фо ра и улеп ша ва ња. Ова те за мо гла би по слу жи ти као још 
је дан до каз да је од сту па ње чо ве ка од вла сти те при ро де и ње них ма-
ни фе ста ци ја про цес ко ји је мно го те же оства рив не го што се ве ру је, 
од но сно да сви из ле ти у ве штач ке и иде а ли зо ва не све то ве на кра ју 
кра је ва ипак по тра же пут на зад ка чо ве ку као би о ло шком би ћу и ње-
го вој ге нет ски за пи са ној при ро ди.

Не ми нов ност пра ће ња ак ту ел них дру штве них то ко ва да кле 
сва ка ко ва жи и за би бли о те ке, мо жда за њих по себ но. Са дру ге стра-
не, пот пу ним од у ста ја њем од вла сти те тра ди ци о нал не уло ге би бли-
о те ке би, без сум ње, ус кра ти ле чо ве чан ство за зна ча јан део ње го ве 
ви тал не пси хо ло шке ве зе са ли те ра ту ром. Оно што би би бли о те ка 
тре ба ло да учи ни у да на шњем вре ме ну, ко је још увек сма тра мо пре-
ла зом из ме ђу тра ди ци о нал не и тзв. сај бер кул ту ре, сва ка ко би би-
ло ње но пу но оспо со бља ва ње за при ла го ђа ва ње на сту па ју ћем до бу, 
уз по ку шај за др жа ва ња ка ко свог вла сти тог, та ко и оп ште људ ског 
иден ти те та, дру гим ре чи ма основ них еле ме на та емо ци о нал но сти, 
дру штве но сти и људ ске при род но сти. Кон крет но, то се мо же по сти-
ћи срећ ним ком би но ва њем ме то да: исто вре ме ним про па ги ра њем 
кла сич ног чи та ња и ко ри шће ња стан дард них штам па них ма те ри ја-
ла уз уна пре ђе ње свих пси хо ло шких па ра ме та ра би бли о теч ке сре-
ди не ко ји за до би ја ју и ве зу ју ко ри сни ке, и оспо со бља ва њем за бр зо 
пре тра жи ва ње ин фор ма ци ја у ба за ма по да та ка или на са вре ме ним 
но си о ци ма. Глав ни за да так би бли о те ка ра био би, да кле, по ку шај да 
се рас пр ши ви шак вир ту ел них сли ка из гла ва ко је су њи ма пре за си-
ће не, да се ко ри сник вас пи та за очу ва ње тра ди ци о нал них ме то да и 
вред но сти у ин фор ми са њу без гу бит ка по год но сти ко је пру жа ви-
со ка тех но ло ги ја. Ве о ма дра го це на пред ност би бли о те ке као жи вог 
тки ва аутен тич не со ци јал не уста но ве је мо гућ ност пру жа ња то пли-
не ре ал но сти, ле ко ви тог уто чи шта они ма ко ји су од те ре ал но сти, 
мо жда и не зна ју ћи, отрг ну ти. Сва ка ко, ов де не тре ба ићи ни у ка кву 
крај ност - на про тив, тре ба пру жи ти па жљи во при пре мље но елек-
трон ско опи сме ња ва ње тра ди ци о на ли стич ки од го је ним ка те го ри ја-
ма ко ри сни ка, као и из ве сне ди на мич ни је и тех но ло шки зах тев ни је 
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ак ци је и про гра ме од кла сич них. Би бли о те ка ни у ком слу ча ју не сме 
се би да до пу сти да бу де схва ће на од јав но сти као ме сто ста ро мод но-
сти, ан ти-мо дер но сти или ин фор ма тич ке и тех нич ке за о ста ло сти. 
Крај њи циљ је да се спре чи да ста ри ја и кон зер ва тив на по пу ла ци ја, 
али и мла ди и ра њи ви на ра шта ји, са раз ли чи тим пред зна ци ма, не 
по ста ну не слу ће не и бес по моћ не жр тве не кон тро ли са ног про до ра 
но вих и ус кра ћу ју ћих тех но ло ги ја у њи хов жи вот. 

Иако тре нут не окол но сти су ге ри шу да је да љи раз вој у прав цу 
вир ту е ли за ци је ја сан и не ми но ван, да је се ме ин фор ма тич ког дру-
штва већ де ли мич но про др ло у на ше ар хе ти по ве, те да ће се и бу дућ-
ност би бли о те ка кре та ти у прав цу мо жда и пот пу не вир ту е ли за ци је 
ње них фон до ва, не би смо сме ли пре не брег ну ти чи ње ни цу да је би-
бли о те ка то ком чи та ве исто ри је свог по сто ја ња оба вља ла и вас пит ну 
функ ци ју, да је има ла и сво ју зна чај ну пси хо ло шку по за ди ну. Би бли-
о те ке су од у век би ле ме сто ко је ули ва по себ ну сми ре ност и ду хов но 
са мо по у зда ње, ме сто по што ва ња, чак и из ве сне ма ги је, не ка вр ста 
кул тур ног хра ма, култ но ме сто и чво ри ште све у куп ног људ ског зна-
ња. Ма те ри ја ли зо ван и ви зу е ли зо ван ути сак огром но сти људ ских 
ве ков них ду хов них на по ра, не из мер но сти људ ских та ле на та и сте че-
них зна ња кроз исто ри ју, до дир древ но сти у не по сред ном кон так ту 
са не ким из да њем из про ху ја лих ве ко ва, ни шта не мо же до ча ра ти 
ни ти на док на ди ти. Исто риј ски и ми то ло шки слој ко ји је по хра њен 
у би бли о те ци од у век је зна чио и за у век ће за нас пред ста вља ти не за-
мен љи ви и нео до љи ви, ду бо ко уз бу дљив кон такт са на шом ге не рич-
ком при ро дом.

Је дан екран у јед ном тре нут ку за у зи ма са мо јед на, и то све де-
на, дво ди мен зи о нал на сли ка. Иако вир ту ел на би бли о те ка има не сум-
њи вих пред но сти у сми слу ком фо ра и уште де вре ме на ко ри сни ка, 
мо гућ но сти пре тра жи ва ња, лак ше до ступ но сти и сл., по ста вља се 
пи та ње мо же ли би бли о те ка као ин сти ту ци ја без у слов но при хва ти-
ти вир ту е ли за ци ју као ре ше ње за бу дућ ност. Ве за из ме ђу вир ту ел не 
би бли о те ке и ње ног ко ри сни ка је ве за на чи јој јед ној стра ни се на-
ла зи ауто мат. Да ли то пре тва ра и ону дру гу, ко ри снич ку стра ну у 
не што на лик ауто ма ту? Да ли основ на фи ло зоф ска по став ка на ко јој 
се те ме љи би бли о те кар ство, „би бли о те ке ра ди ко ри сни ка“, мо же да 
пре жи ви ко ри сни ка као ано ним ног и не ло кал ног кон зу мен та ин фор-
ма ци ја ко ји је и сам вир ту е ли зо ван пре ко елек трон ског ко му ни ка ци-
о ног ка на ла, или је при си ље на да га и да ље по сма тра у ши рем кон-
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тек сту, као је дин стве ну и не по но вљи ву лич ност ко ју мо же да пра ти 
и на чи ји раз вој мо же да де лу је и не по сред но, сво јим ам би јен том и 
при ја тељ ским и су ге стив ним окру же њем, ху ма ном ин тер ак ци јом из-
ме ђу би бли о те ка ра и ко ри сни ка, као и ко ри сни ка из ме ђу се бе.

Са књи гом се ус по ста вља лич ни од нос, она сто ји у на шој ру ци 
и до ди ру је на шу ко жу, она има свој спе ци фи чан ми рис, она но си на 
се би као сво ју лич ну тај ну на шом ру ком пи са не бе ле шке, на њу се 
ра до ми сли и о њој се че сто го во ри као о „нај бо љем при ја те љу“. И 
тај и та кав од нос се ну жно про јек ту је и на би бли о те ку, као на ме сто 
књи гом на ста ње но. Као култ но ме сто ви ше стру ког пре пле та ху ма-
них су сре та ња ве ко ва, би бли о те ка ће над свим бу ду ћим об ли ци ма 
вир ту е ли за ци је ин фор ма ци ја увек има ти мо жда са мо јед ну, али пре-
суд ну пред ност, а то је ли ше ност оту ђе ња.

И на кра ју, не ка за рад ве чи то отво ре не бу дућ но сти оста не отво-
рен ге шталт: вир ту е ли за ци ја као ко рак да ље ка људ ској суд би ни, 
или као још је дан у бес крај ном ни зу на ших вла сти тих до при но са 
бо лу све уда ље ни јих људ ских ко ре на?
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Резиме

Вир ту е ли за ци ја свих обла сти људ ског де ло ва ња, укљу чу ју ћи и пру жа ње 
би бли о теч ких услу га, пред ста вља ја сно из ра жен тренд у са вре ме ном ин фор ма-
тич ком дру штву. Уз не сум њив зна чај по сто ја ња вир ту ел них фон до ва и услу га са 
ста но ви шта за шти те и ши ро ке до ступ но сти би бли о теч ке гра ђе, нео п ход но је под-
се ти ти и на искон ске људ ске по тре бе, ка ко за књи гом као сим бо лич ним но си о цем 
ва жних пси хо ло шких зна че ња, та ко и за кон так том са дру гим чо ве ком у ве зи са 
књи гом и по во дом књи ге. Оту ђе ње ко је се ја вља као ди рект на по сле ди ца сна жног 
за ма ха вир ту е ли за ци је но си број не пси хо ло шке им пли ка ци је зна чај не са ста но ви-
шта из град ње и раз во ја лич но сти. Би бли о те ке и ин фор ма ци о ни цен три као про из-
во ђа чи и ди стри бу те ри ин фор ма ци ја до при но се де лом на стан ку, али и раз ре ше њу 
овог про бле ма.

K.n. Dragana Milunovi~  
Virtualizacià kak psihologi~eskiè fenomen
(obzor s to~ki zrenià bibliote~nogo dela)  

Rezäme 

Virtualizacià vseh oblasteè ~elove~eskoè deàtelânosti, vklä~aà i 
predostavlenie bibliote~náh uslug, predstavlàet soboè àsno vára`ennáè 
trend v sovremennom informacionnom obæestve. Krome nesomnennogo zna~enià 
suæestvovanià virtualânáh kollekciè (fondov) i uslug s to~ki zrenià zaæitá 
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i {irokogo dostupa  bibliote~nogo materiala, nu`no napomnitâ i ob iskonnáh 
potrebnostàh ~eloveka, kak za knigoè, kak simvoli~eskim nositelem va`náh 
psihologi~eskih zna~eniè, tak i za kontaktom s drugim ~elovekom, v svàzi s 
knigoè i po povodu knigi. Ot~u`denie, àvlàäæeesà pràmim posledstviem 
silânogo vzmaha virtualizacii, neset s soboè mnogo~islennáe implikacii, 
zna~itelânáe s to~ki zrenià oformlenià i razvitià li~nosti. Biblioteki i 
informacionnáe centrá, kak proizvoditeli i raspredeliteli informacii, 
sposobstvuät v opredelennoè stepeni vozniknoveniä, no i razre{eniä åtoè 
problemá. 

Dragana Milunović, M.A.
Virtualization as a pshychological phenomenon
(with a brief retrospective from the Librarianship stand point)

Summary

The Virtualization of all fi elds of human activities, including the Library Services, 
represents a clearly expressed Trend in the modern Informative Society. With the 
undoubted Importance of the Existence of Virtual Founds/Holdings and Services, and  
from the stand point of Preservation and large Accessibility of the Library Materials, it 
is necessary to remind us of the essential human needs, as for the book, as a symbolic 
carrier of main pshycological meanings, as well as the contact with another human 
being concerning the book and about the book. The Indifference among People, that 
occures as a direct consequence of the strong wave of Virtualisation, carries out a lot 
of pshychological implications, which are very important regarding the maturation and 
development of one`s personality. Libraries and Centres for Information, as producers 
and distributors of Information, in a part,  are contributing to the creation, but also to 
the resolution of this problem.


