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САЈБЕРПСИХОЛОГИЈА У ВРЕМЕ ПАНДЕМИЈЕ  
КОРОНА ВИРУСА

Катарина Кацер, Сајберпсихологија: живот на мрежи:  
к@ко нас интернет мења. Београд: Лагуна, 2019, 416 стр.

Уколико свет посматрате Гугловим очима, а до сада нисте 
прочитали ову књигу, онда је  право време за то. Сајберпсихо-
логија нуди квалитетан садржај, добро је написана и веома пре-
гледна. Катарина Кацер1 нам, кроз занимљиве примере, држи 
пажњу од почетка до краја ове студије, приређене у књигу, за 
коју је 2016. године добила престижну међународну награду из 
области публицистике ,,GetAbstrakt International Book Award”. 

Књига Сајберпсихологија садржи четири поглавља. У 
првом се износе и образлажу теоријски и практични погледи 
појма интернет, посматран као један нови координатни систем 
деловања. Ту се налазе и основне информације о свести, погре-
шним корацима, приватности, осећају времена и опажању себе.

Друго поглавље, далеко најобимније, посвећено је нашим осе-
ћањима, мишљењу и понашању на мрежи, али су приказане и после-
дице утицаја интернета на појединца. Аутор се креће кроз одређене 
теме, које описују недостатак емпатије и суровости на мрежи, где 
може доћи и до исмевања у јавном и приватном дискурсу. Указује на 
лакоћу трансформисања активног корисника интернета у пасивног и 
незаинтересованог посматрача. Она покушава да пружи одговоре на 
питања зашто интернет води у растрзаност између морала, кршења 
закона и виртуелног јунаштва, све до инфлације визуелних вести.

1  Катарина Кецер је једна од водећих светских истраживача на пољу сајберп-
сихологије и медијске етике. Ради као стручњак за комисије Савета Европе, 
Бундестага и других владиних институција у Немачкој и Европској унији. 
Објавила је и Сајбермобинг-кад интернет постане оружје 2013. године. 
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Треће поглавље испитује интернет као виртуелну позор-
ницу. Сада је интернет Светска мрежа – високо развијено сред-
ство комуникације, које добија све ширу употребу. И у овом 
поглављу на мрежи пројектујемо своје наде, снове, срећу и фан-
тазије. Подробно се приказује формиран онлајн и офлајн иден-
титет. Читалац који узме ову књигу у руке може разматрати како 
се прате садржаји на интернету, као и ко кога и зашто прати. Из 
тих разлога аутор истиче да свет никада не спава.

У четвртом поглављу приказани су путеви који воде из 
замки интернета, указујући на то како се постаје способан сај-
бернаут. Овде је у суштини реч о опстанку у џунгли интернета, 
уз сугестије како да разликујемо илузије од стварности и зашто 
имамо потребу  за новом медијском етиком. Аутор нас усме-
рава на то како да поставимо знаке заустављања и како треба да 
изгледа наша дигитална будућност.

Једно од питања које нам се намеће, читајући ову књигу, 
јесте: од чега зависи квалитет добре књиге? Сретен Угричић у 
уводнику књиге Шта чини добру књигу?2 наводи да „када бисмо 
знали шта чини добру књигу, многе добре књиге остале би непро-
читане”. Можемо се надовезати на ту констатацију и рећи да циљ 
ове вредне књиге јесте да утиче на своје читаоце, али и на све 
друге кориснике на мрежи. Сајберпсихологија се поклопила са 
захтевом тренутка у време пандемије корона вируса. Доживела је 
планетарни успех и остварила мноштво циљева, које откривамо 
лутајућим  читањима. Лутајућа читања могу се дефинисати као 
велике слагалице различите литературе.3 

Обимна литература, као и напомене (наведене на странама 
371–405), потврђују нам правило да је сваки озбиљан читалац у 
ствари писац. Ауторка је умела да пронађе занимљиве књиге и 
електронске изворе који су релевантни у свету, али су прима-
мљиви и активном читаоцу. Удубљујући се у литературу, кретала 
се по целом свету. Читањем Сајберпсихологије потврђује се изу-
зетна хармонија и мудрост литературе и електронских извора, 

2  Шта чини добру књигу?, прир. Светлана Гавриловић (Београд: Народна 
библиотека Србије, 2007). 

3  Владимир Гвозден употребљава термин лутајућа читања у есеју ,,О грани-
цама добре књиге›› у књизи Шта чини добру књигу. 
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као резултат уложеног рада. У овој књизи она отвара жанр, који  
се читањем да и наслутити, а то је исповедни аутобиографски 
дискурс. Лутајућим читањима то и осећамо. Ауторка жели да нам 
саопшти своје претпоставке, поткрепљујући их својим истражи-
вањем на мрежи. Она су неопходна за људски развој одраслих и 
деце, у протеклих двадесет пет година. Одрасли и деца су активни 
учесници живота на мрежи, а та тема представља нашу блиску 
будућност. Прецизније речено, о теми нашег позиционирања на 
интернету нисмо се много интересовали раније, као што смо се 
заинтересовали читањем ове добре књиге.

Књига нас наводи и да се запитамо да ли смо спремни за 
промене. У доба корона вируса, помаже нам и у процесу мењања 
себе, односно свог онлајн и офлајн идентитета. Својим предви-
ђањима ауторка нас упозорава да улазак на мрежу и јесте и није 
изванредан. Одређеним знаковима упозорава нас куда не треба 
ићи. Она пише о истини, коју би требало сви озбиљни корисници 
на мрежи да прихвате, без обзира на то у којој области раде: 
библиотекарству, школству, култури, маркетингу, комуникацији, 
продаји и др. а то је да нам је неопходно знање сајберпсихоло-
гије. Сваки посао захтева знање и одређене вештине. Кацерова је 
евидентно овладала тиме и уложила напор да схвати моћ сајбер 
простора што је у књизи занимљиво и представила. Упозорава 
да на мрежи константно морамо бити опрезни. Вишеструко или 
унакрсно прослеђивање порука и/или слање једне поруке на 
адресу више корисника је популарна пракса на мрежи, али је 
важно снаћи се у тим виртуелним прозорима? Корисници интер-
нета лако могу да пређу у подручје коме не припадају, па је знање 
сајберпсихологије неопходно. На мрежи се и даље може задржати 
анонимност. То је у исто време и привлачно и одбојно а у лутају-
ћим читањима важно је знати куда не треба ићи. Напомиње да је 
евидентно да ко хоће да преживи мора бити конкурентан, а да би 
био конкурентан мора бити умрежен и сходно томе прихватити 
непрестани прилив података. Интернет као посебан медиј утицао 
је најрадикалније на промену нашег идентитета. 

У књизи се наводи да је свака установа свет за себе, да  има 
различите потребе за садржајем на мрежи, све у зависности од 
тога на који начин се представља и какав идентитет жели да 
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оствари. Наглашава да је врло важно да знамо како да комбину-
јемо знања и вештине из различитих области. Као најистакнутије 
вештине истиче: вештину писања, познавања језичке реторике, 
познавање естетике, познавање друштвених мрежа, познавање 
енглеског језика и управљање алаткама за мерење и анализу. Поред 
тих вештина неопходно је пронаћи људе који знају да користе те 
вештине. Веома је важно знати како да се изграде и одржавају 
вредне дигиталне маркетиншке везе на мрежи. Друштвене мреже 
су најприступачније у умрежавању, односно повезивању људи. 
Најпопуларнија мрежа у Србији је Фејсбук и сходно томе велики 
број библиотека у Србији користи ову мрежу. Било је предвиђено 
да Фејсбук буде најтранспарентније предузеће на свету, а постало 
је једно од најпрофитабилнијих и оних која остварују највећи про-
мет, као и једно од најбоље заштићених и најзатворенијих. Свако 
ко уђе у Фејсбукову централу мора да потпише NDA (non dislosure 
aggreement) – споразум да ће ћутати. Чак и грађевински радници 
и архитекте који раде на Закерберговој новој кући морали су да 
се обавежу на то, наводи Катарина Кацер у књизи. 

Књига Сајберпсихологија: живот на мрежи: к@ко нас интер-
нет мења у време пандемије корона вируса представља нову ори-
јентацију, из које је никла нова филозофија и нова перцепција 
која је у потпуности поучна. Постоји права празнина када је реч 
о оваквој литератури код нас. Она је, у ствари, нови приручник за 
студенте библиотекарства, новинарства, учитељских факултета, 
социологије, психологије, педагогије, комуникологије, уметничких 
академија и др. области. Свако има различите потребе за садржа-
јем на интернету, па сходно томе и свој пут ка сазнању. Сајберп-
сихологија, на први поглед, можда већини није претерано допа-
дљива, али је неоспорно добра књига. Пружа читаоцу прилику 
да истражи, провери, а самим тим и открије прави сајбер свет. У 
свету који јесте прагматичан и тржишно оријентисан, потреба 
за тим онлајн светом постоји, али је важно познавати живот на 
мрежи. Могућност напретка извире из знања и сигурног пута.

У духу културних студија надам се да ће информације које 
је Сајберпсихологија пружила, помоћи и читаоцима и људима на 
мрежи. Објективно је вредна наше пажње и заслужује наше активно 
читање и слушање по библиотекама. Свој дух обогатимо њоме!


