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ПРЕДГОВОР

Књига Александра Арсенина по својој садржини, 
комплексној структури, питањима и дилемама које отвара 
и одговорима и алтернативама које нуди, је штиво које је 
апсолутно подобно да оправда много различитих, а лепих, 
пријатних епитета.

Актуелно, компетентно, занимљиво, поштено, ... 
Оно што, већ на први поглед књигу чини изузетно 

актуелном је конфликт или боље речено корелација између 
два феномена чији је прворазредни значај у времену у коме 
живимо неспоран. 

С једне стране „дигитална ера“, „електронско доба“...,  
различити појмови којима означавамо доба у коме живимо 
и феномене који су са економског, политичког, социолошког 
и сваког другог аспекта дословно продрмали наш свет и 
цивилизацију и за само пар деценија изменили их на начин 
и у мери за које је некада било потребно да протекне више 
векова. А с друге стране, приватност као феномен који на 
срећу, за огроман број људи, без обзира на све смутње и дилеме 
савременог доба, још увек представља изузетно значајни, 
неодвојиви, апсолутно битни део интегритета човека. Нешто 
без чега тог интегритета заправо и нема. 

Велики број питања које аутор третира а која се крећу у 
широком дијапазону, кроз више сфера, од електронике, преко 
политике, психологије, социологије, права, па и религије, 
потврђује његову евидентну и то мултидисциплинарну 
компетенцију. 

А несумњиву вредност текста представља начин на који 
Арсенин пише, начин који чини штиво занимљивим и за 
оне који о питањима које третира знају и много мање. Његов 
вредносни став и критичка оријентација су препознатљиви 
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али немају за последицу нимало непоштен, некоректан однос 
према материји којом се бави. Услед тога он,  говорећи о 
ризицима и штети, ниједног тренутка не доводи у питање 
погодности и користи које човек има или може имати од 
употребе најсавременијих технологија. 

Дакле, актуелно, компетентно, занимљиво, поштено....  
Али на самом крају, пада ми на памет да је епитет који на 

вероватно најбољи начин кореспондира са напором Александра 
Арсенина да напише овај текст – одговорност. Јер, бар мени 
тако изгледа, цео текст је заправо одговорно подсећање на то да 
је време и да је веома важно потражити и наћи прави одговор 
на једно изузетно важно питање. 

„Да ли настављамо у правцу слободног човека или у правцу 
подобног грађанина глобалне заједнице, одлука је још увек на 
нама и још увек је време да утичемо на њу“. 

Истина је, одлука је на нама и још има времена да буде 
права. Али истина је и да има јако много „аргумената“ у прилог 
избора оне друге, поданичке опције.  А међу њима су вероватно 
најсугестивнији они који се односе на безбедност. То је, у 
свету суоченом са опасностима од тероризма и организованог 
криминала, у димензијама какве у историји нису запамћене, 
на неки начин и логично. Али нипошто не потцењујући значај 
питања безбедности и доприносе о решавању тих питања може 
дати примену најсавременијих електронских технологија, 
мислим да нас с тим у вези Арсенинова књига подсећа на вечно 
вредну, дуже од два века стару сентенцу Бенџамина Френклина 
– „онај ко је ради безбедности спреман да се одрекне слободе, 
не заслужује ни безбедност ни слободу.“ 

 Родољуб Шабић
 Београд, 2. октобар 2012. године
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БЕЛЕ ШКА О АУТО РУ

Алек сан дар Арсе нин, рођен 1973. у Новом Саду. Од самог 
почет ка струч ног анга жо ва ња (1996) бави се интер неттех
но ло ги ја ма на пољи ма упра вља ња инфор ма ци ја ма и зашти
те пода та ка. Од 2000. уско је усме рен на соци јал ни аспект 
интер не та и његов ути цај на дру штво. Исте годи не покре ће 
десе то го ди шњи про је кат „Вир ту ел но детињ ство“, који се бави 
иско ри шћа ва њем деце путем интер не та, а наро чи то ути ца јем на 
раз вој, онлајнсек та ма и оста лим штет ним садр жа ји ма, попут 
дечи је пор но гра фи је, педо фи ли је, тра фи кин га итд. Са гру пом 
струч них сарад ни ка и Две ри ма срп ским 2011. осни ва Покрет за 
елек трон ску при ват ност, који данас оку пља неко ли ко десе ти на 
висо ко струч них чла но ва и вели ки број сарад ни ка из нај ра зли
чи ти јих дру штве них обла сти. Обја вио је радо ве и књи ге које 
се одно се на инфор ма ци о не тех но ло ги је: „Про грам ски јези ци 
за ВЕБ апли ка ци је“ (1998), „Мар ке тинг на интер не ту“ (1999), 
„Вир ту ел но детињ ство“ (2004), „Како живе ти (не)гло бал но“ 
(2010), „Зашти та при ват но сти и диг ни те та лич но сти у инфор
ма ци о ном добу“ (2011), „Алтер его – инфор ма тич ка кон тро ла“, 
„Инфор ма ци о не тех но ло ги је у обла сти био ме ха ни ке и био е
лек тро ни ке“ (ИТ као помоћ осо ба ма са оште ће њи ма у раз во ју 
и осо ба ма са инва ли ди те том, сту ди ја, 2011), „Запи си живо та“ 
(све о бу хват на сту ди ја – ствар ност чове ка у инфор ма ци о ном 
дру штву, 2012). У Срби ји, Репу бли ци Срп ској, БЈР Маке до ни ји, 
Хрват ској, Сло ве ни ји, Црној Гори обја вио неко ли ко сто ти на 
струч них чла на ка и публи ци стич ких тек сто ва на тему савре
ме них тех но ло ги ја и сва ко днев ног живо та и поро ди це (Поли-
ти ка, Е-мага зин, Мобил ни, Инте рнет мага зин, Пра во сла вље, 
Пра во слав ни миси о нар, Печат, Гео по ли ти ка, Нови стан дард, 
НИН, Фрон тал и днев не нови не широм реги о на). Оже њен, 
отац дво је деце, ради и живи са поро ди цом у Новом Саду.
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