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TECHNOGENEOUS LITERATURE
Varenko T. K. (Kharkiv)
Literature of all the periods portrayed the realiae of the corresponding epochs and
was impacted by the achievements of the humanity. In this regard, today’s literature is
no exception, and the technological advances of the recent decades have significantly
changed the fabric of contemporary literature.
The quickening pace of Internet expansion has made literature more available
than ever. It has brought reading opportunities for people all over the world to a new
level. You can read whatever you want whenever you want without even living your
home. You next read is now merely a few clicks away. Moreover, the number of people
who can and want to read has been growing rapidly all over the world, which has
significantly increased and diversified the global readership.
As a result, the demand for books to read has been growing, with the publishing
world adjusting to it trying to satisfy the tastes and requirements of the ever growing
number of bibliophiles. Technological advances of this century have presented us with
the previously unseen evolution of book formats: e-books, enhanced e-books,
audiobooks, blog novels, cell phone novels, flash fiction, etc.; and genres: New Adult,
Cli-Fi (Climate Fiction), New Weird, Nordic Noir, Kinetic Poetry, Lucid fiction,
Twitter Short Story, etc.
These changes have had a significant impact on book writing as well. Access to
Internet by the ever growing number of people has brought about the thriving of the
self-publishing and print-on-demand industries. This enabled anyone dreaming of
becoming a writer to have and see their books published with just a few clicks without
having to go through lengthy screening procedures of conventional publishing.
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On the one hand, this opens an opportunity for talents to emerge into the literary
arena, who might have been otherwise rejected due to individual preferences and tastes
of editors. On the other hand, this breeds a great number of wannabe writers who flood
the literary world with poor quality books, making it harder for readers to navigate.

