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Књига„Комуникацијскевештине’’ауторкеМаринеМарко
вић,професоркенаКатедризаглумуприФакултетудрам
скихуметности,УниверзитетауметностиуБеограду,посве
ћенајеједнојоднајактуелнијихтемакакоусавременомпо
словањуибизнису,такоиусвакодневнојпракси–вештини
комуникације.

Свевећибројаутора,научникаипрактичарасагласанјеу
ставудајеуспешнакомуникацијапресудназаостваривање
успехакакоупословном,такоиуприватномживоту,стога
ауторкадаје значајандоприносовој теми.Ауторкапрвен
ственоуказујенанеопходностзаквалитетномиефикасном
комуникацијомменаџера у култури, пружајући бројне ко
риснесмерницекојемогудопринетипобољшањувештине
комуникације.Наосновупрофесионалнепраксеалииис
куства у настави, ауторкаМарковић је уочила потребу за
проучавањемиувежбавањемкомуникацијскихвештина,не
заборављајући ни на један аспект комуникације – писану,
говорнуиневербалну.Стогајеовачињеницапредстављала
значајанподстицајзадаљесистемскоистраживањеупоста
вљању јединственогпрограмавештина.Методикакојуау
торкаизносиипредлажезаснованајенауверењудасеве
штинекомуникацијемогунаучитииувежбати,тејетоједан
одкључнихразлогазапоставкуновогпрограма.Заступају
ћи тај став, ауторка се аргументовано супротставља оним
ауторимакојисматрајудајевештинакомуникацијевелики
таленатидарскојимасесамоодабранирађају,тедагаје
немогуће,иливеоматешконаучити.
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Ауторка се бави истраживањем и начином примене ко
муникацијских вештина у области менаџмента у култу
ри наглашавајући да је њено дело првенствено намењено
студентима,алиипрактичаримаменаџментаукултури.Но,
неспорноједабројнисаветикојисетичупрактичнихвежби
истицањавештинамогубитикорисниизапосленимаубило
којојобласти,алииуправницимаидиректоримакојисвојом
комуникацијоминачиномопхођењаимајувеликиутицајна
својезапослене,њиховучинакипословањеуцелини.

Књига јетакођекориснаионимакојижеледапобољшају
својекомуникацијскевештине,којитребадапобедестрах
од јавногнаступа,припремеубедљивговорилипрезента
цијуиоствареуспехприликомпреговарања.Њенојширо
кој употреби у великојмери доприноси и јасан, прецизан
и свакоме разумљив језик на коме је написана, тако да је
слакоћомипажњоммогучитати сви,од средњошколаца,
директорадонаучникаиистраживача.Овакњигапружадо
приносразвојуиутемељењупрофесијеменаџераукултури
такоштоствараусловезастицањенеопходнихвештинако
јећестручњакаизналцаучинитиделатнимупољупраксе
иреалности.Такође,овакњигадоприносиразвојупедаго
шке теоријеипраксеуовомдоменуиуказујенапотребу
за континуираним усавршавањем менаџера запослених у
институцијамакултуре.

Ууводномделуукомеприступапојмуменаџментасаста
новиштасроднихнаука,ауторкапосматраменаџментукул
турикаосавременунаучнудисциплину,алиистовременои
као скупвештинаи способности, укључујућииуметност.
Ауторка наглашава да професија менаџера у култури зах
тевапоседовањеизузетноширокогспектразнањаимајући
увидубројнеспецифичнепотребескојимасеменаџериу
култури сусрећу у пракси. Поменуте специфичне потребе
односесенаразумевањетуђихкултураипоседовањекул
турнеинтелигенције–релативноновогпојмакојисеиспо
ставља значајним у менаџменту културе, затим питањима
изазоваинтеркултуралностиимултикултуралногдијалога,
каоиетичкапитања.Увезисовим,значајно јепоменути
доприносеауторкиИренеРистићкојајепружиланесваки
дашњиодговорнапитањеможемолидизајниратипонаша
ње,каоиМиленеДрагићевићШешићкојајеуказаланаиза
зовеиперспективеинтеркултурногдијалогаусавременим
геополитичкимоколностима.

Приступ који ауторка користи је вредан пажње и помена.
Ауторка заступа интердисциплинаран приступ едукацији
менаџера у култури сматрајући да он омогућава примену
резултата и достигнућа друштвених наука,што резултира



336

АНА СТЕВАНОВИЋ

стварањем нових професионалних знања, способности и
вештина.Управотимепружакористанувидиспитивањудо
приносадругихнаука–психологије,социологије,лингви
стикеиреторикенаразвојменаџментаукултури,посебноу
области образовања.Примењенинтердисциплинаран при
ступстога,употпуностиоправданалиинеопходан,имајући
увидудасевештинекомуникацијеизучавајууоквирудру
штвенохуманистичкихнаукаинаучнихдисциплинапочев
од филозофије, беседништва и реторике, психологије, ко
муникологијеилингвистике.Посебнапажњапосвећена је
прожимањуитрансферузнањаизмеђукомуниколгијеиме
наџментаукултури,штојеуједноисржовекњиге.Укњизи
проналазимодетаљнусхемукомуникацијскихвештинакоје
супотребнезатеоријскоипрактичностицањезнањакојасу
предложенаиразматрана.

Иакојепрвенственонамењенаменаџеримаукултури,књи
гајевишеструкокориснаикомуниколозимајерсуразматра
недефиниције и основна терминологија из области кому
никологије,тесупосебноанализираневештинеикреирана
јеспецифичнасистематизацијаикласификацијакомуника
цијских вештина. Захваљујући спроведеном истраживању,
моделованајеобукавештиназначајнихзаобразовањемена
џера,алииусавршавањеруководилацаилидера.Оваобука
односисенаразвојпосебнеметодикеуедукацијиитренинг
вештина,којаможебитикориснаименаџеримаљудскихре
сурса, алиипримењиватокомобукеунутарнеформалних
обликаобразовања.Онатакође,каодеоконтинуираногуса
вршавања, представља практичну подршку за уклапање у
системуправљањаинституцијамакултуреиуметностијер
доприноситрансферуиразвојуновихзнањаивештина.Те
оријскапоставкановихмоделанаставеиобукеунапређује
развојновихобликаимоделаудаљемобразовањуменаџе
ра.Циљусавршавањастогапредстављаразвојличностико
јапоседујекључнеспособностиивредностипопуткултуре
говораидијалога,стандардаупословању,професионалних
икомуникацијскихвештина,каоиетичкогкодекса.

Стимувези,долазимодосуштинскесврхеовекњигекоја
сеогледаупостављањунајвишихстандардауобразовању
ипословањуукултури,којиизмеђуосталог јесурезултат
ефикасне и ефективне комуникације. Есенцијални допри
носистраживањапредстављеногукњизиогледасепрвен
ственоуауторкиномдоприносуразвојукултурнеполитике,
развоју метода наставе, постављању новог програма ко
муникацијских вештина у областименаџмента у култури,
примени уметничких искустава и достигнућа из праксе у
образовању менаџера, повезивању теорије менаџмента са
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теоријомменаџментаквалитета.Имајућиувидутурбулент
не организационе околности унутар којих већ готово две
деценијепослујуовдашњеустановекултуре,правиизазов
представља успостављање управљања према поменутој
теоријименаџмента.

Применаинтердисциплинарнеметодикеуедукацијикаои
предложени модел могу допринети унапређењу професи
јеменаџера, алиицелокупненаучнедисциплинеимајући
у видудановпрограмкоји ауторкапредлажепредставља
синтезувештинаизнања,образовањаиваспитања,незабо
рављајућиниважностличностиикарактераменаџера.Та
кође,овајмоделподстичестваралаштвоипредстављапри
прему за професионално управљање културним и јавним
институцијама.Овимауторкапружадопринособразовању
менаџеранаакадемскомнивоу,алииунутарнеформалних
обликаучења.

Ауторканаглашавадаусавршавањеимазациљразвојква
литетаменаџерапопуткултуреговораидијалога,поставља
њевисокихстандардаупословању,пословнихманира,про
фесионалне и комуникацијске вештине, као и унапређење
поштовањаетичкогкодекса.Толеранцијаифлексибилност,
емпатијаиодговорност,доприносеуспостављањуповере
ња измеђуменаџера иљуди којима руководи.Квалитетна
комуникацијапомажеменаџеримадауспоставеквалитетне
интерперсоналнеодносеунутартима,даихефикаснокон
тролишу,развијуперсоналнистилиразвијупостојећекапа
цитетеличности.Оворазвијањедаљедоприносидуховном,
културном,интелектуалном,етичкомистручномусаврша
вању. Примењено у пракси, ова методика обучавања под
разумеваинтердисциплинаранприступ,хармоничаноднос
теоријеипраксе,каоисистемобуке.

Методикакојуауторкапредлажеповезујетрадиционалнеи
савременеобликеизвођењанаставеузприменукомбинова
нихметодаучења.Традиционаланприступпружаширокои
темељнообразовање,доксусавременеметодеусмеренека
развијањувештинаиспособностипутемобукеитренинга.

Проучавање и развијање комуникацијских вештина пред
стављатежњузаостваривањемвеликогбројасамоактуали
зованихизрелихличности,тепрематеоријихуманистич
когменаџментаАбрахамаМаслова,готовополавеканакон
настанка,почињесвевишедаинтригиракакоистраживаче
тако и практичаре менаџмента. Разлог томе можемо про
наћиуМасловљевомставудаостваренеизрелеличности,
које су оствариле све потенцијале, представљају идеалне
запослене и ефикасне менаџере. Управо је једна од идеја
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овекњигедаукаженамогућностразвојазрелеицеловите
личностименаџераиетичкогпонашањауструци,алиисто
временодоприносуразвојуменаџментаљудскихресурса,
унапређењуинтерперсоналнеиинтеркултуралнекомуника
ције,менаџментузнањаиквалитета,каоиумрежавањукоје
сеиспостављакаонеопходноусветусавременеуметничке
делатности.

Укњизијеприказанпрограмкреативнихииновативнихве
штина који омогућава стицањешироког спектра знања из
бројних сфера и области, као и развој особина личности
неопходних у професији менаџера, попут развијене соци
јалнеиемоционалнеинтелигенције,предузимљивости,од
говорности, прилагодљивости, толеранције, флексибилно
сти, објективности, стабилности, чиме је указана значајна
пажњаодносуменаџментаукултуриипсихологије.

Имајућиувидудајекомуникологијакаонаукаокомуника
цијисвојимдостигнућимаумногомеутицаланакомплетан
развојменаџментауXXвеку,адасубројниауторисагласни
давештинакомуницирањапредстављанајзначајнијуактив
ностменаџера,овакњигаумногомепревазилазипрактикум
заменаџере представља примењив и користан приручник
свакомпрофесионалцу,студентукаоизапосленомкојиже
лидаунапредииприменисвојекомуникацијске вештине
утеоријиипраксименаџмента,негубећиизвидаиетички
кодексструке.

Значајнапредностовекњигеиразликауодносунавећдо
ступнулитературу која се бави комуникацијом, односи се
начињеницудајенасталанаосновусвакодневнепраксеау
торке,почеводрадасастудентима,прекотренингаиобу
казапослених,достручнихусавршавањапрофесионалаца,
такодапружакориснеипримењивеодговоренапроблеме
укомуникацијикоји семогупронаћиу свакодневнојпро
фесионалној пракси.Превазилазећипрактикум заменаџе
реукултури,којимајепрвенственонамењена,књига„Ко
муникацијске вештине’’ задовољава знатижељу читалаца
којижеле да побољшају своје вештине у својој свакодне
вици,алиипрофесионалцима,ауторимаиистраживачима
којисебавепроучавањимакомуникације.Њимаовакњига
представљакорисаноријентириуказујенајошнеиспитане
истраживачкепразнине.


