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BEST PRACTICE У 22 ПРИЧЕ 
Комуникација, култура организације, односи библиотека с јавношћу   
 
 
Немогуће је не поредити: сваки професионални боравак у страној земљи мотивисан је 
жељом за упознавањем и разумевањем специфичне професионалне културе, али и 
жељом да се најбоља инострана пракса представи и примени код куће. Уз потребу да 
своја сазнања делим са другима, та ме је чињеница, током 2006. године, док сам, као 
Фулбрајтов стипендиста боравила у Сједињеним Америчким Државама, непрестано 
гонила на размишљање како да, по повратку у Србију, пренесем стечена искуства.  
 
Ова публикација представља покушај да се, у мери у којој је то могуће, пружи целовита 
слика о једном специфичном аспекту америчког библиотекарства, али и да њене 
поруке превазиђу оквире библиотекарске професије, искораче према пријатељима и 
поштоваоцима библиотека, као и према онима који то могу постати.  

 
Истраживање на тему Најбоља пракса у библиотечкој делатности Сједињених 
Држава и могућности њене дисеминације у Србији (The Dissemination of the US Library 
Profession „Best Practice“ in Serbia: A Leraning Project), било је фокусирано на односе 
библиотека са јавношћу, а превасходно везано за две институције: Школу за 
информационе и библиотечке науке Универзитета Северне Каролине у Чепел Хилу 
(School of Information and Library Science, The University of North Carolina, Chapel Hill, 
NC) и Конгресну библиотеку у Вашингтону (The Library of Congress, Washington, DC).  
 
Два потпуно различита културна и интелектуална средишта, један универзитетски 
градић и двомилионско федерално седиште, омогућила су ми да, у специфичном 
контексту, сагледам проблематику стручног библиотекарског образовања и особености 
различитих типова библиотека: централне библиотеке Универзитета у Чепел Хилу 
(Walter Royal Davis Library) и других организационих јединица у саставу (Wilson 
Library, House Undergraduate Library, School of Information and Library Science Library, 
School of Journalism and Mass Media Library, Music Library, School of Arts Library, School 
of Architecture and  Space Planning Library), јавне библиотеке у Чепел Хилу (Chapel Hill 
Public Library), Државне библиотеке Северне Каролине (North Carolina State Library), 
националне библиотеке Сједињених Држава (Library of Congress), јавне библиотеке у 
Вашингтону  (Martin Luther King, Jr., Library), неколико научних и специјалних 
библиотека (Folger Shakespeare Library, Dumbarton Oaks Library, Smithsonian Institution 
Libraries), као и  неколико школских библиотека.  

 
 



Рекла бих да је истраживање било помало необично и мојим домаћинима и мени: иако 
сам се налазила на врелу свих врста информација, у прилици да користим бројне 
технолошке новотарије, сасвим савремене медије и развијене базе података, предмет 
мога интересовања били су организациона структура институција у којима сам 
боравила, образовни профил и мотивација запослених, организација посла и 
систематизација радних места, те методе и модалитети односа са јавношћу, схваћени у 
широком спектру од комуникације међу запосленима и комуникације са корисницима, 
преко обавештавања и убеђивања до фандреизинга. То унутрашње ткање организација, 
могло се, наравно, откривати преко сувопарних аката и регула, али се много живље и 
разноликије разоткривало кроз разговоре са запосленима. Инстинктивно сам, чини ми 
се, схватила да ћу највише научити кроз разговор: учити из књига, бар већине њих, 
могу и код куће...  
 
Преко стотину радних сусрета које сам имала са колегама на различитим функцијама 
показало је колико је интервју захтеван у смислу уговарања и припремања, а 
непроцењиво вредан по својим резултатима. С друге стране, моји саговорници причали 
су о своме послу радо, са ентузијазмом и посвећеношћу преносећи своја знања и 
искуство. За потребе ове публикације нисам желела да препричавам оно што сам у 
разговору са њима сазнала: замолила сам их да о своме послу сами говоре. Двадесет 
један прилог овој књизи настао је на основу личног контакта и живог разговора: писане 
верзије сачињене су накнадно, на моју молбу и уз одговарајућа упутства која се тичу 
садржине. Истина, неке од прилога донела са у Београд са собом, док сам друге чекала 
и две године, али је преписка у поводу обећаних текстова сама по себи била 
задовољство. Понеки од прилога и формално су у облику интервјуа, али већина има 
облик састава-прича, које, носећи увек лични печат приповедача, јасно осликавају 
пословно окружење. Само је текст о Центру за књигу, др Џона Кола, раније био 
објављен, а за потребе ове књиге, уз дозволу аутора, преведен на српски. 

 
Слика америчког библиотекарства склапана је попут мозаика. Чак и са предзнањима 
стеченим кроз изучавање делатности музичких библиотека и стваралаштва америчког 
теоретичара Џесија Шира, магловитих представа било је много. Током боравка у САД, 
људи, идеје, зграде, књиге, догађаји... употпуњавали су ту слику без неког посебног 
реда. За потребе ове књиге, међутим, настојала сам да стечена знања кондензујем и да 
за своје читаоце издвојим оно најинтересантније, најпоучније и најпрактичније. Да би 
читаоци у Србији могли да разумеју посебност америчког случаја, написана су додатна 
објашњења и напомене, али је дат и теоретски оквир који се тиче културе организација 
и односа библиотека с јавношћу. Уз антерфилее, фотографије, графиконе и  
илустрације, мозаик је и књига коју овом приликом нудим читаоцима. Она се може 
читати редом, од корица до корица, али, једнако успешно, као приручно штиво, по 
потреби и само на одабране теме.   



 
Књига Best practice у 22 приче: Комуникација, култура организације, односи 
библиотека с јавношћу  требало би да представи, из визуре припадника културе у којој 
се рад библиотекара по правилу одвија далеко од очију јавности, најзначајније аспекте 
једног активног и узајамно корисног ангажмана, који у библиотеци као институцији 
види потврду за висок степен културног развоја и битан критеријум за вредновање 
националне културе. Да ли су реформе америчког образовног система из педесетих и 
шездесетих година 20. века чврсто везале високошколске и специјалне библиотеке за 
процесе научних истраживања, а јавне за процес доживотног учења, или је томе 
допринела рана примена рачунара у библиотекама, не чини се данас превише важним. 
Амерички библиотекари данас су сарадници, равноправни учесници, у 
истраживањима, настави и образовању, са задатком да подспеше ове процесе, да их 
убрзају, усмере, олакшају, да подуче методологији проналажења релевантних 
информација. Нема сумње, међутим, да меру своје ефикасности нису препустили 
случају, него да на њеном презентовању јавности раде  многострано, предано и 
доследно. Градећи, с једне стране, критеријуме за евалуацију свога рада, а са друге 
однос поверења и поштовања са свима са којима деле исте вредности, они 
систематично раде на квалитативном дограђивању представе о библиотеци и 
библиотекару у своме окружењу.  Да простора за побољшање има и даље, и да јавност 
рада представља нужност, једна млада библиотекарка сажела је овако: „Када нисте 
сигурни у критеријуме којима други могу оцењивати ваш рад, најбоље је да он буде 
потпуно видљив.“ То је и основна порука ове књиге.  

 
Да није било добронамерности г-ђе Јасне Кунић вероватно уопште не бих конкурисала 
за Фулбрајтову стипендију. Професорка Евелин Данијел у Чепел Хилу и г-дин Предраг 
Пајић у Вашингтону, учинили су све да се, у новој средини и далеко од своје породице, 
не осећам као странац. Драгоцена су ми и жива сећања на све административне 
препреке које смо заједно превазишли, заједно одгледани филмови, знаменита места 
која смо посетили, бескрајни разговори и сигурност коју су ми уливали својим 
пријатељством. Верујем да, поред професионалног разумевања, др Барбара Моран, др 
Џери Саје и др Дејвид Кар деле са мном љубав према Београду у истој мери у којој ја са 
њима делим љубав према Чепел Хилу. Са радошћу, сећам се времена које сам провела 
са Анџилиом Граф, Зари Камреи, Барбаром Морланд, Шери Сапиро, Џуди Роуч, 
Грантом Харисом, Анђелом Кенон, Синтијом Борис, Џоном Колом, Ненси Гвин, 
Марином и Винсентом Хоџом. Свим колегама који су, с ове и оне стране Атлантика, 
несебично са мном делили своја животна и професионална искуства, веровали у идеју 
ове књиге и узели учешће у њеној реализацији изражавам најдубљу захвалност. 
 
 
 
 


