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Проблеми културног идентитета 
становништва савремене Србије – 
пројекат Министарства за науку и 

заштиту животне средине Републике 
Србије1 

 
Професор Душан Бандић окупио је 

2001. године своје колеге – чланове 
Одељења за етнологију и антропологи-
ју Филозофског факултета у Београду 2 
с намером да у оквиру пројекта Про-
блеми културног идентитета станов-
ништва савремене Србије проуче раз-
личите типове културних идентитета у 
Србији, посебно оне који у дотада-
шњим истраживањима нису регистро-

                                                      
1 Више података о овом Пројекту, као 

и о резултатима рада на Пројекту у 
Зборнику радова Проблеми културног 
идентитета становништва савремене 
Србије, Етноантрополошки проблеми, 
Зборник радова, Филозофски факултет, 
Београд, 2005, 9-12; 17-264. 

2 Др Душан Бандић, руководилац 
пројекта, др Сенка Ковач, др Весна Ву-
чинић-Нешковић, мр Бојан Жикић (да-
нас др), мр Драгана Антонијевић (данас 
др), мр Радомир Ракић (данас у пензи-
ји), мр Слободан Наумовић, мр Илдико 
Ердеи, мр Лидија Радуловић, мр Горда-
на Горуновић, мр Зорица Ивановић, мр 
Саша Недељковић (данас др) и мр Ми-
лош Миленковић (данас др). Мр Влади-
мир Рибић, данас колега на Одељењу, 
укључен је у пројект као истраживач – 
сарадник МНТР (МНЗЖС) током 2003. 
године. 

вани, проучавани или објашњени. Као 
циљ истраживања тада је постављена 
његова потенцијална научна и ванна-
учна примена у разумевању општих 
карактеристика и посебности група ко-
је чине заједнички мултикултурни ам-
бијент у савременој Србији.  
Чланови истраживачког тима издво-

јили су главна питања која треба реша-
вати при тумачењу процеса изградње, 
обнове, превредновања и употребе раз-
личитих савремених облика идентите-
та у Србији. Издвојили су: конструкци-
ју идентитета (културни, етнички, род-
ни, сроднички и локални) у различи-
тим регионалним, етничким и темат-
ским контекстима; различите сегменте 
народног православља и њихову функ-
цију у формирању српског идентитета 
(припадност вери, ликови из хришћан-
ске митологије, поједини празници); 
политике идентитета у савременој Ср-
бији и улогу истраживачких традиција 
у њиховом формирању (политичка 
употреба историјских личности, улога 
националних институција у политич-
ком животу, однос историје дисципли-
не и историје идентитета). 
На велику жалост колега, 20. јануара 

2004. године преминуо је професор др 
Душан Бандић.  
Истраживачки тим је током 2004. го-

дине обавио контролна истраживања. 
Резултати прелиминарних и основних 
истраживања проверени су на проши-
реном броју тема и локација. Циљ те 
фазе рада на пројекту било је критичко 
разматрање претходно конструисаног 
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методолошког инструментаријума, на-
лаза из претходних фаза истраживања, 
као и теоријских анализа објављених у 
прилозима са Научног скупа Традици-
онално и савремено у култури Срба, 
одржаног у Етнографском институту 
САНУ (Посебна издања ЕИ САНУ 49. 
Београд: САНУ, 2003). 

 Као резултат рада у завршној години 
финансирања пројекта 2005. године од-
штампан је Зборник радова Проблеми 
културног идентитета становништва 
савремене Србије у едицији Етноантро-
полошки проблеми, Зборник радова. Оп-
шти циљ и намера припремљених радова 
у овом Зборнику јесте производња дру-
штвено, политички, медијски и интер-
дисциплинарно применљивог знања, 
као и практично применљивих предло-
га у вези са трансформацијом и транзи-
цијом српског друштва. 

 
др  Сенка  Ковач  

руководилац пројекта 
 
 

III конференција Међународне асоци-
јације за антропологију југоисточне 
Европе Урбани живот и култура у 

југоисточној Европи, Београд: 26-29. 
мај 2005. године 

 
На Филозофском факултету у Београ-

ду, од 26. до 29. маја 2005. године одржа-
на је међународна конференција Урбани 
живот и култура у југоисточној Европи 
(Urban Life and Culture in Southeastern 
Europe). Конференција је одржана у ор-
ганизацији Међународне асоцијације за 
антропологију југоисточне Европе (In-
ternational Association for Southeast Euro-
pean Anthropology, InASEA), Филозоф-
ског факултета Универзитета у Београ-
ду, СЦГ, и Друштва за југоисточну Евро-
пу, Немачка (Südosteuropa-Gesellschaft). 
Овај научни скуп представља трећу ре-

довну конференцију InASEA, након ску-
пова у Софији, Бугарска (2000. године) 
и Грацу, Аустрија (2003 године). 
Научни циљ конференције био је 

подстицање развоја фундаменталних и 
примењених научних дисциплина које 
се баве урбаним проблемима. Карактер 
скупа је мултидисциплинаран, са те-
жњом да кроз перспективе дисциплина 
као што су антропологија/етнологија, 
историја, историја уметности и књи-
жевности, социологија, урбано плани-
рање и архитектура, покуша да пружи 
нови поглед на суштину, карактери-
стике и проблеме "урбанитета" у југои-
сточној Европи.  
Праткични циљ скупа је био повезива-

ње истраживача из Србије и Црне Горе 
и из региона југоисточне Европе, као и 
омогућавање сарадње са колегама из зе-
маља Европске уније и Америке. Њихов 
сусрет, размена истраживачких резулта-
та и ставова треба да допринесе развоју 
научне сарадње и формирању заједнич-
ких пројеката у блиској будућности. 
Пријаве за конференцију Урбани жи-

вот и култура у југоисточној Европи су 
показале да постоји изузетно висок ни-
во заинтересованости за овај научни 
скуп. Програмски комитет одабрао је 
170 радова научника из 18 земаља света, 
и то 11 из југоисточне Европе (Албани-
ја, Бугарска, Грчка, Мађарска, Македо-
нија, Молдавија, Румунија, Словенија, 
Србија и Црна Гора, Хрватска и Турска) 
и 7 из западне Европе и Северне Амери-
ке (Аустрија, Италија, Канада, Немачка, 
САД, Уједињено Краљевство и Фран-
цуска). Приближно једну половину ра-
дова презентовали су истраживачи из 
земаља југоисточне Европе, једну че-
твртину истраживачи из западне Европе 
и Северне Америке и једну четвртину 
истраживачи из Србије и Црне Горе. 
Укључујући и посматраче, конференци-
ја је имала приближно 200 учесника. 
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Поред повезивања на међународном 
плану, конференција је објединила на-
учне и академске раднике из водећих 
институција Србије и Црне Горе, као 
што су Етнографски институт САНУ, 
Балканолошки институт САНУ, Етно-
графски музеј, Институт за савремену 
историју, Институт за новију историју 
Србије, Институт за филозофију и дру-
штвену теорију, Факултет за архитекту-
ру и урбанизам у Београду, Факултет 
политичких наука у Београду, Факултет 
музичких уметности у Београду, Факул-
тет уметности у Нишу, Филозофски фа-
култет у Новом Саду и Филозофски фа-
култет у Београду – Одељења за етноло-
гију и антропологију, историју и социо-
логију.  
Конференција Урбани живот и кул-

тура у југоисточној Европи одвијала 
се током четири радна дана. Свечано 
отварање конференције организовано 
је у четвртак, 26. маја у 19:00 часова у 
атријуму Народног музеја у Београду. 
Након презентације фотографија на-
шег главног града под називом Urban 
Belgrade, скупу су се обратили др Улф 
Брунбауер, председник Међународне 
асоцијације за југоисточну Европу, др 
Сенка Ковач, продекан Филозофског 
факултета Универзитета у Београду и 
др Ненад Лемајић, помоћник министра 
у Министарству науке и заштите жи-
вотне средине Републике Србије. 
Уследило је прво предавање по позиву 
које је одржао проф. Томас Хенгартнер 
са Универзитета у Хамбургу, Немачка, 
добитник престижне Лајбницове на-
граде за 2002. годину. У петак, 27. ма-
ја, званични програм је започео на Фи-
лозофском факултету у Београду у 
9:00 часова пленарном седницом са 
предавањима по позиву проф. Роберта 
Р. Хејдна са Универзитета у Питсбур-
гу, САД и проф. Рајне Гаврилове са 
Универзитета у Софији, Бугарска. Рад-

ни део конференције одвијао се до 
19:00 часова у пет паралелних седни-
ца. У 20:00 часова су учесници конфе-
ренције присуствовали свечаном при-
јему у Скупштини града, где их је по-
здравио господин Дарјан Михајловић, 
секретар за културу скупштине града. 
У суботу, 28. маја 2005. године, изла-
гања у шест паралелних секција одви-
јала су се до 17:00 часова, након чега је 
одржано заседање Скупштине InA-
SEA. У вечерњим сатима, учесници 
конференције били су гости Етнограф-
ског музеја у Београду. Госте је по-
здравио господин Велибор Стојаковић, 
директор Етнографског музеја, након 
чега је госпођа Весна Марјановић, по-
моћник директора, упознала госте са 
основном концепцијом сталне постав-
ке музеја и повела их у кратак обила-
зак музеја. Последњег дана конферен-
ције, у недељу, 29. маја 2005. године, 
програм се одвијао кроз паралелне сек-
ције, од 9:00 до 12:00 часова, након че-
га је одржана завршна пленарна секци-
ја са предавањем проф. Кита Брауна са 
Браун Универзитета, САД. 
Радови који су презентовани на Кон-

ференцији баве се следећим темама: Ур-
банизација као историјски процес: од 
изградње нације до пост-социјализма, 
Град и село: идеолошки аспекти урба-
низације на Балкану, Миграције у град и 
прилагођавање урбаном животу, Везе 
између града и села, Представе о граду у 
уметности и књижевности, Истражива-
ње града: прошлост, садашњост, будућ-
ност, Време у градском животу, Урбани 
простор и место, Породица, сродство и 
полни односи, Етницитет и религија, 
Маргинализација и интеграција у урба-
ном друштву, Урбана култура и иденти-
тет, Поп–култура, Спорт, Урбана омла-
дина, Роба и потрошња, Поверење и без-
бедност, Актери, политика и моћ у креи-
рању градова, Урбана комуникација, 
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Нове технологије и град, Путовање и 
слободно време, Транспорт и међуград-
ско повезивање. Програм конференције 
одвијао се на енглеском језику, са поје-
диним излагањима на немачком и фран-
цуском језику. Детаљан програм, ап-
стракти радова, као и списак учесника 
са имејл адресама објављени су у књизи 
апстраката. Одабрани радови биће обја-
вљени у два узастопна броја часописа 
Ethnologia Balkanica (Vol. 9 & 10), међу-
народног часописа који издаје InASEA. 
Конференција је организована уз по-

моћ значајног броја појединаца и инсти-
туција. Међународни Програмски коми-
тет чинили су чланови Извршног одбора 
InASEA на челу са председником асоци-
јације Улфом Брунбауером (Слободни 
Универзитет у Берлину), и то: Милена 
Беновска-Сабкова (Нови бугарски уни-
верзитет у Софији), Весна Вучинић-Не-
шковић (Универзитет у Београду), Кри-
стиан Ђордано (Универзитет у Фрибур-
гу), Николае Константинеску (Универ-
зитет у Букурешту), Клаус Рот (Универ-
зитет у Минхену) и Енкелеида Тахирај 
(Универзитетски колеџ у Лондону). Ор-
ганизациони комитет чинили су настав-
ници Филозофског факултета у Београду 
на челу са Весном Вучинић-Нешковић, и 
то: Данијела Велимировић, Бојан Жи-
кић, Сенка Ковач, Иван Ковачевић, Сло-
бодан Наумовић, Мина Петровић, Ду-
бравка Стојановић, Марица Шупут (де-
кан). Конференција је одржана уз значај-
ну помоћ и ентузијазам административ-
ног и техничког особља Филозофског 
факултета у Београду, као и студената 
Одељења за етнологију и антропологију 
и Одељења за историју уметности Фи-
лозофског факултета. 
Конференција је одржана уз великоду-

шну помоћ спонзора, а то су: Венер-Грен 
фондација за антрополошка истражива-
ња, САД (Wenner-Gren Foundation for 
Anthropological Research, USA), Пакт за 

стабилност, спонзорство Немачке (Stabi-
lity Pact, Sponsored by Germany), Мини-
старство науке и заштите животне сре-
дине владе Републике Србије, Друштво 
за југоисточну Европу, Немачка (Südo-
steuropa-Gesellschaft, Germany), Скуп-
штина града Београда, Скупштина Оп-
штине Врачар, Народни музеј, Београд, 
Етнографски музеј, Београд, Амбасада 
Републике Аустрије у Београду, и Fresh 
& Co. 
Значајно је истаћи да је конференција 

Урбани живот и култура у југоисточ-
ној Европи до сада највећа међународна 
конференција мултидисциплинарног 
карактера организована под окриљем 
етнолошких и антрополошких дисци-
плина одржана на територији Србије и 
Црне Горе. Она такође представља и 
највећу до сада одржану конференцију 
InASEA. 
Као најаву за следећу конференцију, 

извршни одбор InASEA је одлучио да 
четврта InASEA конференција са насло-
вом Регион, регионални идентитет и 
регионализам у Југоисточној Европи, 
буде одржана у мају 2007. године у Ру-
мунији (Темишвар). 

 
Весна  Вучинић-Нешковић  

Председник Извршног одбора InASEA 
 
 

IV српско-бугарска конференција  
Свакодневна култура у  

постсоцијалистичком периоду у 
Србији и Бугарској: балканска 
трансформација и европска 

интеграција,  
Зрењанин, 25-28. октобра 2005. 

 
Вишегодишња плодна и успешна сарад-

ња српских и бугарских етнолога и антро-
полога резултирала је одржавањем, сада 
већ, четврте конференције чија је тема би-
ла: Свакодневна култура у постсоцијали-
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стичком периоду у Србији и Бугарској: 
балканска трансформација и европска ин-
теграција. Конференцијa je одржанa у 
Зрењанину, од 25.10. до 28.10.2005. године 
у организацији Етнографског института 
САНУ из Београда, Етнографског инсти-
тута и музеја БАН из Софије и Народног 
музеја Зрењанин. 
Колеге из Бугарске говорили су о раз-

личитим факторима који утичу на про-
мене у свакодневном животу (Р. Ивано-
ва), о стратегијама за успостављање по-
верења на радном месту у новим еко-
номским условима приватног предузет-
ништва (И. Петрова), о памћењу и забо-
раву социјализма у личним причама (А. 
Лулева), о положају деце у породицама 
незапослених (С. Богданова), о очувању 
и презентацији фолклора на сабору на-
родног стваралаштва у Копривштици 
(Г. Георгиев), о институцији успомена и 
функцији сувенира (С. Јанева); те о раз-
воју представа о свету живих и мртвих у 
постсоцијалистичком периоду (Д. Ва-
силева).  
Колеге из Србије представили су своје 

радове из различитих области: о мито-
вима и реалности с почетка новог века а 
који се тичу места Србије у Европи (М. 
Прелић); о принципима комунитаризма 
и либерализма у организацији мултиет-
ничких постсоцијалистичких друштава 
(Г. Башић); о трансформацији услова 
који су неопходни за заснивање радног 
места, попут комуникативности, што 
представља нов квалитет у постсоција-
листичкој економији (Д. Радојичић); о 
избору занимања која се нуде у новим 
привредним условима (З. Дивац); о ути-
цају политике и бизниса на музичке фе-
стивале (М. Лукић-Крстановић); о род-
ној равноправности и променама које се 
на том пољу очитују у периоду транзи-
ције (Љ. Гавриловић); о животу савре-
мене омладине и новодонетим законима 
у Србији који либерализују права мла-

дих (А. Павићевић); о утицају Интернет 
комуникације на савремене облике про-
водаџисања (Ј. Ђорђевић); о народним 
представама о светим местима (Љ. Ра-
денковић); о утицају етничких сукоба у 
малим срединама и начину на који се ти 
сукоби исказују (С. Златановић); о тран-
сформацији социјалистичких празника 
(И. Ђорђевић); о повратку религије на 
јавну сцену и о њеном утицају на колек-
тивни идентитет (М. Малешевић); о ре-
лигијској пракси у светлу ревитализа-
ције православља с краја 20. века (М. 
Ивановић-Баришић); те о схватању смр-
ти у савременим читуљама (Л. Ђапо-
вић). 
На скупу су, по позиву, учествовали 

сарадници Одељења за етнологију и ан-
тропологију Филозофског факултета у 
Београду: доц. др Бојан Жикић са темом 
о антрополошкој анализи HIV- вулнера-
билности и ризичног понашања у Бео-
граду, и доц. др Драгана Антонијевић са 
радом о свакодневним и савременим об-
лицима фолклорне комуникације попут 
графита, формулативних SMS и имејл 
порука.  
Скупу су присуствовали и гости из не-

ких других бивших социјалистичких зема-
ља који су, такође, учествовали са својим 
рефератима. Из Русије су биле присутне 
Марина Мартинова (утицај миграционих 
процеса на свакодневни живот Московља-
на), Наталија Пушкарова ("историја свако-
дневног" за разлику од етнографског проу-
чавања начина живота) и Елена Узенева (о 
представама о идеалним супружницима у 
савременој Бугарској); из Скопља је дошла 
Соња Ризоска-Јовановска (положај жена у 
постсоцијалистичкој Македонији) и Зузана 
Профантова из Братиславе (наративна сва-
кодневица у контексту историјских пре-
врата у Чешкој и Словачкој).  
Разноврсне теме, разматране на ску-

пу, показале су блискост искустава кроз 
која пролазе бивше социјалистичке зе-
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мље у периоду транзиције, што је омо-
гућило живу дискусију, размену ми-
шљења и, надамо се, боље разумевање 
сложених и тешких процеса у постсоци-
јалистичким земљама. Очигледно је да 
се етнолозима и антрополозима нуди 
обиље значајних тема за истраживање: 
како и зашто преживљавају старе фор-
ме, обичаји, навике и мисаоне структуре 
наслеђени из социјализма; који се нови 
облици понашања и вредносних систе-
ма успостављају са крупним друштве-
ним и економским променама; како се 
све то одражава на свакодневни живот и 
културу балканских и постсоцијали-
стичких друштава. 

 
Драгана  Антонијевић  

 
 

EURETHNO у 2005 – години европске 
баштине 

 
EURETHNO – федерација европских 

мрежа науке и технике у служби кул-
турне баштине-Мрежа научне и тех-
ничке сарадње у етнологији историји 
Европе Савета Европе – Центар европ-
ских студија са седиштем у Монпели-
јеу основана је 1988. године у Стразбу-
ру са циљем чувања етнографске и 
фолклорне баштине у Европи на осно-
ву препорука UNESKO-a, истражива-
ња у оквиру европске етнологије, као и 
утврђивање заједничких особености и 
различитости у настави етнологије. На 
основу прихваћених научних пројеката 
одржавају се научни скупови који би 
требало да буду основа за формирање 
наставе на трећем степену универзи-
тетске наставе у Европи.  
Председник и оснивач ове асоцијаци-

је је Жоселин Боне, професор из Мон-
пелијеа. Сваке године одржава се ре-
довна скупштина Мреже у месту одр-
жавања симпозијума. У њој учествују 

представници земаља које су учлањене 
у Мрежу, а означени као "националне ан-
тене": То су: Немачка, Белгија, Бугарска, 
Шпанија, Француска, Грчка, Мађарска, 
Италија, Пољска, Уједињено Краљев-
ство, Русија. На годишњој скупштини у 
Торину, која је одржана у октобру 1993. 
године придружени су Кипар и Србија, 
а на генералној скупштини у Будимпе-
шти, одржаној у септембру 1994. годи-
не и Албанија, Аустрија, Данска, Ли-
тванија, Португалија, Словачка, Слове-
нија, Хрватска, Турска и Јапан.  
Од оснивања 1998. године Мрежа 

EURETHNO организује тематске ску-
пове. У Европи је 2005. година била по-
свећена европској баштини. Асоцијаци-
ја EURETHNO организовала је у Мон-
пелијеу од 9. до 11. септембра 2005. го-
дине научни скуп Le petit patrimoine 
européen patrimoine pour l`être et non po-
ur l`avoir. Скуп је посвећен начинима 
представљања и преношења "мале ба-
штине" и значају који има унутар поро-
дице, културних и спортских асоција-
ција и политичких група . На овом ску-
пу имала сам реферат: Présentation, sig-
nification et valeur du petit patrimoine des 
basketteurs en Serbie.  
Асоцијација EURETHNO је на годи-

шњој Скупштини Мреже у Монпелијеу 
2005. године, исказала поштовање проф. 
др Ђурђици Петровић (1927-2003). Ђур-
ђица Петровић је рођена 1927. године у 
Старој Пазови. Филозофски факултет, 
групу за етнологију уписала је 1948. годи-
не, а студије завршила 1952. године. Од 
1952. до 1971. била је запослена у Војном 
музеју у Београду. Докторирала је 1964. 
године на Филозофском факултету у Бео-
граду с темом "Оружарски занати у нашој 
земљи у време османске управе" и стекла 
звање доктор историјских наука. Од 1971. 
године до 1992. године била је професор 
на Одељењу за етнологију и антрополо-
гију на Филозофском факултету у Београ-
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ду. Научна интересовања проф. др Ђур-
ђице Петровић била су усмерена на изу-
чавање материјалне и духовне културе 
касног средњег века медитеранског под-
ручја и његовог залеђа. Са успехом је 
проучавала културу Цинцара и Рома.  
Професор Ђурђица Петровић је била 

члан Мреже EURETHNO од оснивања 
1988. године у Стразбуру- до смрти 12. 
јануара 2003. године. Истичући њене 
велике заслуге у раду ове асоцијације 
на бројним скуповима, ова научна Мре-
жа јој је посветила књигу Fête et rites 
agraires en Еurope. Metamorphoses?, Et-
hnologie de l`Europe, Harmatan, 2004, 
269 (sous la direction de Jocelyne Bonnet-
Carbonell et Laurent Sebastien Fournier). 
Друга књига Inventions européennes 

du temps, Temps des mythes,temps de 
l`histoire, Ethnologie de l`Europe, Har-
matan, 2004, 316 (sous la direction de Jo-
celyne Bonnet-Carbonell), посвећена је 
Лисјену Рубену. 

   Сенка  Ковач  
 
 

Izveštaj sa okruglog stola Manjine u 
proširenoj Evropi (Grac, 2005) 

 
Univerzitet u Gracu, Zelena akademija 

iz Graca (Grüne Akademie), CSBSC 
(Center for the Study of Balkan Societies 
and Culture), ITAT (Institut für Theore-
tische und Angewandte Translationswis-
senschaft) i Evropska komisija, organizo-
vali su 03. 11. 2005. godine u Gracu okru-
gli sto na temu Manjine u proširenoj Evro-
pi: Politika-Identitet-Okruženje (Minder-
heiten im erweiterten Europa: Politik-
Identität-Lebenswelten). Organizatori i 
moderatori su bili Karin Taylor, Christian 
Promitzer, Carolin Leutloff-Grandits, Kla-
us-Jürgen Hermanik i Karl Kaser sa Insti-
tuta za istoriju јugoistočne Evrope iz Gra-
ca. Učestvovali su etnolozi i antropolozi iz 
Austrije, Slovenije, Hrvatske, Srbije i Crne 

Gore, Turske, Nemačke, Grčke i Bugar-
ske, koji su se bavili raznim aspektima pro-
blema manjina nakon stvaranja i proširiva-
nja Evropske zajednice. Srbiju i Crnu Goru 
na tom skupu predstavljao je dr Saša Nedelj-
ković, docent na Odeljenju za etnologiju i 
antropologiju Filozofskog fakulteta u Beo-
gradu, koji je obradio problem etnifikacije 
socijalnih grupa, konstrukcije njihovog et-
ničkog identiteta i upotrebe tih konstrukcija 
u interetničkim odnosima. Uvodno preda-
vanje, koje se bavilo teorijskim razjašnjava-
njima, održao je Christian Promitzer, a zavr-
šno predavanje (Preterana briga o manjina-
ma je kontraproduktivna) novinar i publici-
sta iz Graca Norbert Mappes-Niedieck. 

 
Saša Nedel jković  

 
 

Izveštaj sa IV Roaming anthropology 
seminara (Nova Gorica, 2006) 

 
Nakon Beograda (2001, 2004) i Ohrida 

(2002), Nova Gorica je bila domaćin IV 
Roaming Anthropology seminara održa-
nog od 27.04. do 01.05.2006. godine, pod 
naslovom "Tito – stara ikona u novim kon-
tekstima". Oko 25 učesnika iz četiri zemlje 
(Slovenije, Makedonije, Hrvatske i Srbije i 
Crne Gore), većinom studenti završnih go-
dina osnovnih studija i studenti posledi-
plomskih studija, iznosilo je rezultate svo-
jih istraživanja koja su se bavila upotre-
bom ikone "Tito", odnosno, procesima ko-
ji su nastupili nakon perioda Titove vlada-
vine i raspada SFRJ. Skup je organizovalo 
Odeljenje za etnologiju i kulturnu antropo-
logiju Filozofskog fakulteta u Ljubljani, a 
neposredni organizator i moderator bio je 
Miha Kozorog. 

Grupu studenata sa Odeljenja za etnologi-
ju i antropologiju Filozofskog fakulteta u 
Beogradu predvodila je Jelena Rajčević 
(student postdiplomac), a činili su je još 
Marko Pišev i Aleksandar Banjanac, stu-
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denti četvrte godine osnovnih studija. U 
svojstvu mentora i nastavnika-predavača 
sa studentima je putovao i doc. dr Saša 
Nedeljković; njegovo predavanje je nosilo 
naslov "Savremene mitologizacije". Uz 
njega, predavanja su održali i prof. dr Raj-
ko Muršič sa pomenutog odeljenja Filo-
zofskog fakulteta u Ljubljani ("Post-socija-
lizam na primeru muzičke grupe CZD") i 
asistent mr Davorin Trpeski sa Instituta za 
etnologiju i antropologiju Univerziteta u 
Skoplju ("Uspomene na socijalizam u Pri-
lepu u Makedoniji"). 

Jelena Rajčević je, u svojstvu polaznika i 
učesnika seminara, izlagala temu "Politički 
mitovi proistekli iz koncepta SFRJ – Mito-
logija Mire Marković", izlaganje Aleksan-
dra Banjanca je nosilo naslov "Tito iz 
komšiluka", dok je Marko Pišev obradio 
problem nacionalnog identiteta na primeru 
konstrukcije i upotrebe Vinčanskog pisma. 
Krajem godine izaći će i zbornik radova sa 
ovog seminara. Naredni seminar bi trebalo 
da se održi u Hrvatskoj, a pored studenata 
iz navedenih zemalja trebalo bi da uče-
stvuju i studenti iz Bosne i Hercegovine. 

 
Saša Nedel jković  

 
 

New Contexts in Teaching and 
Learning: International Perspectives, 

Birmingem, Velika Britanija  
23-25. novembra 2005. 

 
New Contexts in Teaching and Lear-

ning: International Perspectives3 četvrta 
je međunarodna godišnja konferencija 
koju organizuje Centar za sociologiju, an-
                                                      

3 Zahvaljujem se Ministarstvu, čija mi je 
finansijska pomoć omogućila da učestvu-
jem na konferenciji, kao i dr Senki Kovač, 
prodekanici za nastavu i dr Marici Šuput, 
dekanici Filozofskog fakulteta, na neop-
hodnoj podršci.  

tropologiju i politiku (C-SAP) u okviru 
Akademije za visoko obrazovanje Uni-
verziteta u Birmingemu.  

C-SAP je osnovan sa idejom da promo-
više interdisciplinarno istraživanje obra-
zovanja. Pored istraživanja, ljudi iz ovog 
centra bave se unapređenjem obrazovnog 
procesa, uključujući sakupljanje i distri-
buciju edukativnog materijala, organiza-
ciju radionica na različite teme, rasprave 
o metodologiji i metodici predavanja, i 
najviše radom na povezivanju perspektiva o 
obrazovanju različitih društvenih i humani-
stičkih disciplina (Za detaljnije informacije 
videti www.c-sap.bham.ac.uk). 

Akcenat prošlogodišnje konferencije bio 
je prvenstveno na strukturnim i formalnim 
promenama u okviru homogenizovanja 
obrazovnog prostora, i uticaju globalizacije 
na obrazovne politike u Evropi, Americi, ali 
i u nekim drugim zemljama (Yann Lebeau, 
The knowledge economy orthodoxy and the 
new higher education research-policy ne-
xus in Africa; Roger Goodman, What will 
happen to Japan’s Private Universities over 
the next decade; Mark Harris, Some reflecti-
ons on teaching in Northern Brazil by a Bri-
tish-based anthropologist). Značajna pa-
žnja posvećena je Bolonjskoj deklaraciji i s 
njom povezanim društvenim i političkim 
trendovima, uključujući komodifikaciju od-
nosno marketizaciju obrazovanja (David 
Mills, Inside the knowledge machine: Com-
parative ethnographies of global higher 
education reform; Sue Wright, Commona-
lities and Differences in European appro-
aches to Higher Education reform; Magda 
Lewis, Public Good or Private Value: A 
Critique of the Commodification of Higher 
Education – A Canadian Perspective).  

Na konferenciji je učestvovalo više od 
100 antropologa, sociologa, politikologa, 
filozofa, ekonomista i drugih društvenih 
naučnika, većinom iz Velike Britanije i 
SAD (osim nekoliko učesnika iz Južnoa-
fričke republike, jedne učesnice iz Poljske 
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i, među njima i ja, kao učesnica iz Srbije i 
Crne Gore). Prezentacije i paneli odvijali 
su se u nekoliko prostorija istovremeno, ta-
ko da je bilo nemoguće čuti čak i polovi-
nu. Jedna od dobrih strana konferencije je-
ste što je obuhvatala istovremeno student-
ske prezentacije, promocije informacionih 
sistema i baza podataka za istraživače u 
društvenim naukama, problematiku veza-
nu za tehničke i metodičke strane nastav-
nog procesa, kao i prezentacije istraživanja 
i teorijske diskusije. Izdvojila bih odlično 
predavanje po pozivu profesora Majkla 
Epla sa Univerziteta Medison u Viskonsi-
nu, inače jednog od najpoznatijih savreme-
nih kritičkih pedagoga, kao i prezentacije 
Dejvida Milsa i Sju Rajt na uzbudljivom 
panelu naslovljenom The Rush to Market? 
("Trka za tržište?"). Tokom diskusija, kao 
i tokom moje prezentacije (Educational 
Policy from Nationalism to Euro-Integrati-
onism: an Anthropological Analysis of 
Serbian Educational Reform), učesnici su 
pokazali veliko interesovanje za antropolo-
ški pogled na dinamiku i strukturu obra-
zovne reforme u Srbiji. Odlična atmosfera 
i širok dijapazon tema na konferenciji do-
prineli su tome da mislim da nije preterano 
reći da, i kada je antropologija obrazovanja 
u pitanju, domaća nauka ide potpuno u ko-
rak sa međunarodnim tendencijama.  

U ovom smislu, nadam se da je ova konfe-
rencija samo prvi u nizu događaja u kojima 
će domaći etnolozi i antropolozi uzeti ak-
tivno učešće u istraživanju, kritici i evalua-
ciji obrazovnih procesa u zemlji i svetu.  

 
Jana Baćević  

 
Извештај о путовањима и 
теренском раду студената  

Одељења за етнологију и 
антрополигију Филозофског 

факултета у Београду у Бугарској  
 

Заједно са студентима друге године 
Дејаном Радисављевићем и Петром 
Вељачићем боравила сам у југозапад-
ној Бугарској (Западни Родопи, Пирин) 
у периоду 11-24.08. 2002. године. На-
ше путовање, боравак и рад на терену 
обављен је у оквиру међународног 
пројекта Балканског института за етно-
логију и удружења ДИОС из Софије – 
''Expedition 33'' у области Грмена и Го-
це Делчева. Сви истраживачи су били 
смештени у Доњој бањи у селу Огња-
нову (општина Грмен), које нам је би-
ло база и главни предмет истраживања 
наше трочлане екипе.  
Огњаново има етнички хетерогено 

становништво које се састоји од Буга-
ра хришћана, Бугара муслимана и Ро-
ма. Роми су традиционално муслима-
ни, али током последњих година по-
степено прелазе у нову веру – бапти-
стичку, под утицајем секти. Исту тен-
денцију смо запазили и у суседном се-
лу Марчеву у којем Роми чине већину. 
Главни предмет наших интересовања и 
истраживања на терену је била мало-
бројна ромска заједница у Огњанову 
која настањује једну махалу у рубном 
подручју села и у непосредној близини 
хришћанског гробља. У селу постоји и 
делује невладина ромска организација 
"Интегро". Обавили смо разговоре са 
активистима организације у њиховој 
канцеларији, обавестили се о њиховим 
досадашњим и будућим пројектима и 
материјалима, као и о циљним групама 
(ромске заједнице у Огњанову и Мар-
чеву). 
У слободно време правили смо изле-

те по околним селима и разгледали ар-
хеолошке локалитете – бројне трачке 
тумуле, остатке римске цесте и утврђе-
ња Кале. Посетили смо Дубницу, Гор-
њи и Доњи Дебрен, Скребатно, Дрја-
ново, Рибново, Лештен и Ковачевицу 
(''бугарски Холивуд''), археолошки ло-



ХРОНИКА / CURRENTS / ACTUALITÉS 

 

Етноантрополошки проблеми н.с. год. 1. св. 1 (2006) 

228

калитет из римског доба Nikopolis ad 
Nestum, манастир и цркву св. Георгија 
у Хаџидимову, општинско средиште 
Грмен и град Гоце Делчев. У Рибнову, 
које је настањено искључиво мусли-
манским становништвом, имали смо 
прилику да упознамо породицу Али 
Мустафе Бошнака (потомак мухаџира 
из Босне). Они су нас примили у својој 
кући, где смо водили разговор и погле-
дали документарни филм (аматерски 
снимак на видео касети) о колективној 
прослави сунета у Рибнову јануара 
1990. године, првој јавној манифеста-
цији тог типа у пост-социјалистичкој 
Бугарској. 
По повратку кући, израдили смо 11 

фото филмова које смо снимили на те-
рену и започели сређивање сакупљене 
грађе, као и прве верзије рукописа. Ру-
копис о становништву села Огњанова 
предала сам за штампу редакцији часо-
писа Етнология (ДИОС, Софија). На-
жалост, организатор ни овај пут није 
испоштовао преузете обавезе и није 
објавио резултате обављених истражи-
вања. 

 
*** 

 
Наша шесточлана екипа је учество-

вала у раду међународног семинара и 
теренскоистраживачке експедиције 
под називом Practical Workshop and Fi-
eld Work’s Group у северозападној Бу-
гарској у периоду од 18.08. до 31. 08. 
2001. године, на позив организатора 
проф. др Тоше Спиридонова, научног 
удружења ДИОС и Балканског инсти-
тута за етнологију из Софије. Нашу 
екипу су чинили Гордана Горуновић, 
асистент (инструктор летње теренске 
праксе студената) и студенти етноло-
гије и антропологије: Павле Карабасил 
и Јасмина Матић (апсолвенти), Драги-

ца Кумрић, Драган Станојевић и Рада 
Крстановић (III г.). 
Били смо смештени у селу Стакевци 

у пограничној зони, где смо обавили 
рекогносцирање терена и прикупили 
етнографску грађу за потребе наших 
истраживачких тема (свакодневни жи-
вот у селу; привреда; етнокултурне 
особине и етнички ставови торлачке 
етнографске групе). Пошто смо се упо-
знали са природно-географским, демо-
графским и економским карактеристи-
кама села, усмерили смо пажњу на 
конкретну ситуацију и актуелне услове 
живота његових малобројних станов-
ника (начин привређивања, домаћин-
ство) у периоду транзиције, тј. од по-
четка реформи и спровођења аграрне 
реформе у Бугарској (од 1989. године). 
По окончању теренског истражива-

ња учествовали смо у раду међународ-
ног научног скупа ''Borders'' који је 
одржан у Белоградчику и Стакевцима 
29 – 31. 08. Гордана Горуновић је уче-
ствовала са својим рефератом ''Дру-
штвени и економски контекст разград-
ње традицијске културе у савременом 
бугарском селу: пример пограничног 
села Стакевци у северозападној Бугар-
ској''. Драган Станојевић и Рада Крста-
новић су свој коауторски текст под на-
словом ''Теренско путовање у Бугарску 
у светлу обреда прелаза'' приложили за 
штампу часопису Етнология (годи-
шњак ДИОС-а, Софија). Гордана Гору-
новић је такође приредила свој руко-
пис и послала га електронском поштом 
редакцији Етнологије.  
Колико нам је познато, због финан-

сијских проблема с којима се суочио 
након семинара, организатор није ис-
пунио све преузете обавезе и није пу-
бликовао резултате истраживања, нити 
радове са научног скупа. 

 
Гордана  Горуновић  
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Извештај о теренском  
истраживању студената  
Одељења за етнологију и 

антропологију Филозофског 
факултета у Београду (Ораховац, Бока 

Которска) 
 

Наша истраживачка екипа је борави-
ла у Доњем Ораховцу, насељу на тери-
торији општине Котор, у периоду 28. 
07-12. 08. 2003. године, ради рекогно-
сцирања терена и прикупљања чиње-
ничног материјала у оквиру пројекта 
(предложеног од стране наручиоца Ја-
дран Арт Пераст у сарадњи са нашим 
Центром за етнолошко-антрополошка 
истраживања) проучавања традицио-
налне културе, народног живота и оби-
чаја Горњег Ораховца. Екипу су чиниле 
Гордана Горуновић, асистент на Оде-
љењу за етнологију и антропологију, и 
студенткиње етнологије и антропологи-
је Александра Мирковић (3. година), 
Весна Исаиловић и Маријана Митровић 
(2. година). Гордана Горуновић је на те-
рену остала до 15. 08. 2003. године, ка-
ко би обавила интервјуе са испитаници-
ма из Пераста и Рисна, који нису могли 
бити завршени у предвиђеном року. 
Братственичка села или засеоци Гор-

њег Ораховца (Ораховац, Оравац) – Уба-
лац, Велинићи, Степен, Кљавићи, Јеже-
вићи, Веље Село, Глоговац и Бријег – 
су, за разлику од данашњег Доњег Ора-
ховца (Подоравац), напуштена и запу-
стела већ неколико деценија. Сасељава-
ње становништва у Приморје и мигра-
ције у прекоморске земље (највише у 
Аргентину) одвијали су се поступно од 
краја 19. века, да би након Другог свет-
ског рата, у периоду социјалистичке из-
градње, уследио нови талас претежно 
локалних и регионалних миграција.  
На Убалцу данас "живе" само две ку-

ће (једно домаћинство чине браћа Јован 
и Здравко Дабижиновић, друго иноко-

сни Обрад Дабижиновић). Стога су ис-
траживања вршена највише у Доњем 
Ораховцу, али и у околним местима – у 
Дражин Врту, Перасту, Доброти и Ри-
сну, у зависности од тога где су се на-
станили потомци горњеораховачких по-
родица и братстава, као и, премда у ма-
њој мери, због неприступачности самог 
терена, на лицу места, у подручју Гор-
њег Ораховца. 
Екипа је један дан боравила на Убал-

цу, где је снимала објекте и ношњу и 
обавила разговоре са Јовом и Обрадом 
Дабижиновићем (једине настањене куће 
у Убалцу и целом Горњем Ораховцу). 
Г. Горуновић је један дан посветила 
обиласку и разгледању већине горњео-
раховачких заселака, као и фотограф-
ском снимању значајних локалитета и 
грађевина – цркава, гробаља и форти-
фикација из доба аустријске владавине. 
Ова маршрута је углавном следила ко-
ридор старе аустријске цесте, која се 
протеже двадесетак километара кроз те-
риторију Горњег Ораховца. Пређен је 
пут од Убалца до Велинића и назад: 
том приликом су снимљени мргини из-
међу братстава и села у Турбин долу и 
Долама, локва са каменим појилом у 
Слобућцу, братственичка црква Св. Јо-
вана ''велинићког'' и сеоско гробље; по-
том од Убалца до некадашње аустриј-
ске касарне и тврђаве на Врановом Бр-
ду; одатле се продужило на Степен, у 
Кљавиће и на Казерму (некадашња 
жандармеријска станица) изнад Равни-
це, те у Веље Село. Од Вељег Села, по-
ред којег аустријска цеста продужава до 
Убалца, одваја се стаза која води до са-
мог средишта горњеораховачке терито-
рије – Ораховачког (Оравачког) Дола, 
где се налази данас разрушена црква Св. 
Петке, која је у прошлости служила као 
саборна црква целог Горњег Ораховца.  
Чланови екипе су прикупили доста 

података на основу посматрања, разго-
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вора и животних прича испитаника, са 
којима су контакти успостављени по-
средовањем организатора. На тај начин 
створен је почетни корпус етнографске 
грађе о материјалној и духовној култу-
ри: привреди, кући и окућници; обича-
јима везаним за појединца и годишњи 
циклус; миграцијама становништва из 
Горњег Ораховца, првенствено њего-
вом сасељавању у приморје и адаптаци-
ји у новој средини. Уз то, захваљујући 
доброј вољи испитаника, разумевању и 
техничким могућностима организатора 
истраживања, извршено је компјутер-
ско скенирање око стотину индивиду-
алних и групних фотографија из при-
ватних, породичних архива, снимљених 
у црно-белој техници на аутентичним 
локалитетима Горњег Ораховца и око-
лине.  
Напомињемо да створена етнограф-

ска грађа захтева и допуне и додатне 
провере – на самом терену и уз помоћ 
других врста релевантних извора, у пр-
вом реду, историјских докумената који 
су похрањени у Которском архиву, цр-
квеним и манастирским архивама, а ко-
јима, нажалост, овом приликом нисмо 
могли посветити дужну пажњу.  
Екипа је настојала да идентификује и 

друге врсте извора и места на којима су 
они похрањени, као што су, на пример, 
матичне књиге рођених, крштених, вен-
чаних и умрлих, које се тренутно чувају 
у цркви Св. Ђорђа у Доњем Ораховцу и 
цркви Пресвете Богородице у Перасту. 
Напомињемо да је у овој фази било мо-
гуће стећи само делимичан, тачније ве-
ома површан увид у постојеће матичне 
књиге и то, захваљујући садашњем па-
роху Перашко-ораховачке парохије, го-
сподину Радивоју Лакети и госпођи 
Милени Перовић, домаћици из Доњег 
Ораховца, која се годинама брине о цр-
кви Св. Ђорђа. Поменути свештеник 
нас је упутио да се обратимо надле-

жним црквеним властима Црногорско-
приморске митрополије, ради добијања 
дозволе за рад са овом врстом извора и 
да би ''цео пројекат добио благослов, 
како и приличи''.  
За жаљење је што нисмо били у мо-

гућности да посетимо манастир Бања 
код Рисна и да установимо које су врсте 
извора тамо похрањене, те да провери-
мо гласине о наводном постојању копи-
је Ораховачке кнежине, дела некада-
шњег игумана овог манастира, Диони-
сија Миковића, чији је оригинал, према 
локалној причи, постојао у Народној 
библиотеци у Београду и страдао при-
ликом њеног бомбардовања 1941. г. 
Према народном предању, манастир је 
у дубљој прошлости имао важну улогу 
у пребијању спорова и мирењу орахо-
вачких братстава и суседних локалних 
заједница. 

 
Гордана  Горуновић  

 
 

Социо-културна антропологија у 
Истраживачкој станици Петница 
 
Истраживачка станица Петница на-

лази се близу Ваљева, на удаљености 
чија процена варира од 7 до 12км, за-
висно од тога да ли је (било) лепо вре-
ме, да ли идете колима или пешке, да 
ли идете по бурек или се враћате, и 
слично. Петница је већ годинама по-
зната као елитно место у ком се оку-
пљају млади научни таленти. Репута-
цију (и све што уз њу иде) на страну, 
Петница је управо оно што јој име го-
вори – истраживачка станица, место на 
којем млади или стари, реални или по-
тенцијални, научни таленти могу да се 
појаве, проведу неко време, упознају 
се "из прве руке" са научном облашћу 
(или научним областима) која их инте-
ресује, стекну нове другаре и, што је 
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најважније, добију прилику да се – у 
средњошколском узрасту, или чак и 
раније – баве правим, и озбиљним, на-
учним истраживањима. 
Годишњи циклус у Петници обично 

подразумева четири семинара. На зим-
ском се полазници упознају са обла-
шћу и тематиком коју су изабрали; на 
пролећном стичу методолошке основе, 
које треба да им помогну у писању ис-
траживачких радова, што је оно што 
они раде на летњем; јесењи семинар 
намењен је "опуштању" након заврше-
них радова и тематским предавањима. 
Семинар траје између 3 и 6 дана, са из-
узетком летњег који траје дуже – у 
просеку 11 дана. Рад у Петници има 
три основна аспекта. Један су предава-
ња, која држе признати стручњаци у 
области, и везана су за тему семинара 
или представљају "исечак" из дијапа-
зона проблема којима се бави дисци-
плина за коју су се полазници опреде-
лили. Други је групни рад, обично на 
мањим задацима и вежбама, у којима 
полазницима помажу млађи сарадници 
– "десне руке" семинара. Млађи сарад-
ници обично су најталентованији сту-
денти, често некадашњи петнички по-
лазници, који не само да представљају 
незаменљиве особе у раду са полазни-
цима, већ у овом процесу могу да про-
филишу своје способности за евенту-
алне будуће наставничке и научне ка-
ријере. Индивидуални рад, као трећи 
аспект, односи се на истраживања по-
лазника, и све активности које прате 
овај подухват – читање литературе, 
упознавање са инструментима и мето-
дологијом писања научног рада, итд. 
Наравно, полазнике у истраживању 
увек прате ментори – стручњаци, руко-
водилац семинара, или млађи сарадни-
ци. Процес рада на самосталним (или 
групним) научним радовима обично је 
најузбудљивији, али и најзахтевнији, 

део посла у Петници: често се остаје за 
рачунаром и до касно у ноћ, али пола-
зници успевају да напишу радове који 
у великом броју случајева могу да се 
мере са савременом научном продук-
цијом у области. Међутим, ово, нарав-
но, није кључни критеријум: најбитни-
је јесте то што полазници добијају 
прилику да се не само изблиза упозна-
ју, већ и често "инфицирају" одређе-
ном проблематиком, и стекну знање 
како о лакшим тако и о тежим страна-
ма бављења науком.  
Од ове, 2006. године, преузела сам 

руковођење некадашњег семинара ет-
нологије, чије име је промењено у со-
цио-културна антропологија. У руково-
ђењу ми помаже група сјајних, младих 
људи. До сада су прошли зимски, одно-
сно уводни, и пролећни, односно мето-
долошки семинар. У уводном смо поку-
шали да полазницима представимо из-
бор из дијапазона проблема којима се 
баве савремена етнологија и антрополо-
гија, и да их упознамо са основама на-
учног рада. На пролећном семинару фо-
кусирали смо се на методологију истра-
живања појединих феномена који су по-
лазницима блиски – односно, прославе 
пунолетства и матуре, и поткултурних, 
нарочито музичких манифестација. На 
летњем семинару полазници ће се бави-
ти писањем самосталних радова на ове 
теме. Надам се да ћемо до јесењег семи-
нара имати готове радове, од којих ће 
најбољи имати прилику да се појаве на 
годишњој конференцији радова пола-
зника у Петници, која се одржава у де-
цембру месецу. Основна идеја овогоди-
шњег циклуса је да полазницима омогу-
ћимо да науче како да се према савре-
меним феноменима, укључујући и оне 
из њиховог непосредног окружења, од-
носе критички, односно да почну да их 
посматрају из "антрополошког угла". 
Истовремено, неизбежан иновативни 
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дух и свеж поглед који доносе полазни-
ци, представља велики добитак за са-
времена истраживања.  
Ово је, уједно, и једна од великих ко-

ристи Петнице. Дакле, не само што се-
минар социо-култлурне антропологије 
представља једино место на којем се 

средњошколци могу детаљно упознати 
са савременом етнологијом и антрополо-
гијом у земљи, него и кроз семинар на-
ша наука може рачунати на константан 
прилив нових и свежих идеја и људи. 

 
Јана  Баћевић  

 
 
 
 
 
 
 
 




