
Табела 5.1 Спецификација  предмета  на студијском програму докторских студија 

Назив предмета: Социокултурална антропологија 

Наставник или наставници: проф. др Нада М. Секулић 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 10 

Услов: Програм је прилагођен претходно стеченом знању. Студенти који на претходним студијама нису 

имали Социокултурaлну антропологију у оквиру предиспитних обавеза полажу колоквијум који покрива 

опште појмове 

Циљ предмета 

Упознавање са савременим токовима у социјалној и културалној антропологији. Разумевање 

парадигматских промена у савременој антропологији, односа друштвених промена и друштвене теорије.  

 

Исход предмета  

Оспособљност за самостални истраживачки рад у области антропологије, посебно у области компаративних 

теоријских истраживања различитих модела и приступа антропологији 

Садржај предмета 

Теоријска настава  

Савремени токови у социокултуралној антропологији: ревизија и критика традиционалне антропологије, 

анализа различиитх концепата и приступа историји и теорији антропологије,  симболичко-интерпретативна 

антропологија, антропологија и семиологија, постмодернизам и антропологија, антропологија као културна 

критика, студиј културе и рода, когнитивна антропологија, марксизам и антропологија. Промене одне мреже 

појмова: од појма друштва ка појму хабитуса и симболичких заједница, од појма универзалног ка појму 

различитог, интеркултуралног, од примитивног/модерног ка глобалом/глокалном, од рационалног ка 

миметичком приступу, од репрезентације ка интерпретацији, од науке ка културној критици и културној 

политици, од природе ка технологији. 

Практична настава  

Препоручена литература  

 

G. W: Stocking: History of Anthropology I-XII, The University of Wisconsin Press, 1983-2010. 

Barth, Fredrick: One Disicipline, Four Ways: British, German, French and American Anthropology, University of 

Chicago Press, 2005 

A Companion to Cognitive Anthropology Edited by David B. Kronenfeld, Giovanni Bennardo, 

Victor C. de Munck, and Michael D. Fischer, Wiley-Blackwell, 2011 

Maurice Bloch:  The History of a Relationship, Marxism And Anthropology, Psychology Press, 2004   

Kuklick Henrika: A New History of Anthropology, Wiley Blackwell, 2007 

Faye Ginsburg: Media Worlds – anthрopology on new terrain, University of California Press, 2002. 

Paul Hockings: Priniciples of Visual Anthropology, Mouton de Gruyter, 1995. 

Број часова  активне наставе  Теоријска настава:15x5 Практична настава:0 

Методе извођења наставе 

предавања, аудитивне вежбе, самостални истраживачки рад, припрема излагања 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

самостални истраживачки рад 40%, завршни испит 60% 

Начин провере знања могу бити различити : (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари 

итд...... 

*максимална дужна 1 страница А4 формата 

 

 


