
Табела 5.2. Спецификација предмета  

Спецификацију треба дати за сваки предмет из студијског програма.  
Студијски програм : Основне академске студије етнологије и антропологије 

Назив предмета: Антропологија тела 1 

Наставник/наставници: Бојан Жикић, редовни професор  

Статус предмета: обавезни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: без услова 

Циљ предмета 

Антропологија тела је предмет који је конципиран да постави оквир за етнолошко/антрополошко 

бављење односом између две основне категорије манифестовања људског тела - биофизичке и 

социокултурне, са нагласком на човекову социокултурну телесност. У првом степену циљ представља 

упознавање студената са принципима антрополошког проучавања људске телесности, интерперсоналном 

невербалном комуникацијом и културним представама о телу. 

 

 

Исход предмета  

Студенти ће бити оспособљени да овладају појмовним и категоријалним апаратом, истраживачким 

приступима и теоријско-методолошким принципима везаним за ову проблематику и моћи ће да примене 

стечено знање у даљем току студија, у ангажованом приступу свакодневном животу, у науци уопште 

 

 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Увод у антрополошко поручавање људске телесности; Непосредна интерперсонална комуникација; 

Културне представе о телу 

 

Практична настава  

 

Литература  

Ranko Bugarski (1975), Lingvistika o čoveku, Beograd: BIGZ-XX vek, 192-201; Ferdinand de Sosir (1969), 

Opšta lingvistika, Beograd: Nolit, 17-24; Nina Kulenović (2011), Socijalna ontologija u filmu "Avatar". Filozofski 

fakultet - Univerzitet u Beogradu, Odelejenje za etnologiju i antropologiju, 9-94; Miodrag Radovanović (1979), 

Sociolingvistika, Beograd: BIGZ-XX vek, 23-41; Жарко Требјешанин и Бојан Жикић, Невербална 

комуникација. Антрополошко-психолошки приступ, Београд: Завод за уџбенике 2015, 7-185; Bendžamin Li 

Vorf (1979), Jezik, misao i stvarnost, Beograd: BIGZ-XX vek, 27-38; Бојан Жикић (2002а), Антропологија 

геста I. Приступи, Београд: Српски генеалошки центар, Етнолошка библиотека књ. 7, 5-132; Бојан Жикић 

(2002б), Антропологија геста II. Савремено друштво, Београд: Српски генеалошки центар, Етнолошка 

библиотека књ. 8, 5-254; Бојан Жикић (2018), Антропологија тела. Одељење за етнологију и 

антропологију Филозофског факултета и Досије студио, 5-184. 

Број часова  активне наставе 
Теоријска настава:  

2+2 
Практична настава: 

Методе извођења наставе 

Предавања и вежбе 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 



 

активност у току предавања  писмени испит 50 

практична настава  усмени испт  

колоквијум 50 ..........  

семинар-и    

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, 

усмени испт, презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 2 странице А4 формата 

 


