
Табела 5.2. Спецификација предмета Етнологија балканских друштава 

Студијски програм : Основне академске студије етнологије-антропологије 

Назив предмета: Етнологија балканских друштава 

Наставник/наставници: Проф. Иван Ковачевић и Доц. др. Владимира Илић  

Статус предмета: обавезни 

Број ЕСПБ: 6.00 

Услов: Не постоје предуслови за слушање овог предмета 

Циљ предмета Рад са студентима у оквиру предмета има два основна циља. На првом месту, студентима се омогућује да усвоје елементарни фонд 

информација о друштвеним склоповима, процесима, институцијама, облицима понашања, вредностима, нормама и идентитетима који су у различитим 

временским периодима карактерисали проучавани регион. На другом месту, студенти се навикавају да елементе сопствене културе посматрају у ширем 
контексту и да их пореде са онима који постоје у околним, као и другим европским друштвима. На тај начин, помаже им се да умање своју разумљиву 

склоност ка егзотизовању и есенцијализовању свога “завичаја”. 

Исход предмета Исход заједничког рада је да се код студената развије осећај за историчност појава као што су културе и цивилизације, као и спремност да 
друштвене склопове посматрају као сложене последице дуготрајног садејства више разнородних фактора. Свесно се, дакле, смањује толеранција према 

различитим врстама редукционистчких и механицистичких тумачења. Најзад, се студенти навикавају да научне проблеме постављају у 

интердисциплинарни оквир, водећи рачуна пре о изгледима за њихово ваљано решавање, него о чувању граница између научних области. 

Садржај предмета - Теоријска настава У оквиру предавања представље се друштвена структура   балканских земаља, и указује на погодности које таквом 
прегнућу нуде приступи развијени у оквиру историјске етнологије, односно антропологије, социологије и историје. Студентима се презентују информације 

о главним друштвеним институцијама (село, катун, племе, задруга, занатсво, трговина, чиновништво, хајдучија, зеленаштво) које су се на просторима 

Србије, бивше Југославије и Балканског полуострва развијале кроз сталну интеракцију локалних сеоских заједница и регионалних, односно глобалних 

политичких (феудалне државе, империје, поредак националних држава) и економских система (системи редистрибуције и тржишта). Посебна пажња 

посвећује се последицама распада аутохтоних феудалних држава и њихове интеграције у Отоманску, односно Хабзбуршку империју У следећем блоку 

указује се на посебности у развоју градске културе 19. и 20 века  на Балкану, нарочито у области свакодневног живота и друштвених односа. И 
последицама сложених процеса економске, политичке и друштвене модернизације које су уочљиве у областима културе и менталитета. Посебна пажња 

посвећује се променама у области социо-економске сфере у периодима социјализма и транзиције где се уз праћење промена у друштвеној стратификацији  

са фокусом на обнављање предузетништва и стварање нових елита, обнављање гастарбајтера и бујање атернативних облика економије. 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава:  2 + 2 Практична настава: 

Методе извођења наставе: Предавања, вежбе, семинари, конслутације 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања  испит писмени или усмени 50 

практична настава    

колоквијум-и  ..........  

семинар-и 50   

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 



 


