
Табела 5.2. Спецификација предмета  
Спецификацију треба дати за сваки предмет из студијског програма.  

Студијски програм : Дипломске академске студије етнологије и антропологије - мастер 

Назив предмета: Антропологија религије и културно наслеђе  

Наставник/наставници: Данијел Синани 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: без предуслова 

Циљ предмета  
Основни циљ предмета јесте да упозна студенте са основним концептима и проблемима везаним за проучавање културног наслеђа и то, пре свега, нематеријалног културног наслеђа те 

да их усмери на изучавање религијских традиција као нематеријалног културног наслеђа и културног наслеђа уопште. Циљ предмета је да оспособи студенте да идентификују, истраже, 
анализирају и контекстуализују елементе нематеријалног културног наслеђа и културног наслеђа који су у својој основи религијског карактера, те да их позиционирају у шири 

друштвено историјски контекст.  

Исход предмета  

Студенти се обучавају да проблематизују и интерпретирају елементе нематеријалног културног наслеђа и да религијске културне елементе сагледају у новој перспективи; да обезбеде 
фактографију и обраде неопходне материјале како би припремили досијее елемената нематеријалног културног наслеђа за упис у Национални регистар нематеријалног културног 

наслеђа; да прикупе, обраде, контекстуализују и испрате све етапе за пријављиваље елемената нематеријалног културног наслеђа на УНЕСКО репрезентативне листе; да идентификују 

и деконструишу употребу нематеријалног културног наслеђа у маркетиншке и комерцијалне сврхе; да се у даљој професионалној каријери, као научници и стручњаци баве различитим 
нивоима заштите нематеријалног културног наслеђа у Мрежи за заштиту формираној у РС. 

Садржај предмета  
Теоријска настава 

1. Основни појмови и концепти у проучавању културног наслеђа 

2. УНЕСКО документи и теоријски приступи културном наслеђу  

3. Нематеријално културно наслеђе – акти и дефиниције 
4. Конвенција о заштити нематеријалног културног наслеђа 

5. Мрежа за заштиту нематеријалног културног наслеђа 

6. Формирање досијеа и упис елемената нематеријалног културног наслеђа у Национални регистар  
7. Формирање досијеа и упис елемената нематеријалног културног наслеђа на УНЕСКО репрезентативну листу 

8. Модели истраживања нематеријалног наслеђа 

9. Модели заштите нематеријалног наслеђа у свету 
10. Етика коришћења нематеријалног наслеђа 

11. Религија и културно наслеђе 

12. Религија и нематеријално културно наслеђе 
13. Идентификација и обрада елемената културног наслеђа/нематеријалног културног наслеђа 

14. Формирање предлога досијеа нематеријалног културног наслеђа 

Практична настава  
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 4+1 Практична настава:  

Методе извођења наставе – предавања, бежбе 

Предавања и вежбе 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 20 писмени испит 50 

практична настава  усмени испт  

колоквијум-и  ..........  

семинар-и 30   
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