
Табела 5.2. Спецификација предмета  

Спецификацију треба дати за сваки предмет из студијског програма.  

Студијски програм: Мастер академске студије социологије 

Назив предмета: Територијални идентитет(и): између простора и места 

Наставник/наставници: Проф. др Мина З. Петровић, проф. др Вера Д. Бацковић 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: Познавање опште социолошке теорије и методологије, пожељна је упознатост са истраживањима   

из области социологије окружења и  социологије града (простора).   

Циљ предмета је да студентима пружи  теоријска, методолошка и практична сазнања за критичко 

проучавање територијалних идентитета и сродних концепата: територијалност, територијални капитал, 

глокализација, транснационални урбанизам, (нови)регионализам.   

Исход предмета је оспособљеност студента за критичку процену концепата локалног развоја у односу на 

афирмисање територијалног идентитета као предуслова балансираног и кохезивног социо-просторног 

развоја.   

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Проблематизује се теза о крају територијалног идентитета у савременом, глобализованом друштву и 

доводе у питање дихотомије глобално-локално, простор-место, којима се указује на губитак 

(идентитетског) значења места у процесима глобализације. Увођењем концепата глокализације 

(Робертсон), новог и старог локализма, указује се на процес  реконструкције територијалног идентитета, од 

јединственог идентитета „острва“ ка идентитету вишеструке лојалности, и на умножавање просторних 

оквира који за друштвене актере имају идентитетска значења различитог интензитета. Ослањањем на 

Лефевров концепт друштвене продукције простора уводи се појам територијалности, којим се повезују 

концепти идентитета територије и територијалног идентитета друштвених актера, који се у значајној мери 

осдлања на Бурдијенов концепт хабитуса (осећај комфора у месту). Појам територијални капитал (Сторпер)  

уводи се да би се  указало на све већи значај који идентитет места (града, региона, државе) и територијални 

идентитет друштвених актера имају као ендогени развојни ресурси одређених подручја. Посебан акценат је 

на симболичкој димензији, развијености идентитета градова и везаности становништа за место.  

Практична настава  

Практични део курса бави се истраживањима територијалних идентитета у Србији и у другим земљама 

(анализа контекста, методологије, налаза). Поред истраживања територијалних идентитета појединаца и 

простора, анализирају се и развојне стратегије различитих подручја (државе, региони, градови, рурална 

подручја), да би се уочио значај који се даје профилисању територијалних идентитета (места односно 

људи) у циљу подизања капацитета за иновативност, предузетништво и брендирање неке територије као 

погодног места за живот, рад, инвестиције, туристичке посете, односно капацитет да се одупре губитку, 

пре свега, свог хуманог капитала.   
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 15x2 Практична настава: 15x2 

Методе извођења наставе: предавања, семинари, радионице, презентације 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена   Завршни испит  Поена   

активност у току предавања 10 писмени испит 20 

практична настава 20 усмени испт 30 

колоквијум-и  ..........  

семинар-и 20   

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 

 


