
Табела 5.2. Спецификација предмета  
Студијски програм: Основне академске студије социологије 

Назив предмета: Култура и друштвене разлике 

Наставник/наставници: проф. др Ивана А. Спасић 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: савладани предмети Савремене социолошке теорије и Социологија културе 

Циљ предмета 

Предмет има за циљ да кроз низ теоријских перспектива и емпиријских студија укаже на значај културе и 
симболичке димензије у произвођењу, одржавању и мењању друштвених диференцијација различитих 
врста, нарочито оних које подразумевају неједнакост. 

Исход предмета  

Захваљујући упознатости с релевантним теоријским приступима и њиховим пратећим методским 
поступцима, студенти ће бити у стању да идентификују и анализирају културну подлогу и механизме 
одржавања, основне симболичке кодове и дискурсе у емпиријским примерима друштвених разлика.  

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Полазећи од схватања културе као конфликтног поља друштвених борби, овај курс ће пружити 
систематски увид у улогу симболичког рада у стварању друштвених разлика и хијерархија. Почев од 
социологије логичких категорија и класификација чије темеље су поставили Диркем и структурализам, 
преко Бурдијеовог приступа вези културе и моћи кроз појмове културног капитала и дистинкције, затим 
постбурдијеовске социологије укуса центриране на појам омнивора и нове традиције студија друштвених 
граница (Мишел Ламон), завршавајући с прегледом доприноса социолингвистике и критичке анализе 
дискурса, на предавањима ће бити понуђена лепеза теоријских перспектива које из различитих углова 
осветљавају средишње питање којим се курс бави.  

Практична настава 

Настава на семинарским вежбама одвијаће се кроз презентације и дискусије о налазима искуствених 
студија спроведених у нашем и другим друштвима, које на емпиријском материјалу тестирају релевантне 
теорије. 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 15x2 Практична настава:  15x2 

Методе извођења наставе 

предавања, презентације, дискусије, рад у малим групама 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 25 писмени испит 55 

практична настава  усмени испт  

колоквијум-и  ..........  

семинар 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 

 


