
 

Етнолошко-антрополошке 13, (н.с.) 2 (2009) 

 

 

Реч уредника 

 

Поштовани читаоци, 

Пред вама се налази први број часописа Етнолошко-антрополошког 
друштва за 2009. годину. Као што сте и сами приметили, досадашњи назив 
Етннолошке свеске промењен је у Етнолошко-антрополошке свеске. 
Сматрали смо да је овакво одређење логичнијe не само због тога што је и 
сâмо Друштво пре неколико година проширило свој назив, него и зато што 
такав наслов боље одсликава концепт и тенденције науке којом се бавимо.  

Свакако, овај број Свезака доноси део текстова изложених на 
научном скупу ,,Држава, наука, култура“, који је, у организацији 
Етнолошко-антрополошког друштва Србије, одржан 11–12. јуна 2009. 
године, у Етнографском музеју у Београду. 

Иницијатива обновљеног Друштва – да свој први научни скуп 
посвети теми актуелног односа државе, науке и културе – показала се као 
више него корисна и потребна платформа за уочавање и резимирање 
различитих врста и нивоа проблема са којима се тренутно суочава 
етнологија/антропологија, али и хуманистичке науке у целости. 

Током дводневног заседања, својa размишљања изложило је 
двадесет етнолога/антрополога и два историчара уметности. Рад се одвијао 
у оквиру три панела: 1) Култура ревизије у савременој Србији: узори, 
учинци, последице; модератор проф. др Иван Ковачевић, Катедра за 
етнологију и антропологију Филозофског факултета у Београду, 2) 
Идентитет(и) и јавна сфера; модератор др Младена Прелић, Етнографски 
институт САНУ и 3) Нова концептуализација музејског рада: мисије и 
визије, концепције и стандарди; модератор мр Мирјана Менковић, 
Етнографски музеј у Београду. 

 Односу државе према науци и култури био је посвећен први панел, 
чији су учесници покушали да укажу на погубне последице 
ревизионистичких захвата на научно-истраживачки рад. Бирократска 
суштина ревизионистичког подухвата, те недостатак увида у 
специфичности научног истраживања, везаног за хуманистичке науке, 
доводи озбиљно у питање опстанак ових дисциплина, као и институција 
које су њихови носиоци. Ово је свакако у супротности не само са 
прокламованим проевропским курсом државе, који иначе налаже 
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повећање броја научника и већа издвајања за науку из државног буџета, 
него противречи и Декларацији о заштити нематеријалне културне 
баштине, чији је потписник и Србија, и у коју свакако спадају научна и 
културна делатност.  

У излагањима која су се могла чути у оквиру овог панела, указано је 
на то да сциентрометријске методе оцењивања квалитета научног рада 
његовом квантификацијом представљају пут ка маргинализацији стварног 
друштвеног и културног потенцијала (хуманистичких) наука. Предавачи 
су апострофи-рали и кључне елементе стратегије којом би посленици у 
хуманистичким наукама указали на друштвену релевантност својих 
истраживања, али су изразили и бојазан од њихове пренаглашене 
утилитаризације.  

 Други панел је, као што је већ поменуто, био посвећен једној од 
кључних етнолошко-антрополошких тема, наиме, теми идентитета. 
Расправе у оквиру ове секције само су потврдиле и операционализовале 
закључке претходне, указујући, са једне стране, на динамичност садржаја 
појма идентитета, а са друге, на значај хуманистике не само у проучавању, 
него и у креирању и усмеравању актуелних идентитетских пракси. Знања 
и перспективе које општем интелектуалном капиталу прилаже 
хуманистика налазе се у културним темељима цивилизације. Њима се 
врши образовање за културу, којим се осмишљава целокупна стварност. 
Стога је тежња ка установљавању тржишне вредности и употребљивости 
њеног идеацијског аспекта у потпуности апсурдна, јер почива на 
омаловажавању идеје у односу на материју, што би требало да представља 
превазиђену (и презрену?) идеолошку матрицу.  

Какав ће углед и статус, улогу и значај имати 
етнологија/антропологија за друштво и културу, то умногоме зависи од 
начина њеног јавног презентовања. Ову област деловања првенствено 
покрива музеолошка пракса, којој је била посвећена трећа секција научног 
скупа. Концепцијско осавремењивање, брисање разлика између елитне и 
свакодневне културе, те укључивање музеја у живот окружења које 
презентују и коме презентују одређену, музејским средствима испричану 
причу – основне су тенденције савремене музеолошке праксе. У мањим 
срединама, с обзиром на невелик број институција културе, музеји играју 
кључну улогу у процесу образовања и презентације културног наслеђа, а 
тиме и у процесу формирања идентитета, док се у већим градовима, а 
посебно у престоници, они често јављају као парадигме колективних 
идентитетских образаца. 

Предавања која су се могла чути на скупу ,,Држава, наука, култура“, 
представљају свакако сажету слику тренутног стања на овој тројној 
релацији – стања које позива на ургентну акцију њених главних актера, 
али и стања које је солидан основ за заједничку стратегију посленика у 
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хуманистичким дисциплинама уопште, а посебно етнолога/антрополога. 
Ова стратегија би требало да доведе до њиховог активнијег учествовања у 
важним друштвеним и културним токовима, а публиковање ових излагања 
и радова у Етнолошко-антрополошким свескама свакако је битан корак у 
остварењу поменутих циљева.  

Нови број Свезака доноси десет прилога учесника поменутог 
научног скупа, па тако представља и својеврсни документ о званичном 
ставу Етнолошко-антрополошког друштва о актуелним друштвеним 
проблемима, међу којима се налази и положај и улога науке и образовања 
у Србији. Надамо се да ће ово охрабрити и остале колеге да дају свој 
прилог заједничком деловању припадника етнолошко-антрополошког 
еснафа Србије. 

 

Данијел Синани и Александра Павићевић 

 


