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Хроника 

Currents 

Actualités  

Uspešna realizacija bilateralnog 
projekta "Međukulturni odnosi na 
prostoru bivše Jugoslavije" 
 

Dvogodišnji bilateralni projekat 
"Međukulturni odnosi na prostoru biv-
še Jugoslavije", čija je realizacija 
predviđena za period 2012. i 2013. go-
dine, ulazi u završnicu realizacije. 
Projekat se sprovodi na osnovu Spora-
zuma o naučnoj i tehnološkoj saradnji 
između, ranije, Savezne vlade Save-
zne Republike Jugoslavije i Vlade Re-
publike Slovenije potpisanog 2002. 
godine i predstavlja saradnju između 
Instituta za etnologiju i antropologiju, 
pri Odeljenju za etnologiju i antropo-
logiju, Filozofskog fakulteta Univerzi-
teta u Beogradu i Univerza na Primor-
skem, Fakulteta za humanistične štu-
dije Koper.    

Realizovane aktivnosti, u skladu 
sa ciljevima projekta, do sada su spro-
vedene u četiri navrata. Prvi rezultat 
saradnje predstavlja poseta četiri do-
maća istraživača Fakultetu za humani-
stične študije u Kopru. Istraživači su u 
okviru ove projektne aktivnosti održa-
li predavanja slovenačkim studentima 
u okviru "Nedelje humanističkih nau-
ka" koja je trajala od 19.11. do 23. 11. 
2012. godine; učestvovali na Okru-
glom stolu pod nazivom "Evropska 
unija – antropološki pristup", dogovo-
rili dalji plan rada sa predstavnicima 
slovenačke partnerske institucije na 
projektu i imali medijske nastupe u 

kojima su prezentovali rezultate rada na 
projektu. 

Grupu srpskih istraživača činile su: 
doc. dr Danijela Velimirović sa Odeljenja 
za etnologiju i antropologiju Filozofskog 
fakulteta koja je održala predavanje pod 
naslovom "Konstrukcija idealne socijali-
stičke odeće i stvarne proizvodne i potro-
šačke prakse u NR Srbiji (1945-1961)"; is-
traživač-saradnik Instituta za etnologiju i 
antropologiju dr Marija Ristivojević čije je 
predavanje bilo naslovljeno "Novi talas u 
Beogradu – od muzičkog do kulturnog fe-
nomena"; istraživač-saradnik Instituta za 
etnologiju i antropologiju Ivana Gačano-
vić, MA studentima je održala predavanje 
"Evropska unija – antropološki pristup"; 
dok je istraživač-saradnik Instituta za etno-
logiju i antropologiju Ljubica Milosavlje-
vić, MA održala predavanje pod naslovom 
"Predstavljanje starosti u televizijskoj re-
klami".  

Tokom decembra 2012. godine uprili-
čena je i poseta slovenačkih istraživača Fi-
lozofskom fakultetu Univerziteta u Beo-
gradu tokom koji su održali predavanja 
studentima Odeljenja za etnologiju i antro-
pologiju. Među istraživačima iz Slovenije 
bili su: doc. dr Blaž Lenarčič koji je održao 
predavanje pod naslovom "Caught in a 
web: Social networks in cyberspace"; doc. 
dr Vlado Kotnik koji je održao dva preda-
vanja: "Istorija medija: Zabavni kviz ili 
ozbiljna tema" i "Uvod u antropologiju me-
dija" i doc. dr Ana Beguš koja je, takođe, 
održala dva predavanja naslovljena: "Uti-
caj korisničkog učešća na internetnim no-
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vinskim sajtovima na novinarstvo" i 
"Jezičke osobine novinskog diskursa 
na internetu".            

Realizacija projektnih aktivnosti 
nastavljena je i 2013. godine. Tokom 
boravka u Beogradu doc. dr Vlado 
Kotnik u maju mesecu održao je dva 
predavanja studentima Odeljenja za 
etnologiju i antropologiju pod naslo-
vom: "Moda, mediji i elita: Etnograf-
ska eksploatacija slovenačke tranzici-
one medijske promenade" i "Kultura 
na televiziji: Dva modela medijskih 
reprezentacija kulturnih sadržaja u 
Sloveniji".  

Poslednja realizovana projektna ak-
tivnost upriličena je, takodje, u maju 
2013. godine tokom koje je istraživač-
saradnik Instituta za etnologiju i antro-
pologiju Marko Pišev, MA slovenač-
kim studentima održao predavanje pod 
naslovom "Antropologija, kulturni rela-
tivizam i islamski samoubilački terori-
zam". U okviru ove posete realizovana 
su i dva terenska istraživanja. dr Marija 
Ristivojević sprovela je terensko istra-
živanje na temu percepcije novog tala-
sa u Sloveniji kroz razgovor s nekoli-
kocinom ispitanika u Kopru, Ljubljani i 
Izoli. Ljubica Milosavljević, MA istra-
živač-saradnik Instituta za etnologiju i 
antropologiju sprovela je terensko is-
traživanje na temu institucionalnog ba-
ratanja problemima stare populacije u 
Kopru i Luciji.  

        
 Ljubica Milosavljević 

 
 
Студентска теренска пракса –   
Београд 2013. 
 У оквиру сарадње Музеја на 
отвореном"Старо село", Сирогојно 
и Одељења за етнологију и антро-
пологију Филозофског факултета у 
Београду од 2006. године реализује 

се теренска пракса студената етнологије 
и антропологије. Сарадња две институ-
ције  покренута је на иницијативу тада-
шње директорке Музеја Снежане Томић 
Јоковић, да би 2010. била формализова-
на закључивањем Споразума о реализа-
цији заједничких пројеката, чији су пот-
писници Музеј на отвореном"Старо се-
ло", Сирогојно и Филозофски факултет 
Универзитета у Београду. На пројек-
ту"Мода у социјализму: пример ручне 
трикотаже ’Сирогојно’" стасавале су ге-
нерације студената учећи се различитим 
техникама прикупљања грађе и анали-
тичким поступцима. Годинама уназад 
Музеј на отвореном био је добар дома-
ћин, обезбеђујући смештај и храну сту-
дентима, те потребну опрему за рад. На-
жалост, због недостатка финансијских 
средстава ове године Музеј није био у 
могућности да испуни одредбе Споразу-
ма, што је претило да угрози наставак 
рада на пројекту. Захваљујући разумева-
њу менаџмента Sirogojno Company, пре 
свих Ане и Росе Љубојевић, рад је на-
стављен у измењеним условима. По-
требна грађа донета је из Сирогојна у 
Београд, те су обронке Златибора заме-
ниле добро знане учионице 508 и 509.  
 У истраживању спроведеном од 8. до 
12. јула учестовале су студенткиње Ан-
ђела Вучковић, Елеонора Шкрпан, Маша 
Перуничић, Тијана Хајдуковић и Ана Да-
јић, те студенти Ненад Докић и Давор 
Гал. Као инструктори теренску праксу су 
помогли студенти мастер студија Сузана 
Лазаревић и Милош Ђуровић.  
 Овогодишњи пројектни циклус имао 
је тројак циљ: а) анализу и системазиза-
цију дискурса присутних у књигама ути-
сака; б) бележење културних биографи-
ја"Сирогојно" модела и в) скенирање фо-
то документације, која се чува у архиви 
Sirogojno Company. Дискурси су анали-
зирани у две књиге утисака: Књиге ути-
сака (1980-2002) и Књиге утисака (1984-


