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Програм вежби 

СТУДИЈЕ МИРА 

2017/2018 
 

1. час 
Типологија насиља и културно насиље 
О дефиницији насиља и његовим врстама; о Галтунговој типологији насиља; о 

директном, структурном и културном насиљу. 

 

Литература 

• О појму и историји насиља: 

‒ Робер Мишамблед, Историја насиља: од краја средњег века до 

данас, Академска књига, 2015, стр. 13-46. 

• О Галтунговој типологији насиља: 

‒ Јохан Галтунг, Мирним средствима до мира: мир и сукоб, развој и 

цивилизација, Службени гласник и Југоисток XXI, 2009, стр. 274-

292. 

‒ Горан Тепшић, Приступ Ј. Галтунга у области решавања сукоба, 

мастер рад, 2011, стр. 25-28. 

 
2. час 
Колонијализам и оријентализам 
О „цивилизацији“ и „варварству“; о узроцима и настанку оријентализма и 

колонијализма; о конструкцији идентитета као оправдању насиља, 

колонизације и империјализма; о Окциденту и Оријенту. 

 

Литература 

• О пореклу поделе на „цивилизоване“ и „варварске“ народе: 

‒ Патрик Гири, Мит о нацијама: средњовековно порекло Европе, 

Цензура, 2007, стр. 63-90. 

• О расизму, колонијализму и оријентализму: 

‒ Sven Lindqvist, “The Birth of Racism”, Exterminate All the Brutes: One 

Man's Odyssey Into the Heart of Darkness and the Origins of European 

Genocide, The New Press, 1996, pp. 122-141. 
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‒ Sven Lindqvist, “Lebensraum, Todesraum”, Exterminate All the Brutes: 

One Man's Odyssey Into the Heart of Darkness and the Origins of 

European Genocide, The New Press, 1996, pp. 142-160. 

‒ Едвард Саид, „Увод“, Оријентализам, Библиотека XX век, 2008, 

стр. 9-19. 

‒ Едвард Саид, „Распон оријентализма“, Оријентализам, 

Библиотека XX век, 2008, стр. 45-69. 

• О Европи, руском Истоку и османском Оријенту: 

‒ Ивер Б. Нојман, „Стварање Европе: турско друго“, Употребе 

другог - „Исток“ у формирању европског идентитета, Службени 

гласник, 2011, стр. 61-83. 

‒ Ивер Б. Нојман, „Стварање Европе: руско друго“, Употребе другог 

- „Исток“ у формирању европског идентитета, Службени 

гласник, 2011, стр. 85-133. 

• О постколонијалним друштвима и постколонијалној мисли: 

‒ Роберт Џ. С. Јанг, „Монтажа“, Постколонијализам: сасвим кратак 

увод, Службени гласник, 2013, стр. 13-20. 

‒ Роберт Џ. С. Јанг, „Историја и моћ, одоздо и одозго“, 

Постколонијализам: сасвим кратак увод, Службени гласник, 

2013, стр. 38-56. 

‒ Роберт Џ. С. Јанг, „Глобализација из постколонијалне 

перспективе“, Постколонијализам: сасвим кратак увод, Службени 

гласник, 2013, стр. 132-148. 

‒ Роберт Џ. С. Јанг, „Превођење“, Постколонијализам: сасвим 

кратак увод, Службени гласник, 2013, стр. 149-157. 

 
3. час  
Балканизам 
О европеизацији Балкана и балканизацији Европе; о разликама и сличностима 

између оријентализма и балканизма; о Балкнау као европском Другом или 

европској аномалији; о унутрашњим, балканским оријентализмима и 

окцидентизмима. 
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Литература 

• О Европи, Балкану и балканизму: 

‒ Марија Тодорова, Имагинарни Блакан, Библиотека XX век, 2006, 

стр. 47-76. и 94-104. 

‒ Милица Бакић-Хејден, „Балкан између менталитета и 

сензибилитета“, Варијације на тему ʻБалканʼ, Филип Вишњић, 

2006, стр. 15-28. 

‒ Милица Бакић-Хејден, „Оријенталистичке варијације на тему 

ʻБалканʼ: симболичка географија у савременој културној политици 

[бивше] Југославије“,  Варијације на тему ʻБалканʼ, Филип 

Вишњић, 2006, стр. 31-51. 

‒ Милица Бакић-Хејден, „Репродукција оријентализма: пример 

бивше Југославије“, Варијације на тему ʻБалканʼ, Филип Вишњић, 

2006, стр. 53-71. 

• О ЕУ и европеизацији Западног Балкана: 

‒ Тања Петровић, „Западни Балкан: шта се скрива иза имена?“, 

Yuropa: југословенско наслеђе и политике будућности у 

постјугословенским друштвима, Фабрика књига, 2012, стр. 21-65. 

‒ Тања Петровић, „Социјализам и колонијализам, Југославија и 

Европа: историјско наслеђе и савремени европски идентитети“, 

Yuropa: југословенско наслеђе и политике будућности у 

постјугословенским друштвима, Фабрика књига, 2012, стр. 67-

102. 

• О идејама балканизације Европе: 

‒ Станислава Вујновић, „Превазилажење опозиције свој/туђ у 

периодици српске авангарде (часопис Зенит)“, у: Миодраг 

Матицки (ур.), Слика другог у балканским и средњоевропским 

књижевностима, Институ за кеижевност и уметност, 2006, стр. 

215-226.  

  

4. час 
Антисемитизам и холокауст 
О расизму и антисемитизму; о „баналности зла“ и рационализацији насиља; о 

кривици и одговорности за нацизам и холокауст. 
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Литература 

• О историји антисемитизма и узроцима холокауста: 

‒ Хана Арент, „Антисемитизам као увреда здравог разума“, Извори 

тоталитаризма, Феминистичка издавачка кућа 94, 1998, стр. 3-

10.  

‒ Хана Арент, „Јевреји, национална држава и рођење 

антисемитизма“, Извори тоталитаризма, Феминистичка 

издавачка кућа 94, 1998, стр. 11-54.  

‒ Zygmunt Bauman, “Modernity, Racism, Extermination“, in: Les Back & 

John Solomos (eds.), Theories of Race and Racism: A Reader, Taylor 

and Francis, 2000, pp. 212-228. 

• О „баналности зла“ и рационализацији насиља: 

‒ Хана Арент, Ајхман у Јерузалему, Политичка култура, 2002, стр. 

217-256. 

‒ Марк Лила, Арент и Ајхман: нова истина и Одбрана јеврејског 

колаборанта, The New York Review of Books, 2013. 

‒ Роџер Берковиц, О критици Хане Арент (одговор на текстове 

Марка Лиле), Hannah Arendt Center, 2013. 

‒ Ерих Фром, Бекство од слободе, Напријед, 1984, стр. 146-167. 

‒ Херберт К. Келман и В. Ли Хамилтон, „Злочини послушности“, Реч, 

57.3, 2000, стр. 93-105. 

• О одговорности и кривици за холокауст: 

‒ Хана Арент, „Организована кривица и универзална одговорност“, 

Реч, 57.3, 2000, стр. 29-35. 

‒ Теодор В. Адорно, „Шта значи ‘рад на прошлости’“, Реч, 57.3, 2000, 

стр. 49-57. 

‒ Гезине Шван, „Кривица заоденута ћутањем“, Реч, 57.3, 2000, стр. 

59-77. 

‒ Ралф Ђордано, „Друга кривица, или какав је терет бити Немац“, 

Реч, 57.3, 2000, стр. 79-91. 
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5. час 
Национализам и југословенски сукоби 
О природи национализма и његовој улози у сукобима; о националистичким 

идеологијама у Југославији, Србији и Хрватској; о „руралном национализму“ и 

„урбаном антинационализму“. 

 

Литература 

• О нацијама и сукобима: 

‒ Ентони Д. Смит, „Сепаратизам и мултинационализам“, 

Национални идентитет, Библиотека XX век, 2010, стр. 193-221. 

‒ Ентони Д. Смит, „Даље од националног идентитета“, Национални 

идентитет, Библиотека XX век, 2010, стр. 223-238. и 248-271. 

‒ Мајкл Билиг, Банални национализам, Библиотека XX век, 2009, 

стр. 113-168. 

• О политичким елитама и нацијама: 

‒ Синиша Малешевић, Социологија етницитета, Фабрика књига, 

2009, стр. 201-228. 

• О југословенским сукобима и националистичким идеологијама: 

‒ Синиша Малешевић, Идеологија, легитимност и нова држава: 

Југославија, Србија и Хрватска, Фабрика књига, 2004, полгавље: 

„Југославија 1945-1960“, стр. 208-225. и 231-276. 

‒ Синиша Малешевић, Идеологија, легитимност и нова држава: 

Југославија, Србија и Хрватска, Фабрика књига, 2004, поглавље: 

„Србија 1987-1997“, стр. 281-298. и 302-351. 

‒ Синиша Малешевић, Идеологија, легитимност и нова држава: 

Југославија, Србија и Хрватска, Фабрика књига, 2004, поглавље: 

„Хрватска 1990-1997“, стр. 355-371. и 375-422. 

• О „примитивном“ национализму и „културном“ антинационализму: 

‒ Стеф Јансен, Антинационализам, Библиотека XX век, 2005, стр. 

109-167. 
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Упутство за писање семинарског рада 
 

• Услови: 

‒ 3500–4000 речи; насловна страница: назив факултета, назив 

предмета, наслов семинарског рада, име и презиме студента и бр. 

индекса; величина странице: A4; маргине: Normal; фонт: Times 

New Roman; величина: 12; проред: 1.5; поравнање текста: Justify; 

користити чикашки стил навођења литературе (аутор-датум): 

http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide/citation-

guide-2.html. 

• Структура рада:  

‒ увод: контекстуализација и интерпретацијa истраживачког питања, 

одговор на истраживачко питање, попис аргумената у прилог 

наведеног одговора (тезе), навођење аутора на које се позивате; 

‒ аргументација: разрада и објашњење аргумената наведених у 

уводу, сваки аргумент објаснити у посебном пасусу (или 

поглављу); 

‒ закључак: објаснити како претходно наведени и објашњени 

аргументи потврђују одговор на истраживачко питање (тезу). 

• Семинарски рад, у Word (doc) формату, слати на адресу 
goran.tepsic@fpn.bg.ac.rs до датума који ће бити накнадно утврђен. 

• Назив фајла формирати на следећи начин: презиме_име_наслов 
семинарског рада, пример: Петровић_Петар_Семинарски рад. 

 

 


