
Табела 5.2 Спецификација предмета

Основне академске студије политикологијеСтудијски програм:

Назив предмета: Политичка култура

Број ЕСПБ: 7
Статус предмета: Обавезан

Услов:
Циљ предмета
Већ прве године транзиције у посткомунистичким земљама показале су да ће консолидација демократије бити у великој мјери условљена 
трансфером наслијеђене ауторитарне политичке културе у демократску политичку културу. Док је за трансформацију политичких институција 
(вријеме правника) и њихово практично уходавање (вријеме политичара) било потребно свега неколико година за промјену политичке културе 
(вријеме грађана) потребне су деценије (Дал). То је реактуелизовало сложену и контраверзну тематику политичке културе као и сродних феномена
као што су „национални менталитет“, „колективни карактер“ и сл., али истовремено и упозорење неких аутора да су ови појмови „супстанцијално 
спорни“ и да емпиријска истраживања нису ни потврдила ни оспорила њихово постојање. Садржај политичке културе, њени формативни фактори, 
њене функције, њен однос према политичким институцијама, механизми њене измјене, различита теоријски приступи и сл. посебно су важни и 
занимљиви за истраживање на подручју земаља западног Балкана. Упркос стартној предности, земље и народи ове субрегије заостале су на путу 
демократске транзиције и консолидације, поред осталог и због укрштених политичких подкултура, наслијеђених још из предкомунистичких времена.

Исход предмета
Очекује се да ће студенти, након реализације овог курса бити оспособљени да компетентно прате и критички 
анализирају одговарајуће политичке феномене, односе и процесе како на глобалном политичком плану тако и, 
посебно, у земљи и регионалном окружењу.

Садржај предмета

Литература
а) основна
-Габријел Алмонд и Сидни Верба: Цивилна култура, Загреб 2000. (13-40, 63-195, 406-429)
-Милан Матић: “Политичка култура“, ЕПК, Савремена администрација, Београд 1993. (830-840)
-Милан Подунавац: „Политичка култура и политички односи“, Радничка штампа, Бгд. 1984. (58-121)
-Мирјана Васовић: „У предворју политике“, Службени Гласник, Београд 20007. (23-59, 109-144)
-Ненад Кецмановић: „Домети демократије“, Чигоја, Београд 2005. (46-143)
-Милан Матић: „Српска политичка традиција“, Институт за политичке студије, Београд 1998. (149-169)

Методе извођења наставе:
Настава ће се изводити у облику предавања, вјежби, дискусија и семинарских радова.

Оцена знања
активност у току предавања 10; колоквијуми 40; усмени испит 40; семинари 10

др Кецмановић И. Ненад;  Вранић М. Бојан

Врста и ниво студија: основне академске студије

Број часова активне наставе предавања: ДОН:1вежбе: СИР:

Наставници:

3

Теоријска настава
Теоријски приступ политичкој култури; Политичка култура, национални менталитет, колективни карактер; 
Политичка социјализација и политичка култура; Теорија примарности и теорија рецентности; Формативни фактори
и функције политичке културе; Политичке институције и политичка култура; Типови политичке културе по Алмонду
и Верб; Политичка култура и политичке промјене; Политичка култура и нови таласи демократизације; Од 
ауторитарне ка демократској политичкој култури; Европеизација, глобализација и политичка култура; О 
„балканским психолошким типовима“ (Цвијић, Дворниковић); Политички систем и политичке подкултуре сложених 
држава
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад


