
Табела 5.2 Спецификација предмета  
Студијски програм: Основне академске студије новинарства  
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: Културне политике 
Наставник (презиме, средње слово, име): Марић Д. Ратка  
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: 
Циљ предмета  Сврха овог једносеместралног изборног курса је упознавање са циљевима, инструментима 
и моделима културне политике на голбалом и локланом нивоу.  Курс пружа сазнања неопходна за 
разумевање различитих културних система и основних области примене културне политике и за активно 
учешће у формулисању њених циљева и избор примерених инструмената за њену реализацију. Посебно се 
обрађује методе и технике социокултурне анимације усмерене на оснаживање културно маргиналних 
друштвених група.  
Исход предмета  Студенти треба да се оспособе да критички посматрају и разумеју савремене културне 
политике на националном и надноционалном нивоту, те да буду оспособљени за  за анализу система 
културних институција и њиховог организовања кроз разумевање њеног односа са полититичким, 
економским и правним подсистемима глобалног друштва.  
 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Објшањење појмова. Културна политика и култура као политика. Модели културне политике. 
Инструменти културне политик. Евалуација културних политика. Европске културне политике-
националне и наднационалне, Културна политика у мултикултурним друштвима. Културна политика и 
економија културе. Културна дипломатија и међународна културна сарадња. Културна политика и 
културне мреже.  
Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Вежбе на којима ће се обрађивати текстови неопходни за успешно полагање испита и критички 
анализирати културни феномени који се обрађују на курсу.  
Литература Прњат, Б. 2006. Увод у културну политику. Нови Сад: Стилос.  Драгићевић Шешић, М. и Б. 
Стојковић 2003. Култура-менаџмент-анимација-маркетинг. Београд: Клио, стр. 34-61. Стојковић, Б. 1995. 
Културна политика европске интеграције. Београд: Институт за европске студије. Прелић, М. 2012. 
Мултикултурализам – расправа која траје. Зборник Матице српске за друштвене науке 139: 139-149.  
 
Број часова активне наставе Остали часови 
Предавања: 
3 

Вежбе: 
1 

Други облици наставе: Студијски 
истраживачки рад: 
 

Методе извођења наставе 
Предавања и вежбе. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања  писани испит 50 
практична настава  усмени испт  
колоквијум-и 50 ..........  
семинар-и    

 
 


