
Табела 5.2 Спецификација предмета  
Студијски програми: МАС културологије, МАС политик. – студије рода, МАС – ИМАС југоисточне Европе 
Врста и ниво студија: Мастер академске студије 
Назив предмета: Култура социјализма и постсоцијализма 
Наставник (презиме, средње слово, име): Симић Н. Марина 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ:6 
Услов: 
Циљ предмета 
Циљ овог курса је да понуди разумевање континуитета и дисконтинуитета у култури социјализма и постсоцијализма 
(од уметности до свакодневног живота) у бившој Југославији. На курсу се разматрају различити и често 
контрадикторни начина на који су се драматичне промене у Источној Европи од 1989. године до данас рефлектовале 
на културне праксе у овом делу света. Основни циљ курса је да савремене културне праксе на тлу бивше Југославије 
смести у шири контекст постсоцијалистичке трансформације у Европи и истакне сличности и разлике између 
трансформације културе у бившој Југославији и остатку Европе. 

Исход предмета  
По успешном завршетку курса студенти би требало да буду оспособљени да критички оцењују и разумеју однос 
између културних пракси социјализма и постсоцијализма и разумеју начине на који су се велике друштвене и 
политичке промене одражавале и конституисале у свакодневним културним праксама њихових протагониста. 

Садржај предмета 
Теоријска настава 
Шта је био реално постојећи социјализам и шта долази после њега; Специфичности постсоцијалистичке 

трансформације у бившој Југославији; Нови обрасци идентификације и припадања (заједница и нација, род и 

култура); Специфичности идентификације и припадања у бившој Југославији (рурална и урбана култура) ; Култура 

отпора; Популарна култура у социјализму и после њега;  Уметност у социјализму и после њега;Свакодневни живот и 

естетика; Нови обрасци и значења потрошње; Слободно време и туризам ; Идеологија транзиције и свакодневна 

култура 

Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Вежбе и студентске презентације на којима студенти излажу своје истраживање једног културног феномена из 
социјализма или постсоцијализма.  
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Број часова активне наставе Остали часови 
Предавања: 
3 

Вежбе: 
0 

Други облици наставе: Студијски 
истраживачки рад: 
1 
 

Методе извођења наставе 
Предавања, вежбе. 
 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања  писани испит 70 
практична настава  усмени испт  
колоквијум-и  презентација пројекта 30 
семинар-и    

 


