
 
 

Студијски програм/студијски програми: Регионални мастер студија мира 
Врста и ниво студија:  Мастер академске студије 
Назив предмета: Култура мира  
Наставник (Презиме, средње слово, име):  проф. др Накарада П. Радмила 
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Циљ предмета 
Култура мира је интердисциплинарни курс који се заснива на премисама различитих научних дисциплина, као што 
су: политикологија, филозофија мира, аксиологија, студије културе, студије мира, полемологија, студије религије, 
социологија идентитета, итд. Овај курс има за циљ да понуди скуп теоријских знања који ће омогућити студентима 
да размишљају о миру у новим сазнајним категоријама, да повезују изградњу мира са различитим, често 
супротстављеним, културним наративима, да усвоје нови вредносни речник као неопходну основу за делотворно 
истраживање мира, те да, истражујући различите културне форме у својим срединама, створе услове за 
минимизирање културе насиља. 
 
Исход предмета  
Завршавањем овог курса студенти ће стећи знање и практичне вештине које ће им омогућити да посматрају 
друштвену стварност и посебно изградњу мира из мултикултурне и мултидисциплинарне преспективе. Стећи ће и 
увид у то колики значај у сукобима имају вредности и каква је њихова улога. Стечене вештине и знање о 
ограничавању и преусмеравању деструктивног и насилног друштвеног понашања моћи ће да примене на проблеме 
и сукобе у сопственим заједницама и радним окружењима. 
 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
1. Фотографија историје: насиље као константа људске цивилизације; 2. Насиље и суверенитет: организована 
промоција културе насиља. Политичка филозофија и култура мира; 3. Глобализација и нови вредносни наративи: 
аксиологија нових мировних форми; 4. Појам, дефиниције, садржај, филозофски корени културе мира: однос 
културе мира са другим дисциплинама и путевима спознаје; 5. Истраживање једног посебног односа: религија и 
мир. Улога кључних теолошких мислилаца у стварању културе мира; 6. Интеркултурно разумевање. Критички 
приступ Дитера Зенгхаса односу културе и цивилизације. Мултикултурализам, мултикултурне заједнице и 
изградња културе мира; 7. Да ли је могућа изградња локалне, регионалне и глобалне културе мира; 8. Стивен 
Пинкер и теоријска основа нове људске будућности. Да ли је могуће суспендовати насиље упркос људској природи; 
9. Подстицање културе мира у (пост)конфликтној заједници. Студија случаја: западни Балкан. Микростудија 
случаја: Србија; 10. Од теорије мира до мировног деловања: изградња мировних вештина као претходни услов за 
афирмацију културе мира; 11. Култура порицања vs. култура сећања: трансформација културе насиља у културу 
мира. Меморијална култура у функцији изградње културе мира; 12. ОУН и култура мира. УНЕСКО у функцији 
изградње светске културе мира и ненасиља. Нобелова награда за мир: контроверзе, заблуде и очекивања 
афирмације политичког мира. Култура наде 
Литература  
а) основна 
Voltaire: Rasprava o toleranciji, Utopija, Beograd, 2005. (ili bilo koje drugo izdanje); Thomas Weber: Conflict Resolution 
and  Gandhian Ethics, The Gandhi Peace Foundation, New Delhi, 1991; Folkhard Knige, Norbert Fraj: Podsećanje na 
zločine - rasprava o genocidu i ubistvu naroda, Platoneum, Novi Sad, 2011; Diether Senghaas: The Clash within 
Civilisations: Coming to Terms with Cultural Conflicts, Routledge, 2011; Steven Pinker: The Better Angels of Our Nature: 
Why Violence Has Declined, Brilliance Audio, 2012.  
б) допунска 
Fredrik S. Heffermehl (ed.): Peace is possible, International Peace Bureau, 1999; Jacques Haers, Felix Wilfred, Kristen 
Justaert, Yves de Maeseneer (ed.): Pomirenje - moć milosti, Concilium, međunarodni teološki časopis, hrvatsko izdanje, ex 
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Број часова  активне наставе:  Остали часови 
Предавања: 

2 
Вежбе: 

1 
Други облици наставе: 
 

Студијски 
истраживачки рад: 1 

Методе извођења наставе 
предавања, вежбе, студије случаја, радионице, мапирање сукоба 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 20 писмени испит  
практична настава  усмени испт 50 
колоквијум-и 30 ..........  
семинар-и    


