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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ РЕДОВНОГ ПРОФЕСОРА ПРОФ.  

ДР ЧАСЛАВА Д. КОПРИВИЦЕ 

(за период од 2017 до 2022. године) 

 

1. Научни допринос  

Монографије 

Homo maximus. Елементи философије спорта, Укронија, Београд, 2018, стр. 442, ISBN: 

978-86-6002-020-0 (М41). 

Српски пут. Искуства разабирања истиноликости у недоба дубоке смутње, Catena 

mundi, Београд, 2018, стр. 445 (збирка публицистичких и научних чланака и студија). 

 

Чланци и студије 

„Има ли 'правог' хуманизма? Модерни хуманизам између многоликости и 

неутемељености“, Зборник Крушевачке филозофско-књижевне школе 18, Крушевац, 

2017, стр. 138–162 (М61). 

 „Starke Grenzen – weiche Kerne. Eine Besinnung auf das Verhältnis der europäischen Praxis 

der Grenzziehung und das Phänomen der Identitätsbildung“ [Тврде границе – мека 

језгра. Рефлексија о односу европске праксе повлачења граница и феномена градње 

идентитета], у: Madalina Diaconu/ Bianca Boteva-Richter (прир.), Grenzen im Denken 

Europas. Mittel- und Ostueropäische Ansichten, New academic press, Wien, 2017, стр. 

111–133 ISBN: 978-3-7003-2065-4 (М14). 

„Ванредно стање у маргиналном свијету живота. Размишљања о Савићевој херменеутици 

ситуације“ Трећи програм 165 (2015), стр. 44–88 (М51). 

„Философија као образовање и/или професија“, Годишњак Факултета политичких наука 

XI/18 (2017), стр. 9–24 (М51). 

Р. Кубат, П. Драгутиновић (прир.) Лексикон библијске егзегезе, Службени гласник – 

Православни богословски факултет, Београд, 2018, одреднице: 1) Просветитељство 

(стр. 347–349), 2) Релативизам (стр. 361–362), 3) Рецепција (стр. 374–375), 4) 

Стапање хоризоната (стр. 420–421), 5) Фактичност (стр. 462), 6) Херменеутички 

круг (стр. 482–484), Београд, 2018, ISBN: 978-86-7405-192-4 (М16 х 6). 



2 
 

„Медиј као крхки апсолут – о епохалној побједи несуштаствености“, Зборник Крушевачке 

филозофско-књижевне школе бр. 19 (Филозофија, књижевност и нови медији), 

Крушевац, 2018, стр. 25–34 (М61). 

„Дух и сјећање. О односу двају кардиналних појмова Хегелове мисли“, А. Лукић (прир.) 

Филозофија етоса. Споменица Симу Елаковићу, Београд, 2018, стр. 142–152 (М45),  

„Laudatio Imperii. Несвоевременные размышления после заката одной ‘великой идеи’ 

[Слављење Империје. Несавремена разматрања након заласка једне „велике идеје“]“, 

Δόξα / Докса 2 (30), Одесса, 2018, стр. 22–32 (М51). 

„Возможность конституирования цивилизации/культуры как коллективного 

социоисторического актора“ [Могућност заснивања цивилизације/културе као 

колективног актера], Научный результат. Социальные и гуманитарные 

исследования, том 1/5 (2019), стр. 4–15 (М51). 

„Синдром идентичности глубокого приграничья. Приложения к пониманию Kраины“ 

[Синдром идентитета дубоког приграничја. Прилози разумијевању крајине], Журнал 

фронтирных исследований 4.2 (2019), стр. 257–295 (М22).  

„Философский взгляд на Империю в пост-версальском свете: метафизика империи“ 

[Философски поглед на Империју у постверсајском свијету. Метафизика империје], 

П. Боянич (ур.), Война и ответвеннность в рефлексии интеллектуалов (1918–1938), 

Кабинетный ученый, Москва–Екатеринбург, 2019, стр. 84–101 (М14). 

„Общество: операциональное определение и эпистемический генезис“ [Друштво. 

Оперативно одређење и епистемичка генеза], Научный результат. Социальные и 

гуманитарные исследования 4/5 (2019), стр. 4–15 (М51). 

„Аутобус ни не треба гурати. Анализа Бергер-Лукманове философије без 

философије“, Гласник Етнографског института САНУ (2019) LXVII (1), стр. 63–76 

(М23). 

„Рођење спорта из духа агоналне ексцентричности“, Физичка култура (2019) 73 (2), стр. 

163–173 (М51). 

„Брига о узору. Размишљања о трагањима за правим путем Александра Никитовићa“, у: И. 

Деретић/ А. Кандић (ур.), Историја српске филозофије IV. Прилози истраживању, 

Београд, 2019, стр. 505–532 (М44). 
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„Вјера, знање и срећа. О троструком коријену модерног песимизма“, у: М. Петковић 

(ур.), 18. међународна филозофска школа „Felix Romuliana“, Зајечар, 2019, стр. 69–

98 (М31). 

„Философија и књижевност у ХХ стољећу између српског и југословенског – оглед о 

националнокултуралним одликама дискурзивножанровских колективитета“, у: М. 

Недић/ М. Петровић (ур.) Сто година од оснивања Југославије. Искуство српске 

књижевности, филозофије и културе (Излагања на 28. заседању крушевачке 

филозофско-књижевне школе), Крушевац, 2019, стр. 39–60 (М62). 

„Вјера и установа. Социоонтолошки аспекти настанка и постојања Српске православне 

цркве“, у: В. Чоловић и др. (ур.), Државно-црквено право кроз векове: (Зборник 

радова са међународне научне конференције), Београд–Будва, Институт за упоредно 

право – Митрополија црногорско-приморска, 2019, стр. 581–599 (М31). 

 „Навођење Минервине сове. У 'дијалогу' са Жуњићевим промишљањем епохалности“, у: 

Д. Баста и други (прир.) Ум у времену. Споменица о годишњици смрти Слободана 

Жуњића, Београд, 2020, стр. 129–154 (М42). 

„На путу ка животном дјелу – између теоријског opus-а и дјеловања. Запажања уз списе 

Милана Брдара“, Зборник Матице српске за друштвене науке 174 (2/2020), стр. 255–

270 (М24). 

„Косовски завјет као философија српске повијесне егзистенције“, у: Бранимир Нешић 

(прир.), Catena mundi IV. О националном идентитету Срба, Београд, 2020, стр. 908–

918 (М42). 

„Посљедњи Галебов лет или о Десничиној метафизичкој танатографији“, у: М. Недић, М. 

Петровић (прир.), Зборник крушевачке Филозофско-књижевне школе бр. 21, 

Крушевац, 2020, стр. 97–125 (М61). 

„Кοινωνία καὶ μυθο-λογία. Огледање о грчку старину о колективноантрополошким 

претпоставкама постојања заједнице“, Годишњак Факултета политичких наука 

14/23 (2020), стр. 15–37 (М51). 

 „Модерни заплети са страхом. О значењу појма и о историјској генези феномена 

несигурности“,у: М. Бодин (прир.), 19. међународна филозофска школа „Felix 

Romuliana“, Зајечар, 2020, стр. 53–76 (М31). 
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“The Concept of Engagement”, Philosophy and Society [Filozofija i društvo] 31/2 (2020), стр. 

177–193 (М51). 

„Биће и установа. Философско-историјска анализа програмска запажања уз питање 

обликовања српског духовно-културног простора“, у: Драган Станић и други (прир.), 

Српски културни простор. Устројство, вредности, проблеми I, Нови Сад, Матица 

српска, 2020, стр. 58–77 (М61). 

„Археологија ангажовања. Духовноповијесне претпоставке појаве појма и његово 

операционализовање код Сартра“, у: Д. Михаиловић и В. Јеремић (прир.), Феномен 

Сартр. Мисао у покрету, Београд, Универзитетска библиотека „Светозар 

Марковић“, 2020, стр. 93–109 (М61). 

„Пандемијски, про-страшени свијет. Покушај феноменолошке анализе искуства (и) 

стварности у радикално прелазном стању“, Критика. Часопис за филозофију и 

теорију друштва 2 (2020), стр. 203–227 (М54). 

 „Jenseits des radikalen Humanismus. Ein Versuch der Kritik des Heterozentrismus von 

Burkhard Liebsch”, Philosophy and Society [Filozofija i društvo] 31/4 (2020), стр. 577–

587 (М51). 

„Событие: к филологическо-философическому прояснению“ [Догађај. О филолошко-

философском разјашњењу], Научный результат, том 6, 2, 2020, стр. 4–20 (М23). 

„Велики инквизитор – психоисторијска дијалектика побуњеног сљедбеника“, Зборник 

Матице српске за друштвене науке 4/176 (2020), стр. 471–498 (М24). 

„Космичка драма људскога бивања. Размишљања уз рецепцију Његоша митрополита 

Амфилохија Радовића“, у М. Кнежевић/ Р. Кисић (ур.), Вера и мисао у вртлогу 

времена. Међународни зборник радова у част митрополита Амфилохија (Радовића) 

и епископа Атанасија (Јевтића),Београд–Подгорица–Фоча, 2021, стр. 505–520 

(M44). 

„Philosophia particeps. На раскршћима теорије и егзистенције у мисли Габријела 

Марсела“, у: М. Кнежевић (ур.), Philosophos – Philotheos – Philoponos. Studies and 

Essays as Charisteria in Honor of Professor Bogoljub Šijaković on the Ocassion of His 

65th Birthday, Београд–Подгорица, 2021, стр. 606–636 (М14). 

„'Свјетско знање'. историјској генези комуникативно-културног монопола Запада“, 

Годишњак Факултета политичкиха наука 26 (2021), стр. 11–33 (М51). 

http://journal.instifdt.bg.ac.rs/index.php?journal=fid&page=article&op=view&path%5B%5D=922
http://journal.instifdt.bg.ac.rs/index.php?journal=fid&page=article&op=view&path%5B%5D=922


5 
 

„Образовање народа као постајање ка суштини. Онтолошка разматрања о духовној страни 

етнопојезе“, С. Владушић, С Шљукић (прир.), Нација и образовање, Нови Сад, 

Матица српска, 2021, стр. 175–199 (М61). 

 „Чији је српски језик? Начелна размишљања наспрам сасвим 'неначелне' ситуације“, у: И. 

Бјелаковић, В. Савић (прир.), Положај српскога језика у савременом друштву. 

Изазови, проблеми, решења, Нови Сад, Матица српска, 2021, стр. 229–239 (М61). 

„Bojevniška eksistenca v delih Ernsta Jüngerja in Stanislava Krakova“ [Ратничка егзистенција 

у дјелима Ернста Јингера и Станислава Кракова], Primerjalna književnost 45/2 (2022), 

стр. 101–115 (на словеначком М23). 

„Матија Ненадовић као активни свједок српске реалне реисторизацијје”, Зборник Матице 

српске за друштвене науке 183/3 (2022), стр. 401–414 (М24). 

„De personabus novis. Генеалогија демонургије 'подземних' ликова Достојевскових Злих 

духа“, Специјални број Годишњака ФПН поводом 200 година рођења Ф. М. 

Достојевског стр. 145–175 (М51). 

„Свједок, свједочанство и свједоштво. О могућностима спекулативне метасемантичке 

анализе“, Зборник Крушевачке филозофско-књижевне школе бр. 22, Крушевац, 2022, 

стр. 39–59 (М61). 

 

2. Наставна делатност на свим нивоима с оценама студената 

Предавани предмети: Философија (ОАС – обавезни), Социјална онтологија (ОАС – 

изборни), Философија културе (МАС - изборни), Историја слике света и основни 

феномени европске културе (ДАС - изборни) 

Оцене студената: 

- Философија, 2022. – Међ. односи: 4.55 (укупна просечна оцена) 

- Социјална онтологија, 2020/21. – Новинарство: 4,70 (укупна просечна оцена). 

- Социјална онтологија, 2019/20. – Међ. односи: 5.00 (укупна просечна оцена) 

- Социјална онтологија, 2017/18. – Новинарство: 4,62 (укупна просечна оцена) 

- Философија културе, 2020/21. – 4,83 (укупна просечна оцена) 

- Философија културе, 2019/20 – 4,78 (укупна просечна оцена). 

 
 Већина упитника за овај период (посљедњих 5 година) није доступна, или није у уредном стању (наводи се 

да ниједан студент није попуњавао анкету, иако се изводи просјечна оцјена), или се дају оцјене из предмета 

који се одавно не држ. 
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3. Менторства мастерских и докторских радова 

Докторат: Наташа С. Миловић, „Човек из више димензија. Обличја спреге самосвести, 

жеље и рођености и политичност њеног егзистенцијалноонтолошког и 

повесноонтолошког смисла“, (одбрањен: јул 2022, ФПН). 

 

4. Учешћење у пројектима и руковођење њима 

- Историја српске философије (Министарство науке и технолошког развоја 

Републике Србије; руководилац: проф. др Ирина Деретић; 2010–2019) 

- Етос српске модерности (Матица српска; руководилац: проф. др Драган Проле; 

2021–2024). 

 

5. Стручно-професионални ангажман (редакција, рецензије) 

- Уредник за философска издања у Академској књизи Нови Сад (библиотека: 

Epimeleia) – 2007 – 

- Данило Н. Баста, 'Црне свеске' и Хајдегеров антисемитизам. Херменеутичко-

критички преглед, Досије студио – Гутенбергова галаксија, Београд, 2022 

(Филозофија и друштво 32/1 [2021], стр. 140–145). 

 


	- Данило Н. Баста, 'Црне свеске' и Хајдегеров антисемитизам. Херменеутичко-критички преглед, Досије студио – Гутенбергова галаксија, Београд, 2022 (Филозофија и друштво 32/1 [2021], стр. 140–145).

