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У на сто ја њу да све о бу хват но 

и про ду бље но са гле да ју сло же
не од но се обра зо ва ња и дру
штва са вре ме ни те о ре ти ча ри 
са под руч ја со ци о ло ги је и срод
них на уч них ди сци пли на пред
ста вља ју и ана ли зи ра ју број на 

пи та ња и про бле ме пре те жно 
те о риј ског, али и прак тич ног 
ка рак те ра.1) Та ко су у сре ди шту 
њи хо вог ис тра жи вач ког ин те ре
са ве о ма че сто прет по став ке за 
кон сти ту и са ње и де фи ни са ње 
со ци о ло ги је обра зо ва ња, исто
риј ски раз вој ове ди сци пли не, 
обра зов не ре фор ме и оп та ни
за ци о на ана ли за, као и обра
зо ва ње „ви со ко ква ли фи ко ва
не рад не сна ге“ (Levinson, Ed., 
2002), ути цај со ци јал не ди фе
рен ци ја ци је на шко лу и обра зо
ва ње и по ло жа ја на став ни ка као 
со ци јал не и и про фе си о нал не 
гру пе (Сузић, 2001; Oeuvrard, 
2003; Ивковић,2004, и др.), ана
ли зе те о риј скоме то до ло шких 
осно ва со ци о ло ги је обра зо
ва ња (Зборовский,  Шуклина, 
2005, и др.) и мно штво дру гих 
зна чај них фе но ме на из ње ног 
де ло кру га. Сто га ни је ни ма ло 
јед но став но упу сти ти се у ово 
на уч но и ака дем ско „под руч

1) Ви де ти, на при мер: Н. Су зић (2001), 
Социологија образовања, Срп ско Са
ра је во, За вод за уџ бе ни ке и на став на 
сред ства Ре пу бли ке Срп ске; D. Le vin
son, Gen. Ed. (2002), EducationandSo-
ciology,En Encyclo pe dia, Ro u tled ge Fal
mer, New York; M. Ca co u a ult, F. Oeuv
rard (2003), Sociologiedal’education,La 
Déco u ver te, Pa ris; M. Ив ко вић (2004), 
Социологијаобразовања:одабранете-
ме,Учи тељ ски фа кул тет, Вра ње; Г. Збо
ров ский,  Е. Шу кли на (2005), Социоло-
гияобразования,Мо сква, Гар да ри ки. 
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је“, из на ћи не ке но ве по ја ве за 
ана ли зу и на ро чи то при бли жи
ти ову сло же ну ма те ри ју ко ји
ма је со ци о ло ги ја обра зо ва ња, с 
јед не стра не, ма ње по зна та об
ласт сту ди ја, а са дру ге стра не, 
по треб на и из не што спе ци фич
ни јег аспек та. То је, чи ни ми 
се, би ла иде ја во ди ља др Јо ва на 
Ба зи ћа, про фе со ра Учи тељ ског 
фа кул те та у Ле по са ви ћу при
ли ком осми шља ва ња и раз ви ја
ња тек ста: Друштвениаспекти
образовања.

Књи га осим пред го во ра и 
са жет ка, са др жи три по ве за не 
це ли не: Образовањеиполити-
ка, Болоњски процес и засебне
огледе о друштвеним аспек-
тима образовања.У пр вој те
мат ској це ли ни проф. Ба зић у 
осно ви раз ма тра ме ђу за ви сност 
од но сно раз ли чи те аспек те од
но са обра зо ва ња и по ли ти ке 
што је од у век ак ту ел на те ма у 
со ци јал ним на у ка ма. Још тач
ни је, он се ба ви ко ли ко ути ца
јем по ли ти ке на обра зо ва ње то
ли ко и ути ца јем обра зо ва ња на 
по ли ти ку, с пра вом ис ти чу ћи да 
се по ли тич ка тра ди ци ја и по ли
тич ка со ци ја ли за ци ја, као бит не 
ком по нен те по ли тич ке кул ту ре, 
до ти чу „обра зо ва ња. По себ но 
оног де ла обра зо ва ња ко је има 
нај ве ћи ути цај на по ли ти ку и 
по ли тич ко по на ша ње, а то је 
по ли тич ко обра зо ва ње...“ (стр. 
26) уз ва жну на по ме ну да се 
при том не сме и не мо же оста ти 
на сти ца њу „са зна ња о по ли ти
ци“, јер је исто та ко нео п ход но 

при пре ми ти мла де и од ра сле за 
пар ти ци па ци ју у дру штве ним 
ак тив но сти ма од но сно „за пре
у зи ма ње од го вор но сти и по ли
тич ких оба ве за у дру штву...“ 
(Исто), што је су шти на и сми
сао сва ког здра вог кон цеп та 
гра ђан ског обра зо ва ња. 

Сто га ни је ни ма ло слу чај но 
што се аутор о овом де лу књи
ге ба ви гра ђан ским вас пи та њем 
из раз ли чи тих пер спек ти ва: из 
пер спек ти ве раз у ме ва ња ње
го вог кон цеп та, од но сно цен
трал не те ме у ве ћи ни зе ма ља 
у тран зи ци ји да нас, из аспек та 
од но са гра ђан ског и на ци о нал
ног у вас пи та њу у про свет ној 
по ли ти ци Ср би је, као и из угла 
за сту пље но сти гра ђан ског вас
пи та ња и ве ро на у ке у шко ла ма 
Ра шког окру га. Та ко су „упо ри
шне тач ке“ ауто ра у те о риј ској 
ела бо ра ци ји кон цеп та гра ђан
ског вас пи та ња де мо кра ти ја, 
обра зо ва ње за де мо кра ти ју, гра
ђан ско дру штво, од но сно на ци
о нал ни и гра ђан ски са др жа ји у 
на став ним пла но ви ма и про гра
ми ма, док је ње го ва ем пи риј ска 
ве ри фи ка ци ја у ал тер на ци ји са 
ве ро на у ком от кри ла мно ге по
те шко ће и про ти ву реч но сти. То, 
још пре ци зни је ис ка за но, зна чи 
да се на став ни про грам и на
став не стра те ги је у окви ру из
во ђе ња на ста ве из оба пред ме та 
мо ра ју „стал но пре и спи ти ва ти 
и ино ви ра ти но вим са др жа ји ма, 
на ро чи то оним ко ји афир ми шу 
уни вер зал не људ ске вред но сти 
и ко ји су ко ре спо дент ни са ци
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ви ли за циј ски до стиг ну ћи ма“ 
(стр. 101).

У дру гом де лу Ба зи ће ве 
књи ге под на зи вом „Бо лоњ ски 
про цес“ пред ста вље на су три 
тек ста ко ја има ју за циљ да чи
та о це по дроб ни је упо зна ју са 
раз ли чи тим аспек ти ма ре фор ме 
ви со ког обра зо ва ња у Ср би ји. 
У том сми слу по себ ну па жњу 
при вла чи текст – „Бо лоњ ски 
про цес у Ср би ји“ ко ји је, ка ко 
проф. Ба зић с пра вом ис ти че 
ве ли ки иза зов за на ше ви со ко 
обра зо ва ње, још увек не спрем
но за ње го ву истин ску им пле
мен та ци ју. При том аутор ука зу
је и на пред но сти и на не до стат
ке Бо лоњ ског про це са у Ср би ји 
са очи глед но кри тич ком дис
тан цом пре ма кон цеп ту уни вер
зи те та ко ме је у осно ви ис кљу
чи во „тр жи шна ло ги ка“ уте ме
ље на у „иде о ло ги ји и стра те ги
ји мул ти на ци о нал них ком па ни
ја“ (стр. 108). Ба зи ће ве оце не 
о Бо лоњ ском про це су су од ме
ре не и из ни јан си ра не, уз ве о ма 
до бру ре флек си ју на истин ске 
про бле ме и про ти ву реч но сти 
то ком ње го ве ре а ли за ци је у ви
со ко школ ским уста но ва ма у 
Ср би ји од школ ске 2006/2007. 
до да нас. Он ука зу је на те шко ће 
у по ступ ку акре ди та ци је ви со
ко школ ских уста но ва у Ср би ји 
ко ји је тра јао „ду же не го што је 
то За ко ном би ло пред ви ђе но“, 
али и на мно га дру га зна чај на 
пи та ња и про бле ме по ве за не 
са ор га ни за ци јом на ста ве (јед
но сем страл ни пред ме ти, по ве

ћа на „ад ми ни стра тив на функ
ци ја“ на став ни ка, усит ња ва ња 
на став них пред ме та, и др.). То 
су оце не ко је се че сто из но се и 
у дру гим кул тур нопе да го шким 
сре ди на ма без пре тен зи је и на
ме ре да се оспо ри зна чај и по
тре ба афир ма ци је Бо лоњ ског 
про це са као ци ви ли за циј ске и 
европ ске вред но сти. Та ко раз
у ме ва ње ње го ве су шти не и 
сми сла под ра зу ме ва уса гла ша
ва ње на ци о нал ног и гло бал ног, 
на шта с пра вом ука зу је Ба зић: 
„Уче ство ва ње у про це су евро
пе и за ци је мо ра ју се по зна ва ти 
вла сти ти ко ре ни и кул тур но на
сле ђе. Пу тем тра ди ци је не гу је 
се кул тур ни иден ти тет и кул
тур на ра зно вр сност. Обра зо ва
ње сво јом фи ло зо фи јом и сво
јим про гра ми ма тре ба да, по ред 
оста лог, по мог не љу ди ма да 
упо зна ју сво ју и дру ге кул ту ре 
што до при но си раз во ју све сти 
о за јед нич ким еле мен ти ма у на
сле ђу чо ве чан ства“ (стр. 140). 
Дру га чи је ре че но, бит но је да 
Бо лоњ ски про цес по шту је ра
зно вр сност обра зов них си сте
ма на под руч ју Евро пе, од но сно 
ње ну дру штве нопо ли тич ку, 
еко ном ску, фи ло зоф ску, кул
тур ну и вер ску ра зно вр сност 
на ко је се с раз ло гом ука зу је и 
у дру гим ре ле вант ним фи ло
зоф скосо ци о ло шким и пе да го
шким из во ри ма.

Вре дан па жње је и део књи ге 
ко ји се од но си на уло гу ви со ког 
обра зо ва ња у из град њи на ци о
нал не без бед но сти Ср би је о че
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му у на шој струч ној ли те ра ту ри 
не по сто ји до вољ но ре ле вант
них ана ли за. Реч је, ме ђу тим, 
о озбиљ ном иза зо ву за на шу 
др жа ву и њен обра зов ни си
стем, што је одав но пре по зна то 
у мно гим дру гим зе мља ма, на 
при мер у Ру ској Фе де ра ци ји, 
али и у на шем су сед ству. Сто
га би са зна ње ауто ра о то ме да 
су го то во сви на став ни са др жа
ји ко ји су ре ле вант ни за на ци о
нал ну без бед ност „из ба че ни из 
шко ле и уни вер зи те та“ ва ља ло 
схва ти ти крај ње озбиљ но и од
ба ци ти та кву евро пе и за ци ју и 
пост мо дер ни зам.

У тре ћем де лу Ба зи ће ве 
књи ге на ла зе се че ти ри за себ
на огле да у ко јим се ана ли зи ра
ју раз ли чи те те ме и про бле ми 
дру штве них аспе ка та у обра зо
ва њу: до жи вот но обра зо ва ње за 
одр жи ви раз вој, ин фор ма ци о
ноко му ни ка ци о не тех но ло ги је 
у обра зо ва њу, устав но уре ђе ње 
обра зо ва ња у Ср би ји и обра зов
ни про фил по ли тич ких ели та 
у др жа ва ма на ста лим из бив
ших ре пу бли ка СФРЈ. Реч је о 
те ма ма ко је не на ла зи мо у ме
ни по зна тој срод ној ли те ра ту ри 
код нас и у све ту, не са мо због 
бо гат ства дру гих про грам ски 
са др жа ја, не го и ра ди спо ри јег 
пре по зна ва ња ка ко би Е. Мо-
рен ре као „ду ха вре ме на“. То 
је основ ни раз лог што је пи сац 
тек ста сво ју па жњу усме рио и 
на до жи вот но обра зо ва ње за 
одр жи ви раз вој ко је се пра вил
но раз у ме „и у кон тек сту дру

штве них од но са и тех но ло шког 
раз во ја, јер оно бит но ути че 
на фор ми ра ње дру штве не све
сти, вред но сти и ин те ре са, као 
и дру штве них про ме на по жељ
них за одр жи ви раз вој“ (стр. 
168). Слич ни раз ло зи ге не ри са
ли су ње гов ин те рес за ана ли зу 
ме ста и уло ге ин фор ма ци о но
ко му ни ка ци о них тех но ло ги ја у 
обра зо ва њу од но сно нео п ход
ност оства ри ва ња јед ног но вог 
кон цеп та и у срп ском дру штву 
– кон цеп та ин фор ма тич ке пи
сме но сти. Исто вре ме но, чи
ни се  да је Ба зи ће ва ана ли за 
устав ног уре ђе ња обра зо ва ња у 
Ср би ји дво стру ко мо ти ви са на: 
зна ча јем ко је обра зо ва ње има 
„у скло пу мно гих по ли тич ких и 
прав них пи та ња устав ног уре
ђе ња“, али и по тре бом сту де на
та да се на што са же ти ји на чин 
упо зна ју са устав ним „де фи ни
са њем“ обра зо ва ња у Ре пу бли
ци Ср би ји. Ако се струч на ли
те ра ту ра и до са да ба ви ла ути
ца јем ели та на ре фор му обра
зо ва ња (Ви де ти: Levinson,Gen.
Ed. (2002), и др.) Ба зи ћев текст 
о обра зов ном про фи лу по ли
тич ких ели та на про сто ру не
ка да шње Ју го сла ви је огле да ло 
је на ше ту жне про шло сти, али 
и „на ук за бу дућ ност“. Ње го во 
је ми шље ње да су ове ели те би
ле и оста ле „ви ше оп те ре ће не 
сте ре о ти пи ма о про шло сти и 
са да шње ну жно сти, не го што 
има ју ви зи ју др жав них ци ље ва 
и на чи на ка ко да се они оства
ре. Оне су ин те ре сно кон сти ту
и са не и ме на џер ски опре де ље
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не, за то има ју сла бе осе ћа је за 
по ли тич ку ло јал ност и по тре бу 
за из град њу по ли тич ке ко хе зи
је...“ (стр. 215), че му до при но се 
и њи хо ва „фраг мен тар на зна
ња“ и иде о ло шке хи по те ке.

Књи га др Јо ва на Ба зи ћа 
„Дру штве ни аспек ти обра зо
ва ња: при ло зи за со ци о ло ги ју 
обра зо ва ња“ озна ча ва још је дан 
ис ко рак у про у ча ва њу ши ро ког 
спек тра те ма са под руч ја со ци
о ло ги је обра зо ва ња. До бро оба
ве штен и про фе си о нал но ком
пе тен тан Ба зић се сво јом књи
гом на ме ње ном ко ли ко сту ден
ти ма и на став ни ци ма, то ли ко и 
ши рој на уч ној и струч ној јав
но сти пред ста вио као ми са он 
и да ро вит ана ли ти чар и ис тра
жи вач раз ли чи тих дру штве них 
аспе ка та обра зо ва ња. На та
квим прет по став ка ма на пи сан 
је овај са вре мен и ка ви те тан 
текст ко ји је зна чај но обо га тио 
ли те ра ту ру са под руч ја „ди сци
пли на о обра зо ва њу“.
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Пи та ње иден ти те та пред
ста вља је дан од нај ак ту ел ни јих 
про бле ма про у ча ва ња нај ра зли
чи ти јих на уч них ди сци пли на. 
Ре пре зен та тив на сту ди ја Ми
ше Сто ја ди но ви ћа Потрага за
идентитетом пред ста вља те
жњу да се од го во ри на јед но од 
веч них пи та ња ко ја „му че“ чо
ве ка то ком чи та ве ње го ве исто
ри је а то је: Ко сам Ја? „По тра
га за иден ти те том“ по ста је на
ро чи то ак ту ел на у вре ме бр зих 
дру штве них про ме на ко је сва
ко днев но об ли ку ју струк ту ру и 
ди на ми ку дру штва. Мо дер ни за
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