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Сажетак
У данашњим условима изложеност социјалнимтех
нологијама значи да се припадници друштва «осло
бађају»одтрадиционалнихстереотипа,анањихово
место«уграђују»нови(дез)интеграциони,већузави
сностиодциљевакојисупоставиликорисницисоци
јалнихтехнологија.Наравно,свеовосемораувитиу
принципе хуманизмаи социјалне правде, а понекад и
религиознихвредности.
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Kа да го во ри мо о нео п ход но сти уношењa иде ја, кон цеп ци ја и 
прин ци па кон крет не иде о ло ги је у са зна ње љу ди, у њи хо ве жи-

вот не по зи ци је и де ло ва ње, глав ни про блем пред ста вља не то да ли 
је то мо гу ће, већ ка ко то ура ди ти. Још од пр вих зах те ва да се у сфе-
ри иде ја при ме не тех но ло шка са зна ња да ло је број на ре а го ва ња са 
раз ли чи тим вред но сним пред зна ци ма. Су шти на је у то ме да се чо-
ве ку, за пра во, при ла зи на тех нич ки на чин. Пр ве иде је у овом сме ру 
из нео је уте ме љи вач пој ма иде о ло ги ја, Де стит д Тра си (De stutt de 
Tracy 1754–1836), ко ји је сма трао да иде о ло ги ја тре ба да по узо ру 
* Виши научни сарадник у ИПС у Београду.
** Рад је на стао у окви ру на уч ног про јек та “Дру штве не и по ли тич ке прет по став ке из град-

ње де мо крат ских ин сти ту ци ја у Ср би ји (149057 Д), ко ји се ре а ли зу је у окви ру Ин сти-
ту та за по ли тич ке сту ди је у Бе о гра ду, а фи нан си ра Ми ни стар ство за на у ку и тех но ло-
шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.
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на тех ни ку (ко јој је ус пе ло да укро ти при род не за ко не) по мог не у 
уво ђе њу ин же ње рин га ду ша и со ци јал ног ин же ње рин га.1)

За опе ра ци о на ли за ци ју иде ја у по ступ ке од ре ђе них по је ди на-
ца и со ци јал них гру па, да нас, по сто је кон крет ни на чи ни и ме то де, 
ко је се, све за јед но, на зи ва ју социјалнетехнологије, а ко је су по-
ста ле ле ги тим не.

Шта се, да кле, под ра зу ме ва под пој мом со ци јал не тех но ло ги-
је?

Ба ба сов под пој мом «Со ци јал на тех но ло ги ја» под ра зу ме-
ва, пре све га по зна ва ње мно гих ме то да и на чи на по ка зи ва ња 
и до брог ко ри шће ња јав них и тај них мо гућ но сти со ци јал ног 
си сте ма (лич но сти, гру па, ор га ни за ци је и сл.) у са гла сно сти 
са ци ље ви ма и за да ци ма ње го вог функ ци о ни са ња и раз во-
ја».2) У Ен ци кло пе ди ја ма овај по јам се де фи ни ше на сле де ћи 
на чин: «Социjалне тех но ло ги је су ме то де ре ша ва ња со ци јал-
них про бле ма, усме ре не на фор ми ра ње усло ва жи во та и раз-
во ја дру штва, дру штве них од но са, со ци јал не струк ту ре, са 
ци љем обез бе ђе ња по тре ба чо ве ка, ства ра ња усло ва за ре а-
ли за ци ју ње го вих по тен ци јал них спо соб но сти и ин те ре са, са 
на чи ни ма ко ји ни су у су прот но сти са дру штве ним си сте мом 
вред но сти, а ко ји се од но си на дру штве ни про грес и еко ном-
ски раз вој.»3)

У дру гој по ло ви ни XX и по чет ком XXI ве ка у про це су пре ла-
ска дру штва у по стин ду стриј ско (ин фор ма ци о но) со ци јал не тех но-
ло ги је се све ма сов ни је ко ри сте у свим сфе ра ма дру штве ног жи во-
та: еко ном ској, по ли тич кој, со ци јал ној, ду хов ној. Оне се уве ли ко 
при ме њу ју у ор га ни за ци ји и упра вља њу со ци јал ним про це си ма, 
про из вод њи, ис тра жи ва њи ма, обра зо ва њу, со цио-кул тур ној сфе ри 
и дру гим де лат но сти ма. 

Од 1990. го ди не Ср би ја и Ср би су по себ но би ли из ло же ни 
де ло ва њу ме ха ни за ма за пад не и НА ТО со ци јал не тех но ло ги је, али 
то ни је до ве ло до ши рег из у ча ва ња овог про бле ма. Мо жда и за то 
што се још увек при ме њу је на дез ин те гра ци ји и де на ци фи ка ци ји 
1) Альфред С. Майхрович, Идеология, Издательство «Право и экономика», Минск, 2001, 

стр. 14
2) Е. М. Бабосов, Основыидеологиисовременногогосударства, 2-е издание, дополненное, 

Амалфея, Минск, 2004, стр. 323.
3) Социальные технологии, http://www.glossary.ru/cgi-bin/gl_sch2.cgi?RRu.ogr;t:l!yl)turu-

joo
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Ср ба? Исто вре ме но, исти ме тод је при ме њен и на Ру си ма и Ру си ји, 
али за раз ли ку од нас они су про блем из у чи ли и из ву кли од ре ђе-
не по у ке.4) Глав ни но си о ци со ци јал не тех но ло ги је, по тра ди ци ји 
ма ни фе сто ва ној у Ср би ји, ка да се ра ди у «опо зи ци ји», од но сно да 
на род и власт по је ди не др жа ве то не при ме те, су при пад ни ци (ве-
ћег?) де ла тзв. не вла ди ног сек то ра, део ли де ра по ли тич ких пар ти-
ја, по је ди ни при вред ни ци, при пад ни ци од ре ђе них дру штавâ, за тим 
тзв. ана ли ти ча ри и по је ди ни про фе со ри уни вер зи те та...

1.СОЦИЈАЛНЕТЕХНОЛОГИЈЕИСТЕРЕОТИПИ

У да на шњим усло ви ма из ло же ност со ци јал ним тех но ло ги ја ма 
зна чи да се при пад ни ци дру штва «осло ба ђа ју» од тра ди ци о нал них 
сте ре о ти па, а на њи хо во ме сто «угра ђу ју» но ви (дез)ин те гра ци о ни, 
већ у за ви сно сти од ци ље ва ко ји су по ста ви ли ко ри сни ци со ци јал-
них тех но ло ги ја. Из со ци јал не пси хо ло ги је је по зна то да ста нов ни-
штво јед не др жа ве, од но сно на ро да мо ра ју да има ју по зи тив не сте-
ре о ти пе о се би, од но сно не га тив не пре ма оно ме што се на пу шта 
или же ли да од ба ци. на рав но, све ово се мо ра уви ти у прин ци пе ху-
ма ни зма и со ци јал не прав де, а по не кад и ре ли ги о зних вред но сти.

Сте ре о ти пи се та ко ђе ја вља ју као по сто ја на пси хо ло шка ка те-
го ри ја, ка ко на ни воу по је дин ца, та ко и на ни воу ма сов ног са зна ња. 
4) У тексту десет главних митова о Русији, њеним лидерима и моћи, Денис Мекшејн 

(Denis MacShane) у Newsweek-u, од 07. септембра 2008, користећи горе споменуту 
методологију социјалне технологије покушава да дấ допринос у рушењу руских тради-
ционалних стереотипа (уз наравно обавезно објашњење да је Русија савремени бандит 
прожет национализмом, те је због тога опасна за свет). 

 Код нас, у време писања овог текста, појавила се књига Холма Зундхаусена, Историја
Србијеод19. до21. века, Клио, Београд 2008. Ми смо имали увид у кључни текст 
из књиге преко сајта «Нове српске политичке мисли», Холм Зундхаусен,   Ослобођење 
Косова: Крај једне “бесконачне” приче http://www.nspm.rs/kosovo-i-metohija/holm-
zundhausen.html  

 Књига је писана по овом обрасцу, тј. методологијом социјалних технологија. Аутор 
је «ударио» на најважније српске митове и стереотипе. Иначе из социологије 
масовних комуникација, али и социјалне технологије познато је да стереотипи имају 
суштинско значење, пошто дубоко прожимају процес ширења информација. Да би се 
изменила реакција публике и формирао други систем вредности средства за масовну 
комуникацију прибегавају формирању нових стереотипа. Да би се формулисали 
ставови и стереотипи средства масовне комуникације стварају социјалне митове.
Зундхаусен, заправо, да поновимо, «удара» на најважније српске социјалне митове. 

 Такође, потребно је указати на медијску пажњу која се даје овој књизи. Српски 
медији су иначе несклони популаризацији књига, посебно оних са националним 
предзнаком. О томе би аутор овог рада могао изнети низ примера. Књига Холма 
Зундхаусена, ИсторијаСрбијеод19.до21.века је изузетак, зашто? Мишљења смо да 
је то организовано од оних центара моћи којима сметају српски социјални митови. О 
медијима и тржишту лојалности у њима видети: Зоран Милошевић,Глобализација и 
медији, Политичкаревија, бр 2–4, Београд, 2007, стр. 423–437.
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Пр во ис тра жи ва ње сте ре о ти па ура ђе но је 1922. го ди не од стра не 
В. Лип ма на. Лип ман је сте ре о ти пе де фи ни сао као упро шће не, ра-
ни је усво је не пред ста ве, а ко је ни су уте ме ље не у вла сти том ис ку-
ству. Ина че, по јам сте ре о ти пи во ди по ре кло од грч ке ри је чи ste
reo – крут и tipos – об лик или ути снут знак. (...) Ана лог но та квом 
зна че њу не про мен љи во сти и кру то сти, овај тер мин у пре но сном 
сми слу упо тре бља ва се у зна че њи ма уста ље но сти и кру то сти од ре-
ђе ног по кре та, пер цеп ци је, го во ра, ми шље ња од но сно по на ша ња у 
це ли ни, по је дин ца или гру па љу ди.

Сле де ће зна че ње пој ма сте ре о тип је оно ко је на те о риј ском 
пла ну на зи ва су ви ше кру те и упро шће не пер цеп ци је од ре ђе ног 
аспек та ре ал ног све та или кад се, пак, на те ме љу јед ног или ви-
ше при ме ра од ре ђе ног ти па чо ве ка из во ди оп шта ка рак те ри сти ка о 
ка рак те ру свих фи зич ки ње му слич них љу ди (де бе ли љу ди су до-
бро ћуд ни и бла ге на ра ви и слич но). Сте ре о ти пу је, по зна че њу и 
са др жа ју, сли чан по јам пред ра су да.

У де лат но сти сред ста ва за ма сов но ко му ни ци ра ње сте ре о ти пи 
има ју су штин ско зна че ње, по што ду бо ко про жи ма ју про цес ши ре-
ња ин фор ма ци ја. Да би се из ме ни ла ре ак ци ја пу бли ке и фор ми рао 
дру ги си стем вред но сти сред ства за ма сов ну ко му ни ка ци ју при бе-
га ва ју фор ми ра њу но вих сте ре о ти па.

Да би се фор му ли са ли ста во ви и сте ре о ти пи сред ства ма сов не 
ко му ни ка ци је ства ра ју со ци јал не ми то ве. 5)

1.1.Негативнисоцијалнистереотипи

Сте ре о ти пи мо гу би ти не га тив ни и по зи тив ни. Негативни
стереотипи, су ве о ма опа сни за ду хов ни пре по род и со ци јал ну ак-
тив ност на ро да, че сто се при ме њу ју у прак си, а мо гу би ти опре де-
ље ни на сле де ћи на чин:

Први стереотип– позиција равнодушности. Овај сте ре о тип 
ко ри сте со ци јал ни тех но ло зи да јав ност стек не ми шље ње да је 
се ни шта не ти че, да се по је ди нац ба ви са мо пи та њи ма го ле ег зи-
стен ци је. Он се код нас че сто ко ри сти. На при мер, та ко се иза зва ла 
рав но ду шност пре ма суд би ни бив шег пред сед ни ка СР Ју го сла ви је, 
5) Энциклопедия социологии, http://slovari.yandex.ru/dict/sociology/article/soc/soc-1090.

htm
       Зоран Милошевић, Социологијамасовнихкомуникација, Завод за уџбенике и наставна 

средства, Источно Сарајево, 2007, стр. 118–119.



стр:135144.

- 139 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.3/2009год.(XXI)VIIIvol=21

Сло бо да на Ми ло ше ви ћа, а да нас пре ма пи та њу Ко сме та и Вој во-
ди не и то ме слич но.

Другистереотип–комплексинфериорности. На при мер, «ко-
сов ски мит» је из вор «ге но цид но сти» срп ског на ро да, или: «Ср би 
су агре со ри у про те клим ра то ви ма», чи ме се по сти же ин фе ри ор-
ност у од но су на дру ге на ро де и по ли ти ке.

Трећи стереотип– беспоговорно слеђење«здравог смисла». 
Овај сте ре о тип је ка рак те ри сти чан за рав но ду шне и ма ло гра ђан-
ске сре ди не. У окви ру «здра вог сми сла» раз ви ја се рав но ду шност 
за суд би ну на ро да и др жа ве и скеп ти ци зам пре ма мо гућ но сти ма 
раз во ја, од но сно гра ди се ми шље ње да сам на род ни је спо со бан да 
из гра ди сво ју еко но ми ју и ство ри сво ју бу дућ ност...

Четвртистереотип–неуважавањестваралачкихличности
италената. Он до во ди до «од ли ва мо зго ва» и исе ља ва ња ста нов-
ни штва у зе мље где се ува жа ва ју ства ра о ци, а ти ме и до њи хо ве 
аси ми ла ци је.

Сви ови сте ре о ти пи су опа сни због сво је по ква ре но сти ко ји 
ра за ра ју ду шу и во љу љу ди. Без њи хо вог пре по зна ва ња и «про те-
ри ва ња» из јав ног мње ња, не мо гу ће је из гра ди ти ства ра лач ку (на-
ци о нал ну) иде о ло ги ју усме ре ну на про цва ту, од но сно све ко ли ком 
раз во ју за јед ни це и др жа ве.6)

Позитивна, ства ра лач ка уло га со ци јал них тех но ло ги ја и иде о-
ло шког ра да са сто ји се у то ме да се пре по зна ју не га тив ни сте ре о-
ти пи и, за тим, гра ђан ству ука же на њи хо ву су шти ну, као и мо ти ве 
њи хо вих но си ла ца.7) По сле то га сле ди уно ше ње у ста во ве љу ди и 
со ци јал них гру па та квог са зна ња. Спе ци фич ност ове тех но ло ги је 
за кљу чу је се у то ме што је она ори јен ти са на, пре све га, на из ме ну 
и са мо про ме ну у чо ве ку (ин ди ви дуи, гру пи, дру штву), а управља
ње овим про це сом пред ста вља (за раз ли ку од дру гих тех но ло ги ја) 
њи хо ву ре а ли за ци ју «у чо ве ку», а не из ван чо ве ка и дру штва.

Са мо про ме на ин ди ви дуе тре ба да сле ди као ре зул тат при ме не 
со ци јал не тех но ло ги је иде о ло шког ра да, а прет по ста вља са знај-
ну и емо ци о нал ну ре а ли за ци ју пре ла ска од на ви ка раз ми шља ња 
кроз уоби ча је не сте ре о ти пе ка са мо стал ном и де ли мич но са зна том 
из бо ру жи вот не по зи ци је. Због то га со ци јал на тех но ло ги ја то ком 
6) Види: Т. Э. Гринберг, Политическиетехнологии,ПРиреклама, Аспент прес, Москва, 

2005.
7) Види: Зоран Милошевич, Литва и Польша: под аккомпанемент демагогии, Беларуская

думка, Минск, No 10, 2007, стр. 132–136.
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иде о ло шке де лат но сти зах те ва да се по све ти по себ на па жња на ова 
две уза јам но по ве за не стра не ду хов ног фор ми ра ња и са мо ра зво ја 
лич но сти.

Пр ва од њих са сто ји се у то ме, да лич ност у свом од но су са 
дру гим љу ди ма, ко лек ти ви ма, ор га ни за ци ја ма усва ја, од но сно уно-
си у се бе иде а ле, нор ме и вред но сти со ци јал ног окру же ња. 

Дру га се за кљу чу је у то ме да се про цес усва ја ња иде а ла, прин-
ци па и жи вот них ста во ва од ви ја сва ки пут у све о бу хват ној фор ми 
у за ви сно сти од лич ног ства ра лач ког по тен ци ја ла, од уну тра шњег 
све та сва ког ин ди ви ду у ма.

У окви ру уза јам них ути ца ја ове две стра не ства ра се со цио-
кул тур но про стран ство за здрав са мо ра звој и са мо ре а ли за ци ју 
лич но сти.

Но, личностјеспособнадасереализујеупунојмери,кадаона
својунутрашњипотенцијалнесупротстављадруштвеним,наци
оналним,грађанскимидеалима,већкадаусагласисвојуживотну
стратегијуисвојеличнеплановесањима. Упра во на овој чи ње ни-
ци се за сни ва ре ал ни пут ути ца ја со ци јал них тех но ло ги ја иде о ло-
шког ра да на кон крет ног чо ве ка, на ње гов по глед на свет и жи вот не 
по зи ци је.

Пр ви ком плекс за да та ка ко ји мо ра ју би ти (успе шно) ре ше ни у 
про це су при ме не со ци јал не тех но ло ги је иде о ло шке де лат но сти, у 
би ло ко јој ор га ни за ци ји, за кљу чу је се у то ме да се ја сно де фи ни ше 
ку да иде да та ор га ни за ци ја, са ка квим ци љем и ка кве за дат ке тре ба 
ре ши ти, ка ко би се оства ри ли за цр та ни за да ци. Да кле, првиструк
турниелементсо ци јал не тех но ло ги је и иде о ло шког ра да – је сте 
формулисањециља раз во ја да тог со ци јал ног објек та (др жа ве, ре-
ги о на, рад ног ко лек ти ва, Уни вер зи те та итд.), те, ја сно, до ступ но за 
про сеч ног чо ве ка, то об ја сни за ин те ре со ва ни ма чи ме се обез бе ђу ју 
да они слу ша ју «јед ну ко ман ду».8)

1.2.Шестпозитивнихелеменатасоцијалнетехнологије

Са ма со ци јал на тех но ло ги ја иде о ло шког ра да мо же би ти при-
ме ње на на три ни воа фор ми ра ња и ре а ли за ци је иде о ло ги је (др жа-
ве, на при мер).
8) И. В. Подшивсчкинс, Социальныетехнологии:Проблемыметодологиии практики, 

Кишинев, 1997, стр. 42.
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Првиодњих (ви ши) институционалниниво, где се др жа ва ја-
вља као ва жна со ци јал на ин сти ту ци ја. Овај ни во ре а ли зу је по ли-
тич ко ру ко вод ство др жа ве, пре све га њен пред сед ник.

Другиниво се ти че из вр шне вла сти, пре све га Вла де и ње них 
ми ни стар ста ва и ре со ра. На овом ни воу мо ра би ти де фи ни сан 
стра те шки циљ раз во ја др жа ве.

На трећем – тех но ло шком ни воу опе ра тив ног и так тич ког 
упра вља ња у ко лек ти ви ма, ор га ни за ци ја ма,... усме ре них на ре ша-
ва ње прак тич них за да та ка (про из вод них, обра зов них, вас пит них) 
на осно ву при ме не со ци јал них тех но ло ги ја иде о ло шког де ло ва ња. 
Дру гим ре чи ма, на овом ни воу ре а ли зу је се иде о ло ги ја (раз ја шња-
ва ње, про па ган да, ре кла ма, усва ја ње, итд.). Та ко ђе, на овом ни воу 
раз ра ђу ју се кон крет ни про гра ми и пла но ви иде о ло шког ра да, а за-
то су нео п ход ни ре сур си – ка дро ви, фи нан си је, ин фор ма ци је, спо-
соб ност иде о ло шког ути ца ја на по је дин це, гру пе и за јед ни це љу ди.

На све ове слу ча је ве на из ме нич но де лу је (пр во) оп ште пра-
ви ло: основ ни за да так иде о ло шког ра да би ло ко је ор га ни за ци је и 
со ци јал них ин сти ту ци ја са сто ји се не то ли ко у об ја вљи ва њу про-
бле ма, ко ли ко у ства ра њу по год не со ци јал не сре ди не да са ми љу ди 
ре ша ва ју сво је про бле ме.

Другиважанелеменат со ци јал не тех но ло ги је иде о ло шке де-
лат но сти пред ста вља ства ра ње иде о ло шког рад ни ка ко ји по се ду је 
зна ње и уме ње ути ца ја на љу де да при хва те за цр та не иде је и ци-
ље ве. Код нас ову функ ци ју, осим ме диј ских струч ња ка, че сто оба-
вља ју и пред став ни ци не вла ди ног сек то ра и тзв ана ли ти ча ри ко ји 
«ди жу уз бу ну» ако не ки др жав ни зва нич ник «скре не са ли ни је».

Трећиважанелеменат со ци јал не тех но ло ги је иде о ло шког ра-
да је сте – циљ но и си сте ма тич но ин фор ми са ње чла но ва ру ко вод-
ства, али и окру же ња (ста нов ни штва) о ва жним до га ђа ји ма и про-
ме на ма у кон тек сту ко јих тре ба ре а ли зо ва ти од ре ђе не ства ри.

Нај ва жни ји је четвртиелеменат – ства ра ње код иде о ло шких 
рад ни ка зна ња и на ви ка да ефект но ра де са љу ди ма... При то ме 
ва ља под се ти ти на то да утицај пред ста вља про цес и ре зул тат про-
ме на под при ти ском оце на, на ме ра и по на ша ња дру гих љу ди. За то 
је ва жно раз ли ко ва ти усме ре ни и не у сме ре ни ути цај. Пр ви (усме-
ре ни ути цај) се при ме њу је пре ко сугерисањаиубеђивања. У дру-
гом слу ча ју (не у сме ре ни ути цај) ефе кат се по сти же опонашањем, 
од но сно сле ђе њем по сту па ка кон крет ног иде о ло шког рад ни ка, да 
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код слу ша о ца или оних ко ји с њим раз го ва ра ју, иза зо ве по на ша ње 
ко је се опре де љу је као подршка.

Петиелеменат со ци јал них тех но ло ги ја иде о ло шког ра да је сте 
објаваод но са љу ди (по зи тив на, не га тив на или рав но ду шна) пре ма 
кон крет ним про це си ма, а за тим ути цај на про ме ну та квог од но са.

На кра ју, шестиелеменат со ци јал не тех но ло ги је иде о ло шке 
де лат но сти пред ста вља зна ње, од но сно ар гу мен то ва но ути ца ти на 
мотивационусферу љу ди, на њи хо ву спрем ност да ак тив но уче-
ству ју у кон крет ним про це си ма, или, дру гим ре чи ма, знатииуме
тимобилисатиљудедаделујууциљуостваривањапостављеног
циља.9)9

Свих шест при ка за них еле ме на та ор ган ски је по ве за но у про-
це су при ме не со ци јал не тех но ло ги је иде о ло шког ра да. Да би се све 
ово пре тво ри ло у ре ал ност со ци јал на тех но ло ги ја идеј ног ути ца ја 
на љу де, у пр ви план из ба цу је иде о ло га, ко ји је у оба ве зи да бу-
де убедљивчовек, да вла да ши ро ким сте пе ном зна ња (еко ном ским, 
фи ло соф ским, по ли ти ко ло шким, со ци о ло шким, а по себ но оним из 
обла сти со ци јал не пси хо ло ги је), што му омо гу ћа ва да ус по ста ви 
кон такт са би ло ко јим ауди то ри ју мом...
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SOCIALTECHNOLOGIESANDREALIZATION
OFPRINCIPLEOFIDEOLOGY

Summary
In contemporary conditions the exposure to social tech
nologies implies “liberation” of social members from
traditional stereotypes, and “installment” of new (dis)
integrationalonesintheirplaces,dependingontheobjec
tivesoftheusersofsocialtechnologies.Certainlyallthis
processisenwrappedintotheprinciplesofhumanismand
social justice, and into the principle of religious values
sometimes.
KeyWords:socialtechnology,stereotypes,ideology,poli
tics,science,institutions,modernization

 Овај рад је примљен 29. јуна 2009. godine, а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
11. маја 2009. године.


	2009-p-revija-3crop
	1-00sadr
	1-0


