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АКАДЕМСКОПИСАЊЕ
УДРУШТВЕНИМНАУКАМА

Урош Шу ва ко вић,АКА ДЕМ СКО ПИ СА ЊЕ У 
ДРУ ШТВЕ НИМ НА У КА МА,До си је, Бе о град, 2010.

Ова књи га на ста ла је на пред лог ауто ро вих ко ле га и као, ка ко сâм 
аутор ка же, ре зул тат оба ве зе пре ма сту ден ти ма да им се олак ша 

пи са ње ака дем ских ра до ва. Од кад је по че ло ускла ђи ва ње срп ског 
си сте ма обра зо ва ња и стру ке са ан гло сак сон ским ака дем ским ма-
ни ри ма, у на шим дру штве ним на у ка ма вла да кон фу зи ја. Увре же-

ни на чи ни пи са ња, де о бе и кла си фи ка ци је уну тар на уч них ра до ва, 
те ци ти ра ња по ла ко усту па ју ме сто но вим, а сна ла же ње у овој 

вр сти „тран зи ци је“ на уч ни ци ма и свим они ма ко ји пре тен ду ју на 
на уч но пи са ње не па да ла ко. Осим то га, ста ра је прак са и рђав ма-
нир на на шим дру штве ним фа кул те ти ма да се од сту де на та оче ку-
је да са ми на у че ка ко да пи шу. По сле ди ца то га је да они че сто тек 
по за вр шет ку основ них сту ди ја по чи њу да уви ђа ју ва жност фор ме 
у на уч ном ис тра жи ва њу. Али, ако нас ни ко не мо же на у чи ти ка ко 
да ми сли мо (што, на рав но, ни је са свим тач но), из ве сно је да нас 

ипак мо же на у чи ти ка ко сво је ми сли да ва ља но уоб ли чи мо. Књи га 
ко ја је пред на ма има за циљ да упра во у том сми слу до при не се 

на уч ној за јед ни ци.

Академскописањеудруштвенимнаукама је осми шље но као 
уџ бе ник, ко ји по кри ва део пред ме та Увод у ме то до ло ги ју на уч но-
ис тра жи вач ког ра да на Фи ло зоф ском фа кул те ту Уни вер зи те та у 
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При шти ни (са се ди штем у Ко сов ској Ми тро ви ци). Књи га са др жи 
170 стра ни ца, оби ман спи сак ли те ра ту ре (од то га ме ђу нај по зна-
ти јим и на уч но-ме то до ло шки нај зна чај ни јим су, сва ка ко, ци ти ра-
ни ра до ви Ми ха и ла Мар ко ви ћа, Кар ла По пе ра, Сан тја га Ра мо на 
и Ка ха ла, Во ји на Ми ли ћа, Ум бер та Ека, Ли Ку бе/ Џо на Ко кин га, 
Ђа на Ан то ниа Ђи ли ја, Сла во ми ра Ми ло са вље ви ћа, Ива на Ра до са-
вље ви ћа и др.), за тим 20-ак прав них ака та, као и спи сак ко ри сних 
лин ко ва за ци ти ра ње, ре зи ме на три стра на је зи ка (ру ском, ита-
ли јан ском и ен гле ском), мно штво ски ца и два де сет фо то гра фи ја 
па жљи во ода бра них де ло ва из док то ра та на ших еми нент них на уч-
ни ка (Си ме М. Мар ко ви ћа, Ива на Клај на, Сла во ми ра Ми ло са вље-
ви ћа, Ва си ли ја Кре сти ћа).

Рад за по чи ње те о риј ским уво дом, ко ји де фи ни ше и екс пли ци-
ра те мељ не ме то до ло шке пој мо ве као што су на уч но ис тра жи ва ње 
или фа зе на уч но-ис тра жи вач ког ра да. Чи та лац се упо зна је с фак-
то ри ма ко ји чи не conditiosinequanonна уч ног ис тра жи ва ња: по-
тен ци јал ни до ла зак до но вог са зна ња, до при нос на уч ној и ши рој 
дру штве ној за јед ни ци, по јам ло гич но сти у на у ци, зна чај ме то де за 
на уч но ис тра жи ва ње, на уч на про вер љи вост (ве ри фи ка ци ја), те јав-
ност. То ме су по све ће на пр ва два по гла вља, „О пој му на уч но-ис-
тра жи вач ког ра да“ и „Фа зе на уч но-ис тра жи вач ког ра да“. У тре ћем 
по гла вљу, „По јам и вр сте ака дем ских ра до ва“, аутор де фи ни ше по-
јам ака дем ског ра да и ње го ве под вр сте. Уз оби ље ле пих при ме ра 
и упу ћи ва ње на ре ле вант не чла но ве и од ред бе За ко на о ви со ком 
обра зо ва њу, са зна је мо шта су се ми нар ски, ди плом ски, ма стер рад, 
док тор ска ди сер та ци ја, уџ бе ник, при руч ник, ен ци кло пе ди ја, лек-
си кон, реч ник, би бли о гра фи ја... По себ на па жња по све ће на је пој-
му на уч ног ра да, ко ји је нај за ни мљи ви ји и нај ва жни ји за на уч ну 
за јед ни цу. У пот по гла вљу „На уч ни ра до ви“, аутор нас упо зна је с 
два глав на кри те ри ју ма на осно ву ко јих не ки рад мо же мо сма тра-
ти на уч ним. Он мо ра би ти резултат самосталногистраживања 
и ње го ви за кључ ци мо ра ју пред ста вља ти доприносразвојунауке. 
Аутор та ко ђе по ле ми ше с увре же ним ста во ви ма у по гле ду свр хе 
и ци ља на уч ног ра да. Кон крет но, по на шем су ду и ис прав но, он 
оспо ра ва ста но ви ште оних ауто ра ко ји др же да је на уч ни циљ пу ко 
пи са ње, тј. об ја вљи ва ње ра до ва (Кле ут, али и др.), су прот ста вља-
ју ћи то ме став да је циљ пи са ња новосазнање,тј. „ни је на уч но ис-
тра жи ва ње у функ ци ји пи са ња ра да, већ је пи са ње ра да у функ ци ји 
на уч ног ис тра жи ва ња“ (стр. 33). Ти ме Шу ва ко вић ја сно по ка зу је 
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да не при ста је на пре тва ра ње на уч не за јед ни це у ка пи та ли стич-
ки по гон за про из вод њу про фи та, ко ји је у са вре ме но сти оли чен 
у ан гло сак сон ском ака дем ском им пе ра ти ву Publishorperish!Ау-
тор уоча ва и дру гу, ни шта ма ње рђа ву стра ну овог на ло га, ње го ву 
не из бе жну по сле ди цу – хи пер про дук ци ју про сеч них ра до ва, „екс-
пе ра та“, Ph.D-ова и дру гих ти ту ла. О то ме чи та лац мо же са зна ти у 
де ло ви ма овог пот по гла вља ко ји се ба ве ти по ви ма на уч них ра до ва.

У на ред ном по гла вљу, „Ка ко из гле да ју не ки од ака дем ских ра-
до ва“, аутор об ја шња ва ка ко тре ба да из гле да на слов на стра на за-
вр шних ра до ва, уџ бе ни ка, мо но гра фи ја и др., ка ко се ко ри че, ког 
фор ма та тре ба да бу ду, ко је по дат ке тре ба да са др же, итд. На стр. 
52, да та је и ски ца на слов не стра не се ми нар ског ра да као илу стра-
ци ја. По гла вље „Ме ре оби ма ака дем ских ра до ва“ упо зна је нас с ва-
жним пој мо ви ма као што су аутор ски, штам пар ски та бак, ап стракт, 
ре зи ме и др. Сле де ће по гла вље, „Уоби ча је на струк ту ра не ких од 
ака дем ских ра до ва“, ну ди де таљ на оба ве ште ња о то ме ка ко тре ба 
да из гле да ју ови ра до ви. На рав но, у пи та њу су стро го фор мал на 
упут ства о струк ту ри. По гла вље са др жи и де сет фо то гра фи ја. У 
на ред ном по гла вљу („Шта је на уч но-кри тич ка апа ра ту ра“) са зна-
је мо шта су и ка ко тре ба пи са ти ап стракт, ре зи ме, кључ не ре чи, 
на по ме не, ци та те и по зи ве, ин дек се, по пи се,... Аутор раз ја шња ва 
упо тре бу фу сно те, а у по гле ду ци ти ра ња дат је низ ко ри сних и оба-
ве зних упут ста ва о то ме ка ко и ко ли ко тре ба ци ти ра ти, уз на по ме-
ну да су тач ност пре но ше ња, сла га ње са на шом иде јом (у сми слу 
ње ног пот кре пљи ва ња) и пре све га уме ре ност од кључ ног зна ча ја. 
Ина че, до ћи ће мо у опа сност да од ра да на пра ви мо збир ку ци та та, 
тзв. „ци та то ло ги ју“, рад са ста вљен од ту ђих ми сли. И ово по гла-
вље про пра ће но је са де сет фо то гра фи ја.

Мо жда, јед но од прак тич но нај зна чај ни јих је по гла вље ко је 
сле ди, „На чи ни и сти ло ви по зи ва ња и ци ти ра ња“. Аутор је уло жио 
зна ча јан труд да са ку пи, кла си фи ку је и си сте ма ти зу је ре ле вант не 
на чи не ци ти ра ња. Плод тог ра да је ли ста од де вет пот пу но об ја-
шње них и ски ца ма про пра ће них свет ски нај ак ту ел ни јих си сте ма 
на во ђе ња (нпр. хар вард ски, чи ка шки, „ем-ел-еј“ или „еј-пи-еј“), 
укљу чу ју ћи и још увек не до вр ше ни пред лог пра ви ла за би бли о-
граф ско ци ти ра ње Ма ти це срп ске. Ва жно је ис та ћи да аутор ни-
је пред ста вље не сти ло ве ци ти ра ња ода брао на па мет, већ их је, са 
из у зет ком сти ла би бли о граф ског ци ти ра ња Ма ти це срп ске за ко ји 
ка же да је вре дан по ку шај ства ра ња јед ног до ма ћег сти ла по зи-
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ва ња и ци ти ра ња, на уч ној јав но сти пред ста вио по што је њи хо ву 
упо тре бу у на шим ча со пи си ма сво јим Ак том о уре ђи ва њу ча со-
пи са пре по ру чио ми ни стар на у ке Ср би је Бо жи дар Ђе лић. Прет по-
след ње по гла вље по све ће но је пре зен та ци ји ака дем ских ра до ва и 
са др жи прак тич на упут ства за по сти за ње оп ти мал них ре зул та та у 
ра ду са PowerPoint– про гра мом, док по след ње по гла вље упу ћу је 
ис тра жи ва ча на мо рал но пи са ње, о че му ће не што ви ше ре чи би ти 
ка сни је.

Пр во што је уоч љи во чи та о цу Академскогписањаудруштве-
нимнаукама је да ово де ло да ле ко пре ва зи ла зи окви ре уџ бе ни ка. 
Ка ко сâм аутор ка же, „у уџ бе ни ку се не кри ти ку је, не по ле ми ше и 
не до ка зу је“, већ се „из ла же... оно што је... до ка за но, про ди ску то ва-
но и при хва ће но“ (стр. 22). На сре ћу, ова књи га ни је та ква и упра во 
је то оно што је чи ни од лич ним уџ бе ни ком. Нај пре,  ме то до ло шки 
увод слу жи да упо зна чи та о ца са осно ва ма на уч ног ис тра жи ва ња, 
тј. учи/ под се ћа га на то шта зна чи на уч но ис тра жи ва ти. То под ра-
зу ме ва прет ход но до бро иза бран и иден ти фи ко ван пред мет, ре ле-
ван тан узо рак/ ма те ри јал /ли те ра ту ру, ја сно де фи ни сан и до след но 
спро ве ден ме тод, стал но и сме ло по ста вља ње хи по те за и њи хо во 
још сме ли је кри тич ко пре и спи ти ва ње, тзв. фал си фи ка ци ју. Да кле, 
у нај бо љем по пе ров ском ду ху, Шу ва ко вић при пре ма сво је чи та о це 
за на у ку, шта ви ше и сâм сво ју књи гу пи ше на исти на чин. У том 
сми слу мо же мо ре ћи да Академскописањеудруштвенимнаукама 
при па да тзв. „ре флек сив ној“ ме то до ло ги ји, оно је на уч но ис тра жи-
ва ње о на уч ном ис тра жи ва њу.

 Тон је пе да го шки, али је и по ле мич ки, што ауто ру обез бе-
ђу је кри тич ки од нос пре ма те ми и већ по сто је ћој ли те ра ту ри. На 
при мер, аутор се не сла же са ста но ви шти ма пре ма ко ји ма на уч-
но от кри ће или об ја шње ње пред ста вља ју крај њи циљ про це са ис-
тра жи ва ња. Не спо ре ћи да је циљ на уч ног прег ну ћа новоса зна ње, 
Шу ва ко вић ис ти че да су от кри ће и пот пу но об ја шње ње за пра во 
па ра диг ме, иде ал ни узо ри, ко ји се прак тич но ре ђе оства ру ју. На-
уч на ис тра жи ва ња че сто те же не што „ни жим“ ци ље ви ма, као што 
су ва ља на де скрип ци ја или кла си фи ка ци ја, а не кад чак са мо иден-
ти фи ка ци ја пред ме та. У том сми слу сла же мо се са ауто ром, с тим 
да сма тра мо да „не пре тен ци о зне“ или ма ње пре тен ци о зне ци ље-
ве по ста вља мо у крај њој ли ни ји ра ди (до ла ска до) об ја шње ња. 
У на у ци је и не га ти ван ис ход по зи ти ван, ако на уч ни ку ука зу је да 
ис тра жи ва ње мо жда тре ба на ста ви ти у не ком дру гом прав цу. Ху-
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сер ло ва Кризаевропскихнаука или стал на Кар на по ва спрем ност 
на ре ви ди ра ње соп стве них ста во ва та кви су при ме ри. Од у ста ти од 
на уч ног об ја шње ња или от кри ћа, би ва ју ћи све стан њи хо ве рет ко-
сти и из у зет но сти, зна чи ло би би ти у не скла ду са зах те вом да на ше 
хи по те зе бу ду сме ле, ма ло ве ро ват не и плод не за фал си фи ка ци ју. 
Не мо ра мо би ти Ајн штајн да би смо по ста ви ли сме лу хи по те зу. У 
пи та њу је ге ни је ко ји при па да уму као та квом.

Аутор, та ко ђе, по ка зу је из у зет но по зна ва ње За ко на о уни вер зи-
те ту и ви со ком обра зо ва њу уоп ште. У де ло ви ма књи ге ко ји се ба ве 
ди плом ским, ма стер, спе ци ја ли стич ким ра до ви ма, ма ги стар ском 
или док тор ском те зом, по дроб но се опи су је чи та ва про це ду ра ко ја 
пра ти њи хо ву из ра ду: рок при ја ве, са став ко ми си је, на чин од бра не, 
број бо до ва итд., упу ћу ју ћи све вре ме на ре ле вант не де ло ве За ко на. 
Ти ме се по сти же да се сту ден ти упо зна ју са сво јим пра ви ма и оба-
ве за ма, ја сно де фи ни са ним у За ко ну и Пра вил ни ку сту ди ја, што је 
ва жно јер се, осим упу ће но сти у на у ку и стру ку, сту ден ти упу ћу ју 
на то да се ин те ре су ју за све оно што их се као ака дем ских гра ђа на 
не по сред но ти че. Шу ва ко вић та ко по ка зу је да и сâм има ве ли ко по-
што ва ње за нај мла ђе ака дем ске гра ђа не, ко је усме ра ва на ши ру ин-
те лек ту ал ну ра до зна лост и ин ди ви ду ал ност гра ђа ни на, ко је пре ва-
зи ла зи уску ви зу ру idiotes-а. За то и чу ди ње гов став о ди плом ским 
и ма стер ра до ви ма, ко ји ма као да „од у зи ма“ од са мо стал но сти и 
на уч ног ка рак те ра. Ови ра до ви су од ре ђе ни као „струч ни“, а не као 
на уч ни и њи хов до мет се огра ни ча ва на по ка зи ва ње да је кан ди дат 
„овла дао ме то да ма и тех ни ка ма на уч но-ис тра жи вач ког ра да и да је 
оспо со бљен да их са мо стал но примењује у про це су на уч ног ис тра-
жи ва ња.“ (стр. 21, под ву као Б.Б.) Из не на ђу је, да кле, да је аутор тек 
док то ран ду спре ман да „до зво ли“ из раз ори ги нал ног на уч ног до-
при но са. Ме ђу тим, из то га се мо же иш чи та ти не уско гру дост, већ 
пре јед на пре фи ње на им пли цит на кри ти ка ре фор ми са ног си сте ма 
обра зо ва ња у Ср би ји, јер су За кон и Пра вил ни ци фа кул тетâ ти ко ји 
у крај њој ин стан ци од ре ђу ју кри те ри јум пи са ња и сту ди ра ња.

Ко нач но, ве ли ку уло гу у на уч ном ра ду Шу ва ко вић при да је јав-
но сти и ети ци. Ако ра до ве не тре ба пи са ти са мо ра ди об ја вљи ва ња 
и при ку пља ња по е на, то ни ка ко не зна чи да ре зул та те ис тра жи ва ња 
не тре ба да ти струч ној и ши рој ин те лек ту ал ној јав но сти на увид. 
Су штин ска иде ја јав но сти је сте од го вор ност, у ко јој не што ка за ти 
јав но зна чи екс пли цит но, де мон стра тив но, из ри чи то ка за ти, пре у-
зе ти од го вор ност за оно што је ре че но/на пи са но, тј. ста ти иза сво-
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јих ре чи (Ко зо ма ра, Четирипредавањаоуму). За то об ја вљи ва ти 
зна чи ста но ви ту ин те лек ту ал ну хра брост, хра брост да се из ло жи-
мо су ду јав но сти и ње ној бес по штед ној кри ти ци. Ба ви ти се на у ком 
а ни ка да ни шта не об ја ви ти, ни је ствар ели ти зма већ ин те лек ту-
ал ног ку ка вич лу ка. Ин те лек ту ал на хра брост, с дру ге стра не, мо-
ра би ти пра ће на ин те лек ту ал ним по ште њем. Ту ђе ми сли или иде је 
мо ра ју се вер но пре но си ти, а аутор озна чи ти. „У на у ци не ма ве ћег 
зло чи на од пла ги ја та“, ка же Шу ва ко вић. Укра сти ту ђу иде ју зна чи 
осра мо ти ти не са мо се бе не го и стру ку, на у ку, ко нач но и свој на-
род и др жа ву. Не на во ди Шу ва ко вић ни ма ло слу чај но као је дан од 
два мо тоа сво је књи ге ре чи слав ног шпан ског но бе лов ца Сан тја га 
Ра мо на и Ка ха ла: „Не из о став не осо би не ко је би тре ба ло да кра се 
ис тра жи ва ча под ра зу ме ва ју не за ви сно ра су ђи ва ње, ин те лек ту ал ну 
ра до зна лост, ис трај ност, ода ност до мо ви ни и го ру ћу же љу за сти-
ца њем ре пу та ци је.“ (Се ти мо се са мо нај све жи јег при ме ра пла ги ја-
та, ко ји је учи нио не мач ки ми ни стар Карл цу Гу тен берг пре пи сав-
ши чи та ва по гла вља свог док то ра та!)

Да су ми ра мо: Академскописањеудруштвенимнаукамаје од-
го вор на на уч но-струч на мо но гра фи ја ко ја ин фор ми ше, под у ча ва 
и под сти че на на уч ну ре флек си ју и ре флек си ју на у ке, стру ке, си-
сте ма обра зо ва ња, за конâ и кул ту ре уоп ште. При па да обра зов ном 
шти ву и то у нај бо љем сми слу ре чи, јер под сти че на са мо о бра зо-
ва ње и са мо ва спи та ње. Шу ва ко вић је та ко по ка зао до след но др жа-
ње сар тров ског ин те лек ту ал ца, чи је је те мељ но на че ло да ве чи то 
до во ди у пи та ње гра ни це сво је стру ке.
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