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УЛО ГА ОБРА ЗО ВА ЊА У ФОР МИ РАЊУ 
ЕЛИ ТА У ПОСТ СО ЦИ ЈА ЛИ ЗМУ

Ре зи ме

Рад се ба ви ана ли зом уло ге и мо ћи обра зо ва ња у фор ми
ра њу ели та у пост со ци ја ли стич ким дру штви ма. Пост со ци
ја ли стич ка европ ска дру штва, по след њих два де сет го ди на, 
про ла зе кроз сна жан про цес вер ти кал них и хо ри зон тал них 
дру штве них про ме на, којe се пре по зна ју као про цес тран
зи ци је. У овом со ци јал ном ин тер ме цу ка реструкт уираноj 
за јед ни ци одр жи вог си сте ма, сва ова дру штва по пра ви лу 
про ла зе фа зе струк ту рал ног лу та ња, стран пу ти це и пре и
спи ти ва ња. У не ста бил ним со ци јал ним усло ви ма, из два ја ње 
елит них дру штве них гру па, че сто је под ло жно де ло ва њу ла
жних вред но сти и во лун та ри зма. Та ко су се афир ми са ле као 
елит не, гру пе са сна жним обе леж јем тур бо сти ла, ко је  ни 
у ком си сте му ре ал них еко ном ских и кул тур них вред но сних 
стан дар да, не би ни по сто ја ле. Сва ка ко да је обра зо ва ње, 
као ва жан дру штве ни под си стем онај со ци јал ни фил тер, 
ко ји, на кон свих тур бу лен ци ја, усме ра ва дру штво ка ста бил
ном си сте му вред но сти. Са ста би ли за ци јом си сте ма, уло га 
ви со ког обра зо ва ња до би ја сво је ме сто у но вом си сте му ор
га ни за ци је ра да. Глав на иде ја  ра да је сте да без ви со ко о бра
зо ва не, и струк ту рал но функ ци о нал не ели те, пост со ци ја ли
стич ка дру штва не ма ју  ума њу ју шан се за раз вој.  
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Кључ не ре чи: обра зо ва ње, ви со ко о бра зо ва ње, ели те, пост
со ци ја ли зам

Кроз при зму со ци о ло ги је обра зо ва ња, ана ли за ели та у 
пост со ци ја ли стич ким дру штви ма укљу чу је и ана ли зу уло ге 
и мо ћи обра зо ва ња у тран зи ци о ним усло ви ма. Обра зо ва ње, 
као нај ор га ни зо ва ни ји но си лац си сте ма зна ња, вред но сти и 
кул ту ре јед ног дру штва, као нај ма сов ни ји ка нал со ци јал не 
по кре тљи во сти и со ци јал не про мо ци је, пра ти и де ли суд би-
ну дру штва, у овом слу ча ју пост со ци ја ли стич ког дру штва. 
Пост со ци ја ли стич ка европ ска дру штва по след њих два де сет 
го ди на про ла зе кроз сна жан про цес вер ти кал них и хо ри зон-
тал них дру штве них про ме на, којe се пре по зна ју као про-
цес тран зи ци је. У овом со ци јал ном ин тер ме цу ка реструкт-
уираноj за јед ни ци одр жи вог си сте ма, сва ова дру штва по 
пра ви лу про ла зе фа зе струк ту рал ног лу та ња, стран пу ти це 
и пре и спи ти ва ња. У не ста бил ним со ци јал ним усло ви ма, из-
два ја ње елит них дру штве них гру па че сто је под ло жно де ло-
ва њу ла жних вред но сти и во лун та ри зма. Та ко су се афир ми-
са ле, као елит не, гру пе са сна жним обе леж јем тур бо-сти ла 
ко је, ни у јед ном си сте му ре ал них еко ном ских и кул тур них 
стан дар да не би по сто ја ле. Сва ка ко да је обра зо ва ње, као ва-
жан дру штве ни под си стем, онај со ци јал ни фил тер ко ји, на-
кон свих тур бу лен ци ја, усме ра ва дру штво ка ста бил ном си-
сте му вред но сти. 

У струк ту ри мо дер ног дру штва до шло је до зна чај них 
про ме на функ ци ја, по ло жа ја и мо ћи раз ли чи тих про фе си о-
нал них дру штве них гру па и сло је ва. По ве ћа ње отво ре но сти 
дру штве не струк ту ре омогућенo је на уч но-тех но ло шким 
раз во јем и све зна чај ни јом по ве за но шћу на у ке, обра зо ва ња, 
зна ња, са јед не стра не и оно га што пред ста вља сфе ру ра да, 
са дру ге. Дру штве ну ели ту, у мо дер ном тех но ло шком и ме-
на џер ском дру штву, чи не упра во пред став ни ци про фе си-
ја ви со ког обра зо ва ња (зна ња) и спе ци фич них спо соб но сти 
у оба вља њу еко ном ских ак тив но сти. Ин те лек ту а ли за ци јом 
ра да ис хо ди обра зо ва ња до би ја ју на зна ча ју, ка ко у обла сти 
про фе си о нал не ком пен тен ци је та ко и у са мом дру штве ном 
по ло жа ју про фе си о нал них гру па. Тр жи шни ка рак тер свет-
ске при вре де и ње но на уч но-тех но ло шко уте ме ље ње има као 
по сле ди цу фор ми ра ње ели та чи ја је основ на ка рак те ри сти ка 
ви сок сте пен струч ног и оп штег зна ња и ве шти на упра вља-
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ња. Са вре ме не ели те је су у исто вре ме и еко ном ске ели те. 
Ви сок со ци јал ни ста тус и ве ли ка дру штве на моћ са вре ме них 
ели та не про из и ла зе из на след ног пра ва већ су уте ме ље ни 
на раз ви је ним спо соб но сти ма уче ња и на пре до ва ња у ви со ко 
раз ви је ним тех но ло шким си сте ми ма. Ви ша кла са или кла-
са бо га тих ни је јед но о бра зна. Са вре ме ни стан дар ди ели те 
укљу чу ју број не фак то ре, а не са мо бо гат ство, ка ко је ва жи ло 
за не ка прет ход на дру штва. Пред у зет ни штво осам де се тих 
го ди на и ин фор ма тич ка тех но ло ги ја де ве де се тих, је су но ви 
та лас ре гру то ва ња ели та. Абра мо вич, Бе ре зов ски,  Бил Гејтс 
и дру ги пред став ни ци но вог сло ја ели та упра во по твр ђу ју да 
се и сам при ступ овом сло ју оства ру је на зна њу, пре ко зна ња 
и спе ци фич них ве шти на.

Моћ обра зо ва ња у мо дер ним тех но ло шки ви со ко ра зви-
је ним дру штви ма је ве ли ка, ка ко у фор ми ра њу ели та, та ко и 
у со ци јал ној ди фе рен ци ја ци ји дру штва. Моћ обра зо ва ња и 
зна ња у мо дер ном дру штву ра сте са но вом ор га ни за ци јом, 
спе ци ја ли за ци јом и по де лом ра да и са при ме ном на уч но-тех-
но ло шких до стиг ну ћа ин фор ма тич ке ере. Обра зо ва ње по ста-
је кључ за по ја ву ве ли ког бро ја но вих про фе си ја. Но ве про фе-
си је  вр ше слој ну ди фе рен ци ја ци ју дру штва, ства ра ју ћи но ву 
дру штве ну струк ту ру са ели том ко ја је за сно ва на на ви со ко-
ква ли тет ном зна њу и ве шти на ма. Мо дер на дру штва, за сно-
ва на на ви со ким тех но ло ги ја ма, фор ми ра ју  сво је вр сну „ели-
ту мо ћи“, ко ја је, та ко ђе, ви со ко о бра зо ва ни, ви со ко струч ни 
ме на џер ски слој. Ја ча ње овог сло ја по сле ди ца је тр жи шног 
раз во ја свет ске при вре де и при вред не за ви сно сти од на уч но-
тех но ло шког раз во ја. Ели та про фе си о нал них упра вља ча и 
ор га ни за то ра еко ном ских ак тив но сти по ста је ели та ко ја сво-
је по зи ци је гра ди на зна њу, обра зо ва њу, ком пен тен ци ја ма и 
упра вљач ким ве шти на ма. 

По след њих де це ни ја дру штве на ствар ност се бр зо ме-
ња ла. Брз тех но ло шки раз вој ме ња и стандардe епо хе у ко јој 
жи ви мо. Но ва, раз ви је на дру штва: „пост-ин ду стриј ско дру-
штво“, „ин фор ма тич ко дру штво“, „ин фор ма ци о но дру штво 
„ки бер нет ско дру штво“, „ди ги тал но дру штво“, „вир ту ел-
но дру штво“, ус по ста вља ју стан дар де ко ји су у пот пу но сти 
раз ли чи ти од свег по зна тог. Са вре ме на ре во лу ци ја у раз во ју 
дру штва је има нент но на уч но-тех но ло шка, а то под ра зу ме ва 
сна жно уче шће на у ке у сфе ра ма ра да и жи во та. Са на уч но-
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тех но ло шком ре во лу ци јом до ла зи до ра ди кал ног пре о бра-
жа ја не са мо тех но ло ги ја не го и про из вод ње, енер гет ско-си-
ро вин ске осно ве, кла сно-слој не, обра зов не и про фе си о нал не 
струк ту ре. Ши ре ње но вих тех но ло ги ја про из во ди и да ле ко-
се жне про ме не у струк ту ри са ме рад не сна ге, кроз убр за ни 
по раст бро ја ви со ко спе ци ја ли зо ва них струч ња ка. У исто 
вре ме, од ви ја се и про цес пре струк ту и ра ња рад не сна ге у 
сми слу не ста ја ња не ких за ни ма ња и на ста ја ња но вих. Раз-
ви ја се мно штво но вих при вред них гра на и упо ред но се ста-
ре при вред не гра не об на вља ју и ино ви ра ју. Но ве тех но ло ги-
је ме ња ју ка рак тер ра да, ста тус, по ло жај за по сле них, усло ве 
ра да, но ви ква ли тет рад ног чо ве ка, што ути че на про ме ну 
уло ге и зна ча ја обра зо ва ња. 

Са вре ме не тех но ло ги је по ста ју ин стру мент оп штих 
дру штве них про ме на у на ци о нал ним дру штви ма, али и ши-
ре - у гло бал ном дру штву. Раз вој обра зо ва ња до при но си све 
ве ћем „она у ча ва њу“ про из вод ње. По зна ти аме рич ки фу ту-
ро лог  Не збит1 је још осам де се тих го ди на 20. ве ка де фи ни-
сао де сет кључ них ме га трен до ва ко ји у бит ном из ра жа ва ју 
основ не ка рак те ри сти ке тех но ло шког, од но сно ци ви ли за циј-
ског раз во ја. По ње му, не ке од нај ва жни јих про ме на су про-
ме не од кла сич не ка ви со кој тех но ло ги ји, од ин ду стриј ског 
ка ин фор ма тич ком дру штву, од крат ко роч них ка ду го роч-
ним ци ље ви ма, од на ци о нал них ка свет ској при вре ди, од хи-
је рар хиј ске ка умре же ној ор га ни за ци ји. До ми нант не фи гу ре 
у епо хи на уч но-тех но ло шке ре во лу ци је је су на уч ни ци и ис-
тра жи ва чи ко ји су до из во ра мо ћи до шли обра зо ва њем и ис-
ку ством. По да так да се за обра зо ва ње у раз ви је ним зе мља ма 
из два ја 6-8% на ци о нал ног до хот ка, док се у зе мља ма у раз-
во ју из два ја ја тек 3-4% на ци о нал ног до хот ка, ја сно по ка зу је 
уло гу и зна чај обра зо ва ња. Дру штва ко ја се ка сно или ни ка-
ко не укљу чу ју у тех но ло шке ино ва ци је као из во ру мо ћи по-
стин ду стри ја ли зма, би ва ју осу ђе на да оста ну на мар ги на ма 
исто риј ског и ци ви ли за циј ског про спе ри те та, и исто вре ме но 
се ства ра ју усло ви да се мар ги нал не дру штве не гру пе на мет-
ну као елит не гру пе. 

1 Noisbit J.: Мegatrends: Тen New Direktions Transforming our lives, N. York, 
1982. p. possim
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Јед но од кључ них обе леж ја са вре ме ног дру штва пред-
ста вља раз вој но вих тех но ло ги ја у раз ви је ним зе мља ма, али 
и от по чи ња ње тог про це са у пост со ци ја ли стич ким зе мља ма. 
Не за о би ла зан је зна чај и уло га обра зо ва ња у са вре ме ном дру-
штву, што по твр ђу је чи ње ни ца да су да нас нај ра зви је ни ја она 
дру штва ко ја нај ви ше ула жу у раз вој обра зов ног ка пи та ла. 
Тех но ло ги ја и зна ње пред ста вља ју два по јав на об ли ка јед ног 
истог про це са. Уво ђе ње но вих тех но ло ги ја, ко је су све ви-
ше мо дер ни зо ва не, нај пре ауто ма ти зо ва не, а по том и ком пју-
те ри зо ва не, омо гу ћу је све ве ће укљу чи ва ње ква ли фи ко ва не 
рад не сна ге у про цес ра да. Но ве тех но ло ги је су објек тив но 
све зах тев ни је и тра же све ве ћи сте пен, ка ко оп штег обра зо-
ва ња та ко и струч но сти и про фе си о нал них ве шти на и зна ња 
да би се њи ма упра вља ло. Зна ње је ства ра ло но ве тех но ло-
ги је, но ве тех но ло ги је су из и ски ва ле и под сти ца ле по ди за ње 
ни воа по сто је ћих зна ња. Но ве тех но ло ги је, од но сно њи хо ва 
све ве ћа ди на ми ка раз во ја, зах те ва ју да се стал но ши ри круг 
обра зо ва них, са но вим про фе си о нал ним ве шти на ма и зна-
њи ма. Исто вре ме но, про цес обра зо ва ња по ста је све ду жи, а 
по тре бе за не пре кид ним сти ца њем но вих зна ња и про фе си о-
нал них ве шти на по ста ју све из ра зи ти је и при сут ни је у свим 
де лат но сти ма. Про цес убр за ног раз во ја зна ња и про ши ри ва-
ња кру га оних ко ји су се укљу чи ва ли у си сте мат ски про цес 
обра зо ва ња, до вео је и до де фи ни са ња но вог пој ма - ин те лек-
ту ал ни ка пи тал. То ни је са мо но ви по јам, већ но ва дру штве-
на ре ал ност у ко јој ин те лек ту ал ни ка пи тал по ста је је дан од 
кључ них пред ме та по сло ва ња. Но ве тех но ло ги је, без зна ња, 
не са мо да не мо гу да се раз ви ја ју већ ни да се ко ри сте и при-
ме њу ју. Све ди на мич ни ји раз вој но вих тех но ло ги ја је усло-
вио  по раст про из вод ње и по ста вио стан дар де пре ма ко ји ма 
обра зов ни си стем мо ра да од го во ри зах те ви ма тех но ло шког 
раз во ја. За то се про цес уче ња у све ве ћој ме ри пре ме шта у 
про цес ра да, по ста ју ћи ње гов са став ни део. У та квим со ци-
јал ним окол но сти ма пи та ње ели та у не по сред ној је ко ре ла-
ци ји са пи тањм обра зо ва ња и обра зо ва но сти. Обра зо ва ње и 
зна ње за јед но са на у ком и но вим тех но ло ги ја ма („ин те лек ту-
ал на тех но ло ги ја“) по ста ју не за мен љи ви фак то ри дру штве-
ног и тех но ло шког раз во ја.

У ста бил ним си сте ми ма, ви со ко обра зо ва ње има ва жну 
уло гу у со ци јал ној по кре тљи во сти и со ци јал ној про мо ци ји 
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по је ди на ца. Дру штве на ста бил ност се у са вре ме ном дру штву 
ме ри ста бил но шћу сред њег сло ја, у ком слу ча ју обра зо ва ње 
има пре суд ну уло гу у со ци јал ној ди фе рен ци ја ци ји. Обра зо-
ва ње у по стин ду стриј ском дру штву не по сред но и ди рект но 
ути че на фор ми ра ње про фе си о нал не струк ту ре, а то зна чи и 
дру штве не струк ту ре у но вој ме ђу на род ној по де ли  и ор га-
ни за ци ји ра да. Без ви со ко о бра зо ва не и струк ту рал но функ-
ци о нал не ели те пост со ци ја ли стич ка дру штва сма њу ју се би 
шан су за раз вој.

Пи та ње уло ге и мо ћи обра зо ва ња у пост со ци ја ли стич-
ким зе мља ма у дру штве ној де фи рен ци ја ци ји, као и у фор-
ми ра њу ели та, је управ но сра змер но за жи вља ва њу ре ал них 
еко ном ских и дру штве них стан дар да. Пост со ци ја ли стич ке 
зе мље се, ма ње или ви ше, су о ча ва ју са број ним иза зо ви ма и 
кри зним си ту а ци ја ма у мно гим обла сти ма дру штве ног жи во-
та, на пу ту пре стук ту и ра ња. Ср би ја се у пе ри о ду тран зи ци-
је, су о ча ва са број ним про ти ву реч но сти ма и огра ни че њи ма 
као и но вим зах те ви ма у обла сти обра зо ва ња и при ла го ђа ва-
ња струк ту ре рад не сна ге но вим дру штве ним окол но сти ма. 
У та квим не ста бил ним дру штве ним усло ви ма, уло га и моћ 
обра зо ва ња се огра ни ча ва де ло ва њем број них со ци јал них 
фак то ра, а  про цес фор ми ра ња ели та је про тив ре чан. Рас ко-
рак из ме ђу сте че ног обра зо ва ња и зах те ва при вре де, ко ја је 
у ин тен зив ном про це су ка ко сво јин ског та ко и про грам ског 
пре стук ту и ра ња, има за ре зул тат не ги ра ња пра ви ла фор ми-
ра ња ели та зна ња. Основ ни по кре тач дру штве не тран сфор-
ма ци је, дру штва у тран зи ци ји, ме ђу ко ји ма је и срп ско дру-
штво, је су тех но ло шки зах те ви но вог до ба али и ре ал ни дру-
штве ни усло ви у ко ји ма се пост со ци ја ли стич ке еко но ми је 
раз ви ја ју.  Пост со ци ја ли стич ка европ ска дру штва по след њих 
два де сет го ди на про ла зе кроз сна жан про цес вер ти кал них и 
хо ри зон тал них дру штве них про ме на, којe се пре по зна ју као 
про цес тран зи ци је.

Пост со ци ја ли стич ка дру штва ста бил ност ус по ста вља ју 
уко ли ко успе шно раз ви ја ју урав но те же ну слој ну струк ту ру. 
Рав но те жу ус по ста ља раз ви је на сред ња кла са. Сред њу кла су 
чи ни ши рок спек тар за ни ма ња, од слу жбе ни ка у др жав ној 
ад ми ни стра ци ји до на став ни ка у шко ла ма и ме ди цин ских 
рад ни ка, „бе ли око врат ни ци“. Сред ња кла са ни је хо мо ге на, 
ње ни при пад ни ци не по ти чу из истог кул тур ног и со ци јал-
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ног ми љеа, али оно што их чи ни кла сом је сте ни во обра зо ва-
ња и про фе си о нал на и еко ном ска ста бил ност. Ја ча ње др жа ве 
и ши ре ње тех но кра ти је омо гу ћи ли су ја ча ње сред ње кла се. 
По раст бро ја про фе си о на ла ца (со ци јал ни рад ни ци, на став-
ни ци, здрав стве ни рад ни ци), као и слу жбе ни ка у обла сти 
пра ва, фи нан си ја, ра чу но вод ства, тех но ло ги је и ин фор ма ци-
о них си сте ма, до дат но је про ши рио про стор сред њој кла си. 
Но ва сред ња кла са2 по ста је по себ но ак ту а ли зо ва на у окол-
но сти ма раз во ја пост со ци ја ли стич ких дру шта ва. Усло жње-
на про фе си о нал на струк ту ра да је ве ћу моћ обра зо ва њу, ко је 
мо же по ста ти глав ни но си лац кул тур ног ка пи та ла.

Оба зо ва ње је сте онај со ци јал ни ре сурс, ко ји, у мо дер-
ном дру штву, обез бе ђу је и дру штве ну ста бил ност, и то кроз 
фор ми ра ње сред њег сло ја. Исто вре ме но и ква ли тет но обра-
зо ва ни сред њи слој гра ди си стем вред но сти одр жи вог раз во-
ја. Из ре да ви со ко о бра зо ва ног сло ја стнов ни штва, у ста бил-
ним дру штви ма, из два ја се ин те лек ту ал на ели та, ко ја мо же и 
тре ба да бу де но си лац дру штве ног раз во ја. У дру штву у ко ме 
се ин же ње ри, ле ка ри, про фе со ри и дру ги ви со ко о бра зо ва ни 
ка дро ви мо гу на ћи на бу вља ци ма и со ци јал ним про гра ми ма, 
сред њи слој гу би сво ја обе леж ја, сво ју фи зи о но ми ју, па та-
кво дру штво би ва пре пу ште но фор ми ра њу дру га чи јих ели та 
(на ви јач ке и по ли тич ке гру пе). Ка да су на ру ше не вред но сти 
и ка да је обра зов ни си стем при дну ле стви це вред но сти, а 
сред њи слој дез ор га ни зо ван, он да се ши ром отва ра про стор 
еска ла ци је свих мо гу ћих дру штве них де ви ја ци ја и дез о ри-
јен та ци ја. Два де се то го ди шња ци не тра же сво је идо ле у обра-
зо ва њу, јер су и са ми нео бра зо ва ни или по вр шно обра зо ва ни, 
већ у ху ли ган ству и на си љу, о че му све до че ок то бар ски до-
га ђа ји на ули ца ма Бе о гра да и Ђе но ве. То по твр ђу је те зу да 
обра зо ва ње, у не ста бил ним со ци јал ним усло ви ма, ни је нај-
зна чај ни ји фак тор се кун дар не со ци ја ли за ци је, већ то по ста ју 
не фор мал не дру штве не дру штве не гру пе, па та ко и гру па на-
ви ја ча. Ма ни фе ста ци је груп ног на си ља у пост со ци ја ли стич-
ким дру штви ма от кри ва ју со ци о ло шку чи ње ни цу да во ђе 
груп не иден ти фи ка ци је по ста ју пред став ни ци кри ми но ге ног 
по на ша ња, да дру штве не ели те ства ра ју и ор га ни зу ју па ра-
вој не је ди ни це, нео бра зо ва не и  на сил не мом ке на ули ца ма и 

2 Данило Мркшић, Средњи слојеви у Југославији, Култура, Београд, 1987.
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ста ди о ни ма. Ни во обра зо ва но сти оних ко ји по ку ша ва ју да се 
на мет ну као ели те, у не ста бил ним дру штви ма, ни у ком ви-
ду не ула зи у де фи ни са њу њи хо вог угле да. Углед, у ова квим 
дру штви ма, де фи ни сан је на сил ни штвом, кри ми на ли те том и 
спрем но шћу да се, по сва ку це ну, по стиг ну ма те ри јал ни ци-
ље ви. То се до га ђа ка да дру штво у ду жем пе ри о ду не ма ја сне 
дру штве не ци ље ве, ка да шко ла гу би вас пит ну и со ци ја ли за-
тор ску уло гу са ја сним ци ље ви ма и вред но сти ма. Ге не ра ци је 
мла дих, ко је од ра ста ју у со ци јал ном окру же њу не ста бил но-
сти, пре или ка сни је би ва ју под ло жни де ло ва њу ла жних ели-
та. 

Ако по ђе мо од ана ли зе ста ња у ви со ком обра зо ва њу, 
код нас, ко ју је дао Ми лан Узе лац, у књи зи При че из бо лоњ ске 
шу ме 3, и ње го ве тврд ње да се вр ши пре па ко ва ње чи та ве дру-
штве не за јед ни це, а кључ тог пре па ко ва ња је сте обра зо ва ње, 
мо же се по ста ви ти пи та ње од го вор но сти ин те лек ту ал не ели-
те, ка ко за ста ње у дру штву та ко и за ста ње у обра зо ва њу, 
по себ но ви со ком обра зо ва њу. Ако се сло жи мо са тврд њом 
Узел ца да се по сле ди це ра за ра ња ду хов не ди мен зи је јед ног 
на ро да мно го те же са ни ра ју од ма те ри јал ног ра за ра ња, он-
да се пи та ње пре и спи ти ва ња основ них ци ље ва дру штве ног 
раз во ја и вред но сних ори јен та ци ја на ме ће као јед но од нај-
ур гент ни јих. 

И, као што не ко ре че, ако је гла ва јед ног дру штва обра-
зо ва ње, а ње гов ум уни вер зи тет, опа сност да нам се дру штве-
на кри за пост со ци ја ли зма оби је о гла ву, та ко што ће нам се 
и ум по ме сти, је сте су ро ва ре ал ност уко ли ко од мах као дру-
штво не пре ду зме мо све о бу хват не и си стем ске ме ре у по ди-
за њу ни воа со ци јал ног зна ча ја обра зо ва ња и ду хов не ели те у 
Ср би ји. Пост со ци ја ли стич ка тра у ма је у Ср би ји за по че ла ру-
ше њем ауто ри тар ног ре жи ма, уз ком пли ко ва ње на ци о нал ног 
и др жав ног пи та ња, а ре зул ти ра не ја сном струк ту ром дру-
штве них и ин сти ту ци о нал них вред но сти.

3 Милан Узелац, Приче из болоњске шуме, Висока струковна школа за 
образовање васпитача, Филип Вишњић, Београд, 2005.
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Natalija Jovanović

THE RO LE OF EDU CA TION IN ELI TE  
FOR MING  IN AF TER SO CI A LISM

Summary

The pa per de als with the ro le and the po wer of edu ca tion in 
eli te for ming of af ter so ci a li stic so ci e ti es. Af ter so ci a li stic  Euro
pean so ci e ti es, ha ve been go ing thro ugh ver ti cal and ho ri zon tal 
de ve lop ment, in the last twenty years, and are re cog ni zed as the 
pro cess of tran si tion. In this so cial in ter mez zo to wards re con
struc ted com mu nity of the system, all the se so ci e ti es as a ru le go 
thro ugh pha ses of struc tu ral won de rings, short cuts and re e xa
mi na ti on.In the un sta ble so cial cir cum stan ces the re are eli te gro
ups, which are un der in flu en ce of fa ked va lu es and vo lun ta rism. 
This is how eli te gro ups be ca me known, gro ups with strong cha
rac te ri stics of tur bo style, which wo uld not co me in to exi sten ce in 
any ot her system of real eco no mic and cul tu ral stan dards. Edu ca
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tion as an im por tant so cial subsystem is a so cial fil ter, which af ter 
all tur bu len ces di rects the so ci ety to a sta ble system of va lu es. By 
get ting a sta ble system the ro le of high edu ca tion oc cu pi es the po
si tion it de ser ves. The main po int of the pa per is to hig hlight that 
wit ho ut high edu ca tion and struc tu rally fun cti o nal eli te af ter so ci
a li stic so ci e ti es mi ni mi ze the ir chan ces for de ve lop ment.
Key words:  Edu ca tion, high edu ca tion, eli te, af ter so ci a lism,
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