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Округли сто 

ПОПУЛИЗАМ – УЗРОЦИ И ПОСЛЕДИЦЕ 

Популизам се, уз глобализам, тероризам, економску кризу и миграције сврстао 
у глобалне  изазове 21. века. Након радикалних политичких промена у појединим 
државама Европске Уније (Пољска, Мађарска), изјашњавања грађана Велике 
Британије за напуштање ЕУ, јачања радикалне деснице у Француској, Немачкој и 
Холандији и изборне кампање Доналда Трампа у САД, популизам све више постаје 
предмет друштвених теорија и истраживања. Развијене су многе дефиниције 
популизма као и различити приступи његовог изучавања. Последњих година у 
друштвеним, а посебно политичким наукама, усавршене су методологије које 
омогућују квантитативна истраживања разних аспеката популизма. Квалитативне и 
компаративне анализе усмерене су на утрђивање узрока популизма у културно-
историјским, економским и политичким контекстима.  

Док се промене у ЕУ и САД посматрају у контексту повратка популизма након 
готово целог века,  у случају Србије постоје мишљења да је популизам непрестани 
елемент политичке културе њених елита. 

Циљ Округлог стола је да омогући анализу феномена популизма у што више 
његових аспеката, како у међународном тако и у домаћем контексту и из савремене 
и историјске перспективе, као и из различитих теоријских исходишта.  

Програмски одбор: др Горан Башић (директор Института друштвених наука, 
Београд), др Зоран Лутовац (управник Центра за политиколошка истраживања и 
јавно мњење Института друштвених наука), проф. др Драгољуб Мићуновић, проф. др 
Часлав Оцић (САНУ), проф. др Мирјана Васовић (Факултет политичких наука, 
Београд), др Зоран Павловић (Филозофски факултет, Београд), др Јованка Матић 
(Институт друштвених наука), др Бојан Тодосијевић (Институт друштвених наука), 
др Жељка Бутуровић-Брадарић (Институт друштвених наука), др Ирена Ристић 
(Институт друштвених наука) и Ксенија Марковић (Институт друштвених наука). 
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