
 

                                  ИНСТИТУТ ДРУШТВЕНИХ НАУКА          

 
 

„Укалупљивање“ или „прекорачење граница“ – друштвене 
науке у савременом добу 

 

Живот на „крају историје“ је отворио различите дилеме и обновио је проблеме који 
су свет водили и до историјски најмрачнијих догађаја, али са друге стране савремене 
технологије, комуникације и развој омогућавају да друштво и сопствену улогу у њему 
сагледамо на начин на који то није било могуће пре свега неколико година. Међутим, 
упркос импресивном технолошком напретку и насупрот идеолошкој хармонији 
заговараној у оквиру глобалних интеграција које су обележиле крај двадесетог века, 
савремена друштва се суочавају са проблемима који изазивају конфузију, страх, 
неразумевање, затварање. Прекорачење граница, све присутније у технолошком 
напретку, не дешава се истим интензитетом и у социјалним и политичким односима. Шта 
више, обнављају се препреке које суштински подривају друштвени развој, политичку 
стабилност и угрожавају права, са изворишта либералне теорије, сваког човека да трага 
за срећом. Друштвене науке, суочене са ароганцијом савремене либералне државе која 
најчешће изврсност мери доприносом науке у профиту, не производе, у мери у којој се то 
очекује, идеје, нити сучељавају мишљења, која би требало да укажу на идеолошке, 
друштвене, политичке слабости, проблеме и да понуде одговоре. Криза у друштвеним 
наукама доприноси укалупљивању идеја, њиховом окоштавању и обнављању архаичне 
социјалне атмосфере која је кад год се јављала продубљивала кризу.  

Сагледавање савремених прилика и њихово критичко промишљање у фокусу 
различитих научних дисциплина предмет је научног скупа којим Институт друштвених 
наука  обележава шездесет година рада. Шест деценија истраживања у шест научних 
области (економија, право, демографија, политикологија, филозофија, социологија) 
обавезује Институт да овом приликом  покрене разговор о питањима која у савременом 
добу захтевају брзе одговоре, а дубоко и добро промишљено знање, и скренe пажњу 
научној и широј јавности на улогу друштвених наука у вези са разумевањем и 
превазилажењем проблема са којима се суочава савремено друштво.  

Програмски одбор: академик Владимир Костић, председник САНУ, академик Тибор 
Варади, проф. др Владимир Поповић, државни секретар задужен за науку, проф. др Јован 
Базић, председник Управног одбора Института,  др Горан Башић, проф. др Мирјана 
Рашевић, проф. др Милан Брдар, др Хајрија Мујовић Зорнић, проф. др Војин Ракић, др 
Предраг Петровић, др Лилијана Чичкарић, проф. др Александар Бошковић, др Зоран 
Лутовац. 


