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Сажетак
Пред мет овог ра да је сте раз ма тра ње на ци о нал ног и европ-

ског иден ти те та, као об ли ка ко лек тив не са мо све сти и бит ног чи ни-
о ца оп штег и ху ма ни стич ког вас пи та ња и обра зо ва ња, у ре фор ми 
ви со ког обра зо ва ња пре ма стан дар ди ма Бо лоњ ског про це са. При 
то ме се по ла зи од Бо лоњ ске де кла ра ци је где је ука за но да ће се у 
ре фор ми обра зо ва ња по што ва ти раз ли чи те кул ту ре, је зи ци и на-
ци о нал ни обра зов ни си сте ми. На ци о нал ни иден ти тет је у Бо лоњ-
ском про це су са др жан дво стру ко. Нај пре као ње го во сво ђе ње ис-
кљу чи во на ет нич ка обе леж ја, а по том, као на сто ја ње да се гра ди 
европ ски иден ти тет, ко ји је у функ ци ји гло ба ли за циј ских про це са 
и евро ин те гра ци ја. У том кон тек сту, и као по твр да ове те зе, илу-
стра тив но се ука зу је на за сту пље ност ре ле вант них са др жа ја о на-
ци о нал ном иден ти те ту у ре фор ми са ним сту диј ским про гра ми ма 
учи тељ ских фа кул те та у Бе о гра ду и За гре бу.
Кључ не ре чи: на ци о нал ни иден ти тет, европ ски иден ти тет, ви со ко обра-

зо ва ње, евро ин те гра ци је, Бо лоњ ски про цес. 

На ци о нал ни иден ти тет и обра зо ва ње има ју за јед нич ко род но 
ме сто у кул ту ри јед ног на ро да и раз ви ја ју се у про це си ма све у куп-
ног дру штве ног раз во ја об у хва та ју ћи це ло ви те си сте ме кул тур них 
вред но сти. Као об лик ко лек тив не са мо све сти, на ци о нал ни иден ти-
тет је би тан чи ни лац оп штег и ху ма ни стич ког вас пи та ња и обра зо-
ва ња. Он се, без об зи ра на раз ли чи та те о риј ска раз у ме ва ња, још од 

* Овај рад је настао у оквиру пројекта бр. 179009, који финансира Министарство просвете 
и науке Републике Србије.
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Ре на на (JosephErnestRenan) с кра ја 19. ве ка1), па све до да на шњих 
да на, за сни ва на све сти о спо зна ји не ких за јед нич ких ка рак те ри-
сти ка при пад ни ка јед не на ци је ко је је раз ли ку ју од дру гих на ци ја 
(је зик, ра са, ре ли ги ја, ет нос, ми то ло ги ја, кул ту ра, те ри то ри ја итд).2) 
По ред на ци је и дру ге дру штве не ску пи не има ју свој иден ти тет, па 
се чак ука зу је да свој иден ти тет има и умреженодруштво као ‘’но-
ви об лик дру штва’’.3) У про це су со ци ја ли за ци је и обра зо ва ња, осо-
би то при мар ног, на ци о нал ни иден ти тет има ве о ма зна чај ну уло гу, 
јер по мо ћу ње га мла ди сти чу зна ња о на чи ну жи во та у од ре ђе ној 
за јед ни ци, ње ним вред но сти ма и осо бе но сти ма, при ла го ђа ва ју се 
окол но сти ма и дру гим љу ди ма, кроз дру штве ну ин тер ак ци ју об-
ли ку ју сво је, али и дру штве но по на ша ње. Со ци јал не ин тер ак ци је 
у овим кон тек сти ма по ма жу љу ди ма да на у че и раз ви ју кул тур не 
обра сце, ме ђу соб ну со ли дар ност и свест о при пад но сти од ре ђе ној 
на ци ји. За то се че сто у ли те ра ту ри ука зу је да је осе ћај на ци о нал не 
при пад но сти  је дан од нај сна жни јих  су бјек тив них иден ти те та. То 
по ка зу ју и мно га ис тра жи ва ња, а у јед ном од њих, ко је је спро ве де-
но у Ср би ји ју ла 2003. го ди не, за кљу чу је се: ‘’При пад ност на ци ји 
спа да у јед но од нај ва жни јих груп них при пад но сти по ми шље њу 
гра ђа на Ср би је’’ и да ‘’не по сто ји раз ли ка у трен до ви ма из ме ђу 
Ср ба и при пад ни ка оста лих на ци ја по то ме ко ли ко им је ва жна 
при пад ност на ци ји’’.4) 

С дру ге стра не, обра зо ва ње као уни вер зал на и ци ви ли за-
циј ска те ко ви на у сва ком кон крет ном дру штву је де тер ми ни са но 
ње го вим со ци јал ним ми ље ом, еко ном ским раз во јем, кул тур ним 
вред но сти ма, иде о ло шким ци ље ви ма и дру штве ним по тре ба ма. 
Из то га про ис ти че, ка ко је го во рио Ни че, да је ‘’за да так обра зо-
ва ња: жи ве ти и де ло ва ти у скла ду са нај пле ме ни ти јим те жња ма 
вла сти тог на ро да’’.5) На ци о нал ни иден ти тет и обра зо ва ње прет-
по ста вља ју стал но пре и спи ти ва ње кул тур них вред но сти, па је за-
то че сто на по мо лу су коб из ме ђу тра ди ци је и ино ва ци је. Та ко ђе, 
у са вре ме ном дру штву (дру штву на уч но-тех но ло шке ре во лу ци је, 

1) Jo seph Er nest Re nan, Qu’est-cequ’unenation?, Conféren ce fa i te en Sor bon ne, le 11 mars, 
1882. (Er nest Re nan, Qu’est-cequ’uneNation?:etautresécritspolitiques, Im pri me rie na ti-
o na le, Pa ris 1996).

2) Smit An to ni D: Nacionalni identitet, Bi bli o te ka XX vek, Ze mun; Či go ja štam pa, Be o grad, 
1998, str. 21-31.

3) Ma nuel Ca stells: Moćidentiteta,Gol den mar ke ting, Za greb, 2002, str. 11.

4) Ја сна Ми ло ше вић: ‘’Зна чај на ци о нал ног иден ти те та’’, Српскаполитичкамисао, Бе о-
град, 1-4/2003, стр. 166.

5) Фри дрих Ни че: Обудућностинашихобразовнихустанова, Из да вач ка књи жар ни ца Зо-
ра на Сто ја но ви ћа Срем ски Кар лов ци, Но ви Сад, 1997, стр. 126.
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ди ги тал не еко но ми је, ма сов не кул ту ре и ма сов не по тро шње, раз-
ви је них ко му ни ка ци ја и гло бал них дру штве них мре жа), ко је ну ди 
плу ра ли зам раз ли чи тих кул тур них вред но сти и обра зов них са др-
жа ја, на ци о нал ни иден ти тет и обра зо ва ње ге не рич ки те же да ус по-
ста ве ди ја лек тич ки од нос из ме ђу ло кал них кул ту ра, уни вер зал них 
вред но сти и гло бал них кул тур них про це са. Ти ме се пре вла да ва ју 
ет но цен три зам и изо ло ва ност а ус по ста вља ју ко њук тив ни од но си 
у ко ји ма до ла зи до ства ра ња за јед нич ког кул тур ног про сто ра и но-
вих кул тур них обра за ца. По ред то га, тен ден ци је са вре ме ног дру-
штве ног раз во ја дик ти ра ју и про ме не у кул ту ри где се ус по ста вља 
ме ри то крат ски си стем вред но сти и тех но крат ски кон цепт обра зо-
ва ња ко је се све ви ше под ре ђу је тр жи шту и гло бал ној по де ли ра да. 
У том кон тек сту се и раз ма тра ју на ци о нал ни и европ ски иден ти тет 
у ак ту ел ној ре фор ми ви со ког обра зо ва ња у Евро пи, ко ја се кон вен-
ци о нал но озна ча ва као Болоњскипроцес.6) Основ ни узро ци ре фор-
ме у Бо лоњ ском про це су ве за ни су за при ла го ђа ва ње обра зо ва ња 
нео ли бе рал ној стра те ги ји раз во ја у све ту, зах те ви ма са вре ме не по-
де ле ра да и евро ин те гра циј ских про це са. 

Ова ре фор ма ви со ког обра зо ва ња има тран сна ци о нал ни ка-
рак тер и она ко ре спон ди ра са ве ли ким дру штве ним про ме на ма с 
кра ја XX и по чет ка XXI ве ка ко ји ма основ ни тренд да је про цес 
гло ба ли за ци је из ра жен ‘’кроз убр за ни раз вој еко ном ских, по-
ли тич ких и на уч них ве за из ме ђу љу ди и на ро да у све ту’’.7) За то 
Бо лоњ ски про цес иза зи ва ве ли ку по де ље ност у јав но сти чи та ве 
Евро пе на оне ко ји га по др жа ва ју и про па ги ра ју и на оне ко ји га 
кри ти ку ју и оспо ра ва ју. Јед но од спор них пи та ња Бо лоњ ског про-
це са је сте ука зи ва ње на опа сност од угро жа ва ња кул тур не са мо-
бит но сти, уни фи ка ци јом и стан дар ди за ци јом са вре ме не кул ту ре, 
чи ме се по ти ску ју на ци о нал не кул ту ре, ко лек тив ни и ин ди ви ду-
ал ни иден ти те ти, ху ма ни стич ке вред но сти и ци ви ли за циј ске те ко-
ви не обра зо ва ња. Исто вре ме но, то се че сто го во ри и за гло ба ли за-

6) Бо лоњ ски про цес пред ста вља ре а ли за ци ју про јек та ре фор ме ви со ког обра зо ва ња ко ји 
има ду жи исто риј ски кон ти ну и тет. Ње го ве осно ве за цр та не су у MagnaChartaUniver-
sitatum, ко ја је пот пи са на у Бо ло њи 18. сеп тем бра 1988. го ди не у част две сто те го ди-
шњи це нај ста ри јег европ ског уни вер зи те та. У њој су по ста вље на не ка те мељ на на че ла 
но ве ми си је уни вер зи те та. Дру ги зна ча јан до га ђај у Бо лоњ ском про це су би ла је тзв. 
Лисабонскаконвенција из 1997. го ди не, ко ја је по зна та и као Кон вен ци ја о при зна ва њу 
ви со ко школ ских ква ли фи ка ци ја у европ ској ре ги ји. А по том, на кон го ди ну да на усле ди-
ла је Сорбонскадекларација, ко ја је као при о ри тет озна чи ла хар мо ни за ци ју европ ског 
ви со ко школ ског си сте ма. У го ди на ма на кон пот пи си ва ња Бо лоњ ске де кла ра ци је 19. ју-
на 1999. усле дио је низ ак тив но сти ко је су пред ста вља ле до пу ну или из ве сне из ме не ове 
де кла ра ци је. Све те ак тив но сти и до га ђа ји ко ји су усле ди ли у ве зи ове ре фор ме ви со ког 
об ра зо ва ња чи не це ли ну Бо лоњ ског про це са. 

7) Јо ван Ба зић: ‘’Струк ту рал не про ме не и гло ба ли за циј ски про це си у са вре ме ном дру-
штву’’, Српскаполитичкамисао, Бе о град, 3-4/2006, стр. 78.
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ци ју: ''Гло ба ли за ци ја но си са со бом мо гућ ност да (на ци је) из гу бе 
свој кул тур ни иден ти тет. Ово се де ша ва као ре зул тат акул ту ра ци је 
и аси ми ла ци је''.8) 

За раз ма тра ње на ци о нал ног и европ ског иден ти те та у Бо-
лоњ ском про це су ве о ма су релевaнтна пи та ња: со ци јал но-еко ном-
ске и по ли тич ке осно ве ре фор ме обра зо ва ња у Бо лоњ ском про це-
су, а по том и сам про цес ре кон струк ци је на ци о нал ног у прав цу 
европ ског иден ти те та  кроз обра зов не ре фор ме пре ма стан дар ди-
ма Бо лоњ ског про це са. У том кон тек сту се, у овом ра ду, ука зу је 
и на за сту пље ност ре ле вант них са др жа ја о на ци о нал ном и европ-
ском иден ти те ту у сту диј ским про гра ми ма учи тељ ских фа кул те-
та у Бе о гра ду и За гре бу, ко ји су ре фор ми са ни пре ма стан дар ди ма 
Бо лоњ ског про це са. Овим фа кул те ти ма се при да је ве ли ки зна чај, 
јер они има ју из у зет но ва жну уло гу у об ли ко ва њу иден ти те та за то 
што обра зу ју учи те ље и вас пи та че ко ји ће ра ди ти са мла ди ма на 
по чет ку њи хо вог ор га ни зо ва ног шко ло ва ња. С дру ге стра не, ови 
фа кул те ти ве о ма бит но ути чу на про фи ли са ње и дру гих учи тељ-
ских фа кул те та у Ср би ји и Хр ват ској, па и ши ре у окру же њу, јер 
они дру ги ма слу же као узор, што све ску па ука зу је на њи хов ве-
ли ки ути цај и од го вор ност за обра зо ва ње учи те ља и вас пи та ча, а 
по сред но и на све у куп но при мар но обра зо ва ње и вас пи та ње.

СоцијалНо-ЕКоНоМСКЕиПолитиЧКЕ
оСНоВЕБолоЊСКоГПРоцЕСа

Бо лоњ ски про цес има из у зет ну ва жност у ши рем кон тек сту 
европ ских ин те гра ци ја, не са мо у по гле ду ви со ког обра зо ва ња, 
већ уоп ште и са со ци јал но-кул тур ног, по ли тич ког и еко ном ског 
ста но ви шта, ка ко на гло бал ном ни воу, та ко и на ни воу по је ди нач-
них на ци о нал них др жа ва. Бо лоњ ским про це сом се ме ња па ра диг-
ма уни вер зи те та, ко ја је зад ње зна чај не и те мељ не про ме не има-
ла по чет ком XIX ве ка са Хум бол то вим кон цеп том, ко ји се че сто 
озна ча ва и као мо дел елит ног уни вер зи те та.9) То је у су шти ни уда-
ља ва ње од кла сич не европ ске ака дем ске кул ту ре ко ја је у Евро-

8) Крав чен ко Аль берт Ива но вич: Культурология, Ака де ми че ский Про ект, Moсква, 
2002, стр. 101.

9)  ‘’Је дан од  ду бљих узро ка про ме на о ко ји ма је ов де реч је сте на пу шта ње мо де ла Хум-
бол то вог уни вер зи те та у чи та вој Евро пи, на ко ме је за сно ван и наш уни вер зи тет ски си-
стем (...) Ње га су у дру гој по ло ви ни XX ве ка до ве ла два раз вој на про це са:глобализација 
и технолошкиразвој, про гре сив но сла бље ње уло ге на ци о нал не др жа ве и исто вре ме ни 
све бр жи тем по раз во ја но вих тех но ло ги ја ко је ме ња ју на чин на ко ји жи ви мо, оп шти мо, 
про из во ди мо и учи мо’’ (Evropskiuniverzitet2010? /Pri re di li: Sr bi jan ka Tur la jić, Sta ša Ba bić 
i Zo ran Mi lu ti no vić/, Al ter na tiv na aka dem ska mre ža, Be o grad, 2001, str. 7).
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пи, кроз раз ли чи те ма ни фест не фор ме, при сут на ду же од два ве-
ка.  За го вор ни ци Бо лоњ ског про це са  ис ти чу ну жност про ме на и 
ука зу ју на нео п ход ност ди рект ног укљу чи ва ња уни вер зи те та у ши-
ру дру штве но-еко ном ску струк ту ру и ње го во ак тив но ан га жо ва ње 
у ре ша ва њу дру штве них про бле ма, од но сно ста вља ња у слу жбу 
оп штег дру штве но-еко ном ског раз во ја. Ов де се ја сно ви ди, иако 
се из ри чи то не ис ти че, да се ак ту ел на ре фор ма уни вер зи те та при-
ла го ђа ва зах те ви ма са вре ме не тр жи шне еко но ми је и да се на еле-
мен тар ном ни воу раз у ме ва ња мо же за па зи ти да је ова ре фор ма у 
су прот но сти са те мељ ним прин ци пи ма функ ци о ни са ња уни вер зи-
те та, осо би то са прин ци пом ње го ве ауто но ми је. Јер та ауто ном ност 
ни је озна ча ва ла са мо по ли тич ку ауто но ми ју, ко ли ко год је то би ло 
де кла ра тив но, већ пре све га еко ном ску ауто но ми ју, не за ви сност од 
тр жи шно-еко ном ских од но са и при вред но-функ ци о нал них за ко ни-
то сти дру штве ног жи во та. Та кав об лик тра ди ци о нал не ауто но ми је 
уни вер зи те та био је мо гућ кроз ми ни мал но функ ци о ни са ње ста-
бил не со ци јал не др жа ве ко ја је из гра ђи ва на у ни зу за пад но е вроп-
ских др жа ва на кон дру гог свет ског ра та. Од у ми ра њем со ци јал не 
др жа ве и ње на тран сфор ма ци ја у ад ми ни стра тив но би ро крат ски 
агенс нео ли бе рал ног ка пи та ли стич ког тр жи шта и мул ти на ци о нал-
них кор по ра ци ја, као при мар них су бје ка та тог истог тр жи шта по 
аме рич ком мо де лу, а све у ци љу одр жа ња еко ном ске ком пе те тив-
но сти Европ ске уни је са САД, Ја па ном и све при сут ни ји ма Ки ном, 
Ин ди јом и Ру си јом. Све то по сле дич но во ди тран сфор ма ци ји свих 
дру штве них ак те ра, па и уни вер зи те та. Ти ме уни вер зи тет по ста је 
тек је дан од су бје ка та кор по ра тив ног ка пи та ли зма, ње гов ак ти ван 
члан у дру штве ној струк ту ри ор га ни зо ва ној на на че ли ма и нор ма-
ма тр жи шних ме ха ни за ма. Та ква уло га уни вер зи те та бит но ути че 
и на про ме не у ка рак те ру уни вер зи тет ског обра зо ва ња и уни вер зи-
тет ске ин сти ту ци је, чи не ћи уни вер зи тет ме стом где се вр ши про-
дук ци ја кон тро ли са ног бро ја струч них ка дро ва ја сно де фи ни са ног 
про фи ла, за ви сно од по тре ба и зах те ва тр жи шта.

Обра зо ва ње је мно штвом раз ли чи тих ве за и про це са усло-
вље но дру штве ном сре ди ном у ко јој ег зи сти ра. Ре фор ме обра зо ва-
ња мо гу би ти са мо де ли мич не уко ли ко се ујед но не вр ши ре фор ма 
и дру гих дру штве них си сте ма са ко ји ма је обра зо ва ње у не по сред-
ној ве зи, што се по ка за ло у го то во свим до са да шњим обра зов ним 
ре фор ма ма. С дру ге стра не, обра зо ва ње тре ба по сма тра ти у ши рем 
дру штве ном кон тек сту ко ји пре ла зи гра ни це јед не др жа ве, јер је 
оно уни вер зал на ци ви ли за циј ска те ко ви на. За то ре фор ме обра зо-
ва ња тре ба да има ју ко ре спо дент ни од нос и са дру гим обра зов ним 
си сте ми ма, као и са са вре ме ним на уч ним до стиг ну ћи ма. У ре фор-
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ми ви со ког обра зо ва ња, пре ма Бо лоњ ском про це су, че сто се ука-
зу је да су по ме ну ти па ра ме три за не ма ре ни. Ова ре фор ма је уни-
форм на и је дин стве на за све у Евро пи, у ње ном про јек то ва њу и 
ре а ли за ци ји ни је се во ди ло ра чу на ни ‘’о раз ли чи тим ака дем ским 
кул ту ра ма’’.10) Ни су се ува жа ва ле дру штве но-еко ном ске, со ци јал-
не, идеј но-по ли тич ке, ет нич ке и уоп ште кул тур не спе ци фич но сти 
ко је од ли ку ју сва ку од европ ских зе ма ља, ни ти су се до вољ но са-
гле да ва ли про це си и тен ден ци је ко ји су у њи ма из ра же ни. За то се 
у прак си по ка зу је да се у раз ли чи тим зе мља ма и ре ги ја ма Евро-
пе не јед на ким тем пом и ква ли те том оства ру ју ци ље ви Бо лоњ ског 
про це са, као и да је раз ли чит до мет оства ре них ре фор ми.

У Бо лоњ ској де кла ра ци ји за цр та не су ор га ни за ци о не и 
струк тур не про ме не у ви со ком обра зо ва њу, као и смер ни це раз-
во ја европ ског ви со ког школ ства до 2010. го ди не. По ред то га, по-
ста вљен је оп шти за јед нич ки циљ, а то је да се до 2010. го ди не 
из гра ди отво рен и кон ку рен тан европ ски ви со ко школ ски про стор 
- ‘’Европ ска зо на ви со ког обра зо ва ња’’.11) То би, пре ма ауто ри-
ма ове де кла ра ци је, сту ден ти ма и они ма ко ји су ди пло ми ра ли на 
не ком од европ ских уни вер зи те та омо гу ћи ло сло бод но кре та ње, 
уче ство ва ње и за по шља ва ње уну тар та ко ус по ста вље не, отво ре не 
европ ске уни вер зи тет ске струк ту ре. Та ква, струк ту ра би ујед но би-
ла за ни мљи ва и при влач на сту ден ти ма и ван европ ског про сто ра. 
У су шти ни, основ ни ци ље ви ре фор ми ви со ког обра зо ва ња пре ма 
Бо лоњ ској де кла ра ци ји су: 1) ус по ста вља ње си сте ма ла ко пре по-
зна тљи вих и упо ре ди вих ака дем ских зва ња; 2) ор га ни зо ва ње сту-
ди ја у два кру га шко ло ва ња (сту дент ском и ди плом ском), а ка сни-
је је ово пре фор му ли са но, где се ука зу је на три ни воа сту ди ра ња 
(пред ди плом ске, ди плом ске и по сле ди плом ске сту ди је); 3) уво ђе-
ње кре дит ног си сте ма (ECTS) при ли ком вред но ва ња сту дент ских 
оба ве за; 4) под сти ца ње мо бил но сти сту де на та, на став ни ка и ад ми-
ни стра тив ног осо бља; 5) уна пре ђе ње европ ског уче ство ва ња у оси-
гу ра ва њу ква ли те та ви со ког школ ства; и 6) уна пре ђе ње европ ске 
ди мен зи је у ви со ком школ ству.12) Ка сни је, Берлинскимкоминикеом 
из 2003. го ди не, овим ци ље ви ма при до да ти су још и не ки но ви: а) 
ак тив но уче шће ви со ко школ ских уста но ва, на став ни ка и сту де на-
та у Бо лоњ ском про це су; б) уче ство ва ње сту де на та у упра вља њу, 
од ре ђи ва њу раз вој них смер ни ца и уна пре ђе њу ви со ког школ ства; 

10) Paul Kon rad Li es smann: Teorijaneobrazovanosti-Zabludedruštvaznanja, Je sen ski i Turk, 
Za greb, 2008, str. 90.

11) Bolonjska deklaracija, http://www.mpn.gov.rs/user fi les/do ku men ti/vi so ko/Bo lonj ska.PDF, 
15. 04. 2011.

12)  Исто.
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в) про мо ци ја кон цеп та доживотногучења; и г) ства ра ње основ них 
пред у сло ва за из град њу друштвазнања, а то су: европскивише-
школскипростор и европскиистраживачкипростор.13)

Из ци ље ва и са др жа ја ре фор ми ви со ког обра зо ва ња у Бо-
лоњ ском про це су, мо же се за па зи ти да су фи ло зоф ске осно ве ове 
ре фор ме нео ли бе ра ли бе рал на фи ло зо фи ја дру штве но-еко ном-
ског раз во ја и праг ма ти зам. Нео ли бе ра ли зам се про ти ви упли та-
њу држав е у еко но ми ју, про тек ци о ни зму, ви со ким сто па ма по ре за 
и сл. Од др жа ве се тра жи да бу де ‘’огра ни че на на уске функ ци је 
за шти те од на си ља, кра ђе, пре ва ре, не по што ва ња уго во ра и слич-
ног’’.14) Ова еко ном ска док три на из ра жа ва ин ди ви ду а ли стич ку фи-
ло зо фи ју раз во ја у функ ци ји мон ди ја ли за ци је ка пи та ла, јер ка ко 
пи ше Бо ур ди ер ‘’нео ли бе ра ли зам је уто пи ја јед не екс пло а та ци је 
без гра ни ца’’.15) С дру ге стра не, праг ма ти зам, као фи ло зоф ско схва-
та ње, ука зу је да прак тич на ко рист и де ло ва ње пред ста вља ју основ-
ни кри те ри јум за про це њи ва ње да ли су са знај ни ис ка зи сми сле ни 
и исти ни ти (J. De wey, Ch. Peirce,  W.  Ja mes). У праг ма ти зму су иде је 
до бре са мо ако има ју вред ност, а исти ни та је она иде ја ко ја је ко ри-
сна. Пре ма овим фи ло зоф ским док три на ма и на њи ма за сно ва ној 
еко ном ској прак си, мо же се за па зи ти да се дру штво ре ду ку је на тр-
жи ште а чо век сво ди на еко ном ску уло гу, на homoekonomikusa, да 
се гло ри фи ку је пред у зет нич ка ини ци ја ти ва и да се про фит ста вља 
из над чо ве ка. У су шти ни, ра ди се о под ре ђи ва њу свих људ ских и 
дру штве них сна га ин стру мен тал ном уму и ра ци о на ли за ци ји, ко ја 
се ја вља ујед но као об лик мо дер ни за ци је и де ху ма ни за ци је. Чо век 
се ре ду ци ра на јед но ди мен зи о нал ну лич ност, на ‘’мо на ди зо ва не је-
дин ке за тво ре не под се дам пе ча та у сво је има ги нар не све то ве’’.16) 
Нео ли бе рал на фи ло зо фи ја раз во ја из ра жа ва ин те ре се мон ди ја ли-
зо ва ног ка пи та ла у вир ту ел ном све ту гло бал не еко но ми је и мо но-
по лар ног свет ског по рет ка. У ње му ‘’обра зо ва ње и зна ње се ра ста-
ју од вас пи та ња и кул ту ре’’,17) што до при но си ра за ра њу кул тур ног 
иден ти те та ма лих на ро да, али ујед но и уни вер зал них вред но сти 

13) Берлински коминике, http://www.mp.gov.rs/user fi les/do ku men ti/vi so ko/Fi nal%20Draft%20
of%20the%20Ber lin%20Com mu ni qu%C3%A9.doc, 

14)  Ro bert No zick: Anarhija,državaiutopija, Na kla da Je sen ski i Turk, Za greb 2003, str. 9.

15) Pi e re Bo ur di er: Signalnasvetla,Prilozizaotporneoliberalnojinvaziji, Za vod za udž be ni ke i 
na stav na sred stva, Be o grad, 1999, str. 107. 

16)  Mi lan Uze lac: Pričeizbolonjskešume, Vi so ka ško la za obra zo va nje vas pi ta ča, Vr šac; Stu dio 
Ve ris, No vi Sad, 2009, str. 10.

17) Lju bi ša Mi tro vić: Virus neoliberalizma i obrazovanje na platformi Bolonjske deklaracije, 
http://www.nspm.rs/kul tur na-po li ti ka/vi rus-neo li be ra li zma-i-obra zo va nje-na-plat for mi-bo-
lonj ske-de kla ra ci je.html, 14. 04. 2011.
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кул ту ре у са вре ме ном све ту. Ту се отва ра и пи та ње у ко јој ме ри се 
на ру ша ва на ци о нал ни иден ти тет или се он ре кон стру и ше у прав-
цу тра же ња но вог над на ци о нал ног, гло бал ног иден ти те та ко ји се у 
овом слу ча ју ви ди као европ ски иден ти тет.

НациоНалНииЕВРоПСКиидЕНтитЕт
уБолоЊСКоМПРоцЕСу

На ци о нал ни иден ти тет је, као об лик ко лек тив не са мо све сти, 
би тан чи ни лац оп штег и ху ма ни стич ког вас пи та ња и обра зо ва ња. 
Он се ства ра у про це су со ци ја ли за ци је, нај пре уче њем ма тер њег 
је зи ка и усва ја њем кул ту ре, а по том се обра зо ва њем усва ја ју сим-
бо лич ки и ма те ри јал ни еле мен ти соп стве не на ци је. Сва те о риј ска 
од ре ђе ња на ци о нал ног иден ти те та са гла сна су у то ме да се овај 
иден ти тет ус по ста вља кон струк ци јом и спо зна јом раз ли ке, па је 
за то ус по ста вља ње иден ти те та по ве за но с раз гра ни че њем пре ма 
ва ни, ко је укљу чу је са мо спо зна ју странога или странца - ‘’на ци-
о нал ни иден ти тет не на ста је као учи нак слич но сти из ме ђу љу ди из 
не ке ску пи не, већ као по сле ди ца њи хо вог за јед нич ког раз ли ко ва ња 
у од но су на љу де из не ке дру ге ску пи не’’.18) Тај про цес ка рак те ри-
ше об ли ко ва ње сте ре о ти па пре ма другима, у чи јој се осно ви кри ју 
и број не пред ра су де. Исто вре ме но, про цес иден ти те ског раз гра ни-
че ња ја ча уну тра шњу со ли дар ност, кон сен зус и уну тра шњи по ре-
дак дру штве ног жи во та. У про це су об ли ко ва ња на ци о нал ног иден-
ти те та ин си сти ра се на раз во ју сна жног по зи тив ног емо ци о нал ног 
од но са пре ма своме и својима, а љу бав пре ма сво јој на ци ји сма тра 
се бит ним свој ством чо ве ка. Ин тен зив ни про це си кон струк ци је 
или ре кон струк ци је на ци о нал ног иден ти те та до ла зе до из ра жа ја у 
вре ме ве ли ких дру штве них про ме на, осо би то у про це си ма ства ра-
ња др жа ва, као што је то би ло из ра же но у Евро пи то ком XIX и XX 
ве ка, али осо би то кра јем XX ве ка при ли ком рас па да ко му ни стич-
ких фе де ра ци ја и ства ра ња на ци о нал них др жа ва на њи хо вом тлу. 
За то кон струк ци ја на ци о нал ног иден ти те та ни је циљ сам по се би, 
‘’ни је сам иден ти тет, већ сред ство за ства ра ње др жа ве’’.19) 

По чет ком XXI ве ка у це лом све ту се до га ђа ју ве ли ке дру-
штве не про ме не ко је су  из ра же не у про це си ма гло ба ли за ци је и 
оне се од ра жа ва ју у свим сег мен ти ма дру штве ног жи во та. У Евро-

18) Slo bo dan An to nić: Na ci ja u stru ja ma pro šlo sti: Ogle di o odr ži vo sti de mo kra ti je u Sr bi ji, Či-
go ja, Be o grad, 2003, str. 151.

19)  Mi le va Fi li po vić: ‘’Pa ra dig ma za kon struk ci ju na ci o nal nih iden ti te ta’’, Sociologija, Be o grad, 
br. 4/2001, str. 310. 
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пи, по ред то га, до ла зи и до ве ли ких дру штве но-еко ном ских и по-
ли тич ких ин те гра ци ја оли че них у Европ ској уни ји, где го то во све 
др жа ве ко је ни су чла ни це ове уни је на сто је да то бу ду што пре. И 
ове про це се пра ти ре кон струк ци ја на ци о нал ног иден ти те та, где се 
кроз раз ли чи те ак тив но сти, фор ме и са др жа је по ли тич ке со ци ја-
ли за ци је тра жи и утвр ђу је европ ски иден ти тет. У том кон тек сту 
се го во ри и о на стан ку меганација ‘’ко је се све ви ше по ду да ра ју са 
ци ви ли за ци ја ма. Та кве ме га на ци је су: Евро пља нин, Аме ри ка нац, 
Ки нез и слич но’’.20)  

Не ки пољ ски ауто ри (De lanty G. 1999; и Gol ka M. 1999.) ука-
зу ју да је про цес об ли ко ва ња европ ског иден ти те та за по чео још у 
XV ве ку исто вре ме но са ве ли ким ге о граф ским от кри ћи ма и ко ло-
ни ја ли стич ком екс пан зи јом ка да су Евро пља ни по ста ли све сни да 
ни су је ди ни ста нов ни ци Зе мље.21) Ти ме је осе ћај европ ског иден-
ти те та до шао до из ра жа ја на исти на чин кao и код ус по ста вља ња 
на ци о нал ног иден ти те та ко је је по ве за но с раз гра ни че њем пре ма 
ва ни и самоспознајoм странога или странца. Но ви европ ски иден-
ти тет ко ји се ус по ста вља у ак ту ел ним про це си ма евро ин те гра ци ја 
фор ми ра се на гло бал ном ни воу и ње га пред ста вља Европ ска уни-
ја. Ме ђу тим, ов де до ла зи до про бле ма дво стру ке при ро де ко ји се 
ти че нај пре иден ти фи ка ци је са др жа ја европ ског иден ти те та, а по-
том и пре по зна ва ња но вих иден ти те та на ро да ко ји су у Европ ској 
уни ји или на сто је њој при сту пи ти. Раз вој европ ског иден ти те та 
ни је мо гућ без ве ли ких про ме на у на ци о нал ној све сти Евро пља на, 
као и без од ри ца ња не ких са др жа ја ко ји су кључ но обе леж је на ци-
о нал ног иден ти те та. Мно ги чи ни о ци на ци о нал ног иден ти те та, у 
ак ту ел ним про це си ма евро ин те гра ци ја, се већ угра ђу ју у струк ту-
ру европ ског иден ти те та, док ће за не ке то би ти вр ло те шко или ни-
ка ко - ‘’чак и да нас се мо же пред ви дје ти ко је ће сфе ре дру штве ног 
жи во та би ти об у хва ће не еуроп ским иден ти те том, а ко је то ни кад 
не ће би ти’’.22)  

У пр вој гру пи ин те гри шу ћих чи ни ла ца су они ко ји не зах-
те ва ју ди рект но од ри ца ње од на ци о нал ног иден ти те та, та ко да без 
ве ли ког на по ра, го то во са ми по се би све ви ше вр ше об је ди ња ва-
ње европ ског про сто ра. Ти чи ни о ци су са др жа ни у: 1) нео ли бе рал-
ној кон цеп ци ји дру штве но-еко ном ског раз во ја и из ра же ни су кроз 
сло бод но кре та ње љу ди, ро ба и услу га, нео ме та но оба вља ње ин ве-

20) Не над Су зић: ‘’Фор ма и су шти на Бо лоњ ског про це са’’, Дидактичкипутокази:часопис
занаставнутеоријуипраксу, Ба ња Лу ка, 50/2009, стр. 15.

21) Пре ма: Jan Such: ‘’Na ci o nal ni iden ti tet na spram europ skog iden ti te ta’’, Političkamisao, Za-
greb, 4/2000, str. 87.

22) Jan Such: Isto, str. 85.
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сти ци о них ак тив но сти и услу га, за јед нич ко тр жи ште и за јед нич ку 
мо не ту; 2) ин тен зив ном на уч но-тех но ло шком раз во ју, где све ви-
ше до ла зе до из ра жа ја ди ги тал на еко но ми ја, гло бал не елек трон ске 
мре же и ма сов не ко му ни ка ци је; 4) по ли тич кој кул ту ри, из ра же ној 
у ли бе рал ној де мо кра ти ји и ја ча њу гра ђан ског дру штва;23) и 5) ма-
сов ној кул ту ри, ко ја по ти ре раз ли ке из ме ђу елит не и на род не кул-
ту ре, из гра ђу је но ве си сте ме вред но сти и под сти че са рад њу из ме-
ђу раз ли чи тих на ци о нал них кул ту ра.

У дру гој гру пи чи ни ла ца ко ји ути чу на фор ми ра ње европ-
ског иден ти те та, мо гли би се услов но свр ста ти они чи ни о ци ко ји 
зах те ва ју из ве сно од ри ца ње од на ци о нал ног иден ти те та и од но се 
се, пре све га,  на пре у зи ма ње не ких зна чај них функ ци ја на ци о нал-
не др жа ве и ње но сла бље ње. У пи та њу је нај пре су ве ре ни тет на ци-
о нал не др жа ве, јер др жа ва  мо ра би тан део сво је ауто ном не вла сти, 
осо би то за ко но дав не и из вр шне, да усту пи Европ ској уни ји и да се 
по том по ко ра ва ње ној по ли ти ци и раз ли чи тим ре гу ла ти ва ма, као 
и да уче ству је у из град њи за јед нич ких ин сти ту ци ја. Гу би так су-
ве ре но сти на ци о нал не др жа ве је при лич но те шко при хва тљив за 
мно ге европ ске на ро де, осо би то за бал кан ске, ко ји има ју тра ди ци-
ју ви ше де це ниј ског не го ва ња на ци о нал ног иден ти те та и бор бе за 
ства ра ње и очу ва ње на ци о нал не др жа ве. Исто вре ме но, уру ша ва ње 
на ци о нал не др жа ве, у ци љу ја ча ња европ ског иден ти те та, вр ши се 
из ну тра, под сти ца њем ре ги о на ли за ци је, чи ме ре ги о ни пре у зи ма-
ју зна ча јан део цен трал не вла сти и функ ци о нал но се по ве зу ју са 
слич ним це ли на ма из дру гих др жа ва, та ко да ре ги о ни и њи хо ве 
асо ци ја ци је чи не зна чај не по ли тич ке и еко ном ске по лу ге Европ-
ске уни је. У том ци љу, све се ви ше раз ви ја национализамрегио-
на, где се тра же спе ци фич но сти од ре ђе них ре ги ја и гло ри фи ку је 
њи хов кул тур ни иден ти тет.24) Ове про це се пре о бра жа ја на ци о нал-
ног иден ти те та у европ ски иден ти тет пра ти и про ме на на ци о нал не 
иде о ло ги је, ко ја уме сто ис ти ца ња вред но сти на ци о нал не др жа ве, 
ис ти че вред но сти евро ин те гра ци ја и Европ ске уни је, та ко да на ци-
о нал на др жа ва ни је ви ше ‘’нај ве ћа вред ност и вр хов ни ар би тар’’.25) 

23) “Ли бе рал на де мо кра ти ја пред ста вља до вољ но ши рок прав но-ин сти ту ци о нал ни оквир 
ко ји омо гу ћа ва да се, пу тем ком би на ци је од ре ђе них кон цеп ту ал них при сту па и раз-
ли чи тих де мо крат ских мо де ла по ми ре, на из глед, не по мир љи ве, раз ли чи те вред но сне 
ори јен та ци је и оства ре раз ли чи те по тре бе и ин те ре си љу ди’’ (Алек сан дра Ми ро вић: 
‘’На ци о нал ни иден ти тет, на ци о на ли зам и ли бе рал на де мо кра ти ја’’, Српскаполитичка
мисао, Бе о град, 3/2008, стр. 202)  

24) Ви де ти: Bra ni mir Stoj ko vić: Evropskikulturniidentitet, JP Slu žbe ni gla snik, Be o grad 2008, 
str. 143-167.

25) Дра ган Су бо тић: ‘’Два обра сца на ци о нал ног и др жав ног иден ти те та - тра ди ци о нал ни, 
ор ган ски и мо дер ни ли бе рал ни у по ли тич кој кул ту ри Ср би је’’, Политичкаревија, Бе о-
град, 1/2002, стр. 22.



ЈованБазић НационалнииевропскиидентитетуБолоњском...

35

У тре ћој гру пи ре ле вант них чи ни ла ца европ ског и на ци о нал-
ног иден ти те та мо гу се увр сти ти не ке сфе ре дру штве ног жи во та 
ко је не мо гу би ти у до глед но вре ме об у хва ће не европ ским иден-
ти те том. То се пре све га од но си на: је зик, ре ли ги о зну ра зно ли кост, 
кул тур но на сле ђе, на ци о нал не сим бо ле, оби ча је, ми то ве и мно ге 
дру ге еле мен те тра ди ци о нал не кул ту ре. Ов де тре ба има ти у ви ду и 
мно ге от по ре про це су из град ње европ ског иден ти те та и европ ским 
ин те гра ци ја ма. За то су са свим у пра ву они ауто ри ко ји ука зу ју да 
‘’на ци ја, на ци о на ли зам или на ци о нал ни иден ти тет, без об зи ра ка-
ко су де фи ни са ни и шта се кон крет но под њи ма под ра зу ме ва, ни су 
пре ва зи ђе ни фе но ме ни’’.26) 

У су шти ни и ре фор ма ви со ког обра зо ва ња у Бо лоњ ском 
про це су је функ ци ји евро ин те гра ци ја и кон струк ци је европ ског 
иден ти те та. Да кле, на ци о нал ни иден ти тет ни је ви ше при мар но у 
слу жби ства ра ња на ци о нал не др жа ве, већ у по тра зи за европ ским 
иден ти те том. За то се на ци о нал ни иден ти тет у Бо лоњ ском про це-
су мо же ди ја лек тич ки по сма тра ти: с јед не стра не као ре ду ци ра ње 
на ци о нал них осо бе но сти на очу ва ње еле мен тар них ет нич ких обе-
леж ја; и с дру ге, као те жња за европ ским иден ти те том. 

У Болоњскојдекларацији је ука за но да ће се у ре фор ми обра-
зо ва ња по што ва ти ‘’раз ли чи тост кул ту ра, је зи ка, на ци о нал них 
обра зов них си сте ма и ауто но ми је уни вер зи те та’’.27) Ка сни је, у пра-
те ћим до ку мен ти ма Де кла ра ци је и у про це си ма ре фор ме, ово на че-
ло ни је до шло до из ра жа ја, јер се оно све ло на ет нич ка обе леж ја о 
ко ји ма тре ба да бри не сва ка на ци ја по на о соб ко ли ко јој је то у ин-
те ре су и у ме ри у ко јој се не угро жа ва про цес ства ра ња европ ског 
иден ти те та. При о ри тет је дат ујед на ча ва њу на ци о нал них обра зов-
них си сте ма ко ји ће би ти у функ ци ји нео ли бе рал не стра те ги је дру-
штве ног раз во ја, гло бал них дру штве них про це са и евро ин те гра ци-
ја. За то је Бо лоњ ски про цес кре нуо цен тра ли зо ва но из по ли тич ких 
струк ту ра, уни форм но, кам пањ ски и оба ве зу ју ћи за све, при че му 
ни су ува же не кул тур не и је зич ке спе ци фич но сти по је ди них др жа-
ва и њи хо вих обра зов них си сте ма.

С дру ге стра не, ни је ува же на ни спе ци фич ност на став но - 
на уч них и умет нич ких ди сци пли на, јер је цео про цес ре фор ми за-
сно ван на прет по став ци да се на исти на чин мо же ре фор ми са ти 
це ло куп на на ста ва - на ста ва ме ди ци не, елек тро тех ни ке, књи жев-
но сти, при ме ње них умет но сти и тд. Све је под врг ну то кван ти фи-

26) Ја сна Ми ло ше вић Ђор ђе вић: Човеконацији-схватањенационалногидентитетауСр-
бији, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2008, стр. 7.

27) Болоњска декларација,http://www.mpn.gov.rs/user fi les/do ku men ti/vi so ko/Bo lonj ska.PDF, 
15. 04. 2011.
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ка ци ји. Др же ћи се нор ма ти ва и про ра чу на о оп те ре ће њу, сту ден-
ти ви ше не би мо гли да чи та ју уџ бе ник из ана то ми је, Илијаду или 
Рат и мир. За Бо ло њу је стра ни ца стра ни ца, без об зи ра шта се 
чи та. А ка ко кван ти фи ко ва ти ви со ко школ ске обра зов не уста но ве 
ко је се ба ве умет нич ким ства ра лач ким про це сом (му зи ком, по-
зо ри штем, ли ков ним умет но сти ма и тд)? Све то има по губ не по-
сле ди це, осо би то за дру штве но-ху ма ни стич ке на у ке и це ло куп но 
ства ра ла штво.28) Са мо су не ке др жа ве (Ве ли ка Бри та ни ја, Не мач ка, 
Ру си ја) ус пе ле да из дво је по је ди не уни вер зи те те из овог про це са 
и то углав ном оне нај пре сти жни је ко ји су од из у зет ног на ци о нал-
ног ин те ре са. Ту се ни је мо гло пот пу но од сту пи ти од Ја спер со вог 
на че ла ‘’Уни вер зи тет је из раз на ро да’’.29) Уни вер зи тет, без об зи ра 
на ње го ву вла снич ку струк ту ру, при па да не ком на ро ду, али ујед-
но те жи да об у хва ти и оно што је над на ци о нал но, те жи исти ни и 
да слу жи чо ве чан ству, јер је ду хов но би ће уни вер зи те та humani-
tas. Уни вер зи тет, по сво јој при ро ди и ху ма ни стич кој ми си ји, ни је 
сво див на по ли тич ко али је у Бо лоњ ском про це су све ден на је дан 
од дру штве но-по ли тич ких чи ни ла ца нео ли бе рал не еко но ми је. Он 
је, као и це ло куп но обра зо ва ње ин стру мен та ли зо ван и упо до бљен 
нео ли бе рал ној стра те ги ји раз во ја у све ту, про це си ма гло ба ли за ци-
је и евро ин те гра циј ских про це са. Ти ме је до ве де на у пи та ње вас-
пит но-обра зов на и ху ма ни стич ка ми си ја уни вер зи те та.

У раз ма тра њи ма са др жа ја на ци о нал ног и европ ског иден ти-
те та у Бо лоњ ском про це су мо гу се уочи ти два основ на по ла ри зо-
ва на гле ди шта, ко ја се углав ном сво де на од нос тра ди ци је и са вре-
ме но сти. Пре ма пр вом гле ди шту,  ко је углав ном ис ти чу про мо те ри 
Бо лоњ ског про це са и по је ди ни ин те лек ту ал ци тех нич ке стру ке, 
из ра жа ва ју се схва та ња да ‘’за гле да ност у про шлост’’ пред ста вља 
пре пре ку ре ги о нал ним и гло бал ним ин те гра ци ја ма, а по зи ва ње на 
тра ди ци ју ће успо ри ти ‘’евро пе и за ци ју’’. Дру го гле ди ште је су-
прот но пр вом и ње га за сту па ју углав ном ин те лек ту ал ци дру штве-
но-ху ма ни стич ке про ви ни јен ци је. Ово гле ди ште ука зу је да је тра-
ди ци ја део ду хов ног би ћа јед ног на ро да и да је тре ба вред но ва ти 
и ува жа ва ти, а по по тре би и пре вред но ва ти. У том кон тек сту, по-
сма тра се и пи та ње на ци о нал ног иден ти те та ко је се мо же раз у ме-
ти и ‘’као про цес иден ти фи ка ци је’’.30) Пу тем тра ди ци је не гу је се 
кул тур ни иден ти тет и кул тур на ра зно вр сност. Обра зо ва ње и уче-
ње, по ред оста лог, тре ба да по мог ну љу ди ма да бу ду све сни сво јих 

28)  М. Узе лац: Исто, стр. 19.

29)  Karl Ja spers: Idejauniverziteta, Pla to, Be o grad 2003, str. 156.

30) Slo bo dan Bje la jac, Ši me Pi lić: ‘’Od nos iden ti te ta i že lje za pri klju či va njem Hr vat ske Europ-
skoj Uni ji stu de na ta na stav nič kih stu di ja u Spli tu’’, Revijazasociologiju, 1-2/2005, str. 37.
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ко ре на, јер ка ко је го во рио До си теј Об ра до вић: ‘’Пр во упо знај оно 
што је у авли ји, па он да оно што је у Ан гли ји’’.31) На тај на чин ће 
се до при не ти да љу ди на ђу сво је ме сто у ре ги о нал ним и гло бал-
ним про це си ма и омо гу ћи ти им да упо зна ју и ува жа ва ју и дру ге 
кул ту ре. По зна ва ње дру гих кул ту ра до при но си раз во ју све сти о 
за јед нич ким еле мен ти ма у на сле ђу чо ве чан ства. Ова ди ја лек ти ка 
упо зна ва ња вла сти тих ко ре на и вла сти тог на сле ђа, као и на сле ђа 
дру гих, до при но си упо зна ва њу се бе. То је пут и про цес тра же ња 
за јед нич ких вред но сти, што је осно ва за ‘’ин те лек ту ал ну и мо рал-
ну со ли дар ност чо ве чан ства’’.32) 

НациоНалНииЕВРоПСКиСадРЖајиу
СтудијСКиМПРоГРаМиМауЧитЕЉСКиХ

ФаКултЕтауБЕоГРадуиЗаГРЕБу

Учи тељ ски фа кул те ти обра зу ју на став ни ке и вас пи та че ко ји 
ће ра ди ти са мла ди ма на по чет ку њи хо вог ор га ни зо ва ног шко ло-
ва ња и ко ји ујед но, кроз про це се обра зо ва ња и вас пи та ња, сти чу 
пр ва са зна ња и усва ја ју ста во ве о свом дру штве ном иден ти те ту и 
вред но сти ма ко ји ма се при да је зна чај у њи хо вом со ци јал ном окру-
же њу. Та са зна ња и осо би то ста во ви о на ци о нал ном иден ти те ту 
ко ји се стек ну у де тињ ству углав ном оста ју до кра ја жи во та у њи-
хо вом по на ша њу и кул тур ном обра сцу. Ка ква ће са зна ња мла ди о 
то ме сте ћи и ка кве ста во ве усво ји ти у нај ве ћој ме ри за ви си од њи-
хо вих вас пи та ча и учи те ља. За то вас пи та чи и учи те љи тре ба да бу-
ду до бро обра зо ва ни за сво ју струч ну и ху ма ни стич ку ми си ју што 
у нај ве ћој ме ри за ви си од учи тељ ских фа кул те та. С дру ге стра не, 
учи тељ ски фа кул те ти у Бе о гра ду и За гре бу ве о ма бит но ути чу на 
про фи ли са ње и дру гих учи тељ ских фа кул те та у Ср би ји и Хр ват-
ској, јер су у мо гућ но сти да обез бе де нај бо љи на став ни ка дар и 
оп ти мал не усло ве ра да, њи ма се по све ћу је нај ви ше па жње и на 
њи ма сту ди ра нај ве ћи број сту де на та. За то они дру ги ма слу же као 
узор, што све ску па ука зу је на њи хов ве ли ки ути цај и од го вор ност 
за обра зо ва ње учи те ља и вас пи та ча, а по сред но и на све у куп но вас-
пи та ње и при мар но обра зо ва ње.33)

31) Пре ма: Ду шан М. Са ви ће вић: ‘’Со цио-фи ло зоф ски осно ви Бо лоњ ске де кла ра ци је’’, Пе-
дагошкастварност, Бе о град, бр. 7-8/2007, стр. 574.

32) Jac qu es De lo res, et all: Learning:Thetresaurewithin, UNE SCO Pu blis hing, Pa ris, 1996, str. 
50.

33) Учи тељ ски фа кул те ти у Бе о гра ду и За гре бу су по сво јој ор га ни за ци о ној струк ту ри ве о-
ма слич ни. И је дан и дру ги има ју акре ди то ва не сту диј ске про гра ме пре ма стан дар ди ма 
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Сту диј ски про гра ми ових фа кул те та су ра зно вр сни и са мно-
штво раз ли чи тих мо ду ла и на став них пред ме та или ко ле ги ја.34) 
Оно што на пр ви по глед скре ће па жњу је сте да Учи тељ ски фа кул-
тет у За гре бу у це ли ни има мно го ви ше на став них пред ме та (Табе-
ла1.) за то што има и ве ћи број сту диј ских про гра ма и мо ду ла. То 
је на ро чи то из ра же но код из бор них пред ме та (укуп но их је 251), 
али се у на ста ву не укљу чу ју сви исто вре ме но. Ова ко ве ли ки број 
на став них пред ме та иде у при лог те зи ко ја се че сто ис ти че у ана-
ли за ма Бо лоњ ског про це са, а то је да се це па њем на уч них обла сти 
и њи хо во сво ђе ње на јед но се ме страл не на став не пред ме те вр ши 
фраг мен та ци ја на уч них це ли на и њи хо во по јед но ста вљи ва ње, од-
но сно да се ‘’је дин ство по у ча ва ња и ис тра жи ва ња на до мје шта сли-
је дом бр зо по те зних кур се ва (јед но се ме страл ни ко ле ги ји)’’.35) Све 
то у крај њем ис хо ду пру жа са мо по вр шна зна ња.

Ови на став ни пред ме ти учи тељ ских фа кул те та у Бе о гра ду 
и За гре бу, пред ста вље ни ова ко кроз од ре ђе не обла сти, из ра жа ва ју 
ка рак тер учи тељ ског сту ди ја, ко ји је у су шти ни мул ти ди сци пли-
нар не при ро де, али об у хва та и мно штво раз ли чи тих ве шти на ко је 
су по треб не са вре ме ним учи те љи ма и вас пи та чи ма. Па жљи ви јом 
ана ли зом на сло ва и са др жа ја на став них пред ме та ових фа кул те та 
до шло би се до ве о ма за ни мљи вих за па жа ња. Ме ђу тим, овом при-
ли ком, па жња се усме ра ва на за сту пље ност ре ле вант них са др жа ја 
о на ци о нал ном и европ ском иден ти те ту. Та кви са др жа ји се мо гу 
за па зи ти нај пре у на став ним пред ме ти ма ко ји се ба ве срп ским или 
хр ват ским је зи ком и стра ним је зи ци ма; а по том у дру штве но-ху-
ма ни стич ким на у ка ма и у умет нич ким на став ним пред ме ти ма. 
Они су у срп ском или хр ват ском је зи ку пре зен ти ра ни у кон тек-
сту из у ча ва ња раз ли чи тих аспе ка та је зич ке кул ту ре и на ци о нал-
не књи жев но сти. Ме ђу тим, за ни мљи во је да је у Бе о гра ду гру па 
на став них пред ме та ко ји се ба ве срп ским је зи ком и књи жев но шћу 
за сту пље на са 7,44 од сто, док је у За гре бу оних ко ји се ба ве хр-
ват ским је зи ком за сту пље на са 11,13 од сто. И у јед ном и у дру гом 
слу ча ју на ме ће се пи та ње да ли је то до вољ но за вас пи та че и учи-
те ље ко ји тре ба пр ви да уче де цу пра вил но њи хо вим ма тер њим 
је зи ком и да их упу ћу ју на кул тур не и на ци о нал не вред но сти ко је 
су ство ре не на том је зи ку. Тим пре што се код мно гих ауто ра је зик 

Бо лоњ ског про це са на сва три ни воа сту ди ја. За тим, оба фа кул те та има ју на став на оде-
ље ња ван свог се ди шта: Бе о град у Но вом Па за ру и Вр шцу; За греб у Пе три њи и Ча ков цу. 

34) http://www.uf.bg.ac.rs/uf.bg.ac.rs/dld/akre di ta ci je/de fa ult.htm, 21. 04. 2011. http://www.
ufzg.hr/stu di ji/ 21. 04. 2011.

35)  Li no Ve ljak: Štan co va nje rad ne sna ge, http://www.vre me.com/cms/vi ew.php?id=900391, 
5.03.2011.
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озна ча ва као је дан од нај зна чај ни јих чи ни ла ца на ци о нал ног иден-
ти те та (Be ne dikt 1998, Ste in berg 1989, Han nerc 1976/1996, Gu il lo rel 
H. et. P. Mic hels 1997).

Табела1.Струк ту ра на став них пред ме та

УЧИ ТЕЉ СКИ 
ФА КУЛ ТЕТ У 

БЕ О ГРА ДУ

УЧИ ТЕЉ-
СКИ ФА-

КУЛ ТЕТ У 
ЗА ГРЕ БУ

ГРУ ПА ЦИ ЈЕ НАСТАВНИХ 
ПРЕД МЕ ТА Број / Про це нат Број / Про-

це нат

СРП СКИ ЈЕ ЗИК
И КЊИЖЕВНОСТ 23 / 7,44

ХР ВАТ СКИ ЈЕ ЗИК
И КЊИЖЕВНОСТ 72 / 11,13

ДРУ ШТВЕ НО-
ХУМАНИСТИЧКЕ НА У КЕ 132 / 42,72 196 / 30,29

ПРИ РОД НО-МА ТЕ МА ТИЧ КЕ НА У КЕ 43 / 13,92 78 / 12,05

УМЕТ НИЧ КИ ПРЕД МЕ ТИ/КО ЛЕ ГИ ЈИ 38 / 12,30 120 / 18,55

ИН ТЕР ДИ СЦИ ПЛИ НАРНИ 
ПРЕД МЕ ТИ/КО ЛЕ ГИ ЈИ 18 / 5,83 15 / 2,32

СТРА НИ ЈЕ ЗИ ЦИ 40 / 12,94 120 / 18,55

ОСТА ЛО 15 / 4,85 46 / 7,11

УКУП НО 309 / 100 647 / 100

 Гру па на став них пред ме та ко ји се ба ве стра ним је зи ци ма 
ве о ма је за сту пље на на оба учи тељ ска фа кул те та. У Бе о гра ду са 
12,94 од сто, а у За гре бу са 18,55. По ред стра них је зи ка и књи жев-
но сти, ов де су ве о ма из ра же ни на став ни пред ме ти ко ји се ба ве раз-
ли чи тим аспек ти ма кул ту ре, исто ри је и по ли ти ке, као и спе ци фич-
но сти ма од ре ђе них европ ских на ро да. Ту је ве о ма из ра же на те жња 
ка упо зна ва њу ових на ро да и њи хо вом раз у ме ва њу, где се ин тен ци-
о нал но мо же за кљу чи ти да се ра ди о до при но су ових ку ри ку лу ма 
из град њи европ ског иден ти те та.

У обла сти дру штве но-ху ма ни стич ких на у ка у Бе о гра ду и у 
За гре бу до ми ни ра ју раз ли чи те пе да го шке и пси хо ло шке на уч не 
ди сци пли не, што је са свим ра зу мљи во, јер су оне осно ва струч-
ног обра зо ва ња вас пи та ча и учи те ља. За тим, у овој обла сти мо-
гла би се из дво ји ти јед на гру па раз ли чи тих на став них пред ме та 
ко ји се, пре ма сво јим са др жа ји ма и вред но сти ма на ко је се ука зу је, 
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мо гу свр ста ти у кор пус по ли тич ког обра зо ва ња.36) Они су сва ка ко 
ре ле вант ни и за пи та ње со ци јал ног иден ти те та, али се већ из њи-
хо вог на сло ва и осо би то са др жа ја мо же за па зи ти да је ов де реч пр-
вен стве но о европ ском иден ти те ту ко ме се те жи. Тај иден ти тет се 
кон стру и ше у функ ци ји евро ин те гра ци ја, што је у су шти ни и циљ 
ре фор ме ви со ког обра зо ва ња у Бо лоњ ском про це су. Ујед но ови на-
став ни пред ме ти из ра жа ва ју ка рак тер по ли тич ког обра зо ва ња ко је 
се ну ди сту ден ти ма учи тељ ских фа кул те та, а то обра зо ва ње ни је 
вред но сно не у трал но. Оно је из раз од ре ђе ног кон цеп та по ли тич ке 
кул ту ре ко ји је ‘’не дво сми сле но у са гла сју са иде о ло шким кон цеп-
том вла сти у др жа ви и по ли тич ким ути ца ји ма ко је тр пи др жав на 
власт’’.37)

Умет нич ки на став ни пред ме ти у Бе о гра ду су за сту пље ни 
12,30 од сто а у За гре бу 18,55. У овим пред ме ти ма за сту пље ни су 
са др жа ји раз ли чи тих обла сти умет но сти: му зич ке, ли ков не, по зо-
ри шне, на род не умет но сти итд. У њи хо вом опу су чи ни о ци на ци о-
нал ног иден ти те та су при сут ни углав ном фраг мен тар но, нај че шће 
у му зи ци и фол кло ру, кроз раз ли чи те фор ме из ра жа ва ња и то пре-
те жно они са др жа ји тра ди ци о нал не кул ту ре ко ја је осо бе на за срп-
ски или хр ват ски на род. И ови са др жа ји су сва ка ко ко ре спо дент-
ни са про јек то ва ним кон цеп том на ци о нал ног, од но сно европ ског 
иден ти те та. 


***

На ци о нал ни и европ ски иден ти тет, као об ли ци ко лек тив не 
са мо све сти и бит ни чи ни о ци оп штег и ху ма ни стич ког вас пи та ња 
и обра зо ва ња, у Бо лоњ ском про це су су са др жа ни дво стру ко. Нај-
пре као сво ђе ње на ци о нал ног иден ти те та на ет нич ка обе леж ја, уз 
ува жа ва ње и не го ва ње раз ли чи то сти кул ту ра европ ских на ро да, 
а по том, кроз те жњу ка из град њи европ ског иден ти те та. Основ-

36) На Учи тељ ском фа кул те ту уБеограду то су: Политичкакултура, Уводудемократи-
ју, Конструктивно решевање конфликата, Српска национална култура у европском
контексту, Савременикултурно-историјскипроцеси, Савременасхватањадруштве-
но-историјскихпроцеса. А у Загребу: Хрватскаповијест, Основеинтеркултурнеко-
муникације, Мултикултуралност и еуропски идентитети, Вишејезичност и језична
политикауЕуропи, Одгојзаљудскаправа, Развојдемократскекултуре, Међукулту-
ралност у образовању, Умјетнички одгој умултикултурном окружењу, Традицијска
завичајнакултура, Друштвознањаиљудскаправа, Интеркултурноучењеунастави
странихјезика.

37) Јо ван Ба зић: ‘’Ди ја лек ти ка од но са из ме ђу по ли ти ке и обра зо ва ња’’, Зборник радова
УчитељскогфакултетауПрезрену-Лепосавићу, Ле по са вић 4/2010, стр. 48.
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ни циљ ре фор ме ви со ког обра зо ва ња у Евро пи, ко ја се кон вен ци-
о нал но озна ча ва као Бо лоњ ски про цес, је сте ујед на ча ва ње на ци о-
нал них обра зов них си сте ма ко ји ће би ти у функ ци ји нео ли бе рал не 
стра те ги је дру штве ног раз во ја, гло бал них дру штве них про це са и 
евро ин те гра ци ја.

У раз ма тра њи ма са др жа ја на ци о нал ног иден ти те та и ху ма-
ни стич ких вред но сти у Бо лоњ ском про це су из ра же на су два основ-
на по ла ри зо ва на гле ди шта, ко ја се углав ном сво де на од нос тра ди-
ци је и са вре ме но сти. Пре ма пр вом гле ди шту, ко је нај че шће ис ти чу 
про мо те ри Бо лоњ ског про це са и ин те лек ту ал ци тех нич ке стру ке, 
на ци о нал ни иден ти тет и тра ди ци ја се раз у ме ју као ста тич не по ја ве 
и да се по зи ва њем на ове вред но сти ства ра пре пре ка са вре ме ним 
ин те гра ци ја ма, чи ме се успо ра ва ула зак у Европ ску уни ју. Дру го 
гле ди ште је су прот но пр вом и ње га за сту па ју углав ном ин те лек ту-
ал ци дру штве но-ху ма ни стич ке про ви ни јен ци је. Оно ука зу је да је 
тра ди ци ја део ду хов ног би ћа јед ног на ро да и да је тре ба ува жа ва-
ти и по по тре би пре вред но ва ти. Уче ство ва њем у про це су евро пе-
и за ци је мо ра ју се по зна ва ти вла сти ти ко ре ни и кул тур но на сле ђе. 
Пу тем тра ди ци је не гу је се кул тур ни иден ти тет и кул тур на ра зно-
вр сност. Обра зо ва ње сво јом фи ло зо фи јом и сво јим про гра ми ма 
тре ба да, по ред оста лог, по мог не љу ди ма да упо зна ју сво ју и дру ге 
кул ту ре што до при но си раз во ју све сти о за јед нич ким еле мен ти ма 
у на сле ђу чо ве чан ства. 

Ана ли зом сту диј ских про гра ма учи тељ ских фа кул те та у Бе-
о гра ду и За гре бу, ко ји су ре фор ми са ни по стан дар ди ма Бо лоњ ског 
про це са, ре ле вант ни са др жа ји о на ци о нал ном и европ ском иден ти-
те ту у сту диј ским про гра ми ма ових фа кул те та мо гу се за па зи ти у 
гру па ма на став них пред ме та ко ји се ба ве срп ским или хр ват ским 
је зи ком, стра ним је зи ци ма, дру штве но-ху ма ни стич ким на у ка ма 
и умет нич ким пред ме ти ма. са др жа ји на ци о нал ног иден ти те та У 
срп ском или хр ват ском је зи ку са др жа ји на ци о нал ног иден ти те та 
укљу че ни су у кон тек сту из у ча ва ња раз ли чи тих аспе ка та је зич ке 
кул ту ре и на ци о нал не књи жев но сти. У Бе о гра ду су ти на став ни 
пред ме ти за сту пље ни са 7,44 од сто, а у За гре бу са 11,13 од сто. И у 
јед ном и у дру гом слу ча ју на ме ће се пи та ње да ли је то до вољ но за 
вас пи та че и учи те ље ко ји тре ба пр ви да уче де цу пра вил но њи хо-
вим ма тер њим је зи ком и да их упу ћу ју на кул тур не и на ци о нал не 
вред но сти ко је су ство ре не на том је зи ку. С дру ге стра не, гру па 
пре ме та ко ји се ба ве стра ним је зи ци ма мно го је за сту пље ни ја на 
оба учи тељ ска фа кул те та. У Бе о гра ду са 12,94 од сто, а у За гре бу 
са 18,55. По ред из у ча ва ња стра них је зи ка, ов де су ве о ма из ра же ни 
на став ни пред ме ти ко ји се ба ве раз ли чи тим аспек ти ма кул ту ре и 
спе ци фич но сти ма од ре ђе них европ ских на ро да. Ту је ве о ма из ра-
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же на те жња ка њи хо вом упо зна ва њу и раз у ме ва њу, где се ин тен-
ци о нал но мо же за кљу чи ти да се ра ди о до при но су ка из град њи 
европ ског иден ти те та. У дру штве но-ху ма ни стич ким на у ка ма мо гу 
се за па зи ти са др жа ји ко ји има ју по ли тич ки ка рак тер, где се про мо-
ви шу вред но сти нео ли бе рал не де мо кра ти је и гра ђан ског дру штва, 
та ко да су и ови на став ни са др жа ји у функ ци ји из град ње но ве по-
ли тич ке кул ту ре и европ ског иден ти те та. А у гру пи умет нич ких 
на став них пред ме та чи ни о ци на ци о нал ног иден ти те та су при сут-
ни углав ном фраг мен тар но, нај че шће у му зи ци и фол кло ру, кроз 
раз ли чи те фор ме из ра жа ва ња и то пре те жно они са др жа ји тра ди-
ци о нал не кул ту ре ко ји су осо бе ни за срп ски или хр ват ски на род. 

Да кле, на  учи тељ ским фа кул те ти ма у Бе о гра ду и За гре бу, 
бу ду ћим вас пи та чи ма и учи те љи ма, су ге ри шу се са др жа ји ко ји да-
ју при мат европ ском иден ти те ту у од но су на на ци о нал ни, што је 
по ве за но са ци ље ви ма из град ње и ја ча ња европ ског иден ти те та, 
ко ји је у функ ци ји евро ин те гра ци ја и ак ту ел них гло ба ли за циј ских 
про це са. А то је и су шти на ре фор ми ви со ког обра зо ва ња у Бо лоњ-
ском про це су.

JovanBazic

NATIONALANDEUROPEANIDENTITY
INTHEBOLOGNAPROCESS

Summary
The subject of this work is the consideration of the national and 

European identity as the form of the collective self-consciousness, and 
an important factor of the general and humanistic upbringing and edu-
cation, in the reform of the high education according to the standards 
of the Bologna process. The initial step was the Bologna declaration, in 
which it was stated that the reform of the education will respect differ-
ent cultures, languages and national educational systems. The national 
identity in the Bologna process is contained twofold. First, as down-
graded exclusively on its ethnic characteristics, and then as an endeavor 
to build a European identity, which is in the function of the globaliza-
tion processes and Euro integrations. In that context, and as a confir-
mation of this presumption, the representation of the relevant content 
about national identity in the reformed study programmes of the facul-
ties of teacher education in Belgrade and Zagreb is being illustrated. 
Key words: national identity, European identity, high education, Euro integra-

tion, Bologna process.
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Resume
National and European identity, as the form of the collective self-

consciousness, and important factors of the general and humanistic up-
bringing and education, in the Bologna process are contained twofold. 
First as downgrading the national identity to the ethnic characteristics, 
while respecting and cherishing the differences between the cultures of 
the European nations, and then as the endeavor to build the European 
identity. The basic goal of the reform of the high education in Europe, 
conventionally marked as the Bologna process, is unifying the national 
educational systems and putting them in the function of the neoliberal 
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strategy of the social development, global social processes and Euro 
integrations.   

In the consideration of the content of the national identity and 
humanistic values, the Bologna process expresses two basic polarized 
views, mostly reduced to the relation of the tradition and modernity. 
According to the first point of view, mostly highlighted by the pro-
moters of the Bologna process and the intellectuals of the technical 
profession, the national identity and tradition are being understood as 
the static phenomenon, and the advert on those values represent the 
obstacle to the modern integrations, which slows down the member-
ship in the European Union. The second point of view is contrary to the 
first, and mostly expressed by the intellectuals of the social-humanistic 
provenience. It emphasizes that the tradition is a part of the spiritual 
being of a nation, and it should be respected and, if deemed necessary, 
re-evaluated. The participation in the process of the Europeanization 
implies the knowledge of the own roots and cultural heritage. The tra-
dition is being used to cherish the cultural identity and cultural diver-
sity. The philosophy and the programmes of education ought to, among 
other things, help people to get to know their own and other cultures, 
which contribute to the development of the consciousness of common 
elements in the heritage of the mankind. 

The analysis of the study programmes of the faculties of teacher 
education in Belgrade and Zagreb, reformed according to the standards 
of the Bologna process, one can identify the relevant contents of the na-
tional and European identity in the groups of the subjects dealing with 
the Serbian or Croatian language, foreign languages, social-humanistic 
and art sciences. In Serbian or Croatian language the content of the 
national identity is involved in the context of studying the different as-
pects of the language culture and national literature. Those subjects are 
represented by 7, 44% in Belgrade, and by 11, 13% in Zagreb. In either 
case it raises the question whether it is enough for the educators and 
teachers who are the first to teach children of the proper use of their 
mother tongue, and to direct them towards the cultural and national val-
ues produced in their language. On the other hand, a group of subjects 
dealing with foreign language is far more represented in both facul-
ties for teacher education. The percentage in Belgrade is 12,94%, and 
in Zagreb 18,55%. Next to the learning of the foreign languages, the 
subjects dealing with the various aspects of the culture and specificities 
of certain European nations are also present. There is a very clear ten-
dency towards the introduction and understanding of those facts, which 
allows the intentional conclusion that it represents the contribution to 
the building of the European identity. In social-humanistic sciences one 
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can notice the content of the political character, and the promotion of 
the values of neo-liberal democracy and civil society, so those subjects 
are also in the function of the building the new political culture and 
European identity. The facts of national identity are present in the group 
of art subjects mainly fragmented, and mostly in music and folklore, 
through different forms of expression, and mostly the content of tra-
ditional culture specific for the Serbian or Croatian people. Therefore, 
the future educators and teachers in the faculties of teacher education in 
Belgrade and Zagreb are being suggested the contents which enable the 
primacy of the European identity over the national one, which is related 
to the aims of building and strengthening the European identity. The 
European identity is in the function of the European integrations and 
the current processes of globalization. That is the essence of the reforms 
of the high education in the Bologna process.

* Овај рад је примљен 13. јула 2011. године а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
5. августа 2011. године.


	crop-SPM-3-2011
	0-000sadr
	spm-III-1-1


