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образовања

Исто ри ја уни вер зи тет ског обра зо ва ња у пре лом ним 
дру штве ним тран сфор ма ци ја ма у зна ку је епо хал них дру-
штве них ме на. Но, по пра ви лу, Уни вер зи те ти су, игра ли про-
гре сив ну или кон зер ва тив ну уло гу.

Пр ви Уни вер зи те ти су на ста ли у сред њем ве ку у Евро-
пи (у Ита ли ји у Бо ло њи, у Швед ској – Уп са ла). Они су пред-
ста вља ли об је ди ње ну за јед ни цу ви со ко школ ских уста но ва и 
ака де ма ца (на став ни ка, са рад ни ка и сту де на та)ко ја је бри ну-
ла о уна пре ђе њу уну тра шњег обра зов но-на уч ног ре жи ма и 
ака дем ским сло бо да ма, тј. ауто но ми ји Уни вер зи те та у од но-
су на власт (све тов ну и цр кве ну). 

Пре о бра жај Уни вер зи те та од ари сто крат ског „торња
одслоноваче“, у „фабрикуод слоноваче“ у ери ин ду стри ја-
ли зма, од кри тич ког Уни вер зи те та (ма ја 1968.г.) до са вре ме не 
бо лоњ ске-праг ма тич ке „европејизације“ и „интернациона
лизације“ и уни фи ка ци је Уни вер зи те та са мо илу стру је ста ње 
пер ма нент не кри зе Уни вер зи те та и нео п ход ност тра га ња за 
но вим ал тер на ти ва ма, об но вом кри тич ког Уни вер зи те та бу-
дућ но сти1.

У до ба ху ма ни зма и ре не сан се, а ка сни је и у ду ху фи-
ло зо фи је мо дер не и про све ти тељ ства, Уни вер зи те ти, су све 
ви ше из ра ста ли у од го вор не ин сти ту ци је дру штва, ко је су 
за до во ља ва ле три основ не функ ци је: на став но-обра зов ну, 
на уч но-ис тра жи вач ку и кул тур ну-пе да го шку. ЕвропскиУни
верзитети, по пра ви лу, те жи ли су син те зи ових функ ци ја, 
оспо со бља ва ју ћи ка дро ве ка ко за про фе си ју та ко и за дру-
штве ни жи вот. На том фо ну, из вр ше но је про грам ско об је ди-

1 Ви де ти рад Де ри да, Ж., Зенице Универзитета – принцип разлога и идеја
Универзитета, Бе о град ски круг, 1997-1998, стр. 17-18, сту ди је М. Пе чуј ли-
ћа, Универзитетбудућности, НИН, 1980, као и чла нак проф. др Ни ко ла са 
Ми леч – Шол “Бу дућ ност Уни вер зи те та“, Социолошкидискурс, Ба ња Лу ка, 
бр. 1/2011, стр. 29-48.
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ња ва ње број них на у ка и њи хо во про фи ли са ње до пу ња ва но је 
ху ма ни стич ким са др жа ји ма оп штег обра зо ва ња. 

Уни вер зи тет ско обра зо ва ње нај пре је би ло при ви ле ги-
ја ари сто крат ских сло је ва. У XIX и XX ве ку, као ре зул тат 
гра ђан ских и со ци ја ли стич ких ре во лу ци ја, кла сне и со ци јал-
не еман ци па ци је, на стао је про цес де мо кра ти за ци је си сте ма 
обра зо ва ња, ње го во про ши ри ва ње на при пад ни ке број них 
дру штве них сло је ва и гру па, и про фи ли са ње но вих обра зов-
них по тре ба пре ма зах те ви ма на ци о нал ног тр жи шта и др-
жа ва. У овом кон тек сту тра га ло се за про на ла же њем ме ре – 
из ме ђу уско-струч ног и оп штег обра зо ва ња. Уни вер зи тет је 
на сто јао да не гу је ауто но ми ју у од но су на цр кве ну и др жав ну 
власт – али је че сто био иде о ло шки под ре ђен си ла ма по рет-
ка. Сво јим по слан ством у дру штве ним про ме на ма нај че шће 
је ре гру то вао иде о ло ге и иде о ло ги је дру штве них про ме на. 
По сто јао је ре зер во ар ан ти си стем ских ак те ра дру штве них 
про ме на, али и ста тус-qуо, кон зер ва ци је.

Европски модел Универзитета на сто јао је на ћи ме ру 
из ме ђу по ли тех нич ког и оп ште о бра зов ног про фи ла обра зо-
ва ња - из ме ђу обра зо ва ња ви со ко ком пе тент них про фе си о на-
ла ца и дру штве но-пе да го шки спрем них за жи вот у за јед ни-
ци. Уну тра шњи ре жим сту ди ја очу вао је рав но те жу из ме ђу 
обра зов не и вас пит не функ ци је. На тај на чин – Уни вер зи тет 
је из гра ђи вао спе ци ја ли сте –про фе си о нал це за по тре бе са-
вре ме не по де ле ра да али и све стра но обра зо ва не лич но сти 
спо соб не за укљу чи ва ње у ши ре ин сти ту ци је дру штва. 

Упра во има ју ћи, пре све га, европ ско ис ку ство у обра-
зо ва њу, УНЕСКОјеизградиосвојмоделобразовања, ко ји је 
у функ ци ји раз во ја здра ве лич но сти и пер ма нент ног обра зо-
ва ња за жи вот. У том ци љу Уни вер зи те ти, као ака дем ске за-
јед ни це, и са ми су пред ста вља ли ми кро дру штво са број ним 
функ ци ја ма – обра зов на, вас пит на, на уч но-ис тра жи вач ка и 
кул тур на.2

СавремениУниверзитет се на ла зи на рас кр шћу. На и-
ме, под ути ца јем про це са нео ли бе рал не гло ба ли за ци је у све-
ту, а пре све га у САД, Уни вер зи тет по ста је све ви ше сер вис 
за шко ло ва ње уских спе ци ја ли ста за по тре бе тр жи шта и кор-

2 Ви де ти о то ме оп шир ни је у сту ди ји Ф. Ма јор, Сутрајеувеккасно, Бе о град, 
Ју го сло вен ска ре ви ја, 1991.
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по ра ци ја. Све је ви ше при ват них Уни вер зи те та у од но су на 
др жав не, чи је се функ ци је мо де ли ра ју не пре ма по тре ба ма 
др жа ве и на ци ја, већ пре ма по тре ба ма кор по ра ци ја и гло-
бал не еко но ми је у до ба пост на ци о нал них кон сте ла ци ја. О 
овом Уни вер зи те ту се пи ше као тр жи шно ори јен ти са ном и 
отво ре ном. Ва ља, ме ђу тим, ре ћи да он је сте отво рен пре ма 
кор по ра ци ја ма и тр жи шту, али је све ви ше за тво рен пре ма 
дру штву, ко је и са мо из ну тра по ста је ви со ко по де ље но, про-
тив реч но и кон фликт но.

Англосаксонски модел Универзитета, за сно ван је на 
иде о ло ги ји нео ли бе рал ног тр жи шног фун да мен та ли зма. Он 
про из во ди про фе си о нал не спе цо жде ре, за јед но крат ну упо-
тре бу, са сма ње ним ко е фи ци јен том дру штве не ин те ли ген-
ци је, ви со ко ин стру мен та ли зо ва не за по тре бе кор по ра тив-
ног ме га-ка пи та ла и тран сна ци о нал них ком па ни ја. На де лу 
је на гла шен ме на џер ски и мар ке тин шки про фил обра зо ва ња 
за по тре бе хи пер кла се на гло бал ном тр жи шту и „друштва
спектакла“. Ова кав Уни вер зи тет ни је ви ше ба сти он сло бо-
дар ске ми сли/ин те ли ген ци је. Он не ства ра ин те лек ту ал це 
но вог до ба, ни ти ан ти си стем ску ин те ли ген ци ју, већ ком-
пра дор ску, ви со ко функ ци о нал ну и ин те гри са ну за по тре бе 
кор по ра ци ја и дру гих цен та ра мо ћи. Ова ква ин те ли ген ци ја и 
са ма је део про ле те ри зо ва ног на јам ног ра да на ни воу сред ње 
кла се, без про ме теј ског ето са, тј. од го вор но сти и спрем но сти 
за уче шће у ово вре ме ним дру штве ним бор ба ма. Уни вер зи-
тет је по стао про из во ђач но вих на јам ни ка и „ја њи ча ра“ за по-
тре бе ТНЦ и но ве ко а ли ци је го спо да ра свет ске мо ћи. 

Болоњскадекларација упра во је на ста ла на фо ну про-
це са при ва ти за ци је, ра ци о на ли за ци је/ре ор га ни за ци је Уни-
вер зи те та пре ма по тре ба ма ме га ка пи та ла у са вре ме но сти. 
Она је на ста ла из сим би о зе ин те ре са са вре ме не по ли то крат-
ске, тех но крат ске и кор по ра тив не кла се у све ту– да се обра-
зо ва ње под ре ди ин те ре си ма ТНЦ и гло бал не еко но ми је и 
ин сти ту ци ја за на ста ју ће до ба пост на ци о нал них кон сте ла-
ци ја3. Глав ни ци ље ви тог обра зо ва ња ни су раз вој лич но сти 
и одр жи ви раз вој дру штва/све та, већ ја ча ње нео им пе ри јал не 
оди се је „ка пи та ли зма ка та стро фе“. За ту ми си ју по треб ни су 
ви со ко ком пе тент ни про фе си о нал ци, спе цо жде ри, ме на џе ри 

3 Ви де ти сту ди ју Б. Де ре ка, Универзитетнатржишту, Клио, Бе о град, 2005.
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и тех но кра те, а не сло бо до љу би ве све стра не лич но сти. Уме-
сто ан ти си стем ске ин те ли ген ци је, про ме теј ски ори јен ти са не 
да кри тич ки ис тра жу је и ме ња свет по треб ни су си стем ска 
ин те ли ген ци ја, ви со ко ин те гри са на у са вре ме ну гло бал ну 
по де лу ра да и но ви свет ски по ре дак мо ћи.4

Болоњскадекларацијаисветскосистемска
инструментализацијаУниверзитетау

службимегакапиталаикорпократскекласе

Болоњскадекларација усво је на је на са стан ку 29 ми ни-
стра за обра зо ва ње европ ских зе ма ља као про грам ска плат-
фор ма ре фор ме ви со ко школ ских ин сти ту ци ја. Она је, ка сни-
је, на мет ну та на ци о нал ним Уни вер зи те ти ма као оба ве зан 
европ ски стан дард и сме ро каз ре фор ме ви со ког обра зо ва ња. 
Нај ве ћи број Уни вер зи те та, по себ но у зе мља ма у тран зи ци ји, 
не кри тич ки је при хва тио ин тен це из ове Де кла ра ци је, на сто-
је ћи да је спро ве де у прак су, кроз но ве об ли ке ин сти ту ци о-
нал не ор га ни за ци је и уну тра шње ре фор ме на став них пла но-
ва/про гра ма, са основ ним те жи штем на функ ци о на ли за ци ју 
/ функ ци о нал ну ин те гра ци ју ви со ко школ ских ин сти ту ци ја 
у ефи ка сним и про ход ним на це лом европ ском про сто ру, да 
се по ја ча по кре тљи вост сту де на та, на став ни ка и са рад ни ка 
у мре жи европ ске по де ле ра да. Реч ју, да се по ја ча ква ли тет и 
ефи ка сност сту ди ра ња. Иза де кла ри са них ци ље ва си стем ске 
ре фор ме ви со ког обра зо ва ња пра ва су шти на ле жи у ин те ре-
су тран сна ци о нал них кор по ра ци ја да за сво је по тре бе под-
ре де ви со ко школ ство, ње го ве ка дров ске и на уч но-ис тра жи-
вач ке ка па ци те те. У том сми слу, под фир мом за ла га ња да се 
Уни вер зи тет под ре ди зах те ви ма ло ги ке тр жи шта, на ста ла је 
европ ска „шуварицанакуб“5.

Ако је у ери тра ди ци о нал них дру шта ва Им пе ри ја гра-
ди ла моћ на до ми на ци ји вој но-по ли тич ке си ле, те је сто га њој 
би ло по треб но ви ше мла дих, здра вих рат ни ка (оту да „да нак 

4 Ви де ти Љ. Ми тро вић, „Ви рус нео ли бе ра ли зма у ре фор ма ма обра зо ва ња на 
плат фор ми Бо лоњ ске де кла ра ци је“, НСПМ, Бе о град, сајт www.nspm.rs.

5 Видети о томе опширније у студији Милана Узелца „Приче из Београдске 
шуме“, (Вршац, 2009), као и у нашем раду „Вирус неолиберализма и 
зависне модернизације у стратегији реформе и глобализацији образовања 
на платформи Болоњске декларације“, у књизи Транзиција у периферни
капитализам, ИПС, Београд, 2009, стр. 115-126.
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у кр ви“ као ин сти ту ци ја), да нас по смо дер на Им пе ри ја вла-
да „ме ком стра те ги јом“, за чи ју ре а ли за ци ју су по треб ни да-
ро ви ти ка дро ви из зе ма ља у раз во ју и зе ма ља у тран зи ци ји. 
Функ ци о на ли за ци ја европ ског обра зов ног си сте ма има, по-
ред ин те гра тив не, и сво ју скри ве ну функ ци ју: „уси са ва ње“, 
ода бир нај те лен то ва ни јих ка дро ва из зе ма ља по лу пе ри фе ри-
је и пе ри фе ри је за одр жа ње и раз вој но ве Им пе ри је.

Системскаинтелигенција
укомпрадорскојулози

Савремени Универзитети у Ср би ји/Бал ка ну па и у 
Евро пи, углав ном шко лу ју/обра зу ју си стем ску ин те ли ген-
ци ју. Ви со ко функ ци о на ли зи ра ну и ин стру мен та ли зо ва ну за 
по тре бе мо дер не по де ле ра да и вла да ју ћег по рет ка, ин сти ту-
ци ја мо ћи на на ци о нал ном и гло бал ном пла ну. О та квој ин те-
ли ген ци ји, ко ја је не са мо под ре ђе на ло ги ци ка пи тал-од но са, 
већ и игра ком пра дор ску уло гу у ши ре њу иде о ло ги је - но вог 
свет ског по рет ка као „новогврлогсвета“, Бо дри јар и Де ри да 
– пи шу као „интелигенцијизла“, ко ја про из во ди про фе си о-
нал не иди о те/мон стру ме. 

Ре фор мом обра зо ва ња на Уни вер зи те ту под фир мом 
мо дер ни за ци је и ја ча ње ефи ка сно сти сту ди ра ња раз би јен је 
кон зи стен тан си стем обра зо ва ња на фа кул те ти ма, дез ин те-
гри са не су пред мет не це ли не на у ка и ди сци пли на на по себ-
не кур се ве. На де лу је ди сци пли нар ни ха ос и раз мр вље ни 
рад. Та ко ђе, из вр ше но је ре ду ци ра ње про грам ских са др жа ја 
из оп штег ху ма ни стич ког обра зо ва ња, исто ри је на ци о нал не 
кул ту ре, фи ло зо фи је и со ци о ло ги је.

Уни вер зи тет све ви ше шко лу је јед но ди мен зи о нал не 
струч ња ке, „слат ке ро бо те„ но ве фах иди о те. По пра ви лу, то 
су љу ди тех но крат ске праг ма тич не ори јен та ци је, не спо соб-
ни да раз ви ју кри тич ку са мо свест. Ова кви ка дро ви, су за ро-
бље ни ци ума уских про фе си ја, без раз ви је ног ши рег по гле да 
на свет и кри тич ког од но са пре ма ствар но сти/са вре ме но сти. 
До ми на ци ја сци јен ти стич ког ана ли тич ког ума у си сте му 
обра зо ва ња, од њих ства ра уске спе цо жде ре, не спо соб не да 
раз ви ју „со ци о ло шку ма шту“ и кри тич ки про пи ту ју сми сле-
ност и одр жи вост ак ту ел ног по рет ка. Оту да по ста ју ћи и са-
ми жр тва си сте ма обра зо ва ња и мо ћи, они су пу ки спро во-
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ди о ци си стем ских по ру ка, но ве иде о ло ги је ко ја се при ка зу је 
као де зи де о ло ги ја/ан ти и де о ло ги ја.

Системскаинтелигенција, као део ком пра дор ске кла-
се, за јед но са псе у до е ли та ма у при вре ди, по ли ти ци и кул-
ту ри да нас у нас и на Бал ка ну, про из во ди за ви сно дру штво 
пе ри фер ног ка пи та ли зма. Она ра ди на оправ да њу/ле ги ти ма-
ци ји мо ћи но вих до ма ћих и стра них га зди/го спо да ра мо ћи: у 
ли ку но вих ка пи та ли ста нео ко ло ни јал них „стра те шких ин-
ве сти то ра“, ре ко ло ни за ци је, про тек то ра ци је и но вих об ли ка 
по ро бља ва ња. На рав но, сво ју ми си ју она оправ да ва под фир-
мом го во ра о мо дер ни за ци ји и ли бе ра ли за ци ји, ре фор ми и 
де мо кра ти за ци ји при вре де и дру штва; ре а ли за ци ји ци ље ва 
тран зи ци је и гло ба ли за ци је.

Ова ква лумпенинтелигенција је лу кра тив на; у функ ци-
ји је сво јих праг ма тич них ин те ре са и ле ги ти ма ци је, и очу ва-
ња вла да ју ће мо ћи. По да нич ка је пре ма до ма ћим и стра ним 
цен три ма мо ћи. Не спо соб на за кри тич ку ре флек си ју пре ма 
по сто је ћем по рет ку и без осе ћа ња од го вор но сти да тра га за 
но вим ал тер на ти ва ма. Она сле ди са ма ри ћан ску, ма ло гра ђан-
ску ло зин ку: Неталасај!Вежикоња,гдетигаздакаже!

По пра ви лу, она не кри тич ки и по мод но ве ли ча и ими-
ти ра све што је стра но/оно стран ско, а пот це њу је на ше/до ма-
ће. Она не ве ру је у на ци о нал не сна ге/ак те ре, про зе лит ска је 
и игра уло гу „тро јан ског ко ња“ у сла ма њу си сте ма вред но сти 
из на ци о нал не тра ди ци је и кул ту ре. Она не гу је по мо дар ски 
ко смо по ли ти зам иако је у су шти ни ду бо ко про вин ци јал на по 
свом пар ти ку лар но его и стич ном ин те ре су, за ко је је спрем на 
да жр тву је све иде а ле и вред но сти.

Ком пра дор ска лум пе нин те ли ген ци ја, за јед но са вла да-
ју ћом псе у до е ли том, да нас у нас не гу је новоговорокапита
лизмубезалтернативе, под сло га ном – ЕУ без ал тер на ти ве. 
У сво јој ка дров ској струк ту ри она има број не ана ли ти ча ре, 
тран зи то ло ге, хи пер гло бо фи ле, евро фи ле, прет пла ће не спин 
мај сто ре, ме на џе ре НВО и дру гих об ли ка/ин сти ту ци ја дру-
штва спек та кла.

Ови но ви произвођачиутранзицијскојиндустријисве
сти из го ди не у го ди ну, ка ко се кри за про ду бљу је а тран зи-
ци ја у ка пи та ли зам по ка зу је сво је пра во уби лач ко ли це, све 
ви ше про из во де но ву ме диј ску и иде о ло шку ма глу, ка ко би 
пре у сме ри ли па жњу ста нов ни штва од су штин ских дру штве-
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них на ци о нал них про бле ма. Та ко је у Ср би ји на ста ла кар
невализацијакултуре, пра ва фе сти ло ма ни ја, у ли ку број них 
спек та кли ја да: ро шти љи ја де, бу рек џи ја де, ба ни ци ја де... И 
та ко ре дом: од Ју га до Се ве ра, од Ис то ка до За пад них гра-
ни ца Ср би је, све јад до ја да! Све то под се ћа на вре ме про па-
сти Ри ма и ци нич ну ло зин ку: „Хле ба и ига ра“!. На жа лост, у 
Ср би ји је све ви ше кичкултуре6 и ва шар ских ига ра, а ма ње 
хле ба, са мо су ту га,бе да и без на ђе, по ра сли до не ба! У кре-
и ра њу овог транзиционогспектакла, не ча сну уло гу игра ју 
ком пра дор ска ин те ли ген ци ја и мас-ме ди ји.

На жа лост, на у ка/Уни вер зи тет пред на ра ста ју ћом про-
из вод њом сјаја ибеденових куртизана, као да ћу ти. Не ма 
озбиљ не со ци о ло шке ана ли зе ових но во/ста рих „ри ба ра људ-
ских ду ша“ (Ђ. Шу шњић), но вих тро ва ча јав но сти.

Уни вер зи тет, ко ји је де ве де се тих го ди на био у пр вом 
пла ну ан ти си стем ских про те ста, као да је да нас за ћу тао. Ње-
го ва би ро крат ско-тех но крат ска упра ва је мар ги на ли зо ва на, 
а сту дент ске ор га ни за ци је пре тво ре не у пу ке огран ке про-
ду жет ке вла да ју ћих стра на ка. Рет ки су ин те лек ту ал ци, ко ји 
сво јим го во ром, као Со крат, Зо ла, Сар тр, Бур ди је или Чом-
ски – тра га ју ћи за исти ном – из во ри ма са вре ме не струк тур не 
кри зе у све ту, упо зо ра ва ју јав ност ка мо пу ту је овај пи ја ни 
брод, Ти та ник на пу ту ка но вој апо ка лип си.

Из ве сно је да се са вре ме на кри за (ко ја ни је са мо еко-
ном ска) не мо же пре ва зи ћи у окви ру по сто је ће нео ли бе рал не 
стра те ги је раз во ја и са да шњег мо де ла ка пи та ли зма7. На на у-
ци, Уни вер зи те ту и ин те лек ту ал ци ма је да тра га ју за но вом 
ал тер на ти вом, ко ја ће омо гу ћи ти из ла зак из кри зе и обез бе-
ди ти да љи одр жив и ху ман раз вој чо ве чан ства.

УниверзитетуСрбијипред
реформскимизазовимаизадацима

УниверзитетуСрбији тре ба да бу де ре фор ми сан, ка-
ко у по гле ду уну тра шњег ре жи ма сту ди ја, та ко и ње го ве по-
зи ци је и уло ге у дру штву. Он, од пу ког сер ви са при вре де и 

6 О функцији псеудокултуре видети социолошку студију Николе Божиловића, 
„Кичкултура“, Ниш, 2006, стр. 96-167.

7 Видети о томе нашу анализу у студији „Транзиција у периферни
капитализам“, Институт за политичке студије, Београд, 2009.
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ад ми ни стра ци је и одр жа ва ња по рет ка ста тус qуо-а, тре ба да 
из ра сте у ка пи тал ни раз вој ни ре сурс и кри тич ко еман ци па-
тор ског ак те ра дру штве них про ме на.

Пре све га нео п ход но је ве ћа по ве за ност обра зо ва ња и 
на у ке, ино ва ци ја и мо дер ни за ци је на став них про гра ма са нај-
но ви јим до стиг ну ћи ма свет ске на у ке. На жа лост, код нас се 
нај ве ћи број уни вер зи тет ских на став ни ка ба ве пу ком пре да-
вач ком де лат но шћу али не и на уч но-ис тра жи вач ким ра дом. 
Оту да за ста ре лост у на став ним про гра ми ма и кон зер ва ци ја 
са зна ња, уме сто да по сто ји пер ма нент на ино ва ци ја/ осве жа-
ва ње пла но ва и про гра ма на уч ним но ву ви ма, но вим до стиг-
ну ћи ма у те о ри ји и ме то до ло ги ји на уч них са зна ња.

Та ко ђе, по треб на је но ви мо дел обра зов них про фи ла 
са о бра зно до бу „трећегталаса“ и гло ба ли за ци је. Од но сно 
зах те ви ма но вих тех но ло ги ја и на ста ју ћој гло бал ној по де ли 
ра да. Но ви си ла бу си, но ви обра зов ни про фи ли – ко ји ће оспо-
со бља ва ти мла де за њи хо во пар ти ци пи ра ње у са вре ме ној 
по де ли ра да. Без ових ино ва ци ја, Уни вер зи тет ће ство ри ти 
„ви шак“ не по треб них ка дро ва за но во тр жи ште ра да. Но ву 
ар ми ју не за по сле них / не за по сли вих ви со ко шко ла ца, из гу-
бље не „ге не ра ци је очај них“.

Да би се оства ри ли ови ци ље ви, ко ји би по ја ча ли не са-
мо ква ли тет и ефи ка сност сту ди ра ња, већ и бр же за по шља-
ва ње, нео п ход на је ве ћа спре га Уни вер зи те та и при вре де. 
Ње го ва отво ре ност пре ма тр жи шним им пул си ма, од но сно 
по тре ба ма ко је ну ди / тј. по тра жњи ко ју ар ти ку ли ше.

На овом фо ну оса вре ме ња ва ња и мо дер ни за ци је Уни-
вер зи тет ског обра зо ва ња нео п хо дан је ви сок сте пе на ин фор-
ма ти за ци је Уни вер зи те та и ње го во опре ма ње но вим обра зов-
ним тех но ло ги ја ма.

Та ко ђе, нео п хо дан је ве ћи сте пен уну тра шње ин те-
гра ци је Уни вер зи те та као за јед ни це на став ни ка, са рад ни ка 
и сту де на та. Са да шњи Уни вер зи тет је, на жа лост, још увек 
аутар хи чан и тром. Из ве сно је да ће про це си ра ци о на ли за-
ци је у дру штву, пре или ка сни је, ути ца ти да Уни вер зи тет ма-
ње бу де бу џет ски па ра зит, а све ви ше ак ти ван про из во ђач 
упо тре бљи вих зна ња и ху ма ни стич ког обра зо ва ња. На ово 
ће га, из ме ђу оста лог, при си ли ти и кон ку рен ци ја на тр жи шту 
обра зо ва ња, а пре све га, по ја ва и ква ли тет ни раз вој при ват-
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них Уни вер зи те та и њи хо ва бор ба за сво је „ме сто под сун-
цем“.

Нај зад, др жав ни Уни вер зи тет ће се су штин ски ре фор-
ми са ти или ће све ви ше за о ста ја ти у раз во ју и оче ки ва ти је да 
ће све ви ше сма њи ва ти. Из ме ђу оста лог, сла ба др жа ва те шко 
да ће мо ћи да фи нан си ра са да шњу раз у ђе ну и ар тро фи ра ну 
мре жу др жав них Уни вер зи те та у Ср би ји. Са мо ре ор га ни зо-
ван, про фе си о нал но мо дер ни зо ван и ком пе тен тан Уни вер зи-
тет мо же сво јим ка дров ским по тен ци ја лом и на уч ним оства-
ре њи ма да бу де при мер дру штву, ње го ва аван гар да узар и 
по нос. Та као ре фор ми сан Уни вер зи тет је но си лац кре а тив не 
ини ци ја ти ве и кључ на на ци о нал на ин сти ту ци ја раз во ја кул-
ту ре и еман ци па ци је дру штва; фак тор ино ва ци ја од ка пи-
тал них зна ња за бу ду ћи раз вој и де мо крат ску ин те гра ци ју 
дру штва. У су прот ном, Уни вер зи тет и сам по ста је фак тор 
кон зер ва ци је уми ра ња дру штва, уби ја ња на де мла дој ге не-
ра ци ји у бо ље су тра.

Ства ра њем си стем ске ин те ли ген ци је и гу ше њем кри-
тич ке сло бо дар ске ми сли, ре жим ски Уни вер зи те ти по ста ју 
про ду же ци ка пи тал-мо ћи и ка пи та ло-пар ла мен та ри зма. Ти-
ме они оба вља ју не ча сну иде о ло гиј ску функ ци ју и ком пра-
дор ску уло гу у оди се ји Ве ли ког бра та и сна га но вог им пе ри-
ја ли зма у 21. ве ку.

Тржиште је ре ал ност гло бал ној еко но ми ји са вре ме-
ног све та чи је за ко ни то сти Уни вер зи те ти, као и дру ги су бјек-
ти не сме ју пре на брег ну ти а да не бу ду ка жње ни. Им пул си 
тр жи шта рад не сна ге се мо ра ју ис тра жи ва ти и на осно ву њих 
при ла го ђа ва ти обра зов ни про фи ли. Али, ком плек сне по тре-
бе дру штва не мо гу се ре ду ци ра ти са мо на тр жи ште. По сто је 
де лат но сти и сфе ре дру штва чи је по тре бе се не мо гу ме ри ти 
за ко ни ма тр жи шта. Оту да истин ска ре фор ма Уни вер зи те та 
не сме би ти фор мал на. Она ни је мо гу ћа без те мељ не уну-
тра шње ре фор ме и при ме не ме то да на уч не ана ли зе на сам 
ре форм ски про цес. Са мо на уч на кри ти ка мо же да под стак не 
и осна жи исту не ку мо дер ни за ци ју и раз вој Уни вер зи те та. 
У су прот ном, ја ча ће про це си ко ји бло ки ра ју ње гов раз вој и 
на пре дак.
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Погледунапред:Омисијинаукеи
Универзитетау„будућностикојајепочела“

Глобализација, као нов раз вој но-ци ви ли за циј ски ци-
клус из ну тра и спо ља, за хва ти ла је по пут џи нов ског та ла са 
чи тав свет, про жи ма ју ћи све обла сти свет ског дру штва, чи-
не ћи од ње га „умре же но дру штво“ пост на ци о нал них кон сте-
ла ци ја. Ти ме моћ не по лу ге „тре ћег та ла са“ по ме ра ју гра ни це 
све та и са зна ња, на ше са знај не ма пе и но вих тех но ло ги ја. 

Са вре ме на свет ска кри за је си стем ска, струк тур на и ду-
гог ва ла. Она, но ве тех но ло ги је и гло ба ли за ци ју пре тва ра у 
сво ју су прот ност. Уме сто да слу же раз во ју и еман ци па ци ји 
чо ве ка и чо ве чан ства оне слу же за но ве об ли ке до ми на ци је 
и по ро бља ва ња.

У ди јаг но зи са вре ме ног ста ња узро ка свет ске кри зе по-
ла зи мо од три за кључ ка / хи по те зе зна чај них ми сли ла ца на-
шег до ба:

„Будућностјевећпочела,алијелошераспоређена (В. 
Гиб со на); Криза човечанства условљена је моделом анар
хистичке (читај неолибералне) глобализације (Ж. Ата ли) и 
„Главниузроксавременекризележиутомешточовечан
ствониједовољночовечно“ (Е. Мо рен).

Сту ди је/ана ли зе са вре ме них кри тич ких ауто ра по ка зу-
ју да је неолибералнимоделразвоја до вео до кри зе ка па ци те-
та ре ал не еко но ми је, де ва ста ци је при вре де, ра ста не за по сле-
но сти и дру штве них и ре ги о нал них не јед на ко сти у све ту. Да 
је на фо ну раз во ја ове стра те ги је раз во ја у све ту фор ми ран 
аси ме трич ни мо дел гло ба ли за ци је, ко ји је омо гу ћио да бо га-
ти по ста ју све бо га ти ји, а си ро ма шни све си ро ма шни ји, као 
и кон сти ту и сан мо но цен трич ни гло ба ли зам у ли ку „но вог 
свет ског по рет ка“, као по ре дак но вих не јед на ко сти у све ту. 
На ра зу ра ле ном ин те ре су сна га ме га-ка пи та ла као но си о ца 
раз во ја да нас су ин стру мен та ли зо ва не но ве про из вод не сна-
ге тех но ло ги је за ре ко ло ни за ци ју и но во по ро бља ва ње све та. 
У овом кон тек сту и Уни вер зи те ти, би ли све сни то га или не, 
по ста ју део лан ца, бе о чуг у но вим об ли ци ма не са мо раз во ја 
већ и по ро бља ва ња све та. 

Волерстиновасветскасистемскаанализа упра во ука-
зу је на ре ал не по де ле и про тив реч но сти у гло бал ном свет-
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ском си сте му из ме ђу зе ма ља свет ског цен тра, по лу пе ри фе-
ри је и пе ри фе ри је. На кла сну де тер ми ни са ност ре ги о нал не 
и гло бал не по де ле ра да у са вре ме но сти. На ге о кул ту ру дру-
штва спек та кла – ко ја по кри ва, оправ да ва са да шњи вла да-
ју ћи си стем рас по де ле дру штве не мо ћи у све ту, као и уло гу 
фак то ра (др жа ве и дру гих ин сти ту ци ја) и ан ти си стем ских 
по кре та у оспо ра ва њу ка пи та ли стич ког по рет ка, као и у бор-
би за но ву ан ти ка пи та ли стич ку ал тер на ти ву.

Упра во да би се из ме ни ла при ро да гло ба ли зма и аси-
ме трич ног мо де ла гло ба ли за ци је, ко ја је до ве ла до то га – ка ко 
ве ли Гиб сон: да је у са вре ме но сти „бу дућ ност ко ја је по че ла 
ло ше рас по ре ђе на“, ве о ма је зна чај на уло га на у ке и Уни вер-
зи те та.

Наукакаоразвојниресурсиистраживачи
каопионири„креативнедеструкције“

У са вре ме ној по де ли ра да, у усло ви ма НТР и ИКТ “добу
трећегталаса“ и но вих тех но ло ги ја, Уни вер зи тет је агенс/
ак тер дру штве них про ме на. Сна гом „кре а тив не де струк ци-
је“ сво јим ка дров ским по тен ци ја лом, он отва ра ка пи је бу-
дућ но сти, пут ка умре же ном дру штву зна ња.

Но ви из у ми и про из во ди, као тех но ло ги је са да шњо сти 
и бу дућ но сти ко ја је по че ла, упра во се и за чи ње у ње го вим 
ра ди о ни ца ма. Ако је у ери пр вог та ла са ка пи тал ни ре сурс 
би ла - њи ва; за вре ме дру гог – фа бри ка; да нас су то на уч но-
ис тра жи вач ки и раз вој ни цен три на Уни вер зи те ти ма. Та ко ђе 
Уни вер зи тет ни је пу ки сер вис при вре де и оста лих де лат но-
сти, већ ауто но ман ви со ко ком пе тен тан про фе си о нал ни кре-
а тор/по кре тач, пи о нир раз во ја чи та вог дру штва и са вре ме не 
ци ви ли за ци је.

Илу зи ја је по ли тич ке и при вред не ели те да су оне де-
ми јург са вре ме них дру штве них про ме на. Оне су са мо ви-
дљи ви део „ле де ног бре га“, у чи јим ду би на ма ру да ре пра ви 
не и ма ри/по кре та чи и кре а то ри бу дућ но сти. Но мен кла ту ра 
зва нич ног дру штва, са елит ним „пер ја ни ца ма“ са мо про мо-
ви ше вред но сти ко је кре и ра ју дру ге дру штве не гру пе – оли-
че не у на у ци, као кључ ном раз вој ном ре сур су – на са вре ме-
ном вр ло кон ку рент ном тржиштусивематерије. На ње му 
се да нас во де пре лом не бит ке за тех но ло шко и стра те гиј ско 
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ли дер ство у са вре ме ном све ту. Због то га је и на сто ја ње цен-
тра мо ћи да на у ку и Уни вер зи тет под ре де сво јим по ли тич-
ким по тре ба ма. Оту да жу стра бор ба за „крађуипрекрађу“, 
та лен то ва них да ро ви тих ка дро ва, као и за упра вља ње Уни-
вер зи те ти ма од стра не са вре ме не кор по кра ти је, тех но кра ти је 
и по ли то кра ти је.

Наука је кључ на по лу га про це са гло ба ли за ци је све та, 
ин тер на ци о нал ног раз во ја про из вод них сна га, ге не ри са ња 
но ве по де ле ра да и ин те гра ци је свет ског дру штва на прин ци-
пи ма деј ства но вих тех но ло ги ја и ин фор ма тич ког умре жа ва-
ња. Но, у исто вре ме, она је у си сте му дру штве не мо ћи и још 
увек под ре ђе на си ла ма из ван се бе: ин те ре си ма ме га ка пи та-
ла, кор по кра ти је и сна га вој но-по ли тич ког ком плек са. Оту да 
ње на ин стру мен та ли за ци ја за по тре бе си ла нео ства ре не мо-
ћи и по ку ша ји зло у по тре бе кључ ног ре сур са раз во ја са вре-
ме ног дру штва.

Да би од го во рио раз вој ној и ци ви ли за циј ској уло зи у 
гло бал ном до бу ко је на ста је, Универзитет мо ра и сам по ста-
ти отво рен и ди на ми чан. Ње го ве ре фор ме тре ба да до ве ду до 
су штин ске, ква ли тет не тран сфор ма ци је ње го вих функ ци ја: 
на став но-обра зов не, на уч но-ис тра жи вач ке и кул тур но-пе да-
го шке. Уме сто усит ња ва ња обра зов них про фи ла, Уни вер зи-
тет мо ра обез бе ди ти но ву ре ин те гра ци ју, син те зу свих на у ка 
(при вред них, дру штве них, ху ма ни стич ких) и афир ма ци ју 
тран сди сци пли нар ног при сту па у ис тра жи ва њу; ви сок сте-
пен ин фор ма ти за ци је и ин тер на ци о на ли за ци је зна ња; по-
кре тљи во сти сво јих ка дро ва, њи хо ву про фе си о нал ну ком пе-
тент ност и дру штве но-ци ви ли за циј ску од го вор ност за свет/
чо ве чан ство, за бу дућ ност ко ја се ра ђа.

Та кав Уни вер зи тет не ће би ти па ро хи ја лан, про вин ци ја-
лан у су штин ском сми слу, али ће раз ви је ном мре жом сво јих 
ин сти ту ци ја, омо гу ћи ти да сту ден ти/ис тра жи ва чи из свих 
ре ги ја и дру штве них сло је ва све та пар ти ци пи ра ју на/у ње-
му. Он ће би ти ру ко во ђен не на че ли ма про фи та и ин стру мен-
тал не ра ци о нал но сти, већ на че ли ма исти не и кре а тив но сти, 
про гре са и сло бо де, прав де и чо веч но сти. Он ће од га ја ти но ву 
ге не ра ци ју ви со ко про фе си о нал них ком пе тент них струч ња-
ка, али и ху ма ни стич ки со ци ја ли зо ва них гра ђа на све та ко ји 
ни су за бо ра ви ли на сво је на ци о нал не кул ту ре/иден ти те те.
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Из ње го вих обра зов них и на уч них ра ди о ни ца – про из-
и ла зи ће не са мо ком пе тент ни, ква ли тет ни, ефи ка сни струч-
ња ци, већ и од го вор ни прав до љу би ви љу ди. Здра ве лич но сти 
ко је ће из гра ђи ва ти здра во дру штво. Ко ји ће кул ту ром ми ра, 
пла не тар ним ху ма ни змом, би о е ти ком, слу жи ти одр жи вом 
раз во ју чо ве чан ства, и гло ба ли за ци ји раз у ме ва ња и со ли дар-
но сти ме ђу на ро ди ма у све ту.

Та кав Уни вер зи тет по но во ће ре и те гри са ти и ре а фир-
ми са ти прин ци пе по кре та Мо дер не и Про све ти тељ ства (на
ука, прогрес, слобода, или слобода, једнакост, братство), 
као и вра ти ти ча сну/про ме теј ску уло гу ин те лек ту ал ца – као 
струч ња ка и „жи ву са вест“ свог на ро да и свог вре ме на. Та кав 
Уни вер зи тет прог на ће пиг ме је ду ха и пре вр тљи ве ка рак те ре 
из сво је ра ди о ни це и вра ти ти до сто јан ство сво јим по сла ни-
ци ма ду ха – мо на си ма ети ке по зи ва. Из њи хо вог ства ра ла-
штва про и за шће нај ду бља кри ти ка са вре ме ног дру штва, али 
и ре ал ни ал тер на тив ни про јек ти мо гу ћег да љег ху ма ног и 
одр жи вог раз во ја чо ве чан ства. Та квој фа у стов ској и про ме-
теј ској уло зи на у ке и Уни вер зи те та сво јим ис тра жи ва њи ма 
тре ба да до при не се и са вре ме на кри тич ка со ци о ло ги ја.8

***

СавремениУниверзитетјенараскршћукаоисавреме
нодруштво. Уве рен сам да пу те ве/ка пи је бу дућ но сти мо гу 
отво ри ти кре а тив на на у ка и ре фор ми сан Уни вер зи тет, али 
не по ме ри ин те ре са по ли то кра ти је и кор по кра ти је већ чо-
ве ка и чо ве чан ства. Пи та ње је: ко ли ко да нас у се би – Уни-
вер зи те ти има ју ре ал ног по тен ци ја ла за ра ди кал ну ре фор му 
по ме ри раз вој ног ци ви ли за циј ског ин те ре са чо ве чан ства? 
Упр кос ду бо кој кри зи са вре ме ног све та, ве ру јем у ми си ју та-
квог „долазећегУниверзитета“, ко ји је но си лац про гре са и 
еман ци па ци је, о ко ме су пи са ли ин те лек ту ал ци по пут Мар-
ку зеа, Пје ра Бур ди јеа и Жа ка Де ри де. У су прот ном, он ће би-
ти осу ђен да слу жи по ли то крат ској и кор по крат ској кла си за 
ре про дук ци ју ње ног ка пи та ла, и екс пан зи ју пост ва ре не мо ћи 
и но во по ро бља ва ње све та.

8 Видети о томе у раду Љ. Митровића „Пледоаје за обнову критичке и 
хуманистичке улоге савремене социологије“, Политичкаревија, бр. 1/2011, 
Институт за политичке студије, Београд, стр. 173-185.
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THEUNIVERSITYANDCONTEMPORARY
CHANGESINSERBIATODAY

Sum mary

The paper analyses the position and the role of the con
temporaryuniversityinSerbiaintheprocessesofglobalization,
especially focusing therebyon its role in the social changes in
Serbia.Theauthorelaborateshishypothesisabouttheambiva
lentpositionof theuniversities inSerbia today  theirbeing in
needof reformandauthenticmodernization, on the one hand,
andtheirbeinginvolvedintheprocessesofdependentmoderni
zationandinstrumentalization,ontheother.Thepapermakesthe
pointthatwithoutanauthenticroleofuniversitiesinSerbia,there
canbenotruecrativity,noovercomingthecurrentcrisisandno
authenticprojectofbettersocialdevelopment.
KeyWords:globalization,education,University,reform,depen

dentmodernization,Serbia.
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