
Табела 5.1 Спецификација  предмета  на студијском програму докторских студија 
Назив предмета: СТУДИЈЕ МОДЕРНОГ ДИСКУРСА 1 
Наставник или наставници:  проф. др Милан Брдар, проф. др Драган Ћаловић  
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 10 
Услов: - 
Циљ предмета је изучавање великих дискурса Модерне као концептуалних оквира у којима се образују 
модерни видови идеологија, наука уметности и политике, односно да студенти кандидати упознају 
основну структуру модерног доба из перспективе историјски утемељене семиологије и на основу 
„превођењаˮ основних модерних идеја у медијуме дискурса и дискурзивног делања. Уводни део састоји 
се од сњемиолошке материје конвцентрисане на основне појмове дискурса, структуре исказа и односа 
дискурса и логоса. Тако добијен концепт дискурса употпуњава се појмовима знања, моћи и вере, чиме се 
довршава основна теоријска структура. У другом делу курса демонстира се хеуристичка вредност те 
структуре на историјском материјалу у распону од Ренесансе до нашег времена. У томе је најзначајнија 
експликација конкретно историјских великих дискурса као што су хуманизам и сколастика, 
рационализам и Романтика, као и модерне идеологије: либерализам, егалитаризам и конзервативизам. За 
сваку епоху демонстрира се смисао тезе да је велики дискурс оквир свеколиког научног, уметничког, 
моралног и политичког мишљења и делања. Из изложених перспектива тематизују се и актуелни 
проблеми. Курс се завршава тематизовањем проблема модерних медија у изложеном историјско-
структурном контексту. 
Исход предмета је оспособљавање студената за самостално продубљеније упознавање модерне историје 
нарочито с акцентом на томе да чиниоце модерности, у последња два века, тематизују из перспективе 
великих дискурса као оне која одговара профилу/оријентацији факултета. На тај начин кандидати ће, уз 
саморазумљив самосталан рад, боље упознати природу савремен Европе а не само њену историју. Та 
сазнања требало би да им омогући самосталнији, али и утемељенији, критички став како према 
актуелним догађајима – имамо ли у виду да је Модерна оквир Европе у последња два века, тако и према 
вредностима које улазе у сам појам Модерне (демократија, подела власти, итд.). Посебно је значајно да 
се кандидати упознају с границама и апоријама модерности, како би основне антимодерне феномене 
могли да разумеју као видове самодиверзије Модерне током њене историје. Круну свега према 
очекивањима требало би да чини демонстрација оспособљености до самосталности и студиозности у 
докторском раду рачунајући да је ова материја у многим случајевима корисна без обзира на конкретну 
тему о којој ће докторанд да пише. 
Садржај предмета 
Теоријска настава: (1) Појам дискурса и структура исказа: семантика, синтактика, прагматика; исказ као 
атом дискурса; (2) Логос и дискурс; (3) Појам великог дискурса: дискурс као синтеза вере, знања и моћи 
у медијуму језика; (4) Примена појма великог дискурса на историјском материјалу; (5) Епоха ренесансе: 
хуманизам и сколастика; (6) Реформација: протестантизам-католицизам; (7) Просветитељство: 
рационализам и романтика; (8) Постпросветитељство: либерализам-егалитаризам-конзервативизам; (9) 
Структурни односи мегаидеолошких дискурса; (10) Зависност модерног научног дискурса од 
негаидеолошког. (11) Како је аутономија науке могућа; (12) Логика смене мегаидеологија као логика 
плиме и осеке; (13) Карактеристике глобализације са становишта мегаидеолошке смене: пад марксизма и 
успон неолиберализма: у чему је загонетка? (14) Постмодерност и постмодернизам; (15) резиме пређених 
тема и закључна разматрања.  
 
Практична настава: 
- 
Препоручена литература:  1) Брдар, М. (2002). Филозофија у Дишановом писоару. Сремски Карловци: 
Издавачка књижарница Зорана Стојановића  (главе 3, 63-93, гл. 13, 353-384). 2) Брдар, М. (2005). 
Узалудан позив. Нови Сад: Стилос (главе 3, 4, 7, 9, 11, 12). 3) Живојиновић, Д. (2000): Успон Европе. 
Београд: Службени лист (I део, главе 1, 3; II део, гл. 2, 5, 6; III део, гл. 5).  
Број часова  активне наставе:             (3 + 4) х 15 Теоријска настава: 3 х 15 СИР:                           4 х 15 
Методе извођења наставе 
Екс-катедра, дискусионе групе, интерактиван рад, семинари, контролни тестови. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Ауторски рад (оригинални научни рад/прегледни рад/научна критика књиге из научне области објављена 
у последње три године/претходно саопштење; обим: ауторски табак) –  50 поена; одбрана ауторског рада 
– 20 поена; усмени испит – 30 поена. 
 


