
 

                                  ИНСТИТУТ ДРУШТВЕНИХ НАУКА          

 
Округли сто 

ЕЛЕМЕНТИ ИНДИВИДУАЛИЗМА У ДРУШТВЕНОМ, ПОЛИТИЧКОМ И 
КУЛТУРНОМ КОНТЕКСТУ СРБИЈЕ И РЕГИОНА 

Појам индивидуализма се последњих година намеће као један од кључних појмова 
за схватање промена у српском друштву, као и праваца у којима се оно развија. 
Индивидуализам као карактеристика друштва и културе истражује се у антропологији, 
социологији и другим дисциплинама. Индивидуализам означава „посебну историјско-
културну концептуализацију особе или селфа, а може да обухвати појмове врхунске 
вредности и поштовања индивидуе, његове моралне или интелектуалне аутономије, 
рационалности и самоспознаје, спиритуалности, добровољног укључивања у друштво, 
тржиште и политичку заједницу, права на приватност и лични развој” (Lukes према 
Rapport, Overing 2000, 178). У контексту српског друштва, али и у ширем („глобалном“) 
контексту, учесници скупа ће расправљати о индивидуализму у оквиру панела са 
следећим темама: 

 Теоријска расправа о појмовима индивидуа, индивидуалност, индивидуализам, 
индивидуализација; онтолошки, методолошки, културни, нормативни и 
политички индивидуализам; личност, индивидуа, актер;  

 Примена дуалног оквира индивидуализам-колективизам у антрополошким, 
социолошким и психолошким истраживањима и теоријама, концепти 
„индивидуалистичке културе”, „индивидуалистичке породице”, „култ индивидуе“, 
„индивидуализације“; аутори Durkheim, Dumont, Macfarlane, Hofstede, Inglehart, 
Beck; 

 Индивидуализам у идеологијама и политичкој култури кроз историју и данас; 
позиција либерализма као идеологије засноване на слободи избора и 
индивидуалној одговорности;  

 Индивидуализам у различитим идентитетским и друштвеним оквирима 
(религија, породица, род, етницитет, језик); индивидуализам и фамилизам у 
социјалној и здравственој политици, родитељству, генерацијским односима;   

 Емпиријско истраживање индивидуализма у компаративним студијама вредности 
и културних матрица, детерминанте индивидуалистичких вредносних 
преференција, резултати истраживања у свету и Србији. 
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Жељка Бутуровић (Институт друштвених наука, Београд). 


