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Хуманистика у доба постхуманизма
Између релевантности, потискивања и борбе за опстанак
Демографска, миграциона, економска, еколошка, па и геополитичка слика савременог света
умногоме су обликоване културним и историјским наслеђем етничких и других група, народа и
нација. Иако је јавни говор о културном наслеђу веома присутан и актуелан, оно је често у пракси
маргинализовано и у друштвеним и државним политикама, као и у многим другим важним
сегментима друштвене стварности. Суштинско неразумевање свега онога што чини наслеђе - попут
система културних вредности, идентитетских стратегија, односа према себи и другима, религије,
историје, образовања, уметности - недвосмислено је повезано са друштвеном маргинализацијом
научних дициплина које се баве овим питањима. Историја, археологија, историја уметности, историја
књижевности, етнологија и антропологија, музикологија, филологија – у савременом свету често се
доживљавају као врста непотребног луксуза и као нерентабилно улагање са неизвесним и сасвим
апстрактним резултатима. Ово је посебно изражено у транзиционим земљама, у којима су управо
интензивирана питања односа историјских и актуелних идентитета. Те државе, настојећи да се
прилагоде глобалном тржишту, често маргинализују области науке, образовања и културе,
сматрајући их трошком, а не могућим и важним ресурсом за одрживи развој и нужне реформске
процесе.
Хуманистичке науке садрже озбиљан потенцијал за унапређење културне атмосфере и разумевање
друштвених односа, као и актуелних политичких и економских процеса. Због тога је неопходно
започети дијалог између научне заједнице и креатора научне политике, разговор који би требало да
допринесе међусобном бољем разумевању и уважавању дисциплинарних специфичности.
Циљеви округлог стола су:







Отварање дијалога између научника и креатора научне политике о улози и положају
хуманистике у Србији
Преиспитивање појма „релевантности“ и налажење одговора на питање – на који начин су
хуманистичке дисциплине заиста релевантне?
Истицање могућег ангажовања хуманистичких знања у важним друштвеним процесима – у
области социјалне и културне политике, политичких пракси, у области привреде
(нпр.туризма), прехрамбене индустрије, здравства.
Наглашавање значаја очувања академског нивоа истраживања у области хуманистике, као
места на коме се креира, анализира и тумачи култура. Првенствени циљ хуманистичких
дисциплина јесте унапређење културног амбијента Републике Србије.
Истицање значаја писања и објављивања на српском језику
Отварање дијалога у вези са могућим решењима проблема вредновања резултата у области
хуманистике.

