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На седници Научног већа Етнографског института САНУ, одржаној 30. новембра 

2015. године, директорка Института је званично предложила дефинсање и доношење 

стратешког развoјног оквира рада Етнографског института САНУ за период од 2016. године. 

Предлог су подржали чланови Научног већа Етнографског института САНУ. Руководиоци 

пројеката су одржале радне састанке својих пројектних тимова и донели одређене закључке у 

вези са израдом будуће стратегије, на основу којих је предложен оквир за развој дугорочне 

стратегије Института, који на свеобухватан начин приказује најважније елементе 

научноистраживачких активности у различитим смеровима.   

 

OКВИР ЗА РАЗВОЈ СТРАТЕГИЈЕ EТНОГРАФСКОГ ИНСТИТУТА САНУ 

 

Етнографски институт САНУ је научно-истраживачка установа која се примарно бави 

основним истраживањима у области етнологије и антропологије.  

Фундаментална истраживања у области етнологије и антропологије  треба усмеравати у 

правцу релевантних и актуелних тема и друштвених процеса, на основу чега би Институт 

могао да развија и апликативна истраживања. 

Ово подразумева и сарадњу са другим научноистраживачким институцијама, али и са 

установама културе, образовања, привреде итд. 

 

1. Активности Етнографског института САНУ 

 

1.1.   Сарадња са Српском академијом наука и уметности  

 

Етнографски институт САНУ наставиће успешну сарадњу са Српском академијом 

наука и уметности на свим пољима.  
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1.2.   Мастер и докторске студије 

 

Будући да је у Институту ангажован довољан број истраживача у научним звањима, 

који су специјализовани за одређена поља и области истраживања, Институт би 

требало да тежи остваривању формалних услова за организовање мастер и докторских 

студија.  

 

1.3.  Електронско издаваштво  

 

Важност електронског издаваштва у савременом научном раду и размени научних и 

стручних информација од несумњивог је значаја за будући развој Института, те би 

стога постојеће активности на доступности издања Института требало унапредити у 

овом правцу.  

 

 

1.4.  Међуинституционална сарадња и дијалог са другим дисциплинама 

 

Сарадња са установама привреде и другим областима друштвеног деловања 

представља посебан изазов у будућем раду Етнографског института. Институт ће 

организовати серију округлих столова и тежити успостављању међуинституционалне 

сарадње и дијалога са другим дисциплинама.  

 

Остварење горе набројаних могућности деловања требало би да допринесе већој видљивости 

и разумевању рада Института и приближавању ширем кругу корисника. У овом циљу 

Институт би требало да унапреди делатност на пољу промоције науке. 

 

2. Организациона структура Етнографског института САНУ 

 

2.1.  Интерни истраживачки центри 

 

Институт је покретач заједничких истраживачких и издавачких пројеката и пројеката 

промоције науке. У складу са тим, у оквиру Етнографског института САНУ требало би 



оформити интерне истраживачке центре, који би омогућили препознатљиост одређених 

дугорочних научноистраживачких тема ради обезбеђивања лакше комуникације са другим 

институцијама и актерима.  

Ради остварења овако конципираног оквира стратегије, у Институту ће бити дефинисани 

тимови
1
: 

1) истраживачке групе окупљене око основних научних тема којима се истраживачи 

континуирано баве.  

2) оперативне групе које ће се бавити:  

  ПР делатношћу, организовањем промоција и учешћа истраживача у јавним 

догађањима и ТВ и радијским емисијама 

  организовањем округлих столова и трибина 

  организовањем радионица, стручне едукације, летњих школа и курсева за 

различите групе корисника  

 

 

Теме истраживачких група 

 Културно наслеђе  

  Историјска антропологија 

 Антропологија религије 

 Етницитет, миграције, мањине и мањинске групе. 

 Антропологија савремене културе 

 Антропологија популарне културе  

 Антропологија уметности 

 Антропологија свакодневног живота  

 Антропологија интимности  

 Дигитална антропологија 

  Примењена антропологија 

 

 

 

                                                           
1
  Како би Институт, као модерна и отворена установа са динамичним приступом, могао да иде у корак са 

захтевима савремено конципираних научних истраживања и институционалног, мултилатералног умрежавања, 

неопходно је у будућности ангажовати и пројект менаџера за област научноистраживачког рада.  



2.2.  Интерни документациони центар (архива)  

 

С обзиром на то да у Етнографском институту САНУ постоји значајна документација, 

требало би организовати интерни документациони центар који би омогућио 

сређивање постојеће и прибављање и архивирање нове грађе, те њену дигитализацију.  

 

 

3. Применљивост научних истраживања Етнографског института САНУ 

. 

Једна од кључних улога Етнографског института САНУ јесте и да едукује ширу 

друштвену заједницу. У складу са Стратегијом научног развоја за период 2016–2020. 

Институт ће наставити са ширењем научне и технолошке културе, осавремењивањем сајта 

Етнографског института САНУ, електронског издаваштва и Појмовника српске културе.  

С обзиром на истраживачке капацитете (број истраживача, релевантност и 

разноврсност истраживања), као и добру организацију и управљање (истраживачке групе и 

интерни центри), Етнографски институт САНУ као водећа национална научна институција 

допринеће својом делатношћу не само очувању културног наслеђа, већ и развоју културе, те 

подизању нивоа грађанске свести и писмености, међусобне толеранције и друштвеног 

дијалога.  

Једна од важних друштвених улога Етнографског института САНУ такође је и 

могућност анализе горућих друштвених питања и проблема, те саветодавна улога у погледу 

читавог низа питања које су важне за доношење државних одлука и политичких стратегија.  

С обзиром на структуру запослених и њихова истраживачка опредељења, Етнографски 

институт САНУ има велики капацитет за иновације и могућности умрежавања са другим 

научним институцијама у оквиру истраживачких и примењених пројеката.  

 

 

                                                                                                                      

 


