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АНТРОПОЛОГИЈА ОБРАЗОВАЊА У ДИГИТАЛНОМ                    
ДОБУ 

Апстракт: Текст промишља антрополошке консеквенце живљења у 

дигиталном, постмодерном добу и њихово рефлектовање на систем образо-

вања и културу. У складу с немерљивом улогом уметничког образовања у 

формирању личности говоримо о уметности као највишем изразу човекове 

креативности. Савремени доминантно технички развој науке, одсечен од 

културе, битно утиче и на школско/универзитетско образовање. Указујемо 

на трансдисциплинарност као могућност интегративног истраживања, 

помирења науке/а, уметности и духовности са циљем уцеловљења људских 

бића. Наличје информационог преобиља у којој одраста генерација „диги-

талних домородаца” огледа се у све опаснијој диспропорцији између техно-

лошких и антрополошких потенцијала. 

Кључне речи: наука, универзитет, образовање, уметност, култура.  

УВОД 

Текст се заснива на знању и теоријама из области социокултурне антро-

пологије, нових медија и дигиталних комуникација. Разматрамо однос између 

технолошких и антрополошких потенцијала генерације „дигиталних доморо-

даца” којa одраста у информационом преобиљу. Тумачење сфере образовања и 

институција школског/универзитетског система у савременом информационо-

дигиталном добу темељи се на ширем антрополошком разумевању културе као 

животне средине коју је човек створио „да би развијао нове људске способно-

сти као способност за перманентно учење и преношење путем језика нових 

искустава у интерперсоналним и генерацијским комуникацијама” (Golubović i 

Jarić, 2010). Данашње друштво, суочено с дубоком кризом која непосредно 

утиче и на институцију универзитета, почиње да схвата културу као средство 

за креативност, стварање друштвених и технолошких иновација. За универзи-

тет угрожен недостатком смисла и сврхе важно је увиђање неопходности 

помирења науке, уметности и духовности ради уцеловљења човековог бића.  

                                                        

* jadrankamarija@gmail.com 
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УНИВЕРЗИТЕТ ДАНАС   

„Одгој и образовање: Процес који слиједи прије и послије телевизијских, 

филмских, радијских и интернет верзија; силовања, убијања, клања, варања, 

крађа, ратовања, мучења, мрцварења, иживљавања, физичких и менталних 
тортура, педофилије, содомије; након слика овисништва о алкохолу овим или 

оним дрогама, агресивности; након псовања и других сценаристичких инова-

ција, након инцеста, братоубојстава, оцеубојстава, родоскврнућа незамисли-
вих облика и размјера” (Alić, 210: 165). 

Подсетимо се да институција универзитета не представља логичан 

наставак/продужетак античких школа, већ настаје у средњем веку. 

Појам универзитет не значи, како се обично мисли,  свеукупност наука (uni-

versitas literarum), већ од 13. века подразумева заједницу професора и студе-

ната (societas magistrorum et disciplinorum). Идеја универзитета везује се за 

пруске реформаторе, пре свега за Вилхелма фон Хумболта (Wilchelm von Hum-

boldt) и оснивање Берлинског универзитета (почетак 19. в.). Може се рећи да 

образовање кроз науку (Bildung durch Wissenschaft) чини окосницу, циљ и сми-

сао модерног универзитета. Задатак универзитетског учења/студирања није 

само пуки процес усвајања знања, већ је његов циљ образовање путем студија 

науке и уметности, достизање начина мишљења којим се истовремено обли-

кују и осећања и карактер. За Хегела (Hegel) образовање је збивање које под-

разумева повратак себи кроз кризу идентитета и својеврсну унутрашњу про-

мену и преображај појединца. Код Канта (Kant) налазимо схватање да наука и 

уметност доприносе образовању човештва у нама... (Grubor, 2008: 45). 

Насупрот оваквом схватању, почетком 20. века постаје јасна промена у 

основној идеји универзитета, високог школовања и науке уопште. Наиме, не 

ради се више о образовању кроз науку, него пре свега о науци као позиву. 
Хусерл (Husserl), Витгенштајн (Wittgenstein), Хајдегер (Heidegger), Хоркхајмер 

(Horkheimer) и други филозофи с почетка века изражавају велику скепсу у 

погледу идеје науке и с њом повезане идеје универзитета. „Не ради се више 

само о томе да је јединство наука угрожено и да их на окупу држи само спо-

љашњи универзитетски образовни погон, нити о томе да постоји криза темеља 

наука, него о томе да наука губи значај за смисао људског живота. Другим 

речима није више сасвим јасно и недвосмислено да би бављење науком на 

универзитету, макaр и индиректно, требало да унапређује човештво у човеку. 

Са овим губитком специфичног значаја науке, доводи се у питање и прави 

смисао и идеја универзитета” (Grubor, 2008: 45).  

Средином прошлог века Јирген Хабермас (Jürgen Habermas) пише да је 

програм Хумболтовог универзитета доспео у кризу. Наиме, без обзира на  

мноштво понуда и шанси за образовање у целини, сȃмо образовање постаје 

све једностраније и подложније схоларизацији. Идеја општег образовања 
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приближава се идеалу квиз-знања, а радикализована специјализација води 

формирању фах-идиота (Habermas, 1980). Образовање у све већој мери пред-

ставља само и једино оспособљавање за позив. Науке које су се еманципо-

вале од филозофије и даље представљају основно, премда не и једино, изво-

риште давања јединствене слике света. Универзитет, према Хабермасу, мора 

да образује хуманост у студенту, да учествује у процесима социјализације, 

обучавању за хипотетичко мишљење, да доприноси интелектуалном просве-

ћивању итд. У условима модерног друштва окосницу идеје универзитета 

чини знањем и уметношћу подстакнут и посредован процес самопросвећи-

вања, самообразовања.  

Да ли је институција универзитета данас уопште прожета идејом уни-

верзитета? Нове реформе универзитета у Европи  с почетка 21. века чини се да 

и даље иду у правцу продубљене схоларизације и, у првом реду, стручног и 

научног оспособљавања студената. Универзитет би требало да „буде схваћен и 

одбрањен као упориште и установа свеобухватне, слободне и универзалне 

могућности разумевања и преиспитивања постојећих и пројектовања и разви-

јања нових слика света и човека” (Grubor, 2008: 45).  

Меркантилистичка концепција универзитета, која се у свету јавља 80-их 

година 20. века, код нас (у Србији) се као тренд појавила деценију касније, 

оснивањем првих приватних универзитета. Суштинска новина у овако схваће-

ној концепцији универзитета јесте тежња да се универзитет третира као преду-

зеће које производи знање и на слободном тржишту продаје наставне и научне 

услуге. Од универзитета и других установа високошколске наставе очекује се 

да, према потреби тржишта радне снаге, уско специјалистички, студенте обра-

зује за одређене компетенције, а не, као у доба класичног универзитета, за иде-

але (в. Lolić, 2006). 

Све је већа диференцијација специјалистичких проучавања и пораст 

њихове аутономије. Под таквим условима, идеја слике водиље или Leitbild која 

би одржавала читав универзитетски сплет, остајала је све више као пуки desi-

deratum, далеко од саме логике научно-техничке еволуције (Valjespin, 2007).  

Духовна криза у друштву непосредно утиче и на институцију универзи-

тета. Реч је о кризи вредности и циљева насталој продирањем логике произ-

водног и техничко-административног процеса. Исход је, осим демократиза-

ције универзитетског образовања – масовни универзитет. Оно што је у 

читавом том процесу на губитку јесте сакросантно обележје аутономије, 

универзитет као затворен подсистем, колевка и чувар критичке свести 

глобалног друштвеног система. Колосалне библиографске јединице 

професора, запуштање наставне активности, лов на истраживачке пројекте – 

све то доводи до тога да знање престане да буде сaмо себи циљ, да би се 

претворило у пуко средство у служби политичко-економских интереса. 
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Погубан је процес специјализовања факултета, инсистирање на профе-

сионалним техникама, стицање чисто инструменталног знања, што све само 

још више доприноси губљењу јединствене нити коју води критичка мисао. 

Данас субјекти универзитета више нису појединачне личности него катедре, 

факултети, центри или истраживачке групе – сваки са својим посебним кор-

поративним интересима. У овом универзитету који губи своје језгро или осо-

вину, улога интелектуалца као посленика универзалности ослабила је да би се 

претворила у Fachmensh, у техничара у служби посебности своје области спе-

цијализације. 

Једна од стварности нашег савременог друштва управо је то да више не 

постоје светилишта културе, којима влада мањина упућених. Свима је данас 

познато да је наука постала једна од главних производних снага и да није 

искључиво власништво оних који је стварају. Високо образовање треба да под-

стиче критичко расуђивање и машту и на тај начин упути изазов преовлађују-

ћем концезусу. Предуниверзитетско образовање би требало да ствара образо-

ване грађане, а универзитетско личности које стварају саме себе. 

Доминантно технички развој науке, одсечен од културе, огледа се и у 

данашњем школском/универзитетском образовању: студент се не препознаје у 

њему, а с друге стране, у својој екстремној фрагментацији и експертизи наука 

постаје езотерична, све нечитљивија, неразумљивија, неприступачнија инте-

лекту већине, доступна само инициранима, потпуно одвојена од реалног живо-

та и његових преокупација (Миливојевић, 2012).  

Универзитети су вековима почивали на традиционалној структури 

засебних факултетских катедри и раздвојености научних дисциплина. Фраг-

ментација и специјализација академских одељења, која је некад била нужна, 

данас пак, поткопава способност универзитета да ефикасно одговори на све 

шире потребе и захтеве друштва. Овако сегментован универзитет губи кохе-

рентност своје делатности; хиперспецијализација постаје препрека повезивању 

различитих знања (научних, уметничких).  

Ако желе одржати корак с духом времена, универзитети би морали усвојити 

трансдисциплинарни приступ (в. Cerovac, 2013) (уз интердисциплинарни и 

мултидисциплинарни). Трансдисциплинарност, у поређењу са интердисци-

плинарношћу и мултидисциплинарношћу  има највећи потенцијал одговора на 

нове потребе и императиве. Трансдисциплинарност не тежи овладавању над 

неколико дисциплина, већ отворености свим дисциплинама (в. UNESCO, 1998).  

На Међународној конференцији о трансдисциплинарности, одржаној 

2000. године у Цириху, наглашена је  

„[…] важност помирења науке, уметности и духовности; важност 

целовитог развитка људских бића, важност интуиције, имагинације и тела у 

погледу истинског образовања, интеграције науке, економије, демокрације, 

метафизике, епистемологије и поезије” (Berni, 2010), Универзитет је угро-

жен недостатком смисла али и одбијањем размене знања.  
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Трансдисциплинарност подразумева облик интегративног истраживања, 

разумевање данашњег света, јединство знања, нову визију човечанства. Тран-

сдисциплинарност није, дакле, дисциплина, него приступ, процес повећавања 

знања интеграцијом и трансформацијом различитих видокруга. Позив на тран-

сдисциплинарно размишљање није, како је већ речено, замена за дисципли-

нарно и интердисциплинарно поступање, већ је то надопуна постојећој ака-

демској пракси. Тако описано ново, трансдисциплинарно свеучилиште има 

данас нову сврху која се састоји у потрази за мудрошћу, а не само за знањем, у 

залагању за целовитост и интеграцију многих начина спознавања. Садашњи 

образовни систем усмерен је само на ментални аспект, а на штету телесног и 

емоционалног сегмента личности.  

Трансдисциплинарност прелази границе између облика знања узимајући 

у обзир разноликост, комплексност, несигурност и вредносна питања. Реч је о 

приступу који има посредничку улогу, који за округлим столом од саговор-

ника тражи оно што људе повезује на нивоу општељудског. Образовање уте-

мељено на трансдисциплинарној методологији омогућиће успостављање веза 

између људи, чињеница, слика, приказа, подручја знања и деловања да би се 

открио Ерос учења током целог живота и да би се изграђивала бића кроз 

стално преиспитивање и трајно повезивање. Трансдисциплинарност отвара 

очи и шири перспективе јер како би се побољшало разумевање, користи 

концепте који нису у власништву само једне дисциплине. 

ЗНАЧАЈ УМЕТНИЧКОГ ОБРАЗОВАЊА ЗА ФОРМИРАЊЕ 

ЛИЧНОСТИ  

Поље традиционалног образовања засновало је своју праксу пре свега на 

платформи научно заснованих знања. Уметност се узима у обзир једино кад 

наука није у стању да пружи одговоре на нека питања. Уобичајено је веровање 

да ни једна област која претендује да има снажно професионално уважавање 

не сме да се ослања на тако непоуздане изворе као што је уметност. Наука се 

превасходно сматра когнитивном сфером, док се уметност тиче емоција, 

талента.  

За Хумболта, видели смо, задатак универзитетског учења није само пуки 

процес усвајања знања већ је његов циљ образовање путем студија науке 

и уметности, достизање начина мишљења којим се истовремено обликују и 

наша осећања и карактер. Код Канта налазимо схватање да наука и уметност 

доприносе образовању човештва у нама. Високо образовање треба да подстиче 

критичко расуђивање и да подстиче машту.  

Уметност нам помаже да на живот гледамо из различитих углова, да 

развијамо своје ставове, индивидуалност и интелектуалне вештине, да усавр-

шавамо мишљење и креативност; она развија дивергентно мишљење, подстиче 
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младе да дају разноврсне, а не увек исте одговоре или решења будући да су 

решења у уметности вишеструка. Изучавањем уметности стичу се моћна сред-

ства за разумевање људског искуства. Свака уметничка форма је специфична, 

па ученицима треба омогућити приступ свим уметничким областима – плесу, 

драми, музици, визуелним уметностима и књижевности. 

Слоган „Артиса” (Центра за историју, теорију и менаџмент уметности из 

Београда) – уметност је воља за стварање – на есенцијалан начин изражава 

став да креативна енергија савлађује све препреке. Уметност представља 

синергију ума, тела и духа, највиши је израз човекове креативности, есенци-

јални део људског искуства. У културама широм света уметност је нераздво-

јиви део васпитања и образовања. Кроз историју све врсте уметности служиле 

су да повежу нашу машту с најдубљим питањима људске егзистенције – ко 

сам, шта је моја мисија, куда идем... Проналажење одговора на ова питања 

кључна су за разумевање живота и живљење у пуном смислу те речи. Умет-

ност је, такође, интегрални део свачијег свакодневног живота (од дизајна про-

стора, преко музике с радија, филмова и серија на телевизији – до утицаја кла-

сичне уметности). 

Чезаре Бранди (Cesare Brandi), један од најеминентнијих европских инте-

лектуалаца прошлог века, утемељивач модерне конзервације, био је дубоко 

убеђен да уметност, у својим различитим облицима и видовима, представља 

највиши израз човекове креативности, да је директно искуство уметничких 

дела неопходно у цивилизованом начину живота барем колико и други 

културни и, уопште, духовни изрази (Brandi, 2007). 

У својој дефиницији уметничког дела Бранди се приближава Канту од 

којег преузима термин категорички императив да би указао на осећање које се 

јавља у свести у тренутку кад се уметничко дело открива у њој и свој став у 

односу на очување уметничких дела. Тај тренутак описује као интуицију једне 

посебне свести која се доживљава као универзална свест, готово у истим тер-

минима у којима Кант анализира критику укуса. Кантов појам лепог је овде 

замењен појмом уметничког дела. Једно тако високо схватање улоге уметнич-

ких дела прошлости које захтева цивилизовани живот, носило је са собом 

неизбежно велико осећање грађанске одговорности и превасходно јавног 

интереса. На Кантовом трагу, Милан Дамњановић сматра да појам ствара-

лачке савести, скован у доба велике немачке филозофије, данас има пунији 

смисао и подједнако се односи на научно мишљење, као и на уметничко обли-

ковање. Стваралачка савест проистиче из одговорности за целину, и то не само 

за целину уметничког дела, научног изума или политичког решења, већ за 

целину хуманог опстанка на планети. У складу с погледима Ериха Ротакера 

(Erich Rothacker) и нарочито његовом антрополошком филозофијом културе, 

Вилхем Перпет (Wilhelm Perpet) схвата савест као „фундаментални културни 

појам”, као „мотив који се налази иза свих културних дела”. Отуда је оправ-

дано говорити не само о моралној већ и о уметничкој, научној или политичкој 
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савести. Перпет се позива и на Винделбанда (Windelband) по коме „за зрелог 

културног човека не постоји само морална, већ и логичка и естетска савест” 

(Damjanović, 1987: 40–48).  

Уметничко образовање користи ученику/студенту јер га оплемењује у 
целини, постепено трансформише његову интуицију, резоновање и имагина-
цију у јединствене форме изражавања и комуникације. Поланци (Polanzi) 
наводи Ајнштајнове мисли о томе да „много више знамо него што можемо да 
изговоримо” и додаје да су путеви сазнавања у уметности потенцијално моћни 
као и у другим областима и делатностима, те да уметност има веома важан 
допринос у развијању појмова. Један од битних аспеката уметности, који је 
чини специфичном облашћу, јесте управо њен капацитет да комуницира – 
размењује информације и значења на начине који превазилазе вербалне. Поје-
дини аспекти људског искуства боље се изражавају кроз једне форме комуни-
кације него кроз неке друге. Људи су изумели сваку појединачну уметност баш 
да би била начин презентовања одређеног аспекта реалности (в. Јоксимовић, 
2014: 232). 

Хауард Гарднер (Howard Gardner), креатор теорије вишеструке интели-

генције, указује на то да уобичајени школски курикулуми првенствено разви-

јају и подржавају вербалну и логичко-математичку интелигенцију, док управо 

у миљеу визуелних уметности долазе до изражаја друге врсте интелигенција 

(визуелна/просторна, телеснокинестетичка, музичка или интерперсонална).  

Нарочито је корисно кад се уметности не изучавају као посебни предмети већ 

кад су интегрисане у читав курикулум, на сваком нивоу. Према закључцима 

Кристин Гудхарт (Kristin Goodheart), уметност је централни део људског иску-

ства и млади не могу у потпуности да учествују у интерперсоналној комуни-

кацији, да поседују истинско разумевање људске историје без ангажовања и 

изучавања уметности. Она је база у просветљењу људске цивилизације исто 

колико су то речи, бројеви и историјски подаци (в. Joksimović, 2014: 234–235). 

Уметност је централна снага човекове егзистенције, најважнији начин на 

који човек себе дефинише. Она је мултикултурална, али је пре свега транскул-

турална – позива на међукултуралну комуникацију. Учи нас отворености 

према другима тако што нас доводи у додир са сопственим, али и осећањима 

других људи – приводи нас емпатији, развија капацитете за саосећање и 

разумевање, хуманост. 

Све док школски курикулум нема потенцијал да развија имагинативност 
и креативност код деце, улога уметности у образовању биће минорна, а многи 
је неће доводити у везу са размишљањем и расуђивањем. Уметност није у 
толикој мери производ инспирације и талента, колико је резултат човековог 
капацитета да креативно размишља, имагинизује, решава проблеме, просуђује 
и користи друге менталне процесе. Купер-Соломон сматра да уметност пред-
ставља когнитивне форме које имају потенцијале исто као и вербалне или 
логичко-математичке форме когниције на којима је фокус у јавном образовању 
(в. Cooper-Solomon, 1995: 29). 
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Треба истаћи комплементарност науке и уметности будући да нуде 

различите моделе резоновања. Херберт Рид (Read) чак сматра да је уметност 

репрезентација, а наука објашњење исте реалности. Укључивањем ученика у 

креативно решавање проблема, укључујемо их као партнере у образовни 

систем, а тим путем они могу постати активни партиципанти света око нас, а 

не само неми посматрачи. Учењем кроз уметност поспешује се код деце 

интересовање за учење, мотивација, успех, самоизражавање. Један од најпри-

знатијих стручњака у области уметничког образовања, Елиот Ајзнер (Eisner), 

закључује да уметност помаже ученицима да стекну вишеструку перспективу, 

да мисле кроз и унутар материјала, да изразе неизговорљиво. 

Ален Бадју (Alain Badiou) сматра да субјект истински то постаје кроз 

образовање. Он запажа да је образовање, заправо, образовање истинама, али да 

цео проблем лежи у томе да „истина и догађаја буде”. Студенти који се не упу-

те у уметност показују недостатак емпатије и неретко чак и специфични пато-

лошки нарцизам, луцидно запажа Бадју. „Уметност се не може подучити – али 

она може образовати. Уметност је, наиме, „педагошка‟ зато што „производи 

истине‟ и као таква представља незаменљив облик образовања и начин поста-

јања субјектом”. Полазећи од идеје Џона Ђуија (John Dewey) da је „образовање 

процес живљења а не припрема за будући живот”, од образовања као најпри-

снијег сједињења науке и уметности у људском искуству, Бадјуова концепција 

савременог образовања садржи важну мисао и подсећање на то да ту није реч о 

припремању људи за рад и „економску партиципацију”, него о потенцијалима 

за „постајање субјектом” (в. Božić, 2012: 121–139).  

Уметност поседује потенцијале који превазилазе оквире пуке емотивне 

реакције, допадања. Поричући превасходни значај емотивности у стварала-

штву и рецепцији уметности, Салвадор Дали (Salvador Dalí) тврди да умет-

ничко дело треба да изазове нешто више од тога, а то је „известан потрес, 

додир, комуникацију, буђење свести о нечему, тренутно просветљење”. На 

сличном трагу је и Брехт (Brecht) који истиче да „уметност може и мора да се 

умеша у историју; да нам је одсад потребна уметност објашњења, а не само 

уметност експресије [...] да не постоји есенција вечне уметности, већ да свако 

друштво мора да измисли уметност која ће се на најбољи начин родити из 

сопственог ослобођења” (Ратковић, 2021: 91–92). 

Књиге (уметност) нису ту да нас чине срећним. Кафка (Kafka) у 

писму пријатељу 1904. године наглашава да су људима  потребне књиге које 

буде као ударац песницом по глави – „књига мора да буде секира за залеђено 

море у нама”. Књижевност за њега није украс живота; она човека освешћује и 

указује му на неминовност прихватања отуђеног света који нас окружује.         

У есеју „Варварство” Мишел Анри (Michel Henry) истиче прожимање 

живота и културе: „Култура означава самотрансформацију живота, кретање 

којим се он непрекидно мења и преображава да би се манифестовао, реализо-

вао и растао кроз највише облике остварења. Култура није нешто што се има, 
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она је живот који се живи. Култура се не своди на објективно знање, одвојено 

од себе, од свог бића. То није предметна ерудиција. Култура се, у свим својим 

облицима, препознаје кроз унутрашњи потрес и преображај чулности, осећај-

ности и интелигенције. Шта је заједничко читању књиге која шири наше види-

ке, потреса наше срце и наш ум, горљивости и узнесености при слушању вели-

ког музичког дела, радости сликања и исцртавања предела своје душе? То је 

буђење, манифестовање живота самом себи у оној најинтимнијој, најскрови-

тијој јединствености субјективности, тамо где су осећања и интелект тесно по-

везани и обједињени у истој љубави” (Henry, 1987: 12–13). 

Према Шелингу (Schelling), уметност је највиши ступањ духовне делат-

ности јер је управо у њој постигнуто јединство субјекта и објекта, слободе и 

нужности, коначног и бесконачног, свесне и несвесне делатности човека; 

једино је уметност као највиши органон филозофије у стању да прикаже 

истину о целини бивствујућег, као и истину о самој бити човека. Кроче (Croce) 

уметност одређује као интуитивно сазнање које као сазнање појединачног 

прибавља грађу логичком сазнању, остајући притом уједињено с њиме у мери 

у којој појмовно мишљење захтева свој израз за егзистенцију. Према Крочеу, 

нема мишљења које није уметност, барем у извесној мери; из тог разлога, нема 

науке без уметности (в. Ratković, 2021: 91–92). 

За Ничеа (Nietzsche) уметност, чији је задатак да афирмише или да уса-

вршава прави живот, јесте заправо велики подстицај животу, те стога не може 

постојати ради себе сȃме. Такође, уметност која потврђује и брани живот не 

може да буде песимистичка. „Битна је црта уметности њена моћ усавршавања 

живота, њено стварање савршенства и пуноће: уметност је битно афирмација, 

благостање, обожавање живота. Шта значи песимистичка уметност? Није ли то 

противречје? Да.” (Niče, 2001: 821). 

Према Делезу (Deleuze) и Гатарију (Guattari) уметност је једна од форми 

мишљења, односно једно од могућих мишљења о стварности које, иако засно-

вано на чулним утисцима, поседује потенцијале да побуди знатно више од 

чулно утемељених реакција, те да као таква подстакне и на извесне акције. 

„Уметност жели да створи коначно које задобија бесконачно: она оцртава 

један план композиције који, са своје стране, гради споменике или сложене 

сензације кроз делатност естетских фигура” (Делез и Гатари, 1995: 251). 

Уметност, суочавајући се с хаосом света у циљу налажења и примене 

адекватног плана на њега, може да послужи и као један од значајнијих агенаса 

промене. Но, будући да уметност сама по себи није свемогућа, потребно је да 

здружено делује с науком и филозофијом како би се хаос превазишао. Умет-

ност је једна од форми спознаје истине, те самим тим образовање саме уметно-

сти, као и образовање које се спроводи у сфери уметности не сме да буде 

скрајнуто на маргине, те препуштено интeресним групацијама. Уметност није 

пуки инструмент који се употребљава ради испуњења захтева тржишта, те 

остварења што већег профита (в. Ратковић, 2021: 97). 
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САВРЕМЕНИ МЕДИЈИ У ФУНКЦИЈИ ОБРАЗОВНЕ                   

РЕВОЛУЦИЈЕ   

Развојем науке и технике, посебно напретком у подручју информатич-

ких наука, историјска суштина човека дефинише се на нов начин. Човек с при-

родом, космосом и историјом постаје медијски посредован кроз нову диги-

талну слику света. Технолошка и информатичка револуција, као основни 

покретачи данашњег развоја, промениле су не само начин на који радимо и 

стварамо, већ и целокупну слику приватног  и друштвеног живота с почетка 

21. века. Савремене дигиталне медијске технологије утичу на нашу перцепцију 

стварности и способност да ту перцепцију артикулишемо и тиме уобличавају 

саму стварност.  

Нови медији омогућују раније незамисливо лак и брз приступ обиљу ин-

формација – толико лак и брз да сада те информације више и не стижемо да 

трансформишемо у знање, а то значи да не стижемо да их повежемо са цели-

ном своје животне праксе, са целином свога искуства. До питања о томе да ли 

је оно што примамо као информацију уопште вредно знати, не успевамо ни да 

стигнемо, јер немамо времена да се издвојимо, да се искључимо из вртоглавог 

тока информација и размислимо о њиховој вредности и могућем значењу за 

наше искуство. Уколико се, међутим, основни смисао образовања састоји у бо-

гаћењу и унапређивању индивидуалног искуства тако да оно успостави везу са 

искуством заједнице, онда је јасно да се наличје информационог преобиља у 

којој одраста генерација „дигиталних домородаца” састоји у све приметнијој и 

све опаснијој диспропорцији између технолошких и антрополошких потенци-

јала (в. Radojčić, 2012: 16).  

Технолошке промене које су измениле свет некако су оставиле обра-

зовни систем непромењеним, чиме је створен огроман јаз између процеса 

учења и поучавања у школама и начина стицања знања у свакодневном 

животу. Формално школско образовање никад није био (једини) пут којим се 

долази до општег знања; наиме, ради се о целоживотном капиталу који кон-

стантно увећавамо црпећи информације из свих доступних извора, посматра-

јући свет око себе, често и несвесно упијајући и са рекламних паноа, плаката... 

За све нас интернет је фонтана знања, крајње демократска и увек 

доступна. Школе постају далеко неефикасније средине за учење од посла, 

породице, неформалних сусрета и самосталних напора у учењу. Образовање, 

од којег бисмо очекивали да води и усмерава, како развој индивидуа тако и 

развој друштава у целини, одавно је изгубило ту функцију. Школе су поти-

снули савремени медији, мас-медији, технолошке и информационе иновације и 

средства комуникације. 
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Експерти у области образовања широм света слажу се у томе да нам је 

неопходна потпуна револуција образовања, промена образовне парадигме. 

Организација за економску сарадњу и развој (OECD) нам указује да уколико је 

креативност основни принцип економије знања, онда је најважнији задатак 

свих институција које се баве образовањем да оспособе ученике за креативно 

учешће у стварању иновација. Школе и даље усмеравају ученике да постану 

експерти у конзумирању знања, уместо да их усмеравају ка стварању знања (v. 

Borovica i Kostović, 2011: 370–381). Наставни програми су се дуго заснивали 

искључиво на знању, данас је неопходно развијати вештине. 

Информатичка ера у којој живимо унапређује комуникацију и смањује 

расцепе који постоје између различитих култура. У складу са овим захтевима 

за специфичним способностима запослених, требало би да се мења и обра-

зовни систем који ће стварати радну снагу. Резултат промена у окружењу је да 

се све више траже радници који су мултиквалификовани, флексибилни и еду-

ковани новим сазнањима неопходним за пословне захтеве по питању кори-

шћења нове технологије, а услед глобализације на цени је познавање културне 

различитости. 

Без обзира на глобалну технолошку и информациону инфраструктуру, 

информатичко друштво неће се трансформисати у друштво знања док сваки 

појединац не буде оспособљен да одабере, организује, пренесе и користи 

информације на креативан и друштвено одговоран начин. „Као што би медиј-

ска писменост требало да буде део стратегије којом се корисник медија репо-

зиционира из пасивног у активног, из реципијента у учесника, из потрошача у 

грађанина” (Livingstone, 2003: 3), тако су управо поља културе и уметности 

она, која би, уз образовне политике и праксе, подстицала критичко мишљење” 

(Dragićević-Šešić i Nikolić, 2020: 13). 

Антропологија нам помаже да се приближимо разумевању човека и 

његовог света, улази у духовне претпоставке човекове борбе за богатство и 

свестраност личности; ова наука испитује везу између културе, као продукта 

људског стваралаштва, али и као контекста у којем се врши процес хуманиза-

ције индивидуе и личности као субјекта креације, али и као изданка процеса 

социјализације и култивисања. Иако нови медији мењају карактер нашег опа-

жања света, мењају нашу слику света и артикулацију те слике – иако, дакле, 

мењају сȃм наш свет у једном још суштинскијем смислу него што је замена 

стварности њеним симулакрумом, неке константе човековог начина постојања 

у свету остају нетакнуте. Основне емоције ћемо можда исказивати твитујући, 

али оне ће нас и даље мотивисати на делање и општење с другим људима; то 

делање ће се можда одвијати у свету хибридне реалности, односно 

виртуелности, али ћемо с тим делањем и убудуће повезивати своје наде и 

бриге; остаће, најзад, нетакнути обриси специфично људског хоризонта унутар 

кога се, као коначна бића, оријентишемо у свету (в. Radojčić, 2012: 18). 
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 КУЛТУРА И ОБРАЗОВАЊЕ   

Поједини људи који су живели пре две или две и по хиљаде година, пре 

свих штампаних књига и пре свих електронских справа и информација, 

знали су више и дубље о свету и о себи него огромна већина нас данас, него 

наши потомци сутра.  

(Сретен Угричић) 

Наставни процес је средство за остваривање циљева који се тичу свесног 

уобличавања људских бића према одређеном идеалу, оног што су стари Грци 

именовали речју paideia, а Римљани превели као cultura. Култура не предста-

вља некакву надструктуру туђу органској инфраструктури, већ је она сȃм 

живот. Према Ериоовој (Herriot) дефиницији, „култура је оно што остаје кад се 

све заборави”
1
 јер је прешла у несвесно знање којим се живи. Култура је, у том 

смислу, дуга седиментација и стратификација која индивидуализује свог 

носиоца (Milivojević, 2012: 38).  

Наше душе и умови вапе за оним што је технонаука неспособна да им 

пружи: знање интимно повезано са животом и способно да му дȃ смисао, хори-

зонт трансценденције. Тиме је наша епоха саботирала суштинско значење кул-

туре. То је доба губитка глобалне визије постојања, екстремне фрагментације 

знања, одвајања његових дисциплина до мере њиховог међусобног потпуног 

неразумевања и некомуникабилности, доба из којег не израња ниједна пер-

спектива способна да исхрани интелигенцију, ниједно дубоко и значајно разу-

мевање човека (Milivojević, 2012: 41).  

Образовни систем, као медиј преношења културе, ухваћен је у против-

речност коју не може да савлада: између система који почива на, како их Фром 

зове, пасивизирајућим потрошачким побудама и захтевима за све вишим обра-

зовањем, и то омасовљеним. Образовање не чине ни празне апстракције, 

општа места, ни парцијално, у себе затворено знање. Повезивање знања и 

интердисциплинарност или боље речено – трансдисциплинарност – не значе 

тежњу за тоталним знањем. Тоталитет је не-истина (Адорно) (Milivojević, 

2012: 35, 40).  

Криза културе је уједно и криза образовања, будући да су и једно и 

друго изгубили из вида сопствену сврху и смисао, свој ерос, животну енергију, 

креативни порив. Застрањивање којим се у образовању види само пуњењглава 

подацима и информацијама, не само да удаљава од културе, већ је многима 

чини мрском. Томе треба додати све агресивније покушаје да се 

образовање подреди захтевима тржишта, да се умови младих форматирају 

                                                        

1 Herriot, E. (1961). Notes et maxims. Paris: Hachette, 41. 
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према потребама тржишне експлоатације – да буду ефикасни, рентабилни и 

профитабилни. Подсећање да култура има за циљ образовање и развој 

аутономне, целовите, одговорне и свесне личности је говор који је постао 

неразумљив сцијентистичком и економистичком менталитету, као да припада 

митском језику (Milivojević, 2012: 42). 

Улога васпитања, образовања као начина преношења културе је управо 

у томе: не васпитава се и не образује само интелект, већ свеукупна личност. 

Треба бити свестан разлике, и то суштинске, између „имати” образовање, кул-

туру као акумулацију знања и „бити” образован, култивисан, оплемењен, што 

је резултат осећајног, рефлексивног и креативног живљења.   

ЗАКЉУЧАК 

Нашу епоху карактерише губитак глобалне визије постојања, екстремна 

фрагментација знања; човек је биће виђено као децентрирано, без властитог 

идентитета. Постмодерни субјект је у процес  

Реформе универзитета у Европи с почетка 21. века и даље иду у правцу 

продубљене схоларизације, а хиперспецијализација постаје препрека повези-

вању различитих знања (научних, уметничких). У сагласју с духом времена, 

сасвим на трагу антропологије, заговарамо трансдисциплинарни приступ и 

размишљање као допуну постојећој академској пракси. Трансдисциплинарност 

представља залагање за целовитост и интеграцију различитих начина спозна-

вања, за комплементарност науке и уметности будући да нуде различите 

моделе резоновања.  

Истичемо значај уметничког образовања за формирање интегрисане, 

здраве личности. Уметност развија дивергентна мишљења, подстиче уче-

нике/студенте да дају разноврсне, а не увек исте одговоре или решења будући 

да су у уметности могућа вишеструка тумачења појава. Изучавањем уметности 

стичу се моћна средства за разумевање људског искуства; нарочито је корисно 

кад се уметности не изучавају као посебни предмети, већ кад су интегрисане у 

читав курикулум. Уз образовне политике и праксе, критичко мишљење  

поспешују сфере културе и уметности.  

Превазилажење јаза између технолошких и антрополошких потенцијала 

младих нараштаја могуће је једино нагласком на јачању карактера и стицању 

знања о себи ослушкивањем гласа савести и истине.   
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ANTHROPOLOGY OF EDUCATION IN THE DIGITAL AGE 

Summary  

The text considers the anthropological consequences of living in the digital, 

postmodern age and their effects on the education system and culture. In accordance 

with an immeasurable role of art education in personality development, we speak of art 

as the highest expression of human creativity. The contemporary, dominantly technical, 

development of science, being detached from culture, has an important influence on both 

school and university education. We point to transdisciplinarity as a possibility for 

integrative research, reconciliation of science(s), arts and spirituality, with the aim of 

incarnating human beings. The unfavorable impact of the information abundance in 

which the generation of “digital natives” is growing up is reflected in the increasingly 

dangerous disproportion between technological and anthropological potentials. 
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