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ДДАА  ЛЛИИ  ЈЈЕЕ  ДДРРУУШШТТВВОО  ЗЗННААЊЊАА  ННООВВИИ  
ТТИИПП  ДДРРУУШШТТВВАА**  

 
У раду се критички разматра појам друштва знања као новог типа друштвене 

целине. Водећи теоретичар овог типа друштва је Петер Дракер. Анализира се појам 
 «друштво знања». Указује се на његове основне карактеристике: инструментални 
карактер знања, у друштву знања раде «радници знања», организација је место за 
реализацију знања, запосленост, конкуренција, мобилност, предузетничко друштво, 
доживотно учење, образована личност. У другом делу се излажу значења појмова 
друштво и знање. У трећем се аргументује тврдња о знању као структурном чи-
ниоцу сваког друштвеног облика у историјском развоју друштва. Закључни део под-
влачи основну критичку оцену да се знање не може узети као типолошка ознака за 
нови тип друштва. 

Кључне речи: друштво, знање, менаџмент, образовање  
 

О друштву знања (knowledge society) се широко расправља у стратешким 
замислима развоја савремене привреде, државе и културе. На популаризацију 
овог појма утицале су три чињенице: 1) улога знања у друштвеним делатно-
стима је постала одлучујућа, 2) нова знања се везују за експанзију комуника-
ционих технологија, 3) под утицајем  американизације, шири се менаџмент 
као знање о организацији и управљању. 

За социолошку мисао питање се поставља – да ли је друштво знања  неко 
«ново друштво» које се разликује од свих претходних? Савремено друштво је 
већ преоптерећено именовањем. Тако, у научној и публицистичкој литерату-
ри сусрећемо термине о »неолибералном друштву», «информатичком», «гра-
ђанском», постиндустријском, друштву с дигиталном економијом, «транзици-
оном», «предузетничком», посткапиталистичком, «друштву ризика», па чак и 
као «досадном друштву». 

Како именовати друштвену стварност? Да ли је то проблем језика (имена) 
или саме стварности? Или користимо неке социјалне критеријуме (капи-
тализам, социјализам), политичке (фашизам, демократија, тоталитаризам), во-
деће политичке личности (стаљинизам, франкизам, деголизам) да би разли-
ковали појмовно и искуствене  друштвене облике?  

 
 

––––––––––––– 
* Чланак представља резултат рада на пројекту «Образовање за друштво знања», број 

149001 (2006-2010) чију реализацију финансира Министарство науке Републике Србије.) 
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Типолошке недоумице: нови тип друштва? 
 
Дакле, да ли је «друштво знања» неки нови тип друштва или само нала-

жење новог имена за промене које су брзе и далекосежне? Да ли је то иску-
ствена теоријска апстракција или логичка конструкција?  

Појам типоплогије друштва је социолошка апстракција у којој се истичу 
карактеристични односи и институције. Он треба да буде средство описивања 
и објашњавања целовитог друштва. To je појмовна конструкција или анали-
тички инструмент за упоредно-историјска проучавања друштва. У друшт-
веном развоју не постоје чисти типови друштва, дакле уочљиво је мешање 
елемената прошлог и будућег друштва, као што постоје и прескакања одре-
ђених  друштвених облика. Емил Диркем је разликовао типове механичке и 
органске солидарности. Француски социолог Жорж Гурвич, разликовао је 
неколико типова глобалних друштава: харизматичне теократије, патријархал-
на друштва, градови-империје, дириговано капиталистичко друштво, фаши-
стичко друштво, планско социјалистичко друштво са принципом колективи-
стичког етатизма  (Ранковић, М. 1970). 

Питирам Сорокин са добрим разлозима тврди да се главни типови друш-
тава ограничени по броју. Заједница – друштво, друштво са механичком и 
органском солидарношћу, религијско-световно, ловачко – сточарско, пољо-
привредно-индустријско, клан-племе-држава-међународни савез, једноставно 
и сложено урбано друштво, примитивно и цивилизовано (Сорокин, 584). 

Појам типологије глобалних друштава рачуна са општим обележјима 
друштва која се јављају у историјски различитим облицима, али и са оним 
специфичностима која су типична за конкретно-историјско друштво. У општа 
обележја друштва укључујемо: 1) друштво је сложена целина са релативно 
стабилним структурама, 2) друштвена улога и положај су најважнији елемен-
ти друштвене структуре, 3) групе и класе формирају се под утицајем обав-
љања неке улоге, 4) повезивањем улога, норми, вредности образују се устано-
ве и подсистеми -економија, култура, политика, (Поповић, М., Ранковић, М., 
1981). 

Појам типологије  друштва укључује поред ових општих обележја и неке 
елементе подсистема који чине доминанту неког друштвеног раздобља. 
Марксов појам друштвено-економске формације је историјска конкретизација 
друштва у коме функцију доминанте улоге за опастанак и функционисање 
друштва има економски систем (производне снаге и производни односи). 
Други социолози, као Макс Вебер, улогу доминанте су налазили у политичкој 
власти, а Емил Диркем у колективној свести. Питарм Сорокин је у идејама, 
значењима  видео детерминистички чинилац друштвене  динамике.  

Тип глобалног друштва се одређује према доминатном критеријума за 
структуирање друштвеног система. У феудализму, је то био феудалац, капи-
тализму је то био интерес капиталисте, у социјализму друштвени интерес, у 
грађанском друштву интерес грађанина. Свако именовање друштва на типо-
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лошки начин, подразумева неку друштвену карактеристику. Када је реч о 
друштву знања, онда је то управо улога знања у структуирању глобалног дру-
штва. Теоретичари друштва знања сматрају да је улога знања у савременом 
друштву таква да се целокупна организација и развој заснивају на њему. 
Видећемо у којој мери је то научно оправдано.  Значи ли то да претходни ти-
пови глобалног друптва нису зависила од знања или да је његова улога била 
од споредног значаја? 

Овде треба подсетити на разлику између појмова друштво знања и друшт-
вено знање. Значење овог другог појма обухвата свакодневно знање обичног 
човека (здрав разум, институционално мишљење, докса, рамови) и разликује 
се од појмовног или аргументативног знања (О „друштвеној залихи знања“ 
видети у раду Иване Спасић, Границе друштвеног знања, Социолошки пре-
глед, 1997. бр. 1). 

 
 Дракеров појам «друштво знања» 
 
 Појам друштво знања везује се за гуруа америчког манаџмента Петера 

Дракера. У својим књигама Менаџмент у пракси (1954), Посткапиталистич-
ко друштво (1993), Мој поглед на менаџмент (Нови Сад, 2003), он  доказује 
да да је модерно друштво од 1945. засновано на знању или друштво у коме 
знање има кључну улогу. Он, штавише, тврди да је  знање током историје 
културе било везивано за личност а нагло је почело да се везује за рад. «И на 
Западу и у Азији, знање се увек везивало уз личност, на оно што се односи 
на биће, на постојање. Скоро преко ноћи, оно је почело да се везује уз дела-
ње, чињење. Постало је ресурс и оруђе, корисно добро. До тада приватно доб-
ро, знање је скоро преко ноћи постало јавно добро» (Посткапиталистичко 
друштво, 26). У старој Грчкој и на Истоку знање се схватало као самосазна-
ње, на казивање онога што се зна. «реч је о радикалној измени у значењу 
знања до које је у Европи дошло негде око 1700. године или само мало кас-
није» (Посткапиталистичко друштво, 32). На другим местима свог опуса он 
ће овој разлици додати и развој знања од општег према специјалистичком. 
«Знање се традиционално схватало као нешто опште. Оно што данас подразу-
мевамо под знањем, обавезно мора да буде  високоспецијализовано» (Пост-
капиталистичко друштво, 25). Другим речима: «Знање у примени је ефек-
тивно само када је специјализовано»( Мој поглед на менаџмент, 32) 

 Дракерова тврдња о преконоћној промени знања тешко је доказива. 
Историја знања познаје кумултиван раст и изненадна открића.(Попер, 1968; 
Марковић, 1981). Разлика између општег и специјалистичког знања се не 
разматра у истој равни. Нема знања без генерализација, а специјалистичко 
знање се везује за посебну делтаност или експертски рад.  

У својој замисли развоја друштва знања Дракер се концентрише на исто-
рију капиталистичког друштва и тврди да је знање део развоја капиталис-
тичког друштва. А велике трансформације друштва (западноевропског) везује 
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ѕа велика сазнајна открића: у XIII векз се стварају градови, у XV се јављају 
изуми Гутемберга и Лутера,  у XVIII веку Џемс Ват, Адам Смит, у XX се 
открива компјутер.  Све су то последицe новог знања, промењеног погледа на 
свет, основних вредности, друштвене и политичке стрктуре, уметности. А 
када је реч о капитализму, постоје три фазе његовог развоја: у првој, од 1750. 
до 1850. знање се примењује на алате, процесе, производе. То је време Џемса 
Вата и индустријске револуције. Од 1880. до 1945. наступа револуција про-
дуктивности од заната до технологије (техне као тајна знања, вештина). Трећа 
фаза почиње од 1945. а то је време револуције менаџмента, односно примене 
«знања на знање». 

Кључна примедба Дракеровој тврдњи тиче се револуционарне промене 
знања од личности према раду. Да ли то значи да се у прошлости знање није 
везивало за рад, да је постоји рад без знања?   У том смислу, основано је и пи-
тање: да ли је пре капитализма постојало знање везано уз рад? (Дракер би 
рекао да је било везано за личност!). На ово питање на имплицитан начин по-
тврдно одговара и сам Дракер када тврди да традиционални фактори произ-
водње као  што су земља (природни рeсурси), радна, снага, капита, нису иш-
чезли, већ су постали секундарни. «Они се могу стећи и то лако уколико пос-
тоји знање» (Развој друштва знања...) али зар не значи то да је знање посто-
јало и када је земља била једини фактор производње. Да би се обрађивала 
земља било је потребно некакво знање. 

Шта Дракер подразумева под  друштвом знања? То је друго име за постка-
питалистичко друштво у коме је основни привредни ресурс знање. Карак-
теристике посткашитализма су промена структуре власништва (акционарско 
власништво),  замена националне државе мегадржавом, концентрација на ре-
зултате рада, основна вреднос је продуктивност рада, напуштање рада прав-
љања ствари у корист рада знања и рада услуга, преструктуирање организа-
ције (тимски рад и спољна сарадња), класна структура је течна а не кристал-
на. Али кључно обележје друштва знања нова улога знања: знање преузело 
централну улогу и дошло је до промене значења појма знање. «Чињеница да 
је знање постало најзначајнији ресурс, а не један од ресурса, јесте оно што 
наше друштво чини «посткапиталистичким» (Посткапиталистичко друш-
тво, 50). Тиме се из основа мења и друштвена структура. Ствара се нова дру-
штвена динамика, нова економска динамика и нова политика. Знање је усту-
пило место знањима». (Развој друштва знања...) 

Које су карактеристике друштва знања у теорији Петера Дракера? 
1) Најпре, то кључна улога знања у привреди и друштву. Али каквог зна-

ње? То није опште, универзално, знање. Није ни теоријско. Основна Драке-
рова крилатица је примена знања на знање. «Заокрет са знања ка знањима дао 
је знању моћ да ствара ново друштво» (Развој друштва знања, стр. 18). 
Основни привредни рсурс «сада то јесте а и биће, знање» (постка, 13). Али 
какво је то знање? Видеће се да је то практична примена информација. 
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2) Инструментални карактер знања.  Знање се схвата као средство за ост-
варивање друштвених и економских резултата. То је пре свега практично зна-
ње, корисно, употребљиво знање. Али знање ствара резултат ако се брзо при-
мени. «Знање мора да се докаже на делу. Оно што се данас подразумева под 
знањем јесте информација која ефикасно може да се примени, информација 
усредсређена на резултат» (Посткапиталистичко друство, 51). 

3) У друштву знања раде «радници знања». . Успон радника знања уследио 
је после Првог светског рата. Пре тог рата, две највеће радничке групе били 
су пољопривредни радници и кућна послуга. «Радници знања» наступају када 
нови послови захтевају вискок степен формланог образовања и способности 
да се усвоји и примени теоријско и аналитичко знање као и послови који 
захтевају плаћање знања био он квалификован или не. Радници знања нису 
владајућа већ водећа снага друштва. Путем формалног образовања радници 
знања добијају приступ послу, радном месту, друштвеном положају. То значи 
да ће школа постати његова кључна иснтитуција. 

4) Организација и запосленост. У друштву знања резулате не даје поједи-
нац већ организација (пројектована с одређеним циљем). Само у организаци-
ји радници знања могу да буду делотворни. «Друштво знања је друштво 
организација у којима се практично сваки друштвени задатак извршава у и 
преко организације». (Мој поглед..., стр. 194). О запослености може да се го-
вори посредством организације. (Независни пољопривредник није део друшт-
ва запослених.) 

Основна функција организације је да знање учини просуктивним, да зада-
ци буду јасно одређени, да прихвата иновације. Некада је организација била 
заснована на командовању и надзору. У савремном друштву организација је 
заснована на одгворности и доприносу. «Организација заснована на знању 
према томе захева да свако преузме одгoворност за задата остварења те орга-
низације, за њен допринос, штавише за њено понашање» (Посткапитал..., 
стр. 110) 

5) Конкуренција. Развијена друштва су конкурентна друштва. «По дефи-
ницији друштво знања је такмичарско друштво. Знање је свима доступно, од 
свих се очекује да пронађу своје место, да се унапређују и да имају одређене 
аспирације»(Мој поглед на менаџмент, стр. 198.) 

6) Мобилност. Старе породице, село, парохија готово су нестале у друш-
тву знања, тврди Дракер. У друштву знања  влада мобилност у погледу места 
становања покретљивости у ономе што се  ради,  у пријатељствима. На више 
места Дракер понавља тврдњу да  знање и информације «не познају границе». 

7) Предузетничко друштво. Само у предузетничком друштву може да се 
оствари друштво знања. То је друштво у којем су «иновација и предузет-
ништво нормалне, редовне, стабилне и континуиране појаве» (Мој поглед, 
стр. 206). Иновације и предузетништво, тврди Дракер, одржавају живот у 
организацијама, привреди, друштву. 
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8) Стално учење. У традиционалном друштву, учење престаје са младала-
чким добом. У друштву знања потребно је стално и поновно учење. Претпо-
ставља се да ће  у посткапиталистичком друштву, сваких пет до десет година, 
старо знање морати да буде обновљено новим учењем и знањем, новим стру-
чним квалификацијама. У посткапиталистичком друштву свако ко поседује 
ма какво знање мора да стиче ново знање на сваких четири до пет година. 

9) Образована личност. Шта се у друштву знања подразумева под образо-
ваном личношћу? По мишљењу Петера Дракера, образована личност неће 
бити сваштар веч специјалиста. Она ће морати да живи у глобалном и три-
бализованом свету. «Они морају да буду способни да по својим идејама, хо-
ризонтима, информацијама, буду грађани света, али и да се напајају из сопст-
вених извора и да за узврат обогаћују и унапређују сопствену културу» 
(Развој друштва знања, стр. 18.) Другим речима, «грађанин света» ће бити и 
припадник своје локалне културе. 

Образован личност у друштву знања не одговара ни  хуманистичком мо-
делу универзализма (Велика традиција мудрост, лепота, знање) а ни схвата-
њима деконструктивиста, радикалних феминисткиња, антизападњачким ори-
јентацијама. То је напротив личност која може да примени своје знање, да се 
носи са садашњошћу да обликује будућност ( Мој поглед на менаџмент, 312) 

10 ) Менаџмент. «Суштина менаџмента је да се знање учини продуктив-
ним». То је она трећа фаза у развоју капиталзма када «знање почиње да се 
примењује на знање». А у самом развоју менаџмента постоје такође три фазе 
по суду Дракера.  Најпре, менаџер је био шеф, односно неко ко је одговоран 
за рад подређених. Касније дефиниција менаџера се помера према одговор-
ности за учинак људи. Трећа фаза се поклапа са друштвом знања.  Ту је мена-
џер «одговоран за примену знања и учинак који се захваљујући томе пос-
тиже». 

12)  Друштво знања подразумева и нови тип државе  и политике. Промене 
у политичкој структури одгворају промена у привреди и друштву. У том делу 
појмво П. Дракера нису довољно прецизни и јасни али основна идеја је да се 
традиционална национална држава, какава је утемељена пре четири века у 
делу Жана Бодена, убрзонао суочава са новим изазовима. Национална држава 
је била старатељ и чувар грађанског друштва. Њу замењује мегадржава а то је 
она која грађанину припада оно што му она допусти. Дракер разликује четири 
мегадржаве – државу-дадиљу (државу благостања), господар привреде, бу-
џетска/фискална држава («валов за прасиће»), хладноратовска држава. Мега-
држава је била успешна у социјалној сфери  (регулише, уређује, обезбеђује) 
али не и у привредној.  

У посткапиталистичком друштву држава се суочава са три изазова: тран-
снационалним обавезама (животна средина, тероризам, контрола наоружања), 
регионализам и трибализам (недоговарајуће термин за национално). У овом 
друштву стварају се политичке институције које превазилезе националну 
државу и стварају траннснационално право. Три сектора друштва делују рав-
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ноправно у друштву знања: влада (јавни сектор), привреда, (приватни сек-
тор), тећи сектор (цивилно друштво). 

У Дракеровој теорији друштва знања постоје бројне логичко-теоријске 
пукотине и противречност. На неким местима Дракер тврдои да је друштво 
знања заправо «економија заснована на знању». Међутим, он се сам пита како 
се знање понаша као економски ресурс» и договара: још не разумемо у пот-
пуности» (183). 

Дракер није критичан према неким тенденцијам посткапиталситичког дру-
штва, како технологизацији тако и милитаризацији. Било би теоријски заним-
љиво упоредити његову теорију посткапитализма са Маркузеовиом анализом 
идеологије развијеног индустријског друштва у коме он открива тежњу ка 
једнодимензионалности. Он тврди да је то друштво без опозиције, да се јав-
љају нови облици контроле, и да се рађа једнодимензионална мисао (Марку-
зе, 1968). 

  
Друштво и знање 
 
Колико појам друштва знања одговара друштвеној реалности на коју се 

односи? 
Потребно је најпре осветлити два кључна појма «новог» типа друштва. 

Шта је друштво? Реч о вишезначном појму који означава групу људи, неку 
посебну организацију, све појединце који живе у једној држави, људску врсту 
или човечанство. Другим речима, под појмом »друштво« подразумевамо: (1) 
уже групе људи, (2) појединачна глобална друштва (држава, нација), (3) чове-
чанство (свет). Реч »друштво« често се узима као синоним за нацију или др-
жаву. Тако кажемо, руско друштво и имамо у виду руску државу, француско 
друштво и при том мислимо на француску државу. Глобално друштво је 
истоветно с државном целином. Најзад, под појмом »друштво« подразуме-
вамо људску врсту или човечанство као нешто супротно од природе и поје-
динца. 

Они проучаваоци друштва који сматрају да је друштво скуп независних 
појединаца који ступају у међусобне односе називају се номиналисти а они 
који тврде да је друштво целина од које појединац зависи, називају се реали-
сти. 

Независно од свих ових и других значења појма о коме је реч, извесно је 
да свако друштво представља, више или мање, организовану и структурисану 
целину односа који се успостављају између појединаца и друштвених група. 
У друштвеној целини лако препознајемо појединце и групе које се баве одре-
ђеном делатношћу, запажамо друштвена понашања, уочавамо организације и 
установе. Три основне области друштва у којима се одвијају делатности и 
успостављају односи су привреда, политика и култура. 

Организација и структура друштва јављају се као последица појединачних 
и групних интереса, потреба и вредносних циљева. Нагон самоодржања и 
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национална културна историја (облици свести) упућују појединца и групе да 
успостављају односе између себе и да стварају установе које ће им омогућити 
остваривање властитих потреба и интереса. Друштво је, дакле, увек струк-
турисана целина која је утемељена на мноштвености интереса и базичним 
вредностима. Друштво као целина може складно да функционише али нису 
ретки сукоби и поремећаји у свакодневном животу људи. Из таквих ситуација 
рађају се друштвене промене (напредне или ретроградне) и друштвени развој.  

Можемо да закључимо да је друштво организована и структурисана цели-
на односа и делатности, да је део природе и да представља незаобилазни 
оквир за развој појединца и задовољавање његових интереса и потреба. У том 
друштвеном простору се преплићу: друштвени догађаји, личности, ситуације, 
установе, организације, понашање. 

Каква је улога знања у друштвеној целини? Како је знање повезано са дру-
штвом? Нема никакве сумње да је знање друштвено условљено и да личност 
ствара (користи) знање. Чињеница да се сазнање одвија између субјекта и об-
јекта указује на теријски значај испитивања личности која ствара знање, а 
посебно на њену психолошку структуру. Знање припада разуму али као део 
психичког садржаја, знање не може да избегне утицај емоционално-вољних 
елемената. Доживљај ситуације у којој се сазнаје или осећања која су повеза-
на са стицањем или применом знања, не могу се искључити.  

Друштвена условљеност знања подразумева уплитање животних интерес-
них и вољних ставова у настајању и обликовања појмова, идеја појединаца и 
група. Тачније ови егзистенцијални фактори продиру у садржину и форму, 
обим и начин формулисања неког сазнања. Ови несазнајни чиниоци нису 
само ствар субјекта већ су то колективни облици мишљења који стоје иза 
појединца (Манхајм, К.). 

 Ми нешто знамо  тако што опажамо (чулно искуство), што користимо ра-
зум и интуицију. Људи се «рађају» са извесни знањима и искуством. Знање је 
део друштвене свести и друштвене праксе. Под друштвеном свешћу подра-
зумевамо све облике стварања, развијања и изражавања животног искуства 
појединца и друштвених група. Она постоји једино у психичком стању. 
«Друштвену свест чине заједнички садржаји психичког живота појединаца, 
припадника разних друштвених група» (Милић, 419). Знање се, посредством 
друштвене свести најтешње повезује са друштвеним делатностима, органи-
зацијама, групама. 

Појмови знања и сазнања разликују се по степену а не по квалитету. Саз-
нање је динамички аспект знања. «Под сазнањем се подразумевају мисаони 
процеси у којима се развијају и усавршавају постојећа и настају нова знања о 
неком постојећем или могућем садржају у стварности,  као и мање или више 
вероватна предвиђања, заснована на рационалном односу према  постојећеим 
искуствима и знањима. Субјект сазнања, његове особине и могућности, схва-
ћени су, разумљаиво, као део стварности» (Милић, В. 423).   
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За социолошку мисао је посебно значајно питање врсте знања. Развој дру-
штвене целине био је условљен постојећим (достигнутим знањем)  али исто-
времено развој знања се јављао као резулат друштвног развоја. Друштвена 
подела рада је основа за све убрзанију специјализацију знања. Основна поде-
ла знања на сазнање природе и друштва је суштинска  али не и једина подела. 
 Знање је диференцирано на: 1) практично-техничко знање, 2) социјално зна-
ње (друштвено у најширем значењу), 3) духовно (поглед на свет, верујуће, 
уметничко), 4) културолошко, 5) свакодневно знање – обичајно, конвенцио-
нално, осећајно, једном речју искуствено. Знање се разликује према начину 
практичне примене. У савременој епистемологији разликује се “знање да”, 
(know-that – теоријско знање или пропозицијско) и “знање како да» (know-
how – умети да се нешто изврши). Знање је роба која се износи на тржиште. 
Успешни пословни подухват условљен је и добром “куповином знања”.   

Разликујемо неколико других врста знања. Тако постоје мистична, теориј-
ска и практична знања, знања о чињеницама и знања о вредностима, здраво-
разумско и научно знање. Здраворазумско се заснива на искуству и не захтева 
строго доказивање и провервање исказа а научно на методском проверавању. 
Здраворазумско знање не захтева објашњење и усмерено је на практичан 
живот, док је научно знање теоријске природе. Друге врсте знања су: теориј-
ско и искуствено,  индивидуално и колективно, експлицитно (јавно) и неизре-
циво ( личносно, субјективно) знање,  субјективно и објективно,  декларатив-
но (засновано на одговарајућим разлозима) и процедурално знање (Ристић, 
Ж. 1995). 

По Максу Шелеру постоје три врсте знања која се разликују  према својим 
циљевима, према мисаоној структури, према потребама које задовољавају. 
Тако, постоје  спасоносна (религиозна), образовна (културна), практична 
(привредна) знања. 

Војин Милић у Социологији сазнања разликује такође три врсте знања: 
практично-техничко, друштвено-интегративно, самосвесно или поглед на 
свет. Практично-техничко знање обухвата инструментално знање, искуство, 
вештине потребне за обављање конкретних делатности у друштвеној подели 
рада. Ова врста знања се проширује и на средства за рад као и на начела 
организовања делатности. Ограниченост овог знања се огледа у тешкоћи 
надзирања услова одвијања практичне делатности а самим тим и предвиђање 
исхода. 

Друштвено-интегративна знања су утемељена у антрополошкој, култу-
ролошкој и филозофско- историјској мисли. Посредством овог знања стварају 
се мисаони предуслови за међусобно разумевање, општење, суделовање 
појединаца у разним облицима друштвеног и групног живота. Од квалитета 
друштвено-интегратвног знања зависи настајање и одржавање државних и 
друштвених облика. Овај квалитет се испољава кроз идејни ауторитет из кога 
се изводи и основно начело оправдавања друштвеног уређења.  
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Знања која се обликују као поглед на свет или самосвест изражавају се у 
облицима религије, филозофије, уметности, науке, народне мудрости, дакле у 
облику појмовне и уметничке свести. Оно настаје као израз индивидуалне и 
групне свести и искуства и има дубок корен у прошлости. 

  
Знање је увек било део структуирања друштва 
 
Знање је увек било део организовања друштва и његовог развоја. Другим 

речима, знање је одувек било део друштва. Испитаћемо ову тврдњу на неко-
лико кључних социолошких појмова: рад, друштвени однос, друштвено гру-
писање, установа, организација, нромативни пордак,  друштвене вредности. 

Рад, по мишљењу Гиденса (1998), обезбеђује новац, ниво активности (рад 
је основа за стицање знања, вештина и развој способности), разноврсност 
(разлика од домаћих послова), распоред времена (дан је организован према 
ритму рада), друштвене контакте (стварање нових веза и учешће у заједнич-
ким активностима), лични идентитет (свест о припадању или самопошто-
вању).  

Рад је циљна активност, одвија се у друштвеним и природним условима, 
вредносно је одређен и користи предмете и средства. Сваки рад је напор и 
захтева добру образовну  припрему. Људски рад обухвата неколико својстава 
– одређени ниво знања, карактеристичне способности, радне навике, радно 
искуство, радну културу. Рад се схвата као једно занимање, као професија 
(једна врста друштвеног груписања). Занимање је конкретна делатност. Свака 
професија захтева поседовање одређеног знања, вештине и способности (Ми-
лошевић, Б. 2004).  

Дакле, знање је саставни део људског рада. Не постоји било какав рад који 
би се одвијао без неког нивоа знања и вештина. «У друштву знања ипак ни 
нискоквалификовани услужни радници нису «пролетери» (Посткапиталис-
тичко друштво, стр. 70). Знање које нам је потребно у току рада обухвата 
средства за рад, знање и вештина за обављање рада, начела организовања 
рада. То су пре свега инструментална знања, потребна сваком појединачном 
раднику. Инструментално знање тежи постизању техничке рационалности: 
остварити најповољнији однос између постигнутог циља и уложених сред-
става. 

Када се историјски анализира рад са становишта знања може се закључити 
да је сваки облик рад у прошлости укључивао неку врсту знања, неки ниво 
знања. И најпростији рад садржи некакво знање. С истoријским развојeм 
друштва, усложњавала су се искуства, знања, вештине потребне за обављање 
конкретних делатности у друштвеној подели рада. 

Дракер се често заноси Тејлоривим примером «примене знања на рад». Он 
је користи као аргумент за своју теорију друштва знања. А управо тејлор ана-
лизира историју рада помоћу знања. Исто тако, однос између капиталисте и 
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радника, он реформише посредством сардничког производног односа а не 
непријатељског (Посткапиталистичко друштво, 38-45).  

Знање није само део људског рада. Оно је значајан чинилац од кога зависи 
настајање и одржавање разних трајних и привремених друштвених односа и 
установа. Реч је о оној врсти знања од које зависи међусобно разумевање, 
комуникација, сарадња појединаца у разним облицима друштвених односа, 
груписања, организовања. Ова знања  укључују антрополошка, организациј-
ска, идејно-филозофска знања. 

Размотирћемо пример неких облика друштвеног груписања и организо-
вања. Сваки друштвени однос представља релативно трајну везу између ин-
дивидуалних и групних активности. Појам интеракције (међуделовање) озна-
чава узајамност и активност између појединаца. Људи ступају у друштвене 
односе ради обављања друштвене делатности (економске, политичке, поро-
дичне, културне), ради припадања примарној групи (породици, нацији), ради 
учествовања у сличном понашању (на улици, у ресторану, на утакмици). А да 
би појединци и групе ступили и било какав друштвени однос они се руковде 
и разним врстама знања. Реч је о антрополошким, радним, вредносним, нор-
мативним и другим специфичним знањима. Када ступам у радни однос ја мо-
рам да поседује одређено знање о послу који треба д аобављам, када се на-
лазим у кругу пријатеља  користим одређена знања о човеку и његовим врли-
нама и манама јер  бих у супротном био лишен критеријума  избора прија-
тељског друштвеног односа. 

Сваки појединац се повезује са неким обликом груписања људи а на то га 
покрећу интереси, задовољство, идеали. Друштвена група је скуп појединаца 
између којих постоје релативно трајни односи и слична обележја.  Било да је 
реч о групи која се повезује пореклом, радном активношћу или спонтано и 
привременим укључивањем у тренутне групе, увек се ослањамо на неку врсту 
знања. Ми користимо знање за живот у националној заједници, за рад у некој 
делатности, за понашање у позоришној публици. 

И када разматрамо друштвени однос и друштвено груписање, морамо да 
рачунамо на неку врсту знања као део ових друштвених појава. Свако свесно 
ступање у друштвени однос поразумева неку врсту знања о циљевима и сред-
ствима помоћу којих настојима да остваримо нашу намеру. 

Исто тако, ако смо чланови или уколико руководимо неком групом инве-
стирамо неку врсту знања у наше груписање: како је организована – формал-
но или неформално, колико ће трајати, како се њоме управља, колико је 
отворена и повезана са другим групама.  

Друштвени живот не може да се одвија мимо установа (институција) и 
организација. Установе омогућавају предвидљивост деловања, оне су устаље-
ни начин друштвеног деловања. Оне су увек изнад појединца. Од инститиција 
се очекује да стабилизују и каналишу друштвене процесе а за испуњење тог 
циља потребна је свест и средства да се успостави поштовање институција.  
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Саставни део установа представљају идеје (знање) које су подударне са 
друштвеним приликама. Да би се остварила нека идеја потребно је право и 
моћ а то је већ основа за успостављање установе (институције). Не постоји 
установа без нормативних и вредносних елемената. Зато Емил Диркем истиче 
да установе затичемо (континуитет), да су оне изнад појединца (скуп норми 
одређеног понашања које разликују исправно од неисправног). Установе су 
утемељене на традицији, обичајима, навикама, правним прописима, морал-
ним обичајима и законима.  

Друштво знања је друштво организација. Дракер тврди да те речи није 
било у Concise Oxford до 1950. године. Али, то не значи да организације није 
било у стварности. Организација настаје добровољним уједињавањем или 
груписањм појединаца у циљу остваривања групних потреба и интереса.  

У свакој организацији постоји подела послова и надлежности да би се 
остварио циљ због кога се и ствара организација. Ефикасност организације 
условљена је природом функционисања, бројношћу и квалитетом чланства, 
ауторитетом одлучивања. Моћ организације почива у ефикасном руковођењу.  

Готово да није потребна шира аргументација о знању као саставном делу 
институција и организација. Није могућно ни замислити установу или орга-
низацију које би функционисале без одређене врсте знања знања. Видећемо 
да  теоритичари  друштва знања  управо појам организације стављају у први 
план овог типа друштва. Али, зар знање о установама и организацијама није 
постојало током историје? Апсолутистичка држава или демократска држава 
су установе које су биле утемељене на некој врсти знања. Прва је знала да 
власт потиче од бога а друга да власт извире из народне воље. Организације 
криминалне банде почива на неком знању као што и пословна фирма  
функционише на знањима. 

Знања у друштву укључена су и у нормативни поредак који се разумева 
као скуп свих оних прописа који регулишу друштвени живот (Мандра, 2001). 
Реч је о правним прописима, моралним нормама као производу традиције, на-
родног духа и знања. У структуру сваког нормативног поретка укључена су 
знања о друштву, човеку, историји, филозофији итд.  
Друштвене вредности укључују знања и не могу се сматрати као чисто 

осећајно-вољни израз (Милић, 1986). То се једнако односи на вредности-нор-
ме и вредности- идеале. Вредности имају бар три индивидуалне и колективне 
сазнајне функције: 1) указују на циљеве којима се појединци руководе, 2) ре-
гулишу понашање између појединаца, 3) утичу на стварање мишљења о поја-
вама. Ако се друштвене вредности разумевају као основа за социјална, поли-
тичка и културна опредељења и усмерења појединаца и група, јасно је да  она 
укључују и когнитивни елеменат, а не само афективно вољни. Знање омогу-
ћава човеку и заједници да дођу до адекватне мисли о стварности и да стекну 
способност вредносног процењивања стварности (смисла деловања), израда 
предмета, стварање организација. 

 



Социолошки преглед, vol. XLII (2008), no. 1, стр. 85–100  
 

 
97 

Друштвени односи и живот човека су у највећој мери засновани на људ-
ском знању. Начин на који живе и развијају се људске заједнице зависи и од 
залихе знања које у том раздобљу стоје на располагању. У друштвеном живо-
ту многе ствари се одвијају спонтано, неочекивано, мимо знања које се при-
хвата као регулативно и нормативно, али сваки покушај стабилизације друш-
твених односа незамислив је без одређеног фонда знања. 
Ако пажљиво размотримо историјска раздобља, лако ћемо уочити везу 

између неких сазнајних становишта и постојећих друштвених односа или 
између знања о човеку и друштву. Примера ради, робовласничко друштво је 
било утемељено и на знањима о природном постојања робова и оних који 
треба да господаре робовима. Феудално друштво је било у високом степену 
зависно од религијског знања. Појава капитализма била је претходно прип-
ремљена револуцијом у знању о човеку (Ренесанса, енглески економисти) и 
једнакости људи (филозофи природног права). Привредни и друштвени развој 
капитализма незамислив је без одлучујуће улоге знања. Идеја социјализма је 
производ социјалних знања оних мислилаца који се у широком смислу речи 
могу подвести под термин марксисти. Нека знања марксиста су обликовала 
у друштвене и политичке покрете који су се борили за социјалистичко и 
бескласно друштво као и сам социјалистички систем. Нема сумње да је раст 
људског сазнања пресудно утицао на «развој људске  историје» (Попер). До-
каз су проналасци: у IX ветрењача, у XIII веку наочари, у XVI веку грнчарски 
точак, XVIII веку телеграф и шиваћа машина, у XX компјутери. Сам Дракер 
тврди да су «узенгије створиле феудализам». 

Дакле, знање о држави, друштву, привреди, човеку битно утичу на органи-
зовање и развој друштвеног живота човека. Знања су оријенатција у друштве-
ној стварности. Карл Попер је у својој књизи Отворено друштво и његови 
непријатељи показао да су недемократска друштва била  утемељена у фило-
зофији Платона, Хегела, Маркса. Проблем који се ту поставља свакако је пи-
тање каква су то знања, односно којој теорији сазнања припада одређено 
знање о друштву и човеку.  

На крају још један приговр теорији «друштва знања» може да се упути са 
становишта богатсва људског знања. У тој теорији, видели смо, доминира 
једна прагматска или емпиристичка  визија знања. Ако се тако радвоји посло-
вно-профитни свет од осталих облика знањa, сигурно је да ће уследити сужа-
вање  богатства друштвене и културне стварности. У друштву у коме ће ми-
сао да буде замењена са «информацију молим», фатално ће се сузити наше 
знање  на «све веће сазнање о све мањем и мањем» (Сорокин, 2002). Нестаће 
интуиције као покретача стваралаштва, а дијалектика разума и сведочанство 
чула ће бити усмерени према ономе што доноси корист. 

 Већ и овај изложени преглед  «учешћа» знања у структуирању и организа-
цији друштвене целине показује да се ниједно друштво у историји и савреме-
ности не може лишити знања. Још мање би се могло тврдити да постоје дру-
штва без знања и друштва знања.  И сам Дракер сматра да знање не борави у 
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књигама или базама података, већ је увек остварено у личности која га 
ствара, увећава, унапређује, примењује. То не бисмо могли да тврдимо и када 
бисмо разликовали мистична, магијска знања у примитивним заједницама и 
логичко-искуствена знања у цивилизованим друштвима. Сваки облик знање 
пресудно утиче на свест и понашања појединаца и друштвених група тако 
што се формирају појмови, ставови, вештине. Уколико желимо да променимо 
начин размишљања и начин рада, онда морамо да прихватимо одговарајуће 
знање.  Ако под науком подразумевамо највиши облик знања, онда треба 
указати на чињеницу да је модерна наука производ дугог процеса историјског 
развоја (Ђурић, М. 1962). 

Откуда онда ово идентификовање знања као историјско-формацијског 
критеријума? Уколико се сагласимо са тврдњом да је знање конститутивни 
чинилац друштва, онда та тврдња важи за историјски развој друштва а не 
само један његов облик. Па иапк, постоји неко оправдање за истицање знања 
као кључног детерминирајућег чиниоца.  О каквом чиниоцу је реч? 

Нагло ширење  менаџмента као «науке» и као пословне праксе одлучујуће 
је допринео концептуализацији  «друштва знања». Проучаваоци менаџмента 
су заслужни за  промоцију друштва о коме је реч. У томе има пуно претери-
вања и научне незаснованости. Могло би се тачније говорити о идеологиза-
цији знања у савеменим пословним приликама. Пораст једне врсте знања – 
практичног знања –  један је објективан приведно-друштвени процес. Али на-
чин мишљења о тој врсти знања је идеологија знања, будући да се једна врста 
знања интересно потискују друге богате форме знања о човеку и друштву. Из 
чињенице да постоји раст људског знања и бројни проналасци током исто-
ријског развоја изводи се апсолутизација самог прагматског знања. 

 
Закључак  
   
Друштво знања није нови тип друштва. Нема теоријских и искуствених 

аргумената да се друштво  на прелазу у тречи мленијум карактерише као дру-
штво знања. Знање није обележје само посткапиталистичког друштва  већ и 
свих претходних типова друштава. Технологизација или компјутеризација 
знања представља само једну фазу у развоју људског знања, као што је прона-
лазак штампане машине тако нешто означавао. Сам Дракер на једном месту 
тврди да  је знање постало најзначајнији ресурс а не један од ресурса. Без 
земље, радне снаге и капитала ни знање не може да помогне. 

«Друштво знања» је настало под снажним притиском  тржишне економије 
чије је родно место Америка. Стална борба на тржишту за пословни успех и 
стална борба са конкурентима  није могућна без новог, економистички схва-
ћеног знања. Било би тачније у појмовном смислу говорити о економији зас-
нованој на знању а не о друштву знања. У «новој економији» огромну улогу 
имају информационе технологије, сајберпростор, интеренет, компјутер, мо-
билни, итд. 
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Савремена тржишна привреда је такав пословни амбијент у коме поједин-
ци и организације могу да опстану само ако поседују одређену врсту знања и 
вештине. То је родно место сталним тежњама за иновацијама. (Нетржишна 
привреда подразумева друга знања и вештине као што је ослонац на партиј-
ско-државне структуре.) У таквој привреди, порасла је улога менаџера и ме-
наџмента. Уколико се менаџмент одреди као примена знања на знање, онда се 
може  инсистирање на друштву знања схватити и као интерес менаџмента као 
струке. 
 
ЛИТЕРАТУРА: 
 
Аврамовић, З. (2001): Социологија, Нови Сад 
Аврамовић, З. (2004): «Друштво и школа: проблем избора знања» (Зборник:Знање и 
постигнуће), Иши, Београд, стр. 11-26 
Брдар, М. (2006): Узалудан позив, Стилос, Нови Сад 
Мандра, А.  (2001): Социологија, Подгорица 
Lifelong Learning in the Balkans (2006): ur Nikos Terzis, Balkan Society for education and 
education, Greece 
Drucker, P. F. (1999): Landmarks of Tomorrow, A Report on the New "Post-modern" 
world, Transaction Publishers, New Brunswick (USA) and London (UK), first edition 1957 
Drucker, P. F. (1993): Post-Capitalist Society, HarperBusiness, New York 
Drucker, P. F. (1997): Adventures of a Bystander, John Wiley & Sons, Inc., New York, 
Chichester, Weinheim, Brisbane, Singapore, Toronto 
Horibe, F. (1999): Managing Knowledge Workers: New Skills and Attitudes to Unlock the 
Intellectual Capital in Your Organisation, John Wiley 
Klein, D. A. (ed.) (1977): The Strategic Management of Intellectual Capital, Butterworth-
Heinemann 
Ранковић, М. (1970): Гурвичево схватање структуре и типологије глобалних 
друштава, Београд 
Поповић, М. и Ранквић, М.(1981): Теорије и проблеми друштвног развоја, Београд 
 Ристић, Ж (1995): О истраживању, методу, знању, ИПИ, Београд 
Маркузе, Х. (1968): Једнодимензионални човек, Сарајево 
Манхајм, К. (1968): Идеологија и утопија, Београд 
Милић, В. (1986): Социологија сазнања, Сарајево, 
Милошевић, Б. (2004): Умеће рада, Прометеј, Нови Сад 
Попер, К. (1993): Отворено друштво и његови непријатељи, Београд 
Сорокин, П. (2002): Друштвена и културна динамика, Службени лист и ЦИД 
Спасић, И. ((1997): „Границе друштвеног знања“, Социолошки преглед, бр. 1. 
Београд 
Ђурић, М. (1992): Проблем социолошке методе, 1962, Савремена школа.Београд 
 
 
 
 



Зоrан  Аврамовић, Да ли је друштво знања нови тип друштва    
 

 
100

 
Zoran Avramović                                                                                               S u m m a r y 
Institute for Pedagogical  
Research, Beograd 
 

IS SOCIETY OF KNOWLEDGE A NEW TYPE OF SOCIETY 

In the article author critical examines concept of society of knowledge as a new type of 
social whole. In keeping with the lines of leading theoretician ih this field Peter Drucker.  
author gives main charecteristic of this social type: employment, competition, mobility, 
organization as a locus of realization of knowledge, longlife learning, educated person. In 
the second part authoe maintains in favour of knowledge as a structural factor of every 
social form in the history. Concluding part contains main critical estimation that knoledge 
can not be taken as a typological trait for new type of society. 
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