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НИКОЛА Р. ЖИВИЋ1УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ СА ПРИВРЕМЕНИМ СЕДИШТЕМУ КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ, ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТКАТЕДРА ЗА СОЦИОЛОГИЈУСЕЛО У СОЦИОЛОШКОМ ОГЛЕДАЛУСРЂАНА ШЉУКИЋА И ДЕЈАНА ЈАНКОВИЋА(Нови Са�: Mediterran Publishing, 2015, 329 с�р.)Књи;а Село у социолошком о$ле�алу, ауPора Aроф. :р Срђана Шљуки-ћа и :оц. :р Дејана Јанковића, Aре:сPавља велики и важан :оAри-нос у разумевању рурално; :рушPва и ње;ових AроLлема. Иако је:анашњи свеP Aре све;а свеP ;ра:а, како сами ауPори Aишу, селосе, уAркос чињеници :а је „осуђено на несPајање“, Pоме уAорноо:уAире, сPално нас Pиме Aо:сећајући на своју :рушPвену уло;у усфери економије, AолиPике и кулPуре. Социоло;ија села, као со-циолошка :исциAлина која за Aре:меP сво; Aроучавања има ру-рално :рушPво (:рушPва) у ње;овом сложеном о:носу са мо:ер-ним :рушPвом, схваћеним као целина (Шљукић и Јанковић, 2015),овом моно;рафијом знаPно је Lо;аPија. У оквиру AоменуPе социо-лошке :исциAлине, ова књи;а Aре:сPавља шPиво које се не смеAроAусPиPи. АуPори су насPојали :а :ају неку врсPу ,,инвенPара“ уовој оLласPи и у Pоме су, чини нам се, AоPAуно усAели. Наравно, иван AоменуPе оLласPи, за све ,,:ру;е“ који о :рушPвеном асAекPусела желе :а сазнају више (са научне или ненаучне сPране), Село усоциолошком о$ле�алу AреAоручујемо за чиPање. Кроз AеP :еловакоји чине књи;у (чеPврPи :ео књи;е AоPAисује Дејан Јанковић,:ок осPале :елове AоPAисује Срђан Шљукић), ауPори нас на је:анјасан, сисPемаPичан и занимљив (Lо;аP Aримерима) начин, во:е1 kiza992@gmail.comПриказ је Aримљен 22. окPоLра 2017, а Aрихваћен за оLјављивање на сасPанку Ре:акције ЗLор-ника о:ржаном 6. :ецемLра 2017.



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ХLVII (4)/2017394 НИКОЛА Р. ЖИВИЋкроз сложени свеP рурално;, насPојећи :а Aруже шPо целовиPијаоLјашњења, врло чесPо AоPкреAљена PаLелама и Lројчаним Aо:а-цима. С оLзиром на Pо :а је књи;а Aосвећена Aре све;а социоло;и-ји села, у њеном Aрвом :елу Aре:сPављена је ова социолошка :и-сциAлина и њен исPоријаP. На AочеPку је указано на :рушPвенеуслове њено; насPанка. „…социоло;ија укључује у свој ,,ви:окру;“рурална :рушPва Pек ка:а се мо:ерна :рушPва нађу ,,очи у очи“ саPра:иционалним руралним :рушPвима и ка:а оPAочну Aроцесикоји се најчешће називају мо:ернизацијским (ин:усPријализаци-ја, урLанизација, иP:.) (Шљукић и Јанковић, 2015, сPр. 16). ЗаPим суукраPко оAисани Aре:меPи ове социолошке :исциAлине (ви:и;оре), њени циљеви и за:аци (Aре:сPављени кроз виђења вишеауPора), као и њено месPо у сисPему социолошких :исциAлина ио:нос са :ру;им наукама. Ово Aо;лавље са:ржи и незаоLилазан:ео о меPо:ама и AрисPуAима (моно;рафски и PиAо;рафски) у со-циоло;ији села. Ка: је реч о исPоријаPу, Шљукић указује на чиње-ницу :а је мисао о селу AосPојала и Aре формирања социоло;ије,Aа сажеPо оAисује анPичку и сре:њовековну мисао о селу. Развојусаме социоло;ије села Aосвећено је наравно нешPо више Aажње.Пре:сPављени су :рушPвени услови који су у Америци условилиAојаву ове :исциAлине и њен :аљи развој на Pом AросPору. Тако-ђе, оAисан је и њен развој у евроAским земљама. О: значаја је Aри-меPиPи :а је у Pом :елу заAраво указано и на чињеницу :а се ,,уAр-кос евроAској социолошкој Pра:ицији, и снажном AрисусPву изначају а;рарне и руралне :рушPвене комAоненPе у евроAскимземљама, у ЕвроAи не развија социоло;ија села на начин на којисе Pо :о;о:ило у САД“ (Шљукић и Јанковић, 2015, сPр. 36). Наиме,:ок је у Америци социоло;ија села имала Aре све;а емAиријску иаAликаPивну оријенPацију, у ЕвроAи Pо :у;о времена није Lиослучај. Ка: је о срAском :рушPву реч, AосеLан :ео Aосвећен је Pзв.AреPечама срAске социоло;ије села (Вук СPефановић Караџић,СвеPозар Марковић, ВалPазар Бо;ишић, Јован Цвијић, СPојан Но-ваковић иP:.), чији је :оAринос у овој, али и у :ру;им оLласPиманемерљив, јер су сазнања о селу која су нам ови исPраживачиосPавили изузеPно :ра;оцена. У :елу о оснивању и консPиPуиса-њу социоло;ије села као социолошке :исциAлине у нашем :ру-шPву, AосеLно је Aре:сPављен ра: и :оAринос СреPена Вукосавље-вића (које; PреLа смаPраPи оснивачем наше социоло;ије села) иЦвеPка КосPића (са којим се заокружује консPиPуисање социоло-;ије села у СрLији). У насPавку, ауPор (:ру;и :ео) се Lави AроLле-мима које смаPра кључним за разумевање сушPине :рушPва на



СЕЛО У СОЦИОЛОШКОМ ОГЛЕДАЛУ СРЂАНА ШЉУКИЋА И ДЕЈАНА ЈАНКОВИЋАНИКОЛА Р. ЖИВИЋ 395селу: а. AиPање насеља и о:носа између села и ;ра:а (исPоријаPсела и ;ра:ова, њихове разлике и међузависносP, PиAоло;ија сео-ских насеља); L. AроLлем о:ређења сељашPва (сељашPво као :ру-шPвена класа, ње;ове осоLеносPи и Pрансформације; в. Aроменекоје условљавају Aромене на селу и Pрансформацију Pра:ицио-налних сељачких :рушPава (ин:усPрализација коју AраPи :еа;ра-ризација и урLанизација). МеђуPим, AоPAунији уви: у комAлек-сносP (и целовиPосP) сеоско; :рушPва, у ње;ове различиPеасAекPе који мо;у LиPи Aре:меP Aроучавања, :аP је у Pрећем :елуове књи;е. Указано је на значај који за разумевање села има зе-мљишPе и о:носи који су у вези са њим (Aраво својине, Aраво ко-ришћења и сл.) Aа је, у скла:у с Pим, украPко Aре:сPављен исPори-јаP а;рарних о:носа (а;рарне сPрукPуре), о: времена срAскесре:њевековне :ржаве :о :анашњих :ана. ЗаPим је Lило речи и осељачкој економији и њеним Pрансформацијама, као и о :ру;имнеAољоAривре:ним :елаPносPима на селу (сеоски Pуризам).Осим о наве:еном, у овом :елу књи;е ауPор Aише о земљора:нич-ком за:ру;арсPву (условима насPанка, сPању у свеPу, развоју усрAском :рушPву), селу и AолиPици (ка:а и на који начин сељациAосPају важан AолиPички факPор), :рушPвеној инPе;рацији и :е-ценPрализацији, о:носно сеоским локалним заје:ницама (накоји начин су мо:ерна :рушPва инPе;рисала Pра:иционална се-љачка :рушPва, шPа је :еценPрализација и каква је њена уло;а уовом Aроцесу, и како се он сAрово:ио у РеAуLлици СрLији – какавје Aоложај сеоских заје:ница у о:носу на више нивое власPи). Пи-Pања о сеоској Aоро:ици, сусе:сPву на селу, ро:у и ;енерацији (усеоском конPексPу), селу и кулPури, селу и оLразовању, Pакође суоLрађена у овом Aо;лављу. ЧеPврPи :ео књи;е, ауPора Д. Јанкови-ћа Aочиње Aре:сPављањем Pеорије :ифузије иновација. ,,Дифу-зионизам и Pеорије :ифузије иновација Aре:сPављају ону AосеL-ну AроLлемаPику социолошке Pеорије :рушPвене Aромене која сео:носи на AиPања ширења :рушPвених Aромена, Aрила;ођавањаи оPAора на Aромене, AроLлеме насPанка и усмеравања Aромена исл. Дифузија иновација, као је:на о: :рушPвених Aроцеса, Aре:-сPавља оквир анализе и у њему се мање или више усAешно :ајуо:;овори на сложена AиPања ширења иновација у :рушPву“(Шљукић и Јанковић, 2015, сPр. 206, 207). Иако, као шPо ви:имо,ово Pеоријско сPановишPе AриAа:а широј AроLлемаPици :ру-шPвених Aромена, оно, како је оLјашњено, има велики значај заразумевање :рушPвених Aромена у AољоAривре:и и руралнимAо:ручјима. ШPа је иновација, како се шири (којим каналима), о:



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ХLVII (4)/2017396 НИКОЛА Р. ЖИВИЋче;а њено усвајање зависи и како се Pо о:вија, јесу само нека о:AиPања на која је :аP о:;овор. Осим о наве:еном, Д. ЈанковићAише и о руралном развоју, насPојећи :а оLјасни значај ово; кон-цеAPа (:рушPвено; Aроцеса), као и ње;ове Aре:носPи у о:носу на:ру;е ценPрализоване мо:еле Aланирања развоја села. С оLзиромна Pо :а је рурални развој сасPавни :ео укуAно; :рушPвено; ра-звоја, заслужује :а Lу:е Pема AосеLне социолошке :исциAлине –социоло;ије рурално; развоја, смаPра ауPор. У насPојању :а се Aо-менуPи Aроцес :ефинише, као је:но о: са:ржајнијих, наве:ено јео:ређење Мослија, (Moseley), Aрема којем је: ,,рурални развој :у-;орочан и о:ржив Aроцес економских, социјалних, кулPурних,еколошких Aромена које су креиране ра:и Aовећања :у;орочно;Lла;осPања чиPаве заје:нице“ (2015, сPр. 234). Намеравајући :ашPо Lоље оLјасни комAлексносP концеAPа рурално; развоја иAре:сPави ;а у свему шPо он јесPе и може :а Lу:е, ауPор ;а са;ле-:ава на макро, мезо и микро оквиру. КаракPерисPике руралнеекономије и рурално; сPановнишPва у СрLији, Pакође Aре:сPа-вљени у овом :елу, указују на мношPво изразиPо не;аPивнихPрен:ова (неразвијена инфрасPрукPура, маPеријална :еAриваци-ја, незаAосленосP, низак ниво Aрихо:а, :еAоAулација, AроLлемсоцијалне изоAшPеносPи, AроLлем :еценPрализације и равно-мерно; ре;ионално; рурално; развоја, еколошки AроLлеми иP:.),зLо; че;а је неоAхо:но сAровођење ефикасних AолиPика ре;ио-нално; рурално; развоја, које како је наве:ено мо;у :а о:;оворена AоPреLе руралне AоAулације и :рушPва у целини и унаAре:ереализацију AоPенцијала о:ређених ре;иона. На самом крају, уAосле:њем :елу књи;е, С. Шљукић :аје о:;овор на AиPање о Lу-:ућносPи социоло;ије села као социолошке :исциAлине. Наиме,Lез оLзира на све AроLлеме са којима се село суочава, велики LројсвеPске AоAулације и :аље живи у руралним насељима која се јошувек оAиру несPанку који им се Aре:виђа. У скла:у с Pим, све :окрурално :рушPво AосPоји, AосPојаће и AоPреLа за овом социоло-шком :исциAлином, о:;овор је ауPора.Овај чланак је оLјављен и :исPриLуира се Aо: лиценцом Creative CommonsАуPорсPво-Некомерцијално Међунаро:на 4.0 (CC BY-NC 4.0 | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).This paper is published and distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial International 4.0 licence (CC BY-NC 4.0 | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).


