
Спецификација предмета за књигу предмета 
Студијски програм  Религиолошки мастер програм 
Изборно подручје (модул)  
Врста и ниво студија Мастер студије 
Назив предмета Религија и секуларизација 
Наставник (за предавања) Кисић В. Раде 
Наставник/сарадник (за вежбе)  
Наставник/сарадник (за ДОН)   
Број ЕСПБ 6 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни 
Услов  

Циљ 
предмета 

Стицање теоријских знања из односа религије и секуларизације из различитих теоријских 
перспектива, овладавање умењима анализе религијских тенденција у савременој Европи, 
овладавање умењима анализе реверзибилних процеса секуларизације односно десекуларизације 
са нагласком на југоисточну Европу, као и овладавање умењима компетентног самосталног рада у 
анализи секуларизације у различитих нивоима религије. 

Исход 
предмета 

Поседовање развијених академско-општеобразовних компетенција у домену односа религије и 
секуларизације и пратећих апликативних способности анализе савремених религијских тенденција. 

Садржај предмета 

Теоријска 
настава 

1. Појам секуларног; 2. Однос модерности и религије; 3. Процеси (де)секуларизације у савременој 
Европи; 4. Секуларизација и религијски плурализам; 5. Секуларизација и обнова религиозности у 
постсоцијалистичким друштвима југоисточне Европе. 

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад) 

Исте тематске целине у апликативном аспекту (са нагласком на умењима калификоване анализе 
релевантих извора, синхронијског, дијахронијског и конфронтационог опсервирања и 
генерализовања богословских маркираних језичких појава и елемената, као и на умењима активног 
и продуктивног коришћења изворне и секундарне богословске литературе). 

Литература 
1 Чарлс Тејлор, Доба секуларизације, Београд 2011 
2 Жељко Мардешић, Расцјеп у светоме, Загреб 2007 
3 Питер Бергер (ур.), Десекуларизација света: оживљавање религије и светска политика, Нови Сад 2008 
4 Срђан Врцан, Вјера у вртлозима транзиције, Нови Сад 2008 

5 Драгољуб Ђорђевић (ур.), Повратак светог?, Ниш, 1994 

6 Nathan Perlmutter, A Bias of Reflections: The Confessions of an Incipient Old Jew, Арлингтон Хоусе, Неw Роцхелле, НY, УСА 1972 

7 Ричард Рорти и Ђани Ватимо, Будућност религије, Албатрос плус, Београд 2011 

8 Стјепан Балобан, Слободни и поносни у друштву: кршћанин и свијет, Кршћанска садашњост, Загреб 2010 

9 Стјепан Балобан, Између слободе и подложности: кршћанин и свијет, Кршћанска садашњост, Загреб 2010 
10 Душко Трнинић, Религија пред изазовима глобализације, Удружење за филозофију и друштвену мисао, Бања Лука 2010 

11 Јирген Хабермас, Јозеф Рацингер, Дијалектика секуларизације: о уму и религији, Досије, Београд 2006  

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

2 2  0  0  0 
Методе 
извођења 
наставе Интерактивна предавања, аудиторна вежбања, консултације.. 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 



активност у току  
предавања 20 писмени испит  
практична настава 10 усмени испит 50 
колоквијуми      
семинари 20     

 


