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АУ ТО ШО ВИ НИ ЗАМ И КО СМО ПО ЛИ ТИ ЗАМ

Те ма дру гог Окру глог сто ла у ор га ни за ци ји Ле то пи са Ма
ти це срп ске би ла је „Ау то шо ви ни зам и ко смо по ли ти зам”. Уре ђи
вач ки од бор Окру глог сто ла од лу чио се за ову те му упра во због 
ак ту ел но сти ових пој мо ва ко ји се пре пли ћу у те о риј ском дис кур
су, а при сут ни су и у јав ном про сто ру та ко што ди јаг но сти ци ра ју 
или ле ги ти ми шу из ве сне аспек те по ли тич ког де ло ва ња. Же ља нам 
је би ла да из угла раз ли чи тих ху ма ни стич ких на уч них ди сци пли
на осве тли мо ка ко са ме пој мо ве, та ко и по ли тич ку прак су ко ју 
ин спи ри шу, ка ко би смо од го во ри ли на не ка од сле де ћих пи та ња: 
Шта је усло ви ло на ста нак ових пој мо ва? На ко ји на чин су ау то
шо ви ни зам и ко смо по ли ти зам по ве за ни? Да ли је ко смо по ли та 
ну жно ау то шо ви ни ста и да ли ау то шо ви ни ста уоп ште мо же би ти 
ко смо по ли та? Ко је су по ли тич ке им пли ка ци је ау то шо ви ни зма и 
ко смо по ли ти зма? Ка ко се ова два фе но ме на пре ла ма ју у исто ри ји 
Ср би је и на ко ји на чин би мо гли да ути чу на ње ну бу дућ ност?

Окру гли сто је одр жан у про сто ри ја ма Ма ти це срп ске, 20. 
апри ла 2018. го ди не. У ње го вом ра ду је уче сто ва ло ви ше зна чај них 
срп ских со ци о ло га, фи ло зо фа, књи жев них те о ре ти ча ра и исто ри
ча ра. Ра до ви ко ји се на ла зе пред ва ма пред ста вља ју ши ре вер зи је 
из ла га ња уче сни ка на Окру глом сто лу.

Дру ги Окру гли сто Ле то пи са Ма ти це срп ске уре дио је Уре ђи
вач ки од бор у са ста ву: проф. др Ср ђан Шљу кић са Од се ка за со цио
ло ги ју Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду и Сло бо дан Вла ду шић, 
члан ре дак ци је Ле то пи са Ма ти це срп ске и про фе сор на Од се ку 
за срп ску књи жев ност Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду.

Уред ни штво Ле то пи са Ма ти це срп ске

5




