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Српска научна сцена данас: АНАМНЕЗА И ДИЈАГНОЗА 

 

„Докторе, болујем од атопног дерматитиса” – рече пацијенткиња… Доктор 
одговара: „А како се то пише на латинском?”  

Парола „Знање није роба” је постала утопијски моменат који данас служи као 
оправдање за постојање мањих омладинских организација, јер озбиљног организовања 
младог света, будућих интелектуалаца и најсвежијих мозгова, као критичара друштва, 
више нема. Зашто? Одговор је јасан. Као никад до сад све до једне омладинске 
организације су политизоване или политикантске, а и пара врти где бургија неће. 
Дакле, нема слободе, критичког ума, побуне… 

Но, погледајмо мало детаљније кад и како се почео развијати канцер који је 
потпуно деградирао знање и интелектуалну елиту… (ширу верзију текста погледајте 
у одељку ,,Савремени проблеми српског етноса“) 

УВОДЧИЋ 

Деминутив, јер треба да ослика јадност једног процеса – реформе Универзитета, 
која треба да буде један од највећих приоритета и националних интереса једне државе. 
И док је већина „озбиљних” држава са вишевековном академском традицијом озбиљно 
разматрала усвајање Болоњске декларације и новог система високошколаства, земље у 
транзицји су потрчале да потпишу. Зашто? Зато што је то био један од првих 
„европских” докумената који је понуђен истима. Тако је и за Србију потписивање 
Болоњске декларације, убрзо после несрећног 5. октобра, био један од првих 
интегративних докумената које је потписала не би ли засејала илузију да постајемо део 
исто тако илузионе „велике европске породице”. У земљама Европске Уније одлука о 
потписивању Болоњске декларације је била препуштена сваком универзитету понаособ, 
њиховим стручним и научним већима, односно одлука о прихватању Болоњског 
процеса није била политичко питање. Циљ јесте стварање јединственог европског 
образовног система (насупрот америчком или азијским системима), али недостаци тог 
новог система су уочени и због тога многи универзитети нису приступили Болоњском 
процесу, посебно у Немачкој. Циљ је био да се од 2010. године успостави јединствени 
европски образовни простор. Циљ је то био. Није постигнут. 

Тек, та „транзиција” система високошколства у Србији је створила потпуно 
расуло и хаос. 

МАЛА ИСТОРИЈА ЈАВАШЛУКА 

Хаос почиње још доношењем тзв. „Шешељевог” закона о високошколству 
(1998), када су уведене категорије самофинансирајућих и суфинансирајућих студената. 
Из такве полазне тачке, еволуција србијанских универзитета је ишла у правцу стварања 
нечега налик сточарским задругама, државним и приватним. Број студената (читај: грла 
стоке) предвиђеног датума инкасира у касу непознате адресе одређену количину новца. 
И то је постало једино битно. Реформа, квалитет наставе и наставника, одговорност 
наставника, организација факултета и студијских програма и остало није више било 
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битно. Брже – боље, спискове литературе и седење у библиотеци, студијски рад 
замењују скрипте написане ко по таксиметру, да се прочитају за одређен број сати. Тек, 
потписивање Болоњске декларације је створило идеалан алиби и донело још веће 
могућности за чист криминал. Сваки факултет је о имплементацији болоњског процеса 
сам одлучивао и правила игре мењао у циљу што веће зараде. И увек исто кукање како 
Министарство просвете не уплаћује предвиђена средства факултетима. На руку су 
посебно ишли закони, редовно карактерисани као „прелазни”. Посебно је било „слатко” 
после Октобарских промена кад су комбинована два закона, из 1992. и 1998. Свако је 
могао да изабере шта му годи, а реч „аутономија” поприма сасвим ново значење. Да не 
причамо о лудници која је настала са звањима академаца који су завршили студије по 
старом систему. Драма се завршава одлуком Народне скупштине да се дипломирани  и 
мастери изједначавају по правима али не и по звањима. То је било 2006. а и дан данас 
факултети зарађују на необавештености академаца о овој одлуци па дипломиране 
уписују на мастер студије. 

Но, није било времена да се контролишу реформа, професори и наставници, 
наставни програми и квалитет студија већ се радило на проналажењу нових видова 
зараде. Нови рудник се зове „Акредитације”. Свака шуша може направити факултет, 
добити звање редовног професора, само треба да купи акредитацију. Факултет не мора 
да има ни библиотеку!!! Свако друго село у Србији добија факултет. Као микроталасне 
пећнице, невероватном брзином фабрикују и бачелоре и дипломиране и мастере и 
магистре и докторе и пи-ејџ-дијеве, само плати и кажи шта да ти напишу на дипломи. 
Свакодневно у медијима сусрећемо полуписмене интелектуалце…  

Но, ако завиримо даље, у научне институције, инситуте, истрживачке центре 
оболећемо од депресије. Полуфабрикати, призашли из нечег што се назива системом 
високог школства, преко родбинских, политичких, завичајних и којекаквих других 
везица завлаче полако у темеље српске науке и као термити уништавају Знање. Како су 
на факултету сакупљали бодове, гледајући да до истих дођу на најлакши начин, тако то 
почињу да чине и на институтима. Само лаки поени и лаке ноте. Модерно је бавити се 
теоријом, и ко се не бави теоријом потпуно је заостао и слепац је у друштву, то је 
отприлике тренд посебно у друштвеним наукама. То је разумљив производ кад видимо 
како су завршили школице. За истраживачки рад треба методологија, а за исту нису 
имали довољно предвиђених сати у оквиру Болоњског система и скрипта је морала да 
буде скраћена.  

Народ и Влада који раде на смањивању квалитета науке и културе су већ себи 
ставили ланце и окове ропства, одричући се знања о себи и свом идентитету постају 
само машине за производњу капитала, али не за себе него за неког другог.  

Анамнеза је дата. Дијагноза је ОКУПАЦИЈА на свим нивоима. Што каже моја 
колегиница: „Кад даш дупе по кирију, ћути и трпи.” Задржавам право располагања 
истим до задњег атома снаге, па нека и не будем академска грађанка, већ само један 
мрав који утабава пут спајању два фрагмента истине. 

Сања Црнобрња 


