
НАСТАВНА ТЕМА: САВРЕМЕНА ФИЛОСОФИЈА 

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: Савремена филисофија – питања и проблеми 

 

 

Последњи период који проучавамо датира у литератури од смрти 

последњег великог филозофа система немачке класичне 

филозофије Хегела, 1831год., па до данас. Иако се сматра највећим 

дометом који је филозофија икада достигла у својој историји, НКФ 

је настала на тлу економски тада слабије развијеног дела Европе, па 

је она и била иницијатор многих великих  историјских промена у 

свим областима, не само у Немачкој, већ и шире. 

Појава нових наука и научних дисциплина, шира примена 

експеримента, технике, као и укупан економски и политички развој, 

допринели су наглом процесу парцијализације друштвеног живота. 

Јединствена слика света разбила се на много делова, тако да се 

покушај њеног обједињавања сматрао не само превазиђеним, већ 

и антихуманим, идеолошки заснованим, тоталитарним.  

Правци савремене филозофије, на том трагу, истичу одређени 

аспект проблема савременог света и човека, покушавајући ипак да 

укажу на потребу реафирмације питања осмишљавања људске 

егзистенције, на неповратно руинираним основама. 

Најпре се може говорити о настанку марксизма, затим позитивизма, 

логичког позитивизма, прагматизма, ирационализма, 

херменеутике, феноменологије, филозофије егзистенције, критичке 

теорије друштва, структурализма, постмодерној филозофији. 



Упутство за рад: 

1. Одабрати један правац, предствити представнике и главне 

идеје, појмове, изложити перспективу сагледавња проблема  

2. Истражити више праваца, уочити главне теме и аспекте, 

сличности и разлике, кроз одабране представнике  

3. Написати реферат који треба да садржи везу питања и 

проблема кроз историју филозофије са темама из савремене  

Филозофије, кроз одабране правце, теме и представнике 

(морал, сазнање, политика, наука, биће, религија) 

За достављене радове обавезно навести извор, као и до сада, 

избегавати готове формулације 

 

Додатне информације: 

 

Лекције из савремене филозофије нису обавезне за ученике 

који имају доста обавеза из других предмета, као и за оне 

 који су завршили са задацима из претходног полугодишта а да   

су такође урадили неки од задатака из прве две лекције са 

овог сајта. Позитивна оцена ученика неће бити доведена у 

питање ако је испуњен овај минимум захтева. 

За консултације у раду и за проверу радне верзије користите 

као и до сада е-пошту.  

Готову, коначну верзију рада поставићемо и на платформи за 

учење. 
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