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МИЛОШМИШАНЕМАЊИЋ 

(1932–2016)
Милош,Миша,Немањић јеимаоизузетнобогат,разновр
стан,успешаниплоданпрофесионалниразвојикаријеру.
Имао је велику, бројну породицу, био је прави господин,
изузетно образован, префињених манира, добронамеран,
отворен,и ја бихличноподвукла, реткоискренпријатељ.
Засвакогајеимаосаморечипохвалеилидоброте.Свачији
поступак,макарбиоинеадекватан, рђав, умео једаразу
ме,даоправда,даставиунекишириживотнитокихумани
контекстидаВасподстакнедастварисагледатедругачије.
Нисампознаваланиједнутаквуособуусвомеживоту.

Његовсусретсасоциологијомбио јепосвеспецифичан,а
дружење или суживот са социологијом веома дуг и зани
мљив.Мишајеувекбионаучно,тјитеоријскииистражи
вачки,знатижељанисвеприсутаннаместимагдесусераз
мењивале идеје о проблемима друштва, културе, поједин
ца.ЗаМишујепозивсоциологаподразумеваоидруштвени
ангажман,такода јеонбиоиактивансоциолог,присутан
ујавности,умедијима,честојеписаоудневномлистуПо
литика,полемисаоосавременимдруштвенимпојавама,пре
свега,уњемублискојобласти,културе.Био јеиинтерди
сциплинарно оријентисан, не само у проучавању културе,
већисоцијалнегеронтологије,повезаниликакомиданас
кажемо,„доброумрежен”састручњацимаразнихпрофила
иуспешануповезивањуразличитихдисциплинаочовекуи
заједницама.

Милош,Миша,Немањићјерођен11.фебруара1932.године
уБеограду,гдејезавршиоосновнуисредњушколу.Студије
социологијеуписаојешколске1959/1960.године,одмахпо
оснивањуГрупезасоциологијунаФилозофскомфакултету
уБеограду,аистовременопоредстудирањарадиојеуједној
одбеоградскихустановакултуре.Дипломираоје1964.го
динекодпрофесораВојинаМилића,натеми„Процесобра
зовањаи територијалнопорекло српске стваралачкеинте
лигенције1820–1920.године”.Накондипломирањаизабран
је за асистента приправника уСоциолошком институту, а
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стипендију истог Института добија претходне године за
једносачетворосвојихколегасафакултета.

Врлобрзонакондипломирањауписујесенапоследиплом
скестудијеидефинитивносеусмераванасоциологијукул
туреиуметности.Почетком1968.годинедобијастипенди
јуфранцуске владе која му је омогућила да проведе целу
школскугодинууФранцускојнапрестижнојвисокошкол
ској установи. Ово интелектуално преусмеравање било је
инспирисаноделимаПјераБурдијеаиЖанКлодПасерона.
Токомшколске 1968/69. уПаризу слуша предавањаПјера
Бурдијеа,којипоредАнтониГиденса,словизанајвећегсо
циологауЕвропиудругојполовини20.века.УФранцуској
слуша и предавања ЕдгараМорена и Пјера Франкастела.
По повратку изФранцуске убрзо бранимагистарску тезу,
пријављенупреодласканастудијскиборавак,поднасловом
„Друштвена условљеност културних потреба”. Докторску
дисертацију, под насловом „Социјалнокултурни услови
формирањаикарактеристикефилмскеипозоришнепубли
кеБеограда1961–1984.године”,брани1986.истиченаучни
степендокторасоциолошкихнаука.

Немањић се изузетно заложио да приближи идеје Пјера
Бурдијеа домаћој научној јавности.Подстакао је превође
њеиобјављивањењеговихделаучасописуКултуракојије
уређивао,а2002.годинејеосноваои„Друштвопријатеља
ПјераБурдијеа”, на чијем је челубиокаопредседник све
до2009.Године2006.дрМилошНемањићјеучествоваоу
организацијивеликогнаучногскупа„НаслеђеПјераБурди
јеа–поукеинадахнућа”подзаједничкимпокровитељством
ИнститутазафилозофијуидруштвенутеоријуиЗаводаза
проучавањекултурногразвиткаизБеограда.

Учествовао јеурадудвавеликамеђународнанаучна ску
пауиностранству:УБратислави,1988.годинеподнасло
вом „Задаци културе у савременим друштвеним процеси
ма” и 1989. уЖеневи такође на међународном скупу под
насловом „Фактори синтезе између економије, културе и
комуникације”.

Јошкаоасистентприправникпостаојечланредакцијеча
сописаГледишта,апотомипрофесионалнихсоциолошких
часописаСоциолошкипрегледиСоциологија.УКултури,
часописузатеоријуисоциологијукултуреикултурнуполи
тику,сарађиваојекаочланредакције,апотомкаоглавнии
одговорниуредникод1972.до1977.године,гдејеуредиои
неколикотематскихбројева.

МилошНемањићјеобјавио8монографијаипреко150при
лога у зборницима и периодичним публикацијама, међу
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којима су најзначајније 2 књиге посвећене настанку и ка
рактеристикама српске интелигенције: „Један век српске
стваралачкеинтелигенције1820–1920.”,објављена2001.го
динеи„Натрагупорекласрпскеинтелигенцијеу19.веку”
(објављене2008.године),којесупромовисанеуугледним
установама културе у Београду, на Коларчевом народном
универзитетуиРимскојдвораниБиблиотекеградаБеогра
да.

Учествоваојеиунеколикојавнихрасправауорганизацији
масовнихмедија:„Модаистил”,ТВЗагреб,(1976),потом:
ТВБеоград„Хобијиусавременојкултури”,(1983),„Отво
реност култура”, у организацијиОбразовногпрограмаТВ
Београда, (1983).Уорганизацијипознатогсеријала„Кино
око”ТВБеоград,натему„Естрада–деокултуреилиџунгла
на асфалту”, затимисти серијал наТВБеоград „Масовна
култураиокоње”(1985),итд.

Одржаојебројнајавнапредавања,наКоларчевомнародном
универзитету, био је и рецензент бројних књига.Може се
рећидаједрМилошНемањићсвојимцелокупнимнаучно
истраживачкимрадом,каосамосталниистраживач,руково
дилацпројеката,руководилацЗаводазапроучавањекултур
ногразвитка,допринеоутемељењусоциологијекултурекод
нас.МилошНемањић је био изузетно посвећен социолог
културе, алиидруштвенипосленик заинтересован зараз
личитеобластипроучавањадруштва.Посебнобихистакла
његову изузетну,животно познију активност у социјалној
геронтологији, изузетно значајној хуманистичкој интерди
сциплини,нажалост,приличномаргинализованој,коднас.
МишајенесамобиовеомаентузијастичанокоГеронтоло
шкогдруштваСрбије,затиментузијастичанокотогадасе
часопис Геронтологија успостави као солидно рангирана
научна периодика, него је и свим својим бићем, начином
живота,односнокакобисеонизразио,бурдијеовски,сво
јим хабитусом, посебно након одласка у пензију, показао
како сеживи, радии ствараи у старијемили тзв. трећем
животномдобу,којемногињеговивршњаципроводеузТВ,
односнозатворениукругпородице,пасивноинекреативно.

ИскреножалимзаМишом,саосећамсањеговомпородицом,
сањеговимпријатељимаибројнимколегама.Присећамсе
његовихречиинашихразговора.Потрудићуседаследим
његовживотнимодел,посебно,узамене,предстојећем,тзв.
трећемживотномдобу,дагаишчекујемсарадошћуипрово
димактивно,онакокакојеМишаНемањићумеоиуживао.

Некамујевечнаславаихвала!

МирјанаБобић
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