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Сва ко ве ли ко умет нич ко де ло је без вре ме но.
Сва ко умет нич ко де ло је из раз сво га вре ме на.
 Ха на Дај нхард1

Те о риј ске смер ни це за из ра ду би бли о гра фи ја у нај-
ве ћој ме ри се ба ве са мим би бли о граф ским је ди ни ца-
ма, њи хо вим при ку пља њем, кла си фи ка ци јом, по де лом, 
оби мом, ре ди го ва њем; као и са мом си сте ма ти за ци јом 
би бли о гра фи ја на осно ву раз ли чи тих па ра ме та ра, би ло 
вре мен ских, про стор них, са др жин ских или не ких дру гих.

У те о ри ји се рет ко про на ла зе тек сто ви ко ји се ба ве, 
та ко ђе зна чај ним, чак не из о став ним де ло ви ма би бли о-
гра фи ја, та ко зва ним пра те ћим де ло ви ма (уво дом, ре ги-
стри ма, сту ди јом, за кључ ком). Уз опис пред ме та, ме то-
до ло ги је из ра де и ци ља пред мет не би бли о гра фи је, сва 
сте че на са зна ња ве за на за при ку пље ну гра ђу пред ста вља-
ју се у овим пра те ћим де ло ви ма би бли о гра фи је. Че сто се 
ту мо гу на ћи број ча ни на во ди ве за ни за би бли о граф ске 
је ди ни це, али упр кос то ме, рет ко се на ла зи ста ти стич ка 
ана ли за или ста вља ње у од нос тих број ча них на во да. Раз-
лог је сва ка ко ком плек сан, а пре све га се ти че са ме би бли-
о гра фи је и пи та ња да ли са др жај би бли о гра фи је до зво ља-
ва ста ти стич ки пре глед (то је у ско ро свим слу ча је ви ма 
мо гу ће, али по не кад ни је нео п ход но или ни је од су штин-
ског зна ча ја за раз у ме ва ње од но са ме ђу би бли о граф ским 
је ди ни ца ма). Ме ђу тим, из ве сни је је да је у пи та њу опре-
де ље ње са мог би бли о гра фа, ко ји по про фе си о нал ном од-
ре ђе њу ни је на кло њен ста ти сти ци и при род ним на у ка ма 
уоп ште. Нај че шће ће мо ста ти стич ки пре глед про на ћи у 
оном де лу ко ји ана ли зи ра ре ги стре, али и у оном ко ји у 
од нос ста вља де ло ве јед не би бли о гра фи је (уко ли ко она 
са др жи ви ше де ло ва), ко ја је је дин ство сте кла нпр. не пре-
кид ним ни зом бро је ва би бли о граф ских је ди ни ца, а су-
штин ски у сва ком де лу тре ти ра дру гу пред мет ну област 
би бли о гра фи је (нпр. би бли о гра фи је пре во да стра не књи-
жев но сти код нас и на ше у ино стран ству, или оне ко је за 

1 Han na De in hard, Zur So zi o lo gie der Ma le rei (Ber lin: Luc hter hand, 1967).

пред мет има ју књи жев ни рад ви ше ауто ра). Рет кост је да 
се ста ти стич ки за кључ ци при ка зу ју гра фич ки, уз по моћ 
ди ја гра ма или гра фи ко на.

Да кле, ста ти стич ка ана ли за је сте рет ка у пра те ћим 
еле мен ти ма би бли о гра фи је, али још је ре ђе (ско ро се 
мо же ре ћи да је за сту пље но са мо у тра го ви ма у окви ру 
не ких дру гих те ма), те о риј ско утвр ђи ва ње оправ да но сти 
упо тре бе ове ме то де при ана ли зи би бли о граф ске гра ђе.

Иако се ова те ма мо же об ра ди ти у од но су на не ко-
ли ке дру штве не и при род не на у ке и ди сци пли не, у овом 
тек сту дат је са жет по глед те о ре ти ча ра со ци о ло ги је на 
пи та ње од но са две на у ке, ста ти сти ке и би бли о гра фи је у 
ужем сми слу, и у ве ћој ме ри у ши рем сми слу, од нос ста-
ти сти ке и књи жев не про дук ци је.

Рас про стра њен је став да се ре чи и бро је ви ме ђу соб-
но по ти ру, и да где има ме ста за јед не, не ма за дру ге. 
Дру га чи је ре че но, сма тра се да не ку исти ну о све ту, на-
у ци, до га ђа ју и сл. јед на вр ста љу ди нај бо ље осли ка ва и 
схва та кроз бро је ве, док дру га то чи ни уз по моћ ре чи. 
Ста ти стич ки ме тод ана ли зе при ме њен на из ра ду књи-
жев не би бли о гра фи је ану ли ра та кве ста во ве и го во ри у 
при лог са рад ње ко ја до во ди до до пу ња ва ња и по сти за ња 
све о бу хват но сти мо гућ но сти ана ли зе при ку пље них по-
да така. Као што су у из ве сним слу ча је ви ма ре чи нео п-
ход не да се об ја сне не ке број ча не ма ни фе ста ци је, та ко 
и број ча на ана ли за мо же пред ста вља ти од ли чан по ка за-
тељ ста ња и тен ден ци ја на по љу књи жев но сти. 

Со ци о ло ги ја умет но сти и со ци о ло ги ја кул ту ре2

Овом при ли ком не ће мо по сма тра ти би бли о гра фи-
ју као на у ку ко ја би мо гла би ти пред мет ин те ре со ва ња 
ста ти сти ча ра, већ ће мо по сма тра ти гра ђу би бли о гра фи-

2 За кључ ци ауто ра до не ти у овом тек сту ре зул тат су про ми шља ња то ком 
ду го го ди шњег иш чи та ва ња ве ли ког бро ја со ци о ло шких и фи ло зоф ских 
спи са (је дан део њих на ве ден је у Ли те ра ту ри), те ће се у тек сту на во ди ти 
у фу сно та ма са мо пу бли ка ци је у окви ру ко јих је те о ре ти чар екс пли цит но 
за сту пао ка кав став у окви ру пред мет не те ме.

Ста ти стич ки ме тод у те о риј ским на че ли ма 
со ци о ло ги је и мо гућ ност ње го ве при ме не на 
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Са же так
Циљ овог пре гле да те о риј ских на че ла со ци о ло ги је је сте да се што пре ци зни је, ја сни је и на уч но уте ме ље но од ре ди ста-
ти сти ка као мо гу ће и ве о ма ко ри сно ору ђе у ана ли зи при ку пље не би бли о граф ске гра ђе.

Kључне ре чи: 
би бли о гра фи ја, со ци о ло ги ја умет но сти, со ци о ло ги ја кул ту ре, књи жев на про дук ци ја, ста ти стич ке ме то де
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је, тач ни је чи ње ни цу да сва ка би бли о граф ска је ди ни ца 
пред ста вља за пис о књи зи ко ја ме ђу сво јим ко ри ца ма 
чу ва књи жев но де ло. Уочив ши чи ње ни цу да се по глед 
од но са со ци о ло ги је, ста ти сти ке и би бли о гра фи је нај-
бо ље огле да у оним би бли о гра фи ја ма ко је се ба ве би-
бли о граф ским по пи сом књи жев них де ла, те жи ште је 
ста вље но упра во на со ци о ло шко-ста ти стич ки од нос 
књи жев но сти, умет но сти и кул ту ре уоп ште. Уте ме ље ње 
ста ти стич ке ме то де у окви ри ма умет но сти, тј. књи жев-
но сти, на ла зи мо у оби му ин те ре со ва ња со ци о ло ги је и 
ди сци пли на ма ове на у ке, со ци о ло ги ји умет но сти и со-
ци о ло ги ји кул ту ре.

У те о риј ски пре ци зи ра ном од но су со ци о ло ги-
је умет но сти и на у ке о умет но сти мо же се на ћи од-
го вор на пи та ње од ре ђе ња ме ста оп ште со ци о ло ги је 
умет но сти и по себ них на у ка о умет но сти, као што су 
со ци о ло ги ја књи жев но сти (ко јој је ана ли за по да та ка 
са же та у би бли о гра фи ји књи жев них де ла од не про-
це њи ве ко ри сти), со ци о ло ги ја ли ков них умет но сти, 
со ци о ло ги ја му зи ке, со ци о ло ги ја по зо ри шта и со ци-
о ло ги ја фил ма.

По тре ба да се и кроз со ци о ло шку при зму са гле-
да књи жев на про дук ци ја је сте у то ме да се ука же на 
нео дво јив спој дру штва и умет но сти, и на ме ђу соб не 
ре флек си је, ди рект не и по сред не ути ца је. Со ци о ло ги-
ју не ин те ре су је ин ди ви ду ал ни стил умет ни ка, као ни 
то да утвр ди сте пен ње го ве ин те гри са но сти у по сто је-
ћој со ци јал но-исто риј ској ре ал но сти, већ да од го во ри 
на пи та ње: у ка квој је она ве зи са оп штом струк ту ром 
и кул ту ром у од ре ђе ном дру штву. У ис тој рав ни на-
ла зе се со ци о ло ги ја као на у ка о дру штву, књи жев ност 
као нај суп тил ни ји сли кар дру штва и књи га као пред-
мет, тј. ро ба, ко ја под ле же за ко ну по ну де и по тра жње. 
Умет ност пред ста вља оно под руч је кул ту ре на ко јем 
се исто вре ме но укр шта ју ли ни је ин ди ви ду ал но-пси-
хо ло шког, ко лек тив но-исто риј ског и ци ви ли за циј-
ски-по ве сног су бјек ти ви те та, из че га про из и ла зи, по 
ре чи ма Ро бер та Ескар пи ја3, да су нај вред ни је оне 
умет нич ке или књи жев не тво ре ви не ко је ује ди њу ју 
мак си мум ин ди ви ду ал но сти с мак си му мом исто рич-
но сти и мак си му мом из ра жај но сти. Спа ја њем два 
пој ма, до ла зи мо до тре ћег – со ци о ло ги ја умет но сти, 
ко ји пред ста вља онај слој ко ји се на ла зи под ути ца јем 
кул тур но-исто риј ског су бјек та. Мо гућ но сти умет нич-
ког ства ра ња тра же се у објек тив ним окол но сти ма. 
Де Бо нал4 је је дан од пр вих ми сли ла ца у со ци о ло ги ји 
умет но сти ко ји је фор му ли сао ми сао да су умет ни ци 
сваг да за ви сни од дру штва, чак и он да ка да су лич но 
уве ре ни да су са свим сло бод ни и не за ви сни од ње га. 
Од нос умет но сти и дру штва не мо же се по сма тра ти 
као јед но знач на ре ла ци ја. Ука зи ва но је да би со ци о ло-
ги ја умет но сти тре ба ло да од го во ри не са мо на пи та ње 
„ка ко на ста је умет ност из за јед ни це, ка ко се она раз-
ви ја па ра лел но са том за јед ни цом“, већ и на пи та ње 
„ка ко она по врат но де лу је на раз вој са ме те за јед ни це“ 
(Ј. Х. Бун зел)5.

3 Ро берт Ескар пи, Со ци о ло ги ја књи жев но сти (За греб: Ма ти ца хр ват ска, 
1970).
4 Сре тен Пе тро вић, Со ци о ло ги ја кул ту ре и умет но сти, (Бе о град: На уч на 
књи га, 1974).
5 Исто, 4. 

Прав ци у са вре ме ној со ци о ло ги ји умет но сти 
ко ји тре ти ра ју ме тод ста ти сти ке у ана ли зи 

умет нич ког ства ра ња и књи жев не про дук ци је

Ем пи ри зам

Со ци о ло ги ја књи жев но сти ту ма чи се као на у ка ко ја 
има за пред мет про у ча ва ња „со ци јал ни аспект“ у струк-
ту ри де ла, као „спо ља шњу“ или „спо ред ну ра ван“ де ла. 
У овом кон тек сту сва ка ко је ко ри сно осмо три ти Ескар-
пи је ве6 ста во ве ко ји ће нам по мо ћи да си ту и ра мо ста-
ти сти ку у окви ре ем пи риј ског ме то да ко јим се слу жи 
со ци о ло ги ја као на у ка. Ка ко се књи жев ни фе но мен ја-
вља у три глав на ви да, као књи га, чи та ње и књи жев ност, 
он раз ви ја ем пи риј ске ме то де со ци о ло ги је по мо ћу ко јих 
ис тра жу је ре ле вант не со ци о ло шке те ме: ауто ра-де ло-
пу бли ку. Украт ко, Ескар пи уз по моћ ем пи риј ских ме то-
да ис пи ту је ши ро ко по ље књи жев но сти као со ци јал но-
исто риј ску чи ње ни цу. У том окви ру, он у ана ли зи има у 
ви ду сле де ће ре ле вант не ка те го ри је со ци о ло ги је:

На пр вом ме сту реч је о ис пи ти ва њу про из вод ње 
књи жев но сти. Оно под ра зу ме ва ис тра жи ва ње про бле ма 
пи сца у вре ме ну, ге не ра ци ја и гру па, за тим пи сца у дру-
штву, при че му се ис тра жу је про блем ње го вог дру штве-
ног и про стор ног по ре кла, пи та ње фи нан си ра ња, и, ов-
де од по себ ног зна ча ја, про блем књи жев ног за ни ма ња. 
За тим, реч је о ди стри бу ци ји књи жев но сти. Ис пи ту је се 
чин об ја вљи ва ња и ства ра ња као и функ ци ја штам па ња. 
Нај зад, у окви ру по тро шње књи жев но сти, има се у ви-
ду ис тра жи ва ње од но са књи жев но сти и пу бли ке, успе ха 
де ла (ко ји се у из да вач ком сми слу огле да у бро ју но вих 
из да ња), уло ге мо ти ва ци је код пи сца и пу бли ке, као и 
ство ре них усло ва за чи та ње.

По ред ан ке те и ста ти стич ког ме то да у со ци о ло ги ји 
књи жев но сти, Ескар пи не ће за не ма ри ти ни ис пи ти ва ње 
суд би не од ре ђе ног де ла (у нај ши рем сми слу, али ов де 
нас ин те ре су је суд би на де ла ко ју по сма тра мо у окви ри-
ма пре глед но да тим у окви ри ма би бли о гра фи је). Ме-
тод ста ти сти ке је на ро чи то за хва лан ка да се ис тра жу ју 
сле де ће со ци о ло шке ка те го ри је:  кул тур не ин сти ту ци је, 
кла се, со ци јал ни сло је ви и гру па ци је, ор га ни за ци ја сло-
бод ног вре ме на, еко ном ски и за кон ски ста тус пи сца, 
књи жа ра, из да ва ча, је зич ки про бле ми, исто ри ја књи ге, 
за сту пље ност од ре ђе не књи жев не це ли не (нпр. на ци о-
нал не) у свом или дру гом окру же њу. Не ма ни ка кве сум-
ње да је ем пи риј ска со ци о ло ги ја умет но сти при ла го ђа-
ва њем оп штих со ци о ло шких ме то да за по тре бе по себ не 
со ци о ло ги је (умет но сти и књи жев но сти) у сво јим ана ли-
за ма до шла до плод них ре зул та та.

По сма тра но из угла би бли о гра фа ко ји ста ти стич ки 
же ли да об ра ди по дат ке при ку пље не за по тре бе би бли-
о гра фи је, са ста но ви шта ем пи ри зма бит но је то да се 
утвр ди да не ка по ја ва, чи ње ни ца по сто ји, да ег зи сти ра, 
али не и сми сао ње не ег зи стен ци је. Ем пи риј ска со ци о-
ло ги ја не не ги ра по сто ја ње естет ске вред но сти, ме ђу-
тим, пре ма уве ре њу ем пи риј ских со ци о ло га, у умет но-
сти се на ла зи је дан дру ги тип „вред но сти“. Реч је о тзв. 
со ци јал но-исто риј ским или ва не стет ским вред но сти ма. 
Пре ма ве о ма ути цај ном со ци о ло гу ове ори јен та ци је, 

6 Исто, 3.
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Ханс-Нор бер ту Фи ге ну7, ем пи риј ски со ци о лог се пре ма 
ра зно ли ким умет нич ким вред но сти ма од но си као пре-
ма чи ње нич ким да то сти ма ко је тре ба са мо да ана ли зи-
ра, опи ше и кла си фи ку је. 

За ни мљи ва је оце на јед ног бро ја те о ре ти ча ра да 
„ем пи риј ска со ци о ло ги ја умет но сти“ по ла зи од то га 
да су о чи умет ност са со ци јал ним про це сом, при че-
му ова ре ла ци ја умет ност-дру штво прет по ста вља два 
парт не ра, од но сно две гру пе: ко ја про из во ди и ко ја 
кон зу ми ра. Ем пи риј ска со ци о ло ги ја умет но сти тра жи 
да се по ла зи од објек тив них и не при стра сних пре ми са 
и да се чи ње ни це сту ди ра ју без пред ра су да. А ка да се 
књи жев ност ого ли у овом сми слу и све де се на бро је ве, 
то пред ста вља ве о ма чвр сту осно ву за без пре дра суд но 
по сма тра ње чи ње ни ца. На овом ме сту би ће по ме нут и 
Зал ман ски8 ко ји је у фи ло зоф ском ода би ру из ме ђу ем-
пи риј ског и ре а ли стич ког ме то да про на шао уте ме ље-
ња за сво је иде је у овом пр вом. По ње му со ци о ло ги ја 
књи жев но сти је сте „про у ча ва ње књи жев не чи ње ни це 
пре не го де ла“. Осла ња ју ћи се на спе ци фич не ме то де 
со ци о ло ги је: на по пис, ан ке ту и ста ти сти ку, њен циљ је 
у то ме да да ми шље ње о књи жев но сти као со ци јал ном 
и еко ном ском фе но ме ну. То је раз лог што ће она про-
у чи ти епо ху у ко јој пи сац ства ра, ње го во по ре кло, као 
из дво је ни про блем, уз по моћ „та бе ла и број ки“, а за тим 
ана ли зи ра ти „про из вод њу књи га, ди стри бу ци ју, успех, 
по тро шњу“, да кле све оне ка те го ри је ко је смо већ су-
сре ли код Ескар пи ја.

Ка ко фи ло зоф ска ана ли за со ци о ло шког аспек та не 
пред ста вља те му овог ра да, на ла зи се за по треб но да се, 
ра ди што пре ци зни јег уви да у оправ да ност ста ти стич ког 
ме то да, на ве ду све га још два на уч на по сма тра ња, иако 
су се мно ги ми сли о ци те мељ но ба ви ли овом те мом. Да 
би се из бе гло при су ство си ту и ра ња чи ње ни ца у опус 
вла сти тог вред но сног си сте ма, Ханс Нор берт Фи ген на-
во ди да је нај ви ше што ана ли ти чар ем пи риј ске ори јен-
та ци је мо же да учи ни и што му је са ста но ви шта по зи ти-
ви зма до пу ште но, је сте да са чи ни објек тив ни ре ги стар, 
по пис књи жев них де ла, за тим да их раз вр ста пре ма њи-
хо вом зна че њу и за тим да их до ве де у ве зу са истим или 
слич ним ис ка зи ма дру штва или ком па ра тив но у истом 
сми слу; док За ла ман ски, по ла зе ћи од основ ног на че ла 
ем пи риј ске со ци о ло ги је умет но сти, из ла же сво ју кон-
цеп ци ју со ци о ло шког са др жа ја: „На ша је на ме ра ску пи-
ти што је мо гу ће пот пу ни ју гра ђу, по пи си ва ње са вре ме-
них де ла и те да ви ди мо ка кве за кључ ке мо же мо из тог 
по пи са из ву ћи“.

Функ ци о на ли стич ка те о ри ја9

Оп ште со ци о ло шко зна че ње функ ци о на ли зма са-
сто ји се у то ме да се по ја ве у дру штву об ја шња ва ју дру-
гим по ја ва ма са ко ји ма су оне у функ ци о нал ној ве зи. 
Ако го во ри мо о књи жев ним по ја ва ма, нај при ме ре ни ји и 
на уч но нај при хва тљи ви ји ме тод је сте по пис књи жев них 
де ла, ко ји ће мо у пра те ћим де ло ви ма би бли о гра фи је 

7 Ми лан Ран ко вић, Оп шта со ци о ло ги ја умет но сти (Бе о град: За вод за уџ бе-
ни ке и на став на сред ства, 1996).
8 Исто, 4.
9 Сре тен Пе тро вић, Са вре ме на со ци о ло ги ја умет но сти (Бе о град: При вред-
ни пре глед, 1979).

мо ћи да ста ви мо у од нос, по сма тра ју ћи књи жев но де ло 
као јед ну би бли о граф ску је ди ни цу. С об зи ром на то да је 
функ ци о нал ни од нос мо гућ но ис пи та ти при ме ном ем-
пи риј ских (де скрип тив них) и ра ци о на ли стич ких (де дук-
тив них) ме то да у ци љу кла си фи ко ва ња и упо ре ђи ва ња 
ве за ме ђу по ја ва ма, од но сно про на ла же ње ка у зал них, 
оп штих и ну жних ве за, то се функ ци о нал на ана ли за да-
ље раз ла же на ем пи риј ску и узроч ну.

Бит на слич ност из ме ђу фе но ме на ли стич ке и функ-
ци о на ли стич ке ем пи риј ске со ци о ло ги је умет но сти је у 
то ме што се пред мет на ра ван у оба слу ча ја на ла зи на 
чи ње нич ном ни воу. По ла зи се од та квих да то сти ко је до-
пу шта ју да се на њи ма мо же при ме ни ти ме тод де скрип-
ци је. Дру гим ре чи ма, раз ли ка из ме ђу ових те о ри ја и 
ра ци о на ли стич ке на ла зи се у њи хо вом ме то до ло шком 
и те о риј ском ста ву, пре ма ко јем је по ла зна осно ва ем-
пи риј ске ана ли зе умет ност као чи ње ни ца. Из те о риј ске 
мо гућ но сти ана ли зе ем пи риј ски схва ће ног фе но ме на 
умет но сти по сто је две мо гу ће ал тер на ти ве 1. мо гућ ност 
ем пи риј ске со ци јал но-он то ло шке ана ли зе ком плек сне 
ре ла ци је аутор-де ло-пу бли ка као ана ли за ста ња сва ког 
по на о соб еле мен та ове ре ла ци је и по том на кнад ним 
утвр ђи ва њем ве за ко је по сто је ме ђу овим са мо стал ним 
еле мен ти ма и 2. мо гућ ност ем пи риј ско-функ ци о нал не 
ана ли зе ком плек са аутор→де ло→пу бли ка као ана ли за 
ди на мич ког про це са, при че му основ ни је ана ли за изо-
ло ва них еле ме на та, већ ана ли за функ ци је ко ју сва ки од 
ових еле ме на та има у од но су на дру ги са ко јим је у ве-
зи. Да кле не ана ли за ста во ва, вред но сти и ве ро ва ња ко ји 
су у де лу, ауто ру и пу бли ци, већ ана ли за про це са ко ји 
је ов де „син те тич ка ка те го ри ја“ пре ко ко је се са гле да-
ва је дин ство по ме ну тих еле ме на та, њи хо во укр шта ње и 
по сре до ва ње.

Украт ко о ци ље ви ма, пред ме ту и 
ста ти стич ком ме то ду

Уоп ште но, све на ве де но мо же мо са же ти кроз так-
са тив ни пре глед пред ме та ис тра жи ва ња со ци о ло ги је 
умет но сти у ана ли зи По ла Хо нигс хај ма10 ко ји пред-
мет ана ли зе сво ди на сле де ћа по себ на под руч ја: про-
цес ко јим се из ма кро гру пе кри ста ли зу је ми кро гру па 
ко ја из вр ша ва функ ци ју умет но сти; по друштвља ва ње 
ове гру пе; дру штве ну струк ту ру пу бли ке; од нос из ме ђу 
умет ни ка и пу бли ке; ис тра жи ва ње по сред ни ка из ме ђу 
умет ни ка и пу бли ке (тр гов ци умет нич ким пред ме ти ма, 
из да ва чи, би бли о те ке и сл) и од нос из ме ђу раз ли чи тих 
гру па.

Из све га на ве де ног про из и ла зе сле де ћа три ци ља 
со ци о ло ги је умет но сти. Пр ви циљ ем пи риј ске со ци о ло-
ги је умет но сти је сте у то ме да ис тра жи и са гле да „ди-
на мич ки“ ка рак тер со ци јал ног фе но ме на „умет ност“ у 
ње го вим раз ли чи тим фор ма ма из ра жа ва ња. Дру ги циљ 
је тај да се „уте ме љи је дан оп ште ра зу мљив, убе дљив и 
при хва тљив на чин при бли жа ва ња де лу и нај зад тре ћи 
циљ „до ко га до ла зи сва ка на у ка је сте да раз ви је за ко не 
пред ви ђа ња ко ји омо гу ћа ва ју да се ка же да је, ако се не-
што до го ди, ве ро ват но шта ће то ме сле ди ти.“

10 Ни ко ла Скле дар, „Со ци о ло ги ја кул ту ре - срод не ди сци пли не и кул ту ра“, 
Ра до ви 6 (1990): 183-195.
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О Д Р А З

Где је ту би бли о гра фи ја књи жев них де ла?

Кроз на ве де не по гле де и те о риј ске ста во ве фи ло-
зо фа, со ци о ло га и те о ре ти ча ра књи жев но сти ни је по-
сто ја ла же ља да се би бли о гра фи ја сме сти у рам ових 
на у ка. Свр ха ра да је у то ме да се ука же на мо гућ ност 
ства ра ња осно ве за те о риј ско про ми шља ње на ову те-
му у окви ри ма би бли о гра фи је. Би бли о гра фи ја пред-
ста вља од лич но ору ђе у ру ка ма те о ре ти ча ра ко ји же ле 
да спо зна ју раз ли чи те од но се, ме ђу соб не ути ца је и ре-
флек си је од ре ђе них књи жев но-со ци о ло шких по да та ка 
са же тих у јед ној би бли о гра фи ји, чи ме се по сти же, пре 
све га, њи хо ва пре глед ност. Чи ни се да је нај сли ко ви-
ти ји при мер онај ко ји би са јед не стра не ста вио со ци-
о ло га кул ту ре ко ји же ли, на при мер, да уочи со ци о-
ло шка од ре ђе ња кроз од нос за сту пље но сти ки не ске и 
срп ске књи жев но сти у Евро пи, а са дру ге би бли о гра фа 
ко ји ства ра де ло ко је у сво јим окви ри ма упра во има 
по пис де ла ове две књи жев но сти у од ре ђе ном вре мен-
ском пе ри о ду, у од ре ђе ном ге о граф ском про сто ру. И 
јед ном и дру гом на уч ном рад ни ку ста ти стич ки ме тод 
об ра де при ку пље них по да та ка омо гу ћио би да пре ци-

зни је до не се из ве сне за кључ ке. Ка ко со ци о лог кул ту-
ре, пре ма све му из не том у ра ду, не пре за од упо тре бе 
би ло де скрип тив не, ге не ра ли зу ју ће, фак тор ске, па све 
до не па ра ме тар ске ста ти сти ке и са њом по ве за ног ма-
те ма тич ког ми шље ња, те за ко ја се ов де за сту па гла си 
да је исти ме тод по же љан и у пра те ћим де ло ви ма би-
бли о гра фи је. И нај зад, ин тер ди сци пли нар ни по сту пак 
ин си сти ра на син те зи чи ње ни ца, кон це па та и те о ри ја 
из срод них ди сци пли на на у ке и прак се. Да кле, за кљу-
чак је да би бли о граф уз по моћ број ча них по ка за те ља 
сме ште них у из ве сни од нос, баш као и со ци о лог кул-
ту ре тј. књи жев но сти, мо же за хва љу ју ћи ста ти стич ким 
ме то да ма пре ци зно да ана ли зи ра при ку пље ну гра ђу, да 
по ста ви ква ли тет ну пре ми су за на уч не ра до ве са истим 
или слич ним оби мом ин те ре со ва ња, мо же свој рад да 
учи ни ко ри сним ши рем спек тру на уч них рад ни ка, као 
и да сво ју књи жев ну би бли о гра фи ју мо же у окви ри ма 
сво је на у ке да учи ни са др жај ни јом. Уко ли ко би број ча-
не по дат ке при ка зао и гра фич ки, ство рио би те мељ за 
лак шу, сли ко ви ти ју, при јем чи ви ју и пре глед ни ју над-
град њу кон крет не би бли о гра фи је, а за тим и за на кнад-
не ши ре на уч не ана ли зе.
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Sta ti sti cal met hods in the o re ti cal prin ci ples of so ci o logy and the pos si bi lity of its ap pli ca tion at the 
analysis of col lec ted bi bli o grap hic ma te ri als

Ab stract
The aim of this re vi ew of the o re ti cal prin ci ples of so ci o logy is to ac cu ra tely, cle arly and sci en ti fi  cally gro un ded set sta ti stics as 
a very use ful tool in the analysis of col lec ted bi bli o grap hic ma te ri als.
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