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Чоп-суи у Сједињеним Америчким Државама 
сматрају својеврсним симболом кинеске кухиње. 
При томе је у питању кинеско јело које је претрпе-
ло далеко највеће промене у додиру са америчким 
друштвом. Како је традиционалан начин припре-
мања начинио значајне уступке укусу просечног 
америчког потрошача, чоп-суи је, у суштини, постао 
један од најбољих примера интеграције кинеске 
заједнице, односно кинеске културе у друштвене 
оквире САД. 

На примеру Њујорка (Готама), ауторка размат-
ра културни трансфер који је претходио и пратио 
долазак кинеске кухиње у Сједињене Америчке 
Државе од краја 19. века до 1940. године. Централно 
питање којим се ауторка при томе бавила је начин 
на који је кухиња у почетку искључиво присутна у 
круговима кинеских досељеника, постала опште 
место америчке свакодневице. Полазећи од култур-
них, политичких и економских аспеката трансфера, 
повучене су границе политичке и економске транс-
формације друштва као неопходног предуслова за 
редефинисање традиционалних кинеских јела као 
дела њујоршке свакодневице. Публикација је обо-
гаћена бројним илустрацијама. 
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Соња Вајсхаупт завршила је европску ентоло-
гију, американистику и централноазијске студије 
на Хумболт Универзитету у Берлину. Три године је 
радила као научни сарадник Универзитета у Нирн-
бергу и Килу. Тренутно је слободни истраживач.

Meier, Stefan, Superman transmedial: Eine Pop-Iko-
ne im Spannungsfeld von Medienwandel und Seriali-
tät, Transcript Verlag, Bielefeld 2015, s. 202.

Као први супер-херој савременог стрипа, „човек 
од челика” недвосмислено заузима посебно место у 
свету цртаних јунака. Оно што, међутим, Супермена 
чини јединственим феноменом у оквирима популар-
не културе јесте његова свеприсутност у медијима 
и глобална популарност коју му је овакав положај 
омогућио. 

Постављајући методолошку основу за своје 
истраживање, аутор је Супермена сместио у пресек 
савремених тенденција у истраживању економије и 
трансформације медија. Пружајући кратак преглед 
двадесетог и почетка двадесет и првог века, размат-
ран је статус „човека од челика” у тренуцима које је 
аутор оценио као посебно значајне за развој медија и 
њиховог утицаја, односно „употребне вредности”. 

Почевши од стрипа и радија, као доминатних 
медија двадесетих и тридесетих година двадесе-
тог века, аутор уводи најпре анимиране, односно 
игране филмове, а затим и телевизију као релеван-
тне и референтне варијације представе најстаријег 
супер-хероја. Аутор тематски затвара публикацију 
издвајајући реинкарнације Супермена на телевизији 
и интернету. На разматрање положаја „човека од че-
лика” у медијима, нужно се надовезује сагледавање 
развоја америчке популарне културе у јединственом 
метолошком оквиру.

Штефан Мајер предаје американистику на 
Универзитету у Лајпцигу. Превасходно се бави 
питањима везаним за савремену књижевност, те 
студијама културе и медија. 
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Reuter, Julia; Mecheril, Paul (Hrsg.), Schlüsselwerke 
der Migrationsforschung: Pionierstudien und Refe-
renztheorien (Interkulturelle Studien), Springer VS 
Verlag, Wiesbaden 2015, s. 399.

Тек у последњих тридесетак година у Немач-
кој се јасно издвојила дисциплина истраживања 
миграција. Ову област и њен предмет проучавања 
карактеришу велика интердисциплинарност, те 
стога и изванредна комплексност. У настојању да се 
тематика приближи како просечном читаоцу, тако 
и студентима који се тек упознају са овом облашћу, 
настао је релативно велики број дела посвећених 
теоријским и емпиријским основама истраживања 
миграционих кретања. 

Аутори прилога сакупљених у овом зборнику 
настојали су да систематизују најважнија дела не-
мачких аутора из области методологије истраживања 
миграција. Књига је формално и тематски подељена 
на два дела – први је посвећен најважнијим и наји-
новативнијим делима, а други теоријским основама 
методологије истраживања миграција. 

Прилози у првом делу посвећени углавном су 
фокусирани на историјски, идеолошки и друштвено-
теоријски контекстом у коме су настала најзначај-
нија теоријско-методолошка дела за истраживање 
миграција. Разматрана је њихова примењивост, 
односно релевантност резултата до којих се дошло 
током истраживања која су на њима била утемељена. 
Други део публикације посвећен је друштвеним тео- 
ријама, односно начина на који су оне прилагођене 
истраживању миграција. 

Зборник су приредили Јулија Ројтер, професор 
Институтa за компаративно истраживање образо-
вања, при Универзитету у Келну и Паул Мехерли, 
професор Институтa за педагогију Универзитета 
Карл фон Осиецки и директор Центра за миграције, 
образовање и културне студије у Олденбургу.
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Horvat Srećko; Štiks, Igor (Ed.), Welcome to the 
Desert of Post-Socialism: Radical Politics After Yugo-
slavia, Verso Publishing, London-New York 2015, 
p. 288.

Велика очекивања од „краја историје” 1989. 
године и пост-социјалистичке ере, на простору Ју-
гоисточне Европе претворила су се у акутно разоча-
рање свакодневицом. После распада социјалистичке 
Југославије у крвавом грађанском рату, уследио је 
болан и неочекивано дуг процес друштвене и економ-
ске трансформације. Порођајне муке демократије и 
слободног тржишта у земљама пост-југословенског 
простора обележене су, сада већ злослутним, тер-
мином „транзиција”. После двадесет и пет година, 
овај процес не може се сматрати ни приближно 
завршеним.

Радови сакупљени у овом зборнику пружају 
јединствено комплексан увид у политичку и еко-
номску трансформацију некадашњег југословен-
ског и простора Балкана у пост-социјалистичком 
периоду. Фокусирајући се превасходно на феномене 
„друштва неједнаких” и „олигархијске демокра-
тије”, стручњаци из различитих области критички 
приступају постојећим предрасудама о Балкану, 
као сталном жаришту спонтаних ентичких и вер-
ских сукоба. Полазећи, коначно, од јединствених 
околности југословенског искуства социјализма, 
аутори су настојали да објасне постојање политич-
ког радикализма на простору Балкана, у тренуцима 
када су званично свеприсутне идеје европских ин-
теграција. Зборник је подељен на четири тематске 
целине посвећене економском преображају друштва, 
политичком редефинисању пост-југословенског 
простора, поражавајућим резултатима транзиције и 
развоју политичког субјективизма међу балканским 
народима. 

Уредници зборника су Срећко Хорват, новинар 
и књижевник и Игор Штикс, књижевник, обојица 
из Хрватске. 
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из Хрватске. 
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Лица у медијима играју врло прецизно дефи-
нисану улогу – провоцирају емоције која се, зарад 
пропагирања одређених идеја, покушавају пренети 
циљној групи. Употреба лица као својеврсног средс-
тва комуникације има, међутим, дугу предисторију 
која је кулминирала са двадесетим и двадесет и 
првим веком.

Аутор се посветио трагању за самим почецима 
употребе лица као својеврсног средства пропаганде. 
Проширивањем схватања пропаганде на циљано 
мењање мишљења појединаца у складу са потребама 
надређене институције или владара, у овој су пуб-
ликацији своје место нашле како представе светаца, 
односно уметничка дела из различитих периода, 
тако и плакати, односно фотографије. Једно од цен-
тралних питања ове публикације је однос између 
поруке коју творци приказа покушавају да пренесу 
и ставова појединаца који су „поклонили” своје лице 
пропаганди. У следећем кораку, аутор покушава да 
пронађе одговор на питање да ли лица свеприсутна у 
медијима представљају узоре које друштво несвесно 
подражава, односно да ли се, последично томе, у 
савременом друштву потпуно изгубило оно што се 
може сматрати „својим ја”.

Валентин Гребнер је професор средњевековне 
и историје ренесансе на Универзитету у Луцерну.  
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