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Ислам, појединац и делатне заједнице у Србији: 
актери промена, сукоба и сарадње∗ 

У уводном тексту се сажето објашњавају основни теоријски концепти који су важни за 
разумевање темата, а то су трансдисциплинарност, културно наслеђе, дијалошко 
сећање, као и аналитичке категoрије појединца и делатне заједнице. Затим, излаже се 
приступ исламу као предмету проучавања, те основне одлике истраживања ислама, 
муслиманских заједница и османског наслеђа на Балкану, с фокусом на Србију. У 
другом делу се представљају радови темата.  

Кључне речи: ислам, муслимани, османско наслеђе, Србија, трансдициплинарност 

Islam, the Individual, and Communities of Practice in Serbia: 
Agents of Change, Conflict, and Cooperation  

The text introduces basic theoretical concepts that are important for understanding the 
conception of the thematic issue, namely transdisciplinarity, cultural heritage, dialogical 
memory, as well analytical categories of individual and community of practice. The 
approach to Islam as a subject of study is further explained. The text then refers on the 
research of Islam, Muslim communities and Ottoman heritage in the Balkans, with the focus 
on Serbia. The second part presents the papers in this thematic issue. 

Key words: Islam, Muslims, Ottoman heritage, Serbia, transdiciplinarity 

 
Ислам, друштвене и културне праксе муслимана, као и културни 

садржаји који се сматрају османским наслеђем, представљају важан део 

                                                        
∗ Овај текст је резултат рада који Марија Мандић реализује у оквиру Балканолошког 
института САНУ и Јадранка Ђорђевић Црнобрња у оквиру Етнографског института САНУ, 
а који су финансијски подржани од Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
Републике Србије. 
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културног континуума Србије и југоисточне Европе.1 Тематом „Ислам, 
појединац и делатне заједнице...“, сада већ другим у низу (уп. Mandić & 
Đorđević Crnobrnja 2019), желимо да допринесемо свеобухватнијем 
разумевању ислама у контексту нашег друштва, затим да прeдставимо нове 
увиде у један део нашег културног наслеђа и друштвене праксе муслимана у 
Србији у одређеном историјском оквиру.2 Поред интердисциплинарности коју 
заступамо, сматрајући да овако широко хронолошки и концептуално 
постављена тема захтева радове различитих усмерења, за темат је важна 
трансдисциплинарност, јер не тежимо само проширивању академских 
сазнања, него холистичком приступу и друштвеном ангажовању (Filipović 
2015), позивајући на промишљање активне улоге појединаца и заједница у 
покретању промена, изазивању сукоба и успостављању сарадње не само 
између хришћана и муслимана у Србији, него и шире – између друштвених 
актера који имају непосредан или посредан контакт са исламом и 
муслиманима.  

Трансдициплинарност у приступу условљена је и супротстављањем 
различитих идеолошких перспектива и интереса у изучавању културног 
наслеђа,3 одређених друштвених појава и пракси у прошлости и садашњости. 
С једне стране, елите и доминантно становништво југоисточне Европе заузеле 
су негативан став према исламу, османској прошлости и наслеђу као извору 
озбиљне трауме због бројних насиља, неправди и губитка независности 
средњовековних држава на овом подручју (Sakellariou 2017, 513–514). С друге 
стране, након повратка самосталности својих националних држава у 19. веку, 
хришћанска већина југоисточне Европе културне форме и садржаје који су 
препознати као османско наслеђе означила је као „стране“ и потиснула их на 
маргину, иако је сама била део тог просторног, културног и језичког 
континуума (Todorova 1997, 178; Elbasani & Tošić 2017, 502). Балкански 
дискурс деосманизације је, свакако, добрим делом настао под утицајем 
друштвено моћнијег дискурса „хришћанског центризма“ и оријентализма 

                                                        
1 У тексту користимо наизменично географске ознаке југоисточна Европа и Балкан као 
синониме. Употреба обе одреднице има своју традицију и обе могу имати позитивне, 
негативне или неутралне конотације, у зависности од друштвеног и историјског контекста 
(Todorova 1997).  
2 У темату су заступљени радови у којима се обрађују теме из периода од 17. до 20. века, 
као и оне које се везују за садашњост.  
3 Културно наслеђе, културна баштина или културно добро (енг. cultural heritage) јесу 
синонимни изрази за физичке објекте, нематеријалне форме и садржаје који припадају 
некој заједници или друштву, наслеђени су од претходних генерација и сматрају се 
значајним за друштвену кохезију и креирање колективних и индивидуалних идентитета. Не 
убраја се свако наслеђе у културно наслеђе, већ је оно производ избора који врши 
заједница или неки њени припадници. Културно наслеђе се дели на материјално (нпр. 
зграде, објекти, споменици, уметничка дела итд.), нематеријално (нпр. језик. фолклор, 
традиција, музика итд.) и природно (пејзажи и биодиверзитет). У културно наслеђе једног 
друштва, поред наслеђа националне већине, убрајају се и наслеђа свих националних, 
етничких и верских заједница које чине то друштво (уп. Silverman 2010). Концепт 
османског културног наслеђа објашњавамо ниже у тексту. 
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Европе (Said 1994), будући да су се балканске државе и њихове елите од 18. 
века развијале под директним утицајем западних држава. Циљеви 
трансдисциплинарних подухвата, попут овог темата, стога јесу усмереност ка 
дијалошком сећању, којe укључује различите наративе и перспективе 
(Assmann 2015),4 (ре)интеграција дела културног наслеђа које је означено као 
„страно“, а пре свега отвореност за друштвени дијалог.  

У наслову реферишемо на појединца и делатне заједнице, које 
користимо као аналитичке категорије. Истицање улоге појединца сматрамо 
важним, имајући у виду тежњу друштвених и хуманистичких наука да се 
ограничене групе узимају као основни конституенти и главни протагонисти 
друштвеног живота, као и основне једнице анализе, како је то уочио Роџер 
Брубејкер, назвавши ту методолошку оријентацију „групизмом“ (енг. 
groupism, Brubaker 2004, 8). У том смислу, он је дао предност проучавању 
колективног идентитета, без нужног увођења категорије групе. Сматрамо да 
агентивност појединаца и њихов однос према колективним идентитетима 
треба изнова наглашавати и проучавати (Amit & Dyke 2006). Термин делатне 
заједнице (енг. community of practice) уведен је да би означио заједнице које 
током међусобног општења и заједничког деловања утврђују одређене начине 
поступања, мишљења, вредновања и односа моћи (Eckert & McConnell-Ginet 
1992).5  

*** 

Ислам – монотеистичка религија која потиче од учења пророка 
Мухамеда из 7. века – успоставља широк и разнолик друштвени и културни 
круг заједница и појединаца, чије је мишљење, живљење и деловање 
обележено посредном или непосредном везом с овом религијом. Муслимани 
се сматрају делом једне религијске заједнице (umma), али исто тако се у 
њиховим религијским праксама усвајају и изражавају особености локалних 
средина у којима живе, а које се међусобно разликују у демографском, 
етничком, културном, друштвено-идеолошком и геополитичком погледу. 
Антрополози и теоретичари културе већ дуго расправљају о исламу као 

                                                        
4 Алеида Асман је разрадила концепт дијалошког сећања (енг. dialogic memory), у коме 
заговара заокрет у односу на стару политику сећања, која се огледа у конструисању 
монолошких националних (етничких, политичких итд.) наратива с јасно означеном 
поделом улога агресора и жртве. Насупрот томе, дијалошко сећање интегрише две или 
више перспектива у односу на неко заједничко наслеђе трауматичне прошлости. Тако, две 
или више заједница могу ићи ка дијалошком сећању тако што укључе перспективе свих 
страна у односу на заједничку прошлост. Асман сматра да дијалошко сећање има 
друштвено-трансформативну моћ и може бити основ помирења заједница сукобљених око 
интерпретације прошлости (Assmann 2015, 208). 
5 Делатне заједнице могу бити како – већ концептуално устаљене – националне, етничке, 
верске, фамилијарне и говорне заједнице, тако и пословне, комшијске, интересне или неке 
друге ad hoc групе, укључујући у свој оквир, поред осталог, флексибилност, флуидност и 
динамичност, као пратеће појаве касног капитализма (в. Ilić [Mandić] 2014, 136).  
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предмету истраживања и слажу се да га треба проучавати у контексту 
његових плуралних живљених традиција (уп. Tapper 1995; Bowen 2012; Sunier 
2014; Buitelaar 2017), међутим није јасно како приступити дебатама и 
праксама којима је „исламска ортодоксија“ у првом плану, а које чине важан 
део бивања муслиманом (Schielke 2018). Иако се ислам схвата и као 
дискурзивна традиција утемељена у религијској догми, која се прихвата или 
одбацује, савремена проучавања како ислама тако и других религија и 
традиционалних верских заједница узимају у обзир процесе модернизације, 
секуларизације, хибридизације и сл. (уп. Asad 2003; Kersten, 2009; Van Nieu-
wkerk, LeVine & Stokes 2016; Ahmad 2017). У нашој средини студије о исламу 
јесу интердисциплинарни, махом теоријско-критички подухвати, који спајају 
религиолошки и филолошко-оријенталистички, социолошки и антрополошки 
приступ (уп. Tanasković 2000; Vukomanović 2007; Đorđević, Todorović & Mi-
trović 2007a; Đorđević, Todorović & Mitrović 2007b; Vukomanović 2011; Pišev & 
Milenković 2013; Božović, Teodosijević & Kostić 2013; Božović 2015; Jovanović 
2017; Pišev 2018; Tanasković 2018; Halilović 2019 итд.).  

Читав низ запажених студија бави се исламом и муслиманима у 
југоисточној Европи, истражујући посебност балканског ислама и 
муслиманских заједница и њихову улогу у изградњи европског ислама, однос 
са хришћанским заједницама и Европском Унијом, однос религијског и 
националног идентитета, локалнo контекстуализоване идентитете појединаца 
и заједница, савремене миграцијске и транснационалне процесе (уп. Popovic 
1986; Bougarel, Helms & Duijzings 2007; Voss & Telbizova-Sack 2010; Elbasani 
& Roy 2015; Merdjanova 2016; Bougarel 2017; Elbasani & Tošić 2017; Clayer 
& Bougarel 2017; Račius 2020 итд.). У нашој средини такође постоји 
интересовање у етнологији и антропологији, фолклористици и лингвистици, 
мада можда још увек недовољно изражено, за теме, појединце и заједнице које 
имају везе с исламом и културним и друштвеним праксама муслимана.6 Овом 
приликом нас простор који имамо на располагању наводи на то да 
реферишемо само на поједине радове из скорашње продукције (уп. Sikimić & 

                                                        
6 Према Попису 2011, Републикa Србијa има 7.186.862 становника; 6.079.396 (84.59%) 
изјаснило се као православни хришћани, 356.957 (4.97%) као римокатолици, 71.284 (0.99 
%) као протестанти, 222.828 (3.1%) као муслимани, 578 (0.01%) као припадници јудаизма, 
и 5% се није изјаснило или су одредили припадност верској заједници која не постоји у 
пописним категоријама. Грађани који су се изјаснили као муслимани су по свом етничком 
и националном опредељењу разносврсни. Најбројнија је заједница Бошњака, који, према 
Попису, чине 64.9% укупног муслиманског становништва у Србији; 16.4% су Роми, 9.3% 
су Муслимани (као „национално“ или „етничко“ одређење), 3.2% Горанци, 1.9% Албанци, 
1.2% Срби, 0.8% Египћани, 2.4% други (Đurić et al. 2014, 188). Постоји скоро апсолутна 
подударност између етничке и верске идентификације међу Бошњацима (99.51%) и 
Муслиманима (као „националне“ одреднице) (93%), док се 71% Албанаца и 25% Рома 
изјашњава као муслимани. Према законима Републике Србије, 33 језика је било одређено у 
оквиру категорија за пописивање; муслимани су се углавном изјашњавали као говорници 
српског, албанског, босанског, ромског или турског језика (Đurić et al. 2014, 188–193). О 
положају муслимана у Србији, уп. Mušović 1996; Đorđević 2007. 
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Hristov 2007; Todorović 2007; Zlatanović 2008; Blagojević 2008; Gavrilović 2013; 
Pavlović et al. 2015; Delić 2016; Đorđević, Gavrilović & Prodanović 2017; Aksić 
2017; Mandić 2018; Čvorović 2019; Jovanović 2019; Đorđević Crnobrnja 2020 
итд.). 

Однос према културним формама и садржајима који се везују за 
османски период јесте једна од важних тема у оквиру овог темата. Под 
османским наслеђем у овом темату подразумевамо културно наслеђе које 
води порекло из османског доба, а које је наставило да се развија у виду 
разних културних форми и садржаја као интегрални део културних и 
друштвених пракси на простору Србије. Османско наслеђе се огледа у језику, 
фолклору, традицији, музици, књижевности, кулинарству, урбанизму, 
архитектури итд. У досадашњим проучавањима уочавају се два основна 
приступа том наслеђу: одбацивање и интернализација. Поменути балкански 
дискурси „деосманизације“ настају након ослобађања од османске владавине 
и стицања независности. У тим наративима, Турци заузимају позицију 
конститутивног али „непријатељског Другог“, док се оријентално, ислам, 
османско, источно, назадно и понекад, парадоксално, балканско сматрају 
делимично преклапајућим синонимима, и супротстављају европском, 
хришћанству, преосманском, западном, модерном (Todorova 1997, 180–181; 
Todorova 1996). Како Тодорова наводи, ова дихотомија је идеологизована и 
типична за европске и балканске дискурсе 18. и 19. века, а заснована на 
уверењу о некомпатибилности хришћанства и ислама (Todorova 1997, 162). 
Поред тога, однос према османском наслеђу може бити и интернализација, тј. 
присвајање и интегрисање осмамнске културе, која се, за разлику од 
деосманизације, одвија скривено и није рационализована, а огледа се у 
синкретизму турске, исламске и византијске традиције (уп. Zirojević 2018a), и 
то посебно у музици, кулинарству (уп. Zirojević 2018b), лексичким 
позајмљеницама (уп. Petrović 2012; Đinđić 2013) итд. У нашој научној 
заједници постоји значајан допринос историчара и оријенталиста на теме 
османске прошлости и османског наслеђа Балкана и Србије, с тим што на 
овом месту, због ограниченог обима текста, реферишемо само на поједине 
рецентне студије (уп. Bojanić-Lukač & Đorđević 1984; Tričković 1998–1999, 
Vasić 2005; Fotić 2005; Zirojević 2009; Marinković 2009; Katić 2012; Katić & 
Katić 2014; Amedoski & Petrović 2018; Šaljić Ratković 2020 итд.). Поред тога, 
треба свакако поменути и академски рад и издања у Новом Пазару.7 

На крају, рад на темату нас је утврдио у уверењу да ислам, као и 
друштвене и културне праксе које се везују за муслимане, није оправдано 
сагледавати кроз дихотомизирану визуру „добро/лоше“, „пријатељско/не-
пријатељско“, „наше/страно“ итд., јер је у питању изузетна сложеност 
друштвених и културних односа и пракси, како у прошлости тако и у 
садашњости, која имплицира сагледавање различитих нивоа и аспеката. 

                                                        
7 Уп. Историјски архив „Рас“: https://www.arhivrasnovipazar.com/izdavacka-delatnost/; Музеј 
„Рас“ Нови Пазар: https://muzejnp.rs/; Годишњак Новопазарски зборник:  
https://muzejnp.rs/digitalna-biblioteka/novopazarski-zbornik (приступљено 4.12.2020) 
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Поготово ако настојимо изградити критички однос према себи, а не само 
према Другом, те допринети (само)разумевању плуралног друштва. 

*** 

Темат се састоји од једанаест радова. У њему су заступљени радови из 
етномузикологије, књижевности, етнологије и антропологије, теорије културе, 
историје и социологије. Редослед прати наслов темата, почевши од радова 
који указују на улогу ислама у културним и друштвеним праксама муслимана 
(Никшић, Ујкановић, Баћићанин), те на савремене културне праксе 
муслиманских заједница (Аксић, Ранковић), као и на синкретизам османског 
наслеђа и популарне културе (Шентевска). Следе радови историчара који 
представљају граничне области, каква је била Србија у 18. веку и транзиционо 
доба (Павловић), те значајне и необичне улоге појединаца у историјским 
догађањима (Савић, Миладиновић). Темат затварају радови који указују на 
динамику односа на релацији мањина–већина у модерном оквиру нације-
државе (Колај Ристановић) и транснационалних миграција (Јовановић 
Ајзенхамер).  

Рад „Езан код Бошњака у Србији“ Наке Никшић отвара темат. 
Ауторка, уз релевантну литературу и етномузиколошке теренске записе 
извођења езана, користи интердициплинарни приступ у сагледавању езана, 
његовог значаја и улоге у култури Бошњака на подручју Новог Пазара и 
околине. Овај рад даје допринос разумевању исламске религијске праксе и 
традиције, сагледавајући езан као део нематеријалне културе Бошњака. 
Ауторка наводи да је езан углавном био књижевна инспирација, али не и 
предмет научног истраживања, с обзиром на то овим радом настоји да 
направи корак напред у том погледу.  

Из рада „Мићо Љубибратић, први преводилац Кур’ана на нашем 
говорном подручју“ сазнајемо да је преводилачки процес Кур’ана започет 
Љубибратићевим преводом. Енвер Ујкановић се осврнуо на историјске 
околности у којима је започет поменути превод Кур’ана. Рад је посвећен 
једном истакнутом појединцу – Мићи Љубибратићу, а заснива се на 
контрастивној лексичко-семантичкој анализи превода лексике Кур’ана Миће 
Љубибратића и Бесима Коркута. Допринос овог рада огледа се у сагледавању 
утицаја Љубибратићевог превода на каснији развој и ток превођења Кур’ана 
на нашем говорном простору.  

„Хисторијски преглед развоја мевлуда, најпопуларније поеме у 
алхамијадо књижевности“ следећи је у низу радова који нам представља 
одлике исламске културе и традиције. Мевлуд је поема о рођењу посланика 
Мухамеда. Фуад Баћићанин наводи да је певање и обележавање његовог 
рођендана део традиције муслимана која се развија након Посланикове смрти. 
Аутор нам уједно указује на значај и улогу коју извођење мевлуда има у 
животу и култури Бошњака, али и других муслимана који живе на простору 
Србије. У раду се примењује интердисциплинаран приступ – прати се 
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историјски развој мевлуда и осветљава се његова књижевно-историјска 
позицију у оквиру алхамијадо књижевности.  

Нина Аксић у свом раду „Прослава ислaмских празника у верској 
пракси Бошњака у Новом Пазару – етно-антрополошки контекст“ у фокус 
ставља прослављање Рамазанског бајрама с рамазанским постом, који му 
претходи, те прославу Курбан-бајрама и Мевлудских свечаности код Бошњака 
с подручја Новог Пазара. Период социјализма представља хронолошку 
окосницу, с тим да се путем анализе наративног дискурса саговорника, 
забележеног током теренских истраживања, и консултовањем архивске грађе, 
прате промене у форми и садржају прославе поменутих празника, које настају 
услед утицаја друштвених, економских и политичких фактора, што 
представља један од доприноса етнолошких истраживања у разумевању 
друштвених и културних пракси муслимана у Новом Пазару и околини.  

Рад „Читање музичких искустава жена из Горе“ Сање Ранковић 
значајан је због упућивања на музичко фолклорно наслеђе горанске заједнице, 
првенствено оног његовог сегмента који се односи на традицију женског 
певања. Период социјализма и постсоцијализма представља хронолошку 
окосницу истраживања. Ауторка је настојала да у етномузиколошком 
контексту, анализом музичких искустава осветли улогу и положај Горанки у 
оквиру сопствене заједнице. Важан сегменат рада представља анализа и 
интерпретација горанске музичке традиције жена у јавној сфери. Тим путем се 
апострофира улога коју певање жена има за њихов родни идентитет и 
промоцију горанске културе у ширим друштвеним оквирима.  

Ирена Шентевска у раду „Сав тај турбан-фолк: оријентализам и фолк 
музика у Србији“ анализира одабране академске и медијске коментаре и тим 
путем указује на преокрете у рецепцији српско-босанског састава „Јужни 
ветар“, међу актерима различитих сегмената музичке индустрије. Дискурс 
који прати посматра као индикатор промена у рецепцији османског наслеђа и 
савремених утицаја „Оријента“ у српској култури, али и на ширем подручју 
Балкана. Ауторка то тумачи као покушај аутолегитимације на савременој 
музичкој сцени, на којој се у глобалном контексту оријенталистичке поделе на 
„Запад“ и „Исток“ непрестано оспоравају и доводе у питање. Према њеном 
мишљењу, кључни обрт у овом процесу настаје када се формира становиште 
према коме „Јужни ветар“ и „турбан-фолк“ треба посматрати као део 
културног наслеђа Србије.  

С радом Мирослава Павловића „Османска владајућа елита у 
Смедеревском санџаку у 18. веку“ отварамо историјски блок радова. Писан је 
на основу истраживања примарних историјских извора и архивског рада, рад 
предочава особености транзиционог периода Османског царства (17–18. век). 
Наведено је подразумевало удруживање владајуће муслиманске елите и 
формирање политичких савеза ради стицања моћи и новца. Политички сукоби 
су једно од обележја ових промена. Улога муселима, капетана или војвода 
зависила је од карактера османске управе у провинцији (санџаку), због чега 
студије случаја доприносе сагледавању укупне организације османске локалне 
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власти. Овај рад, тако, додатно осветљава период наше историје, који је 
иначе, због свог граничног и транзициног карактера, сложен за разумевање. 

Александар Савић је у свом раду „Марашли Али-паша, београдски 
мухафиз и мутесариф Смедеревског санџака (1815–1821)“, користећи 
необјављене и објављене историјске изворе, релевантну литературу, али и 
ангедоте, представио истакнутог појединца Марашли Али-пашу и његову 
политичку улогу мухафиза Београда и мутесарифа Смедеревског санџака. 
Аутор истиче да је на почетку управе Марашли Али-паше успостављена 
двојна српско-османска власт у Смедеревском санџаку и да је то био почетни 
корак у борби за аутономију српског народа (1815–1833). 

Историјски блок се завршава радом Јова Миладиновића „Shifting State 
Loyalty: The Case of an Officer Şerefeddin or Milan Milovanović“ („Мењање 
државне лојалности: Студија о официру Шерефедину, односно о Милану 
Милановићу“). Аутор путем анализе архивске грађе, која се налази у 
Аустрији, Црној Гори, Србији и Турској, указује на животни пут османског 
официра Шерефедина, који је током Балканских ратова (1912/13) приступио 
војсци Краљевине Србије, након што је прихватио хришћанство. 
Миладиновић овом студијом случаја показује да лојалност према држави није 
дата ни фиксирана, већ да је подложна променама. Уједно напомиње да је 
одлука Шерефедина да се придружи до тада непријатељској војсци зависила 
од друштвеног контекста и личних околности, и да стога треба да буде 
разматрана у датом тренутку када је донета. Аутор напомиње да овај случај не 
представља типичну биографију, већ епизоду, а сличне животне ситуације су 
евидентиране у различитим контекстима широм света. Ипак, ова животна 
прича нам служи да редефинишемо теоријско схватање лојалности и 
припадања, као и динамичност ових категорија.  

Ирена Колај Ристановић у свом раду „ʽГајретʼ о садржају школских 
уџбеника и утицају на муслиманску омладину: прилог проучавању 
међурелигијског дијалога у Краљевини СХС / Југославији“ узимајући у обзир 
историјске, друштвене и културне особености одређеног времена и простора, 
апострофира међурелигијски дијалог. Рад представља интердициплинарну 
анализу, у којој ауторка консултује примарне историјске изворе, Кур’ан и 
релевантну литературу, доприносећи разумевању . Из рада сазнајемо да је, 
према мишљењу чланова друштва „Гајрет“, садржај оних уџбеника за основну 
и средњу школу (1932–1935), који су обухватали елементе из области 
исповедања вере хришћана доводио у „забуну омладину“ која је исповедала 
исламску веру. Министарство просвете Краљевине Југославије је, с обзиром 
на то, показало спремност да уклони спорне садржаје из уџбеника, истиче 
Колај Ристановић.  

Темат закључујемо радом Наташе Јовановић Ајзенхамер „Ислам ante 
portas: примена Бауманове теорије о странцу на анализу социјалне дистанце 
према муслиманским мигрантима у Србији“, који са социолошког аспекта 
сагледава актуелну политичку, друштвену, економску и културну климу у 
контексту мигрантске кризе у Србији, у 21. веку. Допринос овог рада свакако 
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представља појашњење Бауманове хипотезе о односу према странцима, као и 
сагледавање могућности њене примене у анализи односа грађана Србије 
према мигрантима који долазе са Блиског истока. У питању је анализа 
секундарне грађе (резултати истраживања јавног мњења у Србији), која је 
ауторки послужила као почетна оријентација за нека будућа истраживања.  

Радовима који се налазе у темату близак је и приказ књиге Фахрудина 
Кладничанина: Печа (Нови Пазар 2020), који је припремила Драгана Пејовић, 
а који даје увид у то како су муслиманке у Новом Пазару и околини 
доживљавале промене које је донео Закон о забрани ношења зара и фереџе. 
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