
Табела 5.1 Спецификација  предмета  на студијском програму докторских студија 

Назив предмета: ХЛАДНОРАТОВСКИ СВЕТ 

Наставник или наставници: Радина Вучетић 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 10 

Услов: Редован упис докторских академских студија историје. Знање енглеског језика. 

. 

Циљ предмета 
Упознавање студената са најважнијим процесима и догађајима светске политике, развоја друштва, 

привреде, економије, науке и културе за време Хладног рата. Циљ курса је развијање критичког мишљења 

код студената о природи Хладног рата, његовим узроцима и његовим последицама. 

 

Исход предмета  

Да сутуденти стекну знања која ће им омогућити да критички и аналитички просуђују о узроцима и 

последицама Хладног рата, као и о томе како је Хладни рат утицао на поједница, друштво и међународне 

односе. 

 

Садржај предмета 
 

У оквиру курса, студенти ће кроз борбу „за срца и душе“ зараћених страна у Хладном рату, пратити 

политичке, економске, културне и друштвене промене у свету од 1945. године до краја 20. века.  

Идеолошки сукоб Истока и Запада биће анализиран кроз политику (узроци Хладног рата; загревање 

Хладног рата; вруће кризе Хладног рата, детант; крај Хладног рата и постхладноратовски свет), културу 

(култура као пропаганда; културни Хладни рат; уметници и дисиденти...) и друштвене промене (страх од 

бомбе; утицај науке и технологије; економски системи, потрошачко друштво...). Посебна пажња биће 
посвећена и Хладном рату у Трећем свету. 

Теме у оквиру курса ће бити обрађене мултидисциплинарно, кроз рад на различитим врстама историјских 

извора (ахивска грађа, филм, књижевност, сликарство, музика...)  

 

 

Препоручена литература  

 
Gedis, Dž. L., Hladni rat, Beograd 2003. 

Painter, D.S., Hladni rat, Zagreb 2002. 

Vestad, O. A, Globalni Hladni rat. Intervencije u Trećem svetu i oblikovanje našeg doba, Beograd 2008. 

Leffler, Melvyn P., Westad, Odd Arne (eds.), The Cambridge History of the Cold War, 1-3, Cambridge University 

Press 2010. 

 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 5 Практична настава: 0 

Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе, активна настава, панел дискусије и стручни разговори (са домаћим и гостујућим 
предавачима), анализа извора, консултације 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе (семинар) – 30; Усмени испит - 70 
 

 


