
Табела 5.1 Спецификација  предмета  на студијском програму докторских студија 

Назив предмета: ЈУГОСЛОВЕНСКА ДРЖАВА И ИДЕЈЕ 20. ВЕКА 

Наставник или наставници: Александар Животић, Љубодраг Димић, Мира Радојевић 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 10 

Услов: Редован упис докторских академских студија историје 

Циљ предмета  

Проширивање већ усвојених знања из предмета Југословенска дрржава и идеје 20. века. Савлађивање 
релеване литературе, рад на архивским изворима и објављеној грађи, критичко вредновање постојећих 

знања, теоријско-методолошко приступање истраживачким проблемима и исказивање сопственог научног 

мишљења.  

 

Исход предмета  

Формирање научног мишљења, способност вођења стручног дијалога и успостављање критичког односа 

према постојећој литератури, изграђивање историјског мишљења, савлађивање извора и литературе, 

овладавање техникама истраживачког рада. 

 

Садржај предмета 

 

Настава обухвата анализу порекла и корена кључних идеја 20. века (национализам, либерализам, фашизам, 

нацизам, комунизам...) њихову условљеност стањем у друштву великих и малих европских држава. 
Планирамо да пажњу посветимо заводљивости идејних и идеолошких концепата, њиховим креаторима и 

заговорницима, присуству у страначким концептима и државним политикама, сукобима „отвореним“ на 

идејном и идеолошком плану, а окончаним у крвавим ратовима ХХ века. Превасходно нас занима развој 

кључних идеја ХХ века на југословенском тлу, али и компаративно сагледавање идејних и идеолошких 

утицаја који су стизали из Француске, Велике Британије, Немачке, СССР-а, САД, а преламали се у 

оквирима југословенске државе и друштва. Дужна пажња ће бити посвећена како творцима, тако и  

заговорницима идеја које су обележиле ХХ век.  

Настава обухвата рад на историјским изворима, објављеној грађи, периодици и историографској 

литератури која говори о идејама ХХ века и њиховим протагонистима. Предвиђено је да кандидати 

критички износе своје ставове, полемишу, воде креативни дијалог са онима који мисле подједнако као и 

они или заступају различите погледе на прошлост. Намера је да се додатно развија способност кандидата за 

самостални рад, подстиче самостално критичко мишљење, пишу научни и стручни радови путем којих ће 
студенти докторских студија бити у могућности да искажу своје знанје и стручни квалитет. 

 

Препоручена литература  

Избор литературе на докторским студијама врши се у договору ментора и кандидата, а темељи се на 

класичним историјским студијама, иновативним монографијама и савременој научној литератури. 

 

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

Методе извођења наставе 

Предвиђено је следеће: предавања, заједничка и индивидуална истраживања, самостални рад на 

различитим типовима историјских извора, индивидуалне консултације и међусобна размена стечених 

искустава, стручних информација и научног знања. 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Семинарски рад (40 поена), усмени испит (60 поена) 
 
 

 


