
Табела 5.1 Спецификација  предмета  на студијском програму докторских студија 

Назив предмета: РУСИЈА У ИСТОЧНОЈ ЕВРОПИ И НА БАЛКАНУ У 20. ВЕКУ 

Наставник или наставници: Алексеј Тимофејев 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 10 

Услов: Редован упис докторских академских студија историје 

Циљ предмета Развијање општих и специфичних знања, способности и вештина потребних за проучавање 

основних процеса спољнополитичких и дипломатских односа Русије, источноевропских и балканских 

држава и за целовито и компаративно самостално научно истраживање. Развијање општих и специфичних 

знања, способности и вештина потребних за проучавање основних процеса културног развоја држава 

Источне Европе и Балкана и за целовито и компаративно самостално научно истраживање. 

 

Исход предмета Студент је усвојио општа и специфична знања, способности и вештине потребне за 

проучавање основних процеса спољнополитичких и дипломатских односа Русије, источноевропских и 

балканских држава и оспособљен је за целовито и компаративно самостално научно истраживање. 

 

Садржај предмета 
Курс је посвећен историји спољнополитичких, културних и дипломатских односа Русије, 

источноевропских и балканских држава у периоду у  20. веку. Пажња је усмерена на анализу широког 

спектра питања спољнополитичких односа: од питања протектората, дипломатске сарадње, дипломатских 

сукоба, ратних контаката и сарадње током 20. века, формирања совјетске екумене у Источној Европи након 

1945, до распада источног блока 1991. године.  

 

Препоручена литература  
Мирослав Јовановић, Срби и Руси 12-21 век (Историја односа), Београд 2012 

В.Н. Виноградов, Двуглавый российский орел на Балканах, 1683-1914, Москва 2010 

А.Ю. Тимофеев, „Взаимоотношения России и Сербии с конца 12 до начала 20 века”, в: Русские в Сербии, 

Белград 2009, с. 13–46 

Алексије Јелачић, Русија и Балкан: Преглед политичких и културних веза Русије и балканских земаља 866–

1940, Београд 1940 

Мирослав Јовановић (приређивач), Срби о Русији и Русима: Од Елизавете Петровне до Владимира Путина 
(1750-2010) – Антологија, Београд 2011 

 
 

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

Методе извођења наставе 
Предавања и стручни разговори (са домаћим и гостујућим предавачима), активан рад са изворима, 

консултације. 

 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе (семинар) – 30; Писмени испит - 70 

 

 


