
Табела 5.2. Спецификација предмета  

 
Студијски програм:  Основне академске студије историје 

Назив предмета:  УВОД У ИСТОРИЈСКЕ СТУДИЈЕ 

Наставник/наставници: Чедомир Антић 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: Уписане основне студије историје. 

Циљ предмета 

Усвајање начелног критичког става и развијање способности самосталног размишљања, израженог у 

усменом и писаном облику, уз поштовање другачијег мишљења; вежбање вођења стручних дијалога; 
вештина вођења бележака и прављења исписа из литературе и извора. 

Исход предмета  

Усвајање начелног критичког става и развијање способности самосталног размишљања, израженог у 

усменом и писаном облику, уз поштовање другачијег мишљења; вежбање вођења стручних дијалога; 
вештина вођења бележака и прављења исписа из литературе и извора. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Путем предавања и вежби студенти се упознају са основним поставкама историјске науке, најважнијим 

појмовима, научним поступцима, историјском грађом, научном историографијом и њеним хронолошким 
развојем до савременог доба.  

Практична настава  

Практични део обухвата рад у архиву, анализу извора и претраживање релевантних страница на интернету. 

Литература  

Чедомир Антић, Увод у историјске студије, Београд, 2017. 

Džon Toš, U trаgаnju zа istorijom, Ciljevi, metodi i novi prаvci u proučаvаnju sаvremene istorije,  Beogrаd, 2008. 

 F. Arijes, Vekovi detinjstva, Beograd 1973.  

Veronikа Sаl (Priređ.), Istoričаri, Beogrаd, 2008. 

 Piter Berk, Istorija i društvena teorija, Beograd 2002. 

Erik Hobsbaum, O  istoriji, Beograd 2003. 

Simа Ćirković, O istoriogrаfiji i metodologiji, Beogrаd 2007. 

Rihаrd vаn Dilmen (Priređ.), Istorijа, Leksikon pojmovа, Beogrаd, 2010. 

Erik Brаjzаh, Istoriogrаfijа, stаri vek, srednji vek, novo dobа, Beogrаd, 2009. 

Rаdivoj Rаdić, Srbi pre Аdаmа i posle njegа, Beogrаd, 2006. 

Fernаn Brodel, Spisi o istoriji, Beogrаd 1992.  

Andrej Mitorvić, Klio pred iskušenjima i raspravljanje sa Klio, Beograd 2001. 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе, архивска пракса 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 12 писмени испит / 

практична настава  усмени испт 50 

колоквијум-и 25 ..........  

семинар-и 13   
 


