
Табела 5.2. Спецификација предмета  

 

Студијски програм : Основне академске студије историје 

Назив предмета: АМЕРИЧКИ 20. ВЕК 

Наставник/наставници: Радина Вучетић 

Статус предмета: Обавезни 

Број ЕСПБ: 5 

Услов:  

Курс је намењен студентима треће године уписаним на Одељење за историју.  Потребно је да су студенти 
положили све испите из прве године. Пожељно је знање енглеског језика.  

Циљ предмета 

Упознавање студената са историјом америчке политике, културе и друштва у 20. веку. Циљ курса је 
развијање критичког мишљења код студената о кључним процесима америчке историје 20. века, као и да 

студенти разумеју како су се мењале америчка спољна и унутрашња политика у 20. веку, и како су ове 
промене утицале на појединца, друштво и међународне односе. 

Исход предмета  

Oспособљеност за разумевање, критичку анализу и самостално описивањe основних проблема, процеса и 

појава везаних за историју Америке у 20. веку на фактографском, концептуалном и проблемском нивоу, на 
основу савремених резултата научних истраживања. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Кроз курс ће се пратити израстање Америке у водећу светску силу, од 1898. године, до преласка из 20. у 21. 

век. Ово уздизање Америке, утицало је на политику, економију, технологију, културу, али и на менталитет, 

обичаје, понашање и систем вредности друштава и држава на целој планети, због чега се 20. век често 

назива и „амерички век“ (American century). У оквиру курса, биће покривени кључни процеси, догађаји и 
теме, који су учинили да се на претходни век често гледа као на „амерички 20. век“.  

Настава ће обухватити следећа предавања/теме:  

1. Амерички 20. век (уводно предавање)  

2. Амерички политички систем 

3. Успон америчке империје (1898-1945) 

4. Успон америчке империје (1945-2001) 

5. Патриотизам 

6. Демократија и борба за грађанска права 

7. Амерички технолошки успон 

8. Амерички економски успон 

9. Американизација 

10. Америчка култура 

11. Истакнути појединци 

12. Слика Америке у свету 

13. Антимаериканизам 

14. Америка у 21. веку 

15. Резиме курса 

Практична настава  

Теме у оквиру практичне наставе ће бити обрађене мултидисциплинарно, кроз рад на различитим врстама 

историјских извора (документи, филм, књижевност, сликарство, музика...). Свака тема/феномен која је 

рађена на теоријској настави, на практичној ће бити обрађена кроз историјске изворе. На тај начин ће се и 

кроз изворе и кроз релевантну литератру анализирати  амерички успон од 1898. и израстање Америке у 



водећу силу 20. века. 

Литература (обавезна): 

R. D. Šulcinger, Američka diplomatija od 1900, Beograd 2011. 
K. Bigsbi (pr.), Moderna američka kultura, Podgorica 2009.  

H. Zin, Narodna istorija Sjedinjenih Američkih Država: od 1492. do danas, Beograd-Zagreb 2013. 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 1 Практична настава: 2 

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 поена Завршни испит  Поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  

практична настава 20 усмени испт 60 

колоквијум-и 10 ..........  

семинар-и    

 


