
Табела 5.2. Спецификација предмета  
 

Студијски програм: Основне академске студије историје 

Назив предмета:  АМЕРИЧКИ ИДЕНТИТЕТ. “ИЗУЗЕТНОСТ”, АСИМИЛАЦИЈА, КУЛТУРНИ 

ПЛУРАЛИЗАМ САД   

Наставник: Никола Самарџић 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов:  

Довољна су знања из опште историје која студетни стичу на претходним годинама. Познавање енглеског 

језика је препоручљиво. 

Циљ предмета 

Циљ курса је да студенткиње и студенти савладају историје феномене које САД чине посебним у односу на 
матрице развоја европских друштава, из којих су непосредно порекле америчке институције и полазишта 

политичке филозофије. Нарочито ће се обратити пажња на верску историју у којој се препознају 

друштвени оквири првих заједница насељеника, потом и културне особине имигрантских група у 19. и 20. 

веку, нарочито у првим генерацијама, док су промене верских опредељења, секташење, уз високу и 

индивидуализирану религиозност, такође америчка изузетност. Затим, историја имиграције која је 

постављала, у свакој наредној генерацији, и у сваком раздољбу које је располагало заједничким основим 

обележјима развоја и друштвених сукоба, искушења која су поново спефицично америчка.  

Исход предмета  

Студетни ће након курса усвојити продубљена знања о посебности историје, институција, друштвених 

односа и економије Сједињених Америчких Држава. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

САД су од друге половине 19. века највећа светска економија, а америчко друштво свет у малом. у САД се 
иселило неколико генерација југословенских народа. САД су одиграле кључну улогу у два светска рата, и 

подржале европско уједињење. САД су, истовремено, предмет контроверзи, у смислу тумачења спољне 

политике, културе, или друштвених посебности, контроверзи које су често испуњене емоцијама или 

предрасудама. Историја САД је изузетно динамична, мада САД као држава, или унија држава, заузимају 

свега четири века, формално од проглашења независности 1776. Већ је француски историчар Алексис де 

Токвил (Демократија у Америци, 1830) приметио да је Америчка револуција, за разлику од Француске, 

изнедрила постојану демократску републику која у Европи нема свога премца. Док је размишљао о 

Америци он се, при том, како је  признао, упорно враћао на саму Француску, и то је остала одлика 

Европљана, да Америку посматрају на основу својих мерила и предубеђења. Додуше, и Токвил је подвукао 

да су САД "изузетне", мада то за њега није значило да су њихово уређење и култура надмоћне. На своју 

"изузетност" Американци су и данас поносни, или се та чињеница подвлачи, и кад се воде расправе о 

утицају САД на будућност човечанства, или о њеним унутрашњим привредним и моралним колебањима.  
Од првобитних тринаест колонија које су се одвојиле од британске матице као неразвијене, руралне 

заједнице, САД су, попут европских западних нација, постале индустријско, урбанизовано и образовано 

друштво. Одлика америчке нације није само њихов етнички и расни састав, који se убрзано мењао 

захваљујући новој усељеничкој политици (1965, a нарочито интензивна до почетка деведесетих), она је 

изузетна и по својим основним вредностима. Амерички индивидуализам заснива се и на личној преданости 

образовању, професији и верском опредељењу. Изузетна религиозност намеће за савремено друштво 

претерано крута морална начела. Превласт индивидуализма наметнула је и строго, са европских 

становишта и претерано сурово деловање владавине права. Американци су суочени и са обесмишљавањем 

моралног поретка који је, у судару пуританског конзервативизма и пословног духа, традиционалних 

вредности и савремене еманципације, нарушен неуспехом опстанка породичних заједница. 

Практична настава  
Студенти ће у извођењу практичне наставе пратити структуру предавања. У оквиру тога студетни 

прикаѕују наслове из дате литературе, тумаче је и припремају презентације и семинарске радове које се 

односе на конкретне историјске проблеме. 
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ISBN 978-86-7549-760-8 COBISS.SR-ID 147841292 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

Предавање, аудио-визуелне презентације, семинари 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 50 

практична настава 20 усмени испт  

колоквијум-и  ..........  

семинар-и 20   

 


