
Табела 5.2. Спецификација предмета  

 
Студијски програм: Основне академске студије историје 

Назив предмета: КУЛТУРА И ПОЛИТИКА У 20. ВЕКУ 

Наставник/наставници: Милан Ристовић 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: За студенте историје, услов је да су положили Савремену историју Европе, Амерички 20. век и 

Историју глобализације и познавање једног страног језика. 

Циљ предмета 

Упознавање студената са основним аспектима односа културе и политике у 20. столећу, њиховом 

међуодносу, утицајима, преплитањима. Утицај идеологије на културну политику. Култура као контрапункт 

идеологији или њено средство. 

Исход предмета  

Омогућити студентима да стеченим фондом знања о теми курса изводе комплексније  закључке, 

самостално се баве неким од њених сегмената у својим писменим радовима, врше критички избор 
релевантне литературе и дискутују о теми. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Односи културе и политике у 20. веку предсваљају једну од најкомплекснијих тема савремене историје. 

Појава «ангажоване уметности» у њеним разнородним видовима, преплитање политике и идеологије и 

њихово наметање, инструментализација или сукобљавање са широко схватаним пољем културне 

делатности дају снажан печат односима политике и културе. «Подржављење» културе и њена 

идеологизација такође су карактеристике овог проблема као и њена идеологизација не само у тоталитарним 

режимаима 20. века. На пољу кзлтуре такође се сукобњавају али и прожимају различита вођења њене улоге 

и места у савременим друштвима. Појава масовне културе, слобода културног деловања, покушаји њеног 

контролисања, претварање у оруђе идеолошке борбе (у тоталитарним режимима, за време хладног рата, на 

пример), нека су од питања која се обрађују на курсу. 

Практична настава  
Вежбе 

Литература  

Општа обавезна литература: 

Ерик Хобсбаум, Доба екстрема, Београд 2002   

C. F. Ware, Dvadesto stoljeće 1-4, Zagreb 1969.   

Општа допунска литература: 

Пјер Ренувен, Европска криза и Први свјетски рат, Загреб 1965   

Џон Робертс, Европа 1880-1945, Београд 2002   

А.Џ. П. Тејлор, Борба за превласт у Европи 1848-1918, Сарајево, 1968.   

Андреј Митровић, Време нетрпељивих. Политичка историја великих држава Европе 1919-1939, Београд, 
Београд, 1974 (друго издање: Подгорица 1999)   

Чедомир Попов, Од Версаја до Данцига, Београд, 1978.   

Валтер Лакер, Историја Европе 1945-1992, Београд 1999   

Питер Калвокорези и Гај Винт, Тотални рата, Београд 1987   

Михаел Гелер, Александар Некрич, Утопија на власти. Историја Совјетског Савеза, Подгорица 2000.  

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

Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе, активна настава, панел дискусије и стручни разговори (са домаћим и гостујућим 
предавачима), активан рад са изворима, консултације 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања  писмени испит  

практична настава 40 усмени испт 60 

колоквијум-и  ..........  

семинар-и    

 


