
Табела 5.2. Спецификација предмета  

 
Студијски програм: Основне академске студије историје 

Назив предмета: ХОЛОКАУСТ 

Наставник/наставници: Милан Ристовић 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: Положени испити из Савремене историје Европе, Америчког 20. века и Историје глобализације. 

Циљ предмета 

Упознавање са историјом феномена: Холокауст је једна од преломница у модерној историји: по својим 

карактеристикама, обиму страдања јеврејског народа у Европи као колективитета, по методологији 

извршења, броју жртава, структури извршилаца и помагача, географској распрострањености. Он је утицао 

на схватања историје, постао предмет социологије, теологије, психологије. Указати на утицаје промене 

ракурса размишљања о резултатима тоталитарних идеологија и покушаја њиховог остварења у Другом 

светском рату. 

Исход предмета  

Упознавање са једним од кључних феномене Другог светског рата и целокупне историје 20. века и његовим 

местом не само историографији, већ и друштвеном, културном и политичком утицају. Подстицање на 

аналитичко и критичко размишљање о овом комплексном феномену, његова контекстуализација-кроз 

наставу и семинарске вежбе.  

Садржај предмета 

Теоријска настава 

На курсу ће посебна пажњу да буде посвећена изворима, идеолошким, политичким културолошким 

расизма и антисемитизма у Немачкој и другде у Европи током прве половине 20. века, затим, Другом 

светском рату као општем контексту који је створио услове за масовно, „индустријско“ убијање јеврејског 

становништва у окупираној Европи (у свим његовим фазама) са специфичностима у свакој од земаља на 

чијој се територији одвијао. Такође биће разматрано питање утицаја овог феномена на стварање 

међународног правног система и његове примене (суђење у Нирнбергу, Ајхманов процес и др), као и стање 

у историографији, утицају ревизионизма и негације Холокауста.     

Практична настава  

Коришћење, на вежбама објављених докумената, њихова анализа, употреба документарног филмског и 

другог визуелног материјала (студентске презентације на задате теме о Холокаусту), краћи есеји, или 

семинарски радови. 

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

Методе извођења наставе 

Усмена предавања, уз кориштење визуелног материјала (презентација), разговор са студентима, 

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    
 


