
Табела 5.2. Спецификација предмета  
 

Студијски програм: Основне акадамске студије историје 

Назив предмета: МЕСТА СЕЋАЊА: СТРАНИ УТИЦАЈИ У БЕОГРАДУ 

Наставник/наставници: Милан Ристовић, Дубравка Стојановић, Радина Вучетић 

Статус предмета:изборни 

Број ЕСПБ:6 

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

Циљ предмета 

Циљ курса је да се студенти  упознају са историјом Београда кроз анализу комплексних односа историје и 

сећања,  и да науче да критички промишљају стране утицаје у Београду посматрајући и анализирајући 

места сећања. На тај начин, студенти ће на различитим локацијама моћи да прате феномене евопеизације, 
модернизације и глобализације Београда.  

Исход предмета  

На крају курса се очекује да студенти разумеју комплексан однос историје и сећања и да преопознају значај 

страних утицаја на промене Београда у 20. веку. Поред тога, кроз анализу страних утиција, студенти ће 
стећи и нова знања из историјe Београда у 20. веку.  

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Настава на курсу обухвата комбиновање основних теоријских и методолошких приступа у изучавању 
односа историје и сећања са предавањима на локацијама која су важна места сећања и показатељи страних 

утицаја у Београду. Користећи се литературом, и пратећи предавања, студенти ће се упознати са основним 

појмовима, процесима и феноменима културе сећања, мапирајући важна места сећања за историју 

Београда. Феномени европеизације, модернизације, глобализације и појединачних страних утицаја 

анализираће се на самим локалитетима (Универзитетска библиотека, Српско-американска банка, Кнез-

Михаилова, Споменик захвалности Француској, Сајмиште, Дом омладине, Атеље 212...). Поред предавања, 

на сваком месту сећања ће се водити и дискусија о односу историје и сећања/памћења, али и о улози 
страних утицаја у формирању идентитета града и идентитета појединца. 

Практична настава  

У оквиру курса, сваки студент ће радити један самостални истраживачки пројекат везан за мање познато 

место сећања, које је сведочанство о неком страном утицају у Београду, истражујући у Историјском архиву 
града Београда и Завичајном одељењу Библиотеке града Београда.  
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

Теоријска настава/предавања и научно-истраживачки рад. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања  писмени испит 60 

практична настава 40 усмени испт  

колоквијум-и  ..........  

семинар-и    

 


