
Табела 5.2. Спецификација предмета  

 
Студијски програм: Основне академске студије историје 

Назив предмета: ПОЛИТИЧКИ ФЕНОМЕНИ САВРЕМЕНОГ ДОБА 

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 са основним процесима и појавама 20. века, кроз проблемске целине: Први светски рат, 

међуратна историја, Други светски рат, период „хладног рата“. Биће обухваћена проблематика везана за 
политичку и историју идеја. 

Исход предмета  

оспособљеност за фактографско, концептуално и проблемско разумевање, анализу и обраду научних 
проблема, процеса и појава из савремене историје . 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Курс је посвећен неким од најважнијих процеса и појава које су обележиле историју 20. века. Предавања су 

подељена на хронолошке и проблемске целине: период Првог светског рата, историја међуратне Европе и 

ваневропског света, Други светски рат, период „хладног рата“. Пажња ће бити (поред разматрања узрока, 

последица и тока два светска рата, као преломних догађаја у 20. столећу)  бити  посвећена ширем кругу 

питања из политичке историје Европе и кључних држава ваневропског света, укључујући утицаје и 

настанак различитих идеолошких и политичких покрета. Биће разматрана питања привредне историје 

(привредни трендови, економске кризе и напори за њихово превазилажење, утицај ратова и идеолошких 
„модела“на привреду.  

Практична настава  

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

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    

 


