
Табела 5.2. Спецификација предмета  

 
Студијски програм: Основне академске студије историје 

Назив предмета: РАДИОНИЦА ИСТОРИЈЕ 

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 упознавање студената са различитим приступима који се користе у историографији 20. века. 

Кроз упознавање са различитим врстама историјских извора и нових методолошких приступа и теоријских 

праваца, као и  кроз теоријско-практичан рад, студенти треба да се оспособе за самостално истраживање и 
писање завршног рада. 

Исход предмета  

Студенти су по завршетку курса оспособљени за примену теоријског модела и различитих методолошких 
приступа у истраживању проблема и разумевању историјских процеса савременог доба.   

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Курс обухвата предавања о најновијим дометим а светске историографије о 20. веку, о новим 

историографским приступима и историографским правцима, о методологији изучавања историје 

савременог доба, о историјским изворима и њиховој употреби, о областима проучавања 20. века 

(политичка историја, друштвена историја, културна историја, економска историја, војна историја, историја 

рода, историја приватног живота, усмена историја …). Важан део теоријске наставе представља и део курса 
посвећен дигитализацији и историографији. 

Практична настава  

Практична настава обухвата рад на историјским изворима (архивска грађа, штампа, дневници и мемоари, 

фотографија, филм, карикатура, усмена историја, музика, уметничка дела, стрип, материјална култура) и 

праксу у институцијама од значаја за њихов рад (Историјски архив Београда, Архив србије, Архив 

Југославије, Музеј Југославије, Завичајно одељење Библиотеке града Београда). Практична настава 
обухвата и обуку студената за електронско претраживање грађе и литературе и коришћење важних портала 
за историју 20. века.  

Литература:   

Ćelstali, Knut, Prošlost nije više što je nekad bila, Beograd 2004. 

Igers, Georg, Istorijska nauka u 20. veku: kritički pogled u međunarodnom kontekstu, Beograd 2014. 

M. Jovanović, R. Radić, Kriza istorije, Beograd 2009. 

Mitrović, Andrej, Raspravljanja s Klio, Sarajevo 1991. 

Mitrović, Andrej, Klio pred iskušenjima i raspravljanja sa Klio, Beograd 2001.  

Bentley, Michael (ed.), Companion to Historiography, London, New York: Routledge, 2006.  

Dobson, Miriam (ed.), Reading Primary Sources: The Interpretation of Texts from Nineteenth and Twentieth 
Century History, London: Routledge, 2008. 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: Практична настава: 

Методе извођења наставе 

Настава обухвата предавања, вежбе (дискусија и презентација рада), практичан рад и индивидуалне 
консултације.  

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    
 


