
Табела 5.2. Спецификација предмета 

 
Студијски програм:  Мастер академске студије историје 

Назив предмета:  ИСТОРИЧАРИ И ИСТОРИОГРАФИЈА О ЈУГОСЛАВИЈИ 

Наставник/наставници:  Љубодраг Димић, Мира Радојевић, Александар Животић 

Статус предмета: Изборни  

Број ЕСПБ: 6 

Услов:  

редовно похађање наставе, преузимање семинарских обавеза, положени колоквијум 

Циљ предмета:  

Полазећи од уверења да је савременом историчару неопходно познавање историје историографије, као 

основни циљ овог предмета намеће се продубљивање и ширење знања о историјским околностима у којима 

се развијала историографија о прошлости југословенске државе и савременој историји српског народа, о 

њеним основним правцима, доминантним темама, оствареним резултатима и најзначајнијим њеним 

представницима, који су – опирући се ненаучним притисцима – успевали да остваре изузетно значајне 

истраживачке резултате.  

Исход предмета:  
Стицање знања и свести о једној изузетно важној области историографије, још увек недовољно развијеној у 

српској историјској науци, уз оспособљавање млађих колега да – поштујући резултате претходних 

генерација – унапређују сопствена истраживања и на тај начин у својим радовима споје оно што је 

несумњива иосториографска вредност претходних епоха са захтевима и могућностима науке у савременом 

добу. 

Садржај предмета 

Обухвата предавања и стручне расправе о историји историографије о југословенској држави, правцима 

њеног развоја, утицајима владајућих идеологија и политичког мишљења, најважнијим дометима, 

најспорнијим проблемима и темама, савременим усмерењима, највећим празнинама, могућностима 

националне и политичке ангажованости, злоупотребама у ненаучне сврхе, очекивањима друштва, 

најбољим њеним познаваоцима, прилагођености савременој светској историографији и покушајима учења 

на њеним искуствима. Обухвата оспособљавање студената да стечена сазнања примене у култури стручног 

дијалога, потом у самосталним истраживањима и, најзад, приликом писања својих радова. 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

Настава се одвија путем предавања, вежби, заједнички припремљених дискусија, колоквијума, рада на 

историјским изворима, индивидуалних консултација и вредновања почетних истраживачких сазнања. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит   

практична настава 10 усмени испт    40 

колоквијум-и 30 ..........  

семинар-и 10   
 

  


