
Табела 5.2. Спецификација предмета 

 
Студијски програм: Maстер академске студије историје 

Назив предмета: УВОД У ЕКОЛОШКУ ИСТОРИЈУ 2 

Наставник/наставници: Јелена Мргић 

Статус предмета:  Изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: Курс је осмишљен као наставак предмета са 4. године, где су се студенти упознали са основним 

појмовима, питањима и различитом методологијом у истраживању еколошке историје (environmental 

history) у прединдустријском периоду, на простору српских земаља и у другим деловима Европе. Стога се 

очекује да током наредног циклуса предавања и вежби студенти продубе знања и стекну вештине да се 

истраживачки баве темема које их индивидуално буду привукле. Као и у претходном нивоу, јако је битно 
врло солидно знање енглеског језика које омогућава разумевање и коришћење научне литературе у сврху 

истраживања и даљег усавршавања. Познавање физичке географије Европе и ширег просторног оквира.  

Обученост у коришћењу Microsoft Office пакета, креирању PowerPoint презентација, и писање завршног 

семинарског рада. Дигитална писменост – оспособљеност за критичко претраживање и коришћење 
адекватних научних база података на WWW. 

Циљ предмета 

Стицање искуства у интензивном интелектуалном раду, читање – разумевање – постављање нових питања 

– развој индивидуалних интересовања – охрабривање радозналости и самосталности у тражењу и 

претраживању извора и литературе, каталошки и дигитално. 

Стицање вештина записивања избора најважнијих података са предавања и из прочитане литературе, и 

њихово организовање у смислене целине, развијање вештине писања и презентовања сопствених 

размишљања, идеја, питања.  Неговање академске честитости  и снажно подстицање индивидуалних 
интересовања сваког студента, уз помоћ и подршку предавача. 

Исход предмета  

Студенти развијају свест о процесима интеракција Друштва/Културе са Природом/природним окружењем, 

и кроз бројне теме и различите приступе, стичу већи ниво еколошке свести која их повратно подстиче да 

развијају критичко мишљење о савременом свету и његовим еколошким проблемима, као и да свакодневно 

дају сопствене доприносе у циљу бољег уочавања, реаговања и прилагођавања променама у животној 
средини.   

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Еколошка историја (environmental history) комбинује критички метод историјских наука у проучавању 

дуготрајних процеса интеракције различитих култура у различитим животним срединама, и приступа се са 

позиција историјске географије која је одувек у себи имала и еколошко усмерење. На овом нивоу студија, 

курс прелази са прединдустријског  на посматрање, читање и разматрање периода након Индустријске 

револуције, која се хронолошки и географски неравномерно одвијала у свету током процеса 
„глобализације“, и неопходно је критички проматрати промене које су наступиле у односу између Друштва 

и Природе. Један од главних дискурса је процес уништавања животне средине, који је имао различите 

манифестације: интензивна урбанизација, „еколошки отисак“ мегалополиса, развој железнице и тешке 

индустрије, развој индустрије фосилних горива и њихових употреба, нове врсте загађења и нови таласи 

изумирања биљног и животињског света, преношење-уношење нових биљних и животињских култура у 

друге средине и последице таквих деловања. Наравно, сви отпочети процеси у протеклих 200 година, 

током „Антропоцена“ имају своје последице које студенти треба да проуче и да сагледају у контексту 
савременог света.   
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*** према индивидуалним интересовањима студената, литература се проширује !!! 

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

Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе и консултације 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања,  

дискускије на часу, белешке из 
извора и литертуре 

20 писмени испит  

практична настава  усмени испт 50 

колоквијум-и  ..........  

семинар-и 30   
 
 


