КУЛТУРНА ИСТОРИЈА БАЛКАНА 2
АКАДЕМСКА 2016/2015 ГОДИНА
ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Тип предмета

Академско-општеобразовни (АО)

Одговорни наставник

др Предраг Мутавџић, доцент

Наставу изводи

др Предраг Мутавџић

Трајање курса

1 (један) семестар
За групу 28

Статус предмета

Изборни

(обавезни/ изборни)

За остале студијске групе
Изборни
летњи

Семестар у ком се настава изводи
Недељни фонд часова:

Предавања

1

/

Вежбе

Број ЕСПБ

3 (три)

Предуслов за слушање курса

нема

Предуслов за полагање испита

нема
САДРЖАЈ КУРСА

У оквиру овог предмета обрађују се следеће тематске целине:
Садржај
предмета
(теоријска
настава)

1. Источно питање,
2. Религије на Балкану,
3. Мањине и нације на Балкану,
4. Језичка политика на Балкану данас.
Студент ће:

Циљ
предмета

1. стећи шира сазнања о националним, политичким и друштвеним
кретањима на Балкану током XIX и XX века,
2. се упознати са релевантном историјском литературом коју ће
умети да критички вреднује,
3. овладати кључним сазнањима о балканском културном наслеђу,
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4. сазнати у основним цртама о мањинама и о њиховом статусу у
оквиру савремених балканских држава,
5. преко дискусија и разговора на одређене тему развити способност
анализе и синтезе усвојених сазнања као и да их упоређује са
властитима и раније стеченим,
6. развијаће сопствено мишљење и критички осврт (било на одређену
проблематику, било у ширем смислу).
Студент се оспособљава да боље разуме савремене друштвено-политичке
Исход
предмета

и историјске токове на Балкану. Посматрано из угла студентовог даљег
стручног усавршавања (било на мастер програму, било на докторским
студијама), стечена знања помоћи ће му да их примени у свом даљем
усавршавању на подручју балканологије, културе, цивилизације и
историје.

Обавезе
студената

Препоручене обавезе студената je редовно похађање наставе.
ЛИТЕРАТУРА

Обавезна
литература

Garde, Paul. (2009). Balkanske rasprave. Zagreb: Naklada Ceres.
Mango, Siril. (2010). Istorija Vizantije. Beograd: Dereta.
Радивој, Радић. (2014). Друго лице Византије. Београд: Еволута.
Екмечић, Милорад. (1998). „Сукоб цивилизација или стварање светског
система великих сила“, У: Сусрет или сукоб цивилизација на Балкану
(научни скуп 10-12. децембар 1997). Београд: Историјски институт
САНУ, стр. 23-58.
Екмечић, Милорад. (1997). „Улога ислама у социјалном и политичком
развоју Балкана“. У: Ислам, Балкан и велике силе (14-19.век). Београд:
Историјски институт САНУ, стр. 139-156.
Lečner, Dž. Frenk – Boli, Džon. (2009). Kultura sveta. Beograd: Clio.
Никол, Доналд. (2010). Византијске племкиње: десет портрета.
Београд: Утопија.
Херцман, Јевгениј. (2010). Византијска наука о музици. Београд: Clio.
Секулић, Исидора. (1995). Говор и језик. Мир и немир. Београд:
Југославијапублик – „Вук Караџић“.
Шпенглер, Освалд. (2010). Пропаст Запада. Београд: Утопиа.
Ставријанос, Лефтен. (2005). Балкан после 1453, Београд: Equilibrium.
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Препоручена
литература

Стојановић, Трајан. (1995). Балканска цивилизација. Београд: Центар за
геопоетику (изводи).
Тодорова, Марија. (2010). Дизање прошлости у ваздух. Београд: ПлатоХХ век.
ОЦЕНА ЗНАЊА (НАЈВЕЋИ БРОЈ ПОЕНА ЈЕ 100)

Предиспитне обавезе
Доласци

/

Колоквијум

/

Завршни испит
Писмени део испита
Писмени испит

100

Препоручена обавеза студената је да редовно долазе на часове
Кратак опис
предиспитних
обавеза

предавања.
Важна напомена: колоквијум се не полаже посебно, пошто је
интегрисан у оквиру самог испита и носи 30%.
Студент на крају семестра полаже писмени испит у форми теста

Кратак опис
завршног
испита

(multiple choices) на основу градива предвиђеног за тај семестар – до
100 захтева, максимално време израде до 135 минута.
Студент је положио писмени испит уколико има најмање 52% тачних
одговора.

Испитна
питања

1. Улога ислама у социјалном и политичком развоју Балкана
2. О нацији као двокомпонентној
3. О српском језику
4. Српкиња Мара Бранковић султанија
5. Сукоб цивилизација или стварање светског система великих сила
6. О евнусима
7. Музичка култура од 4. до прве половине 7. века
8. Oлимпијске игре и „култура света“.
9. Нова религија, стара култура.
10. О високим културама
11. Вуково интересовање за „шоплук“.
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