
Табела 5.2 Спецификација предмета

Основне академске студије политикологијеСтудијски програм:

Назив предмета: Друштвена историја Србије

Број ЕСПБ: 4
Статус предмета: Изборни

Услов:
Циљ предмета
Тема курса је историја српског друштва од настанка модерне српске државе 1804.године до краја 20. века. Тежи се да се на основу предзнања 
политичке историје, коју су студенти савладали, дубље осветле процеси и промене који су се дешавали у самом друштву: структуралне промене, 
стратификација и социјална мобилност, процеси модернизације и европеизације, политичке, културне и економске промене са дубљим утицајем на 
структуру друштва и др. У питању су појаве дугог трајања које ће се целовито посматрати у периоду од два века. Реч је о социјалној историји у коју
се уносе елементи културне историје и историјске антропологије.
Циљ је да се студентима пруже неопходна знања о развоју српског друштва у прошлости којима се оспособљавају да потпуније сагледају сопствено
окружење, препознају основне друштвене процесе и стекну могућност да се са њима суочавају. Чињеница да савремено друштво почива на 
довршеним или недовршеним процесима из прошлости, као што су модернизација, демократизација или изградња грађанског друштва, указује на 
важност ових знања, која постају основа за даље студирање друштвених, политичких, културних и економских процеса у Србији.

Исход предмета
Студент ће бити оспособљен:
• Да користи стручну литератури и на основу ње прати друштвене промене дугог трајања.
• Анализира прикупљене податке и самостално их синтетизује.
• Утвди повезаност између историјског наслеђа и савремених друштвених процеса.
Препозна основне друштвене процесе и из историјског искуства се оспособи да тражи начин њиховог решавања у 
савремености.

Садржај предмета

Литература
а) основна
Мари-Жанин Чалић, Социјална историја Србије 1815-1941. Успорени напредак у индустријализацији, Београд 2004,
28-255, 304-321, 348-380, 397-416.
б) допунска (ужи избор за писање завршних радова)
Љ. Димић, Д. Стојановић, М. Јовановић, Србија 1804-2004: Три виђења или позив на дијалог, Београд 2005; 
Љубодраг Димић, Историја српске државности. Књ. 3,  Србија у Југославији, Нови Сад 2001.; Модерна српска 
држава 1804-2004: хронологија, Београд 2004.; Образовање код Срба кроз векове, Београд 2003.; Перо и повест. 
Српско друштво у сећањима, Београд 1999.; Српске политичке генерације 1788-1918, Београд 1998.; Србија у 
модернизационим процесима XX века, књ. I, Београд 1994; Књ. II: Положај жене као мерило модернизације, 
Београд 1998.; Живети у Београду, 1837-1900. Документа управе града Београда, књ. I-VI, Београд (Историјски 
архив Београда) 2003-2008.; Приватни живот у Србији у 19. веку, Београд 2006.; Приватни живот у Србији у 20. 
веку, Београд 2007.

Методе извођења наставе:
предавања; вежбе; завршни рад

Оцена знања
активност у току предавања 10; колоквијуми 20; писани испит 50; семинари 20

др Трговчевић-Митровић М. Љубинка; мр Мишић Д. Саша

Врста и ниво студија: основне академске студије

Број часова активне наставе предавања: ДОН:1вежбе: СИР:

Наставници:

2

Теоријска настава
Модерна српска држава – историјске карактеристике; Политичка условљеност развоја друштва; Привредна 
предуслови друштвеног развоја; Становништво (миграције, насељавање, исељавање, мобилност); Настанак 
грађанства и развој грађанског друштва; Стратификација друштва и друштвени слојеви; Етничка питања, мањине;
Културни модели; Развој образовања; Родни односи и маргиналне групе; Политичке партије и политичка елита; 
Свакодневни живот; Модернизација и/или европеизација
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад


