
Табела 5.2 Спецификација  предмета  
Студијски програм/студијски програми : Мастер академске студије Културологије 
Врста и ниво студија: Мастер академске студије 
Назив предмета: Културе  Балкана  
Наставник (Презиме, средње слово, име): Трговчевић-Митровић М.Љубинка 
Статус предмета: ИЗБОРНИ 
Број ЕСПБ: 6  
Услов: 
Циљ предмета: Курс је интердисциплинаран и замишљен је као увод у даља проучавања Балкана. Студентима се нуде 
основне информације о прошлости Балкана, од старих цивилизација до савремених културних и политичких токова, са 
акцентима на проблемима настанка нација и националних држава, модернзације/европеизације, културном наслеђу, 
различитим цивилизационим утицајима до феномена специфичних за регион попут породичних и родних односа, 
мањинских питања, урбанизације, религија и др. Реч је о регионалним студијама културе, које се ослањају на знања 
врхунских ауторитета из земље и иностранства. Курс је историјско-културолошки. Циљ курса да се обраде неки 
основни феномени који се односе на специфичности цивилизације на подручју Балкана, с тим што ће тежиште бити на 
феноменима присутним у модерном добу (19. и 20. век). Теме ће се посматрати компаративно уз коришћење 
најрелевантнијих текстова за дотичне области. Курс је развијен на основу заједничког програма ФПН и School of 
Slavonic and East European Studies, University College, London. За потребе студената израђен је заједнички ридер који ће 
бити доступан студентима, са текстовима на српском и енглеском језику.  
Исход предмета: Курс припада културној историји, која у модерним поимањима овухвата студије свих чињеница 
живота на једном подручју. Намењен је студентима теорије културе, новинарства, политикологије, међународних 
односа, односно свим онима који се у својим струкама сусрећу са балканским цивилизацијским или политичким 
питањима. Студенти: Усвајају знања из неколико посебних наука (историје, антропологије, културних студија и др.), 
која омогућавају да целовито упознају и боље разумеју овај простор; Оспособљавају се за анализу подручја Балкана. 
Постају специјалисти за регион о којем постоји интересовање и недостају стручњаци. 
Садржај предмета Теоријска настава: Историјске границе Балкана; Балканске нације и националне државе; Идеје о 
обједињавању Балкан; Модернизација и/или европеизација на Балкану; Старе балканске цивилизације и византијско 
наслеђе; Словенска култура; Отоманско наслеђе; Религије; Балканска породица; Однос руралног и урбаног; Родни 
односи на балканском простору; 'Слика другог' – Запад о Балкану, Балкан о Западу, Балкан о самом себи; Савремени 
балкански односи  
Литература: а) основна: Rider: Wendy Braцewell-Ljubinka Trgovчević, Balkanske studije  
b) dopunska 1. Marija Todorova, Imaginarni Balkan, Beograd: XX vek, 1999.; 2. Trajan Stoianović, Balkanski svetovi, 
Prva i poslednja Evropa, Beograd 1999.; 3. Stevan K. Pavlović, Istorija Balkana 1804-1945, Beograd: Clio, 2001.; 4. 
Leften S. Stavrianos, Balkan posle 1453, Beograd 2005.; 5.Vesna Golsvorti, Izmiшljanje Ruritanije. Imperijalizam maшte, 
Beograd 2000.; 6. Georges Castellan, Histoire des Balkans (XIVe – XXe sièцle), Paris (Fayard) 1991; 7. Ričard Dž. 
Krempton, Balkan posle Drugog svetskog rata, Beograd: Clio, 2003) ; 8. Miša Gleni, Balkan 1804-1999, Beograd: B92 
2001.; 9. Mark Mazover, Balkan: kratka istorija, Beograd: Alexandria Press, 2003.; 10. Vjekoslav Periцa, Balkanski 
idoli, Beograd: XX vek, 2006.  
Број часова  активне наставе Остали часови 
Предавања: 
3 

Вежбе: Други облици наставе: Студијски 
истраживачки рад: 1 
 

Методе извођења наставе: Курс има три часа недељно, од којих прва два изводи наставник, док је трећи посвећен 
расправи о темама које су обрађиване. За сваки час је одређена литература са којом студенти треба унапред да се 
упознају. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 30 писмени испит 40 
практична настава  усмени испт 30 
колоквијум-и  ..........  
семинар-и    

 
 


