
 

Студијски програм/студијски програми : ОА Међународне студијe, ОАС политикологије 
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: Историја балканских односа 
Наставник (Презиме, средње слово, име): Симић А. Предраг 
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 4 
Услов: 
Циљ предмета 
Проучавање историје балканских односа има за циљ да студенте упозна с основним историјским, социјалним, 
економским и политичким обележјима Балканског полуострва у прошлости. Изучавају се теоријско-методолошке 
основе балканских студија и основе историје, антроплологије, економије и политичких процеса у самим балканским 
државама и међу њима од средњег века до краја II светског рата. Посебно се анализира однос великих сила тог времена 
према Балкану и његовим народима и последице њихове политике на балканске народе и државе. Студенти ће учити и о 
извориштима и карактеристикама националних покрета на Балкану у времену стварања појединих балканских држава.  
Исход предмета  
Како је главни циљ изучавања овог предмета припрема студената за рад на истраживачким, политичко-дипломатским и 
новинарским пословима везанима за балкански регион и односе међу државама које обухвата и њихове односе с 
великим силама, најважнији исходи учења ће бити: стицање географских, историјских, антрополошких и других знања 
потребних за разумевање савремених процеса на Балкану; стицање аналитичких способности потребних за стручно 
праћење друштвених, посебно политичких процеса на Балкану; развијање способности писменог и усменог 
саопштавања сазнања стечених анализом догађаја и процеса везаних за Балкан. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Порекло и обележја назива "Балкан", "балканско полуострво" и "Југоисточна Европа"; Географске и геополитичка 
карактеристике Балкана у прошлости; Балкан у средњем веку и у доба отоманских освајања; Хабсбуршка монархија и 
Балкан од XVI до XX века; Русија, Балкан и Средоземље од XVII до XX века; Националне револуције на Балкану – 
Србија и Грчка; Велика источна криза – од Берлинског конгреса до почетка XX века; Националне државе на Балкану – 
Румунија и Бугарска; Националне државе на Балкану – Македонија и Албанија; Балкански ратови; Први светски рат и 
мировни поредак на Балкану; Балкан и "балканизација" – настанак стереотипова о Балкану; Други светски рат и утицај 
на Балкан 
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Литература  
а) основна 
1.Марија Тодорова, Имагинарни Балкан, XX век – Чигоја штампа, Београд, 1999, стр. 45-72 и 277-315 
2.Стеван Павловић,  Историја Балкана, КЛИО, Београд, 2001, стр. 5-67, 141-180, 202-212, 246-255, 262-272, 287-295, 
328-335, 392-402 и 450-492 
3.Миша Глени, Балкан: 1804-1999. – национализам, рат и велике силе, Самиздат Б92, Београд, 2001, I део, стр. 132-257 
б) допунска 
1.Јован Цвијић, Балканско полуострво, Завод за уџбенике, Београд, 2000. 
2.Марк Мазовер, Балкан, Александриа Прес, Београд, 2003. 
3.Трајан Стојановић, Балкански светови: прва и последња Европа, Еквилибријум, Београд, 1997. 
4.Милан Скакун, Балкан и велике силе, НИРО Трибина, Београд, 1982. 
5.Ислам, Балкан и велике силе: XIV-XX век, Историјски институт САНУ, Београд, 1997. 
Број часова  активне наставе Остали часови 
Предавања: 

2 
Вежбе: 

0 
Други облици наставе: Студијски 

истраживачки рад: 
Методе извођења наставе 
Предавања,  семинарски радови, радионице 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава  усмени испит 40 
колоквијум-и 30 ..........  
семинар-и 20   


