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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
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Број часова активне наставе
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
Студијски
истраживачки рад:
2
Методе извођења наставе
Предавања, семинарски радови, радионице
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
Предиспитне обавезе
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