28412 Els Balcans: procés històric i realitat actual.
Tipologia: 6 crèdits
PROFESSOR: Igor Bogdanovic E-mail: Igor.Bogdanovic@uab.es
OBJECTIUS:
El curs va destinat a un públic ampli amb l'objecte d'oferir una visió global de la
situació contemporània dels Balcans a partir del procés històric viscut per aquesta
regió europea, fent especial èmfasi en la multiculturalitat que l'ha caracteritzada en
tot moment. Tot i oferir una visió global, el curs es centrarà especialment en la
regió de l’ex-Iugoslàvia.
Bloc 1

Tema 1:
La identitat

Existeix la identitat balcànica?
La identitat ètnica i la religió
La identitat ètnica i la llengua
La identitat ètnica i el territori
La identitat ètnica i l’entitat política

Tema 2:
El nacionalisme

El desvetllar dels mites i dels romanticismes nacionals.
Els grans programes nacionals
L’expansionisme
Les idees paneslaves
El xantatge del patriotisme

Bloc 2

Tema 3:
Del feudalisme al postcomunisme balcànic

El final dels grans imperis i la formació dels estats
nacionals: les guerres balcàniques i la Iª guerra Mundial
El Regne de Serbis, Croates i Eslovens: el naixement de
la primera Iugoslàvia.
La IIª guerra mundial: el marc general de la guerra civil
a Iugoslàvia.
Iugoslàvia a l’ombra de la cortina de ferro.
Després de Tito: Titànic
La desintegració de la unió dels Eslaus del sud.

Tema 4:
Després de les guerres

La “Revolució buldozer”: la fi d’un dictador
El Tribunal Penal Internacional (La Haia)
El darrer magnicidi en els Balcans: el “patriotisme
mafiós”.
Les noves integracions

Avaluació
Classe
L’avaluació consistirà en activitats realitzades i presentades en grup, en forma de
“simposi” per cada bloc temàtic. La participació en el debat general al llarg del curs
contribuirà fins a un 20% en l’avaluació final.
Campus Virtual

En la modalitat a distància, els alumnes hauran de seguir la pauta de l’activitat
proposada, presentar individualment a l’espai del Fòrum del Campus Virtual un breu
assaig per cada tema i aportar comentaris al debat generat en aquests simposis
virtuals.

