
Табела 5.2. Спецификација предмета  

 
Студијски програм : Археологија – oсновне академске студије  

Назив предмета: Археозоологија II 

Наставник/наставници: Весна Димитријевић, Соња Вуковић 

Статус предмета: обавезни 

Број ЕСПБ: 4 

Услов: Испуњене предиспитне обавезе из Археозоологије I 

Циљ предмета 

Упознавање студената са кључним истраживачким темама из области археозоологије, као што су припитомљавање 

животиња, секундарна експлоатација домаћих животиња, значај животиња у исхрани и економијама људских заједница 

у различитим периодима прошлости, симболичка значења животиња у прошлости, као и са другим разноврсним 

аспектима односа човека и животиња у различитим периодима прошлости и са разноврсним могућностима 

реконструкције човекове прошлости на основу остатака животиња. 

Исход предмета  

Разумевање значаја археозоолошких истраживања у проучавању прошлости, стицање основног знања из најважнијих 

истраживачких области у оквиру студија људско-животињских односа, као што су студије припитомљавања животиња, 

почеци секундарне експлоатације домаћих животиња, значај животиња у исхрани и економијама људских заједница у 

различитим периодима прошлости, реконструкција животне средине на основу животињских остатака, симболичка 

значења животиња и др.  

Садржај предмета 

Припитомљавање животиња - пас, овца, коза, говече, свиња; Секундарна експлоатација домаћих животиња – почеци 

употребе млека, вуне, мишићне снаге животиња; Други талас припитомљавања животиња – коњи и јахање, 

припитомљавање магарца, камиле, ламе; Однос човека и коменсалских врста – мишеви у неолиту, пацови и епидемије 

куге у средњем веку, припитомљавање мачака; Значај домаћих животиња у економијама заједница у млађе 

праисторијском и историјском периоду; Припитомљавање птица, значај птица у исхрани људских заједница у 

прошлости, реконструкцији животне средине на основу остатака птица; Значај риболова у различитим периодима 

човекове прошлости, реконструкција животне средине на основу рибљих остатака; Значај мекушаца у исхрани људских 

заједница у прошлости и у реконструкцији животне средине; Археофауна Србије; Симболичка значења животиња, 

сахране животиња; Животиње у уметности и књижевности.   
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Rider Arheozoologija 2 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

Колоквијум  I 30 Испитни тест 40  

Колоквијум  II 30   

 


