
Табела 5.1 Спецификација  предмета  на студијском програму докторских студија 

Назив предмета: Античко рударство и металургија 

Наставник или наставници: Мирослав Вујовић, Јелена Цвијетић 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 10 

Услов: радно знање једносг страног језика 

Циљ предмета 

Упознавање кандидата са развојем рударства и металургије на тлу централног Балкана у периоду римске 

доминације, рудним ресурсима, технологијом, обимом и ефикасношћу експлоатације руда, организацијом 

рудничких области и специфичностима живота становништва у рудничким областима. 

Исход предмета  

Полазник стиче неопходна знања о основама римског рударства као једне од најважнијих привредних 

грана, његовом развоју, организацији и начинима функционисања у римским провинцијама на тлу 

данашње Србије.   

Садржај предмета 

Рудничка активност код Дарданаца (Дамастион, дарданско злато и цинобарит), присуство трачких Беса у 

рударству на нашем простору у предримско и римско доба; трагови Бреука, Келта, Пируста и Сикулата у 

рударској активности у балканским провинцијама Царства. Култови рудничких божанстава, царски 

рудници и дистрикти у римским провинцијама на нашем тлу, руднички новац, уређење рудника и 

магистратзи, снабдевање рудника и дистрибуција полуфабриката, рудници после готског упада 80 тих 

година 4. века; металуршки пунктови, слитци.  

Препоручена литература  

С. Душанић, Организација римског рударства у Норику, Панонији и Горњој Мезији, Историјски гласник 1-

2, 1980. 

S. Dušanić, Late roman Mining in Illiricum: Historical Observations, Proceedings of the International Symposium 

Ancient Mining and Metallurgy of Southeast Europe, Donji Milanovac 1990. 

M.Tomović, Kraku Lu Jordan and Gold Mining and Metallurgy in Antiquity, Starinar 50, 2000,155-183. 

М.Томовић, Римско рударство и металургија сребра у Горњој Мезији, Радионице и ковнице сребра, 

Београд 1995. 

И.Поповић, Почеци локалне производње сребрног посуђа у Горњој Мезији, Радионице и ковнице сребра, 

Београд 1995. 

M.Sanader, Tragovi Vulkanova kulta u rimskoj provinciji Dalmaciji, Arheološki radovi i rasprave 12, Zagreb 

1995. 

M.Parović-Pešikan, Kompleks metalurških peći na Ulpijani, Zbornik radova muzeja rudarstva i metalurgije u Boru 

5-6 ( 1987-990). 

E.Čerškov, Municipium DD kod Sočanice, Beograd – Priština 1970. 

С. Душанић, Из историје касноантичког рударства у Шумадији, Старинар 40-41 (1989-1990). Београд 1991 

Општа допунска литература 

S.Drča - P.Milošević, Naissus - Sirmium, obrada metala, Niš 1983. 

С.Душанић, Античко рударство, Рударство Југославије, Београд 1982. 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 5 Практична настава: 

Методе извођења наставе 

Предавања, дискусије, семинари 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

усмени испит 100 

 


