
Табела 5.1 Спецификација  предмета  на студијском програму докторских студија 

Назив предмета: КОМПАРАТИВНА ДИПЛОМАТИКА 2 

Наставник или наставници: Жарко Вујошевић 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 10 

Услов: Редован упис докторских академских студија; положен испит из предмета Компаративна 

дипломатика 1 

Циљ предмета 

Упознавање са савременим стандардима у области издавања средњовековних докумената западноевропске, 

византијске и домаће традиције и практичан рад на њиховој примени у обради и презентацији српске 

дипломатичке грађе. 

Исход предмета  

Овладавање техникама издавања докумената као трећи степен оспособљавања за рад на средњовековној 

дипломатичкој и уопште писаној грађи. 

Садржај предмета 

 

После упознавања са захтевима које савремена дипломатика поставља у погледу издавања грађе, на 

конкретним примерима приказује се поступак дипломатичке анализе, презентације и транскрипције 

средњовековне грађе уз примену пуног спектра релевантних помоћних историјских наука (дипломатика, 
палеографија, хронологија, сфрагистика) и свих других оруђа критике извора, као и дигиталних техника. 

Теоријска настава ће пратити едиторски рад на порталу повеља www.monasterium.net. 

  

Препоручена литература  

А. Соловјев – В. Мошин, Грчке повеље српских владара, Београд 1936. 

Н. Порчић, Документи српских средњовековних владара у дубровачким збиркама. Доба Немањића, Београд 

2017. 

С. Марјановић-Душанић, Владарска идеологија Немањића. Дипломатичка студија, Београд 1997. 

Vocabulaire international de diplomatique, ed. M. Cárcel Ortí, Valencia 1997. 

Digital Scholarly Editing. Theories and Paractices, ed. M. J. Driscoll – E. Pierazzo, Cambridge 2016. 

 

Archiv für Diplomatik, Schriftgeschichte, Siegel und Wappenkunde 52 (2006). 
G. Čremošnik, Studije za srednjovekovnu diplomatiku i sigilografiju južnih Slavena, Sarajevo 1976, 45–145. 

F. Dolger - J. Karayannopulos, Byzantinische Urkundenlehre, Munchen 1968. 

Зборник средњовековних ћириличких повеља и писама Србије, Босне и Дубровника 1 (В. Мошин – С. 

Ћирковић – Д. Синдик), Београд 2011. 

Стари српски архив 1–, Београд 2002– 

Archives de l’Athos (P. Lemerle et al.), Paris 1937– 

Monumenta Germaniae Historica, Diplomata (ed. K. A. F. Pertz et al.), Stuttgart 1872– 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 5 Практична настава: 0 

Методе извођења наставе 

предавања 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Едиторски пројекат (50 поена), усмени испит (50 поена). 

 
  


