
Табела 5.1 Спецификација  предмета  на студијском програму докторских студија 

Назив предмета: ИСТОРИЈСКА ГЕОГРАФИЈА СРЕДЊЕВЕКОВНЕ БОСАНСКЕ ДРЖАВЕ 

Наставник или наставници: Јелена Мргић 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 10 

Услов: Курс је конципиран хронолошко-проблемски, с циљем да се пажљиво сагледају пажљивије правци 

развоја средњовековне босанске државе, с обзиром на природно-географске особине њене територије, 
политичку и управну организацију. Метод је компаративан, јер се проучавање заснива на аналогији са 

суседним државама – Србијом и Угарском. 

Циљ предмета 

Студенти стичу дубљи увид у политичку, економску и културну историју средњовековне Босне, користећи 

резултате сродних дисциплина – археологије, историје уметности и дипломатике. 

Исход предмета  

Студенти стичу дубљи увид у политичку, економску и културну историју средњовековне Босне, користећи 

резултате сродних дисциплина – археологије, историје уметности и дипломатике. 

Садржај предмета 

 

Курс је конципиран хронолошко-проблемски, с циљем да се пажљиво сагледају опште црте развоја 

насељених места у средњовековној босанској држави, уз уочавање неких посебности, како у хронологији, 

тако и у структури. Метод је компаративан, јер се проучавање заснива на аналогији са насељима суседних 

држава – Србије и Угарске. Насеља позната из писаних извора умрежавају се са археолошким 
локалитетима на основу Археолошког лексикона БиХ, као и новије литературе. 

 

Препоручена литература  

- С. Мишић, Историјска географија српских земаља од 6. до половине 16.века, Београд 2014. 

- С. Ћирковић, Историја средњовековне босанске државе, Београд 1964. 

- Културна историја Босне и Херцеговине, (група аутора), Сарајево 19842. 

- Археолошки лексикон Босне и Херцеговине 1-3, Сарајево 1988. 

- С. Мишић., Хумска земља, Београд 1996. 

- Д. Ковачевић-Којић, Градска насеља средњовјековне Босне, Сарајево 1978. 

- Д. Ковачевић-Којић, Градски живот у Србији и Босни (14-15. вијек), Београд 2007. 

- Д. Ковачевић-Којић, Средњовјековна Сребреница (14-15. вијек), Београд 2010. 

- Ј. Мргић–Радојчић, Доњи Краји. Крајина средњовековне Бесне, Београд 2002. 

- Ј. Мргић, Северна Босна 13–16. век, Београд 2008. 
- Лексикон средњовековних градова и тргова српских земаља, ур. С. Мишић, Београд 2011. 

- Земља Павловића – Средњи вијек и период турске владавине, Зборник радова АНУ РС, ур. М. Васић, 

Бања Лука – Српско Сарајево 2003.  

- Kovačević D., Trgovina u srednjovjekovnoj Bosni, Djela ANUBiH knj. XVIII, Sarajevo 1961. 

- М. Благојевић, Северна граница босанске државе у XIV веку, Босна и Херцеговина од средњег века до 

новијег времена, Београд 1995, 59-76. 

- М. Благојевић, Босанско Завршје, Зборник ФФБ 14-1 (1979), 129-144. 

- М. Благојевић, Подриње између српских средњовековних држава, у: Дрина, Завод за уџбенике, Београд 

2005, 29-67. 

- Ј. Мргић, Преглед историографије о средњовековним градовима, тврђавама и трговимасрпских земаља = 

Survey of historiography of the medieval towns, fortresses and market places in the Serbian lands. У: Mišić, Siniša 
(ur.). Лексикон градова и тргова средњовековних српских земаља : према писаним изворима, Београд 2010, 

стр. 15-21. 

- J. Mrgić, The Center of the Periphery – The „land“ of Bosnia in the heart of Bosnia, in: Vlada Stanković (ed.), 

The Balkans and the Byzantine World before and after the Captures of Constantinople, 1204 and 1453, Lexington 

Books 2016, str. 155–170. 

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

Методе извођења наставе 

Предавања и консултације 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Семинарски рад – 30 поена, Завршни усмени испит – 70 поена 

 
  


