
Табела 5.1 Спецификација  предмета  на студијском програму докторских студија 

Назив предмета: ВИЗАНТИЈСКЕ И ЛАТИНСКЕ ДРЖАВЕ НАКОН ПАДА ЦАРИГРАДА 1204. 

ГОДИНЕ 

Наставник или наставници: Влада Станковић,  Драгољуб Марјановић 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 10 

Услов: Редован упис докторских академских студија 

Циљ предмета 
Представљање великих промена које су уследиле након пада Цариграда 1204. године, нестанка Царства 

Римљана и настанка регионалних државица Римљана–Византинаца, као и хијерархијски устројеног система 

латинских држава у самој престоници и на некадашњим византијским територијама. 

 

Исход предмета  

Усвајање знања о најважнијим догађајима на широком византијском простору након пропасти Царства 

1204. године, новим византијским и латиниским државама и односима између њих. 

 

Садржај предмета 

 

По први пут у својој историји Византинци су се 13. априла 1204. године суочили са чињеницом да су Нови 

Рим–Цариград заузели странци и да нема ортодоксног византијског цара који предводи не само државу 

него и хришћанску васељену. Катастрофа из 1204. године довела је до потпуно промењене ситуације на 
Балкану, у Егеју и Источном Медитерану, и предмет Византијске и латинске државе након пада Цариграда 

1204. године детаљно прати прве деценије великих промена које су се одигравале, анализирајући све 

важније догађаје и постављајући их у правилан историјски контекст свог времена, као и нова сазнања о 

овом турбулентном времену које је успоставило нове односе и унутар православног, некадашњег 

византијског света, и између њих и латинских освајача. 

 

Препоручена литература  

J. Herrin, a. Saint Guillain (eds.), Identities and Allegiances in the Eastern Mediterranean after 1204, Aldershot 

2011. 

J. Harris, C. Holmes, E. Russel, Byzantines, Latins, and Turks in the Eastern Mediterranean World after 1150, 

Oxford 2012. 

V. Stanković, (ed.), The Balkans and the Byzantine World before and after the Captures of Constantinople, 1204 

and 1453, Lanham-Boulder-NewYork-London, 2016, 2018. 
Д. Марјановић, Византијски свети и српска црква у 13. и 14. веку, Београд 2018. 

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

Методе извођења наставе 

Предавања, консултативна настава. 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

колоквијум 20, семинарски рад 20, усмени испит 60 

 


