
Табела 5.2. Спецификација предмета  
Спецификацију треба дати за сваки предмет из студијског програма.  

Студијски програм: Основне академске студије етнологије и антропологије 

Назив предмета:   Материјална култура Србије 

Наставник/наставници: др Данијела Велимировић 

Статус предмета: обавезни 

Број ЕСПБ: 6  

Услов: За похађање овог предмета нису потребни посебни предуслови.  

Циљ предмета: Предмет има два основна циља: 1) упознавање студената са досадашњим резултатима истраживања традиционалне материјалне културе 

на подручју Србије, и 2) подстицање нових приступа истраживању савремених процеса и појава у вези са материјалном културом. 

Исход предмета: Студент треба да стекне детаљна знања о традиционалном инвентару материјалне културе каква су потребна етнологу са музеолошком 

оријентацијом. Он/а треба да усвоји професионалне вредности које су усмерене ка потреби за очувањем културног наслеђа уопште, а посебно 

традиционалног материјалног културног наслеђа Србије. Студент такође треба да усвоји антрополошки приступ у анализи и интерпретацији значења 
артефаката уз примену савремених теоријских концепција. 

Садржај предмета: 

Теоријска настава 

Предмет се бави освајањем знања из области традиционалне и савремене материјалне културе на територији Србије. Традиционални инвентар 
материјалне културе биће обрађен у оквиру следећих целина: сеоска и градска архитектура, исхрана и сеоски и градски фиксирани костим. Наведени 

облици материјалне културе биће посматрани и у оквиру савремених процеса, као што су социјална емфаза, ретрадиционализација, глобализација, 

(ре)конструкција идентитета, ревитализација, нестајање, чување и заштита.  

Практична настава  

У оквиру вежби одвијаће се: а) дискусија најзначајнијих библиографских јединица, б) посета музејима уз стручни обилазак појединих поставки, в) 

радионице на којима ће студенти стећи знања неопходна за самостално истраживање културне биографије артефаката. 
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Број часова  активне наставе:  Теоријска настава: 2+3 Практична настава:  

Методе извођења наставе: Предавања, вежбе и радионице уз употребу визуелних техника. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања  писмени испит 70 

практична настава  усмени испт  



колоквијум-и  ..........  

семинар-и 30   

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари 

итд...... 

*максимална дужина 2 странице А4 формата 

 


