
Табела 5.2. Спецификација предмета  
 

Студијски програм: Основне академске студије историје 

Назив предмета: ЕВРОПА И МЕДИТЕРАН 400–750. ГОДИНЕ 

Наставник/наставници: Жарко Вујошевић, Александар З. Савић (сарадник) 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 4 

Услов: нема посебних услова 

Циљ предмета 

Постављање основа за упознавање студената са друштвом, политичком историјом и културом који настају 
на широком простору Европе и Медитерана од око 400. године до средине VIII века.   

Исход предмета  

Усвојена основна знања везана за разумевање кључних историјских феномена на простору Европе и 

Медитерана у назначеном раздобљу, као и њиховог места и улоге у ширем контексту европске 
цивилизације. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Предавања су посвећена приказивању и објашњавању кључних појава и процеса европске и медитеранске 

историје овог доба – победоносно хришћанство и фрагментација Римског царства; политичке, друштвене и 
културне импликације укључивања „варвара“ у постојећи (пост)римски оквир; успон ислама и рана 

арапска освајања; Медитеран као контактна зона; европске државе раног средњег века. Горња хронолошка 

граница предмета поклапа се са доласком на власт Каролинга на западу и Абасида на истоку средоземног 
басена. 

Практична настава  

Предавања и вежбе су међусобно усаглашени тако да сваком предавању одговарају вежбе на којима је 

предвиђено читање изабраних одломака из извора, њихово коментарисање и  дискусија о питањима које 
конкретна материја покреће. Разговор о постављеним темама прати одговарајућа студентска презентација. 

Литература  

Општа обавезна литература: 

К. Викам, Наслеђе Рима: Историја Европе и Медитерана 400–1000, Београд 2020. 

Општа допунска литература: 

М. Антоновић, Наративни извори за историју Европе. Средњи век, Београд 2007. 

Џ. Б. Бјури, Варварска инвазија на Европу, Београд 2010. 

П. Браун, Успон хришћанства на Западу: Тријумф и разноликост 200–1000. године, Београд 2010. 

P. Geary, Mit o nacijama. Srednjovekovno poreklo Evrope, Beograd 2007. 

Џ. Линч, Историја средњовековне Цркве, Београд 1999. 

С. Мичел, Историја позног Римског царства 284-641, Београд 2010. 
С. Пеинтер, Историја средњег века (284–1500), Београд 1997. 

Џ. М. Х. Смит, Европа после Рима: Нова културна историја (од 500. до 1000. године), Београд 2006. 

А. Franzen, Pregled povijesti Crkve, Zagreb 1988. 

А. Хурани, Историја арапских народа, Београд 2016. 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

Предавања и вежбе 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања  писмени испит 20 

практична настава  усмени испт 50 

колоквијум-и 30 ..........  

семинар-и    
  


