
Табела 5.2. Спецификација предмета  

 
Студијски програм: Основне академске студије историје 

Назив предмета: ВИЗАНТИЈСКА ЦИВИЛИЗАЦИЈА 

Наставник/наставници: Влада Станковић, Драгољуб Марјановић, Лариса Вилимоновић 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: Уписана друга година на Одељењу за историју или одговарајући семестар на другим одељењима. 

Циљ предмета 

Циљ курса је упознавање студената са вредностима и особинама византијске цивилизације. Циљ курса је 
упознавање студената са вредностима и особинама византијске цивилизације, са разноврсношћу једног 
света на чијој је периферији изникла и српска средњовековна држава. 

Исход предмета  

Стицање знања из културне и друштвене историје Византијског царства. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Приказ комплексних основа византијске цивилизације дубљим увидом у све њене аспекте, од најопштијих, 

спољашњих, појавних карактеристика до духовних и културних основа на којима је ова више од 
миленијума почивала. Током два семестра студентима ће бити представљени елементи који су чинили 
византијску цивилизацију по много чему специфичну не само у средњовековним, већ и у модернијим 
оквирима. Детаљним прегледом од општијих ка појединачним и конкретнијим појавама, приказом начина 
размишљања, животних прилика као и примерима биографија најкарактеристичнијих представника својих 
епоха, биће предочена разноврсна друштвена подлога на којој је израсла византијска средњовековна 
цивилизација.  

Практична настава  

Анализа одабраних поглавља изворних текстова и интерпретација историјских података у циљу 
реконструкције друштвене, културне, духовне, економске историје, као и историје свакодневног живота 
Византијског царства. 

Литература  

Ј. Кодер, Византијски свет. Београд 2011. 

А. Každan, Ž. Konstabl, Vizantija – Ljudi i moć, Beograd 2016. 

А. Каждан, Писац и књига у Византији, Београд 2018. 

Ж. Дагрон, Цар и првосвештеник. Студија о цезаропапизму у Византији, Београд 2001. 

Г. Кавало (прир.), Византинци, Београд 2006. 

Р. Радић, Друго лице Византије, Београд 2014. 

Р. Радић, Страх у Позној Византији 1180—1453. I-II, Београд 2000. 
В. Станковић, Путовања кроз Византију, Београд 2014, 2016. 

Џ. Мајендорф, Византијско богословље, Београд 2001. 

П. Браун, Тело и друштво. Мушкарци, жене и сексуално одрицање у раном хришћанству, Београд 2008. 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 1 

Методе извођења наставе 

Предавања уз интеракцију студената, са обрадом текстова који се баве друштвеним, културним и духовним 
животом Византијског царства. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања  писмени испит  

практична настава  усмени испт 40 

колоквијум-и 60 ..........  

семинар-и    

 


