
Табела 5.2. Спецификација предмета  
 
Студијски програм: Основне академске студије историје 

Назив предмета: МЕТОДОЛОГИЈА ВИЗАНТИЈСКИХ СТУДИЈА 1 

Наставник/наставници: Влада Станковић, Радивој Радић, Драгољуб Марјановић 

Статус предмета: oбавезни на модулу Студије Византологије 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: Уписана четврта година и дати сви испити са друге године за студенте са Одељења за историју, 
уписан одговарајући семестар на осталим одељењима. 

Циљ предмета 

Представљање основа савремених византијских студија, са освртом на развој византологије у модерно 
доба, њене основне фазе, тематску поделу и главне научне центре. 

Исход предмета  

Усвајање знања о развоју и основним методолошким начелима византијских студија. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Византијске студије започеле су своје институционално постојање крајем 19. века, али је интересовање за 

миленијумску историју источног римског царства било снажно и пре увођења његовог проучавања на 

европске универзитете. У прво време посматрано првенствено као наследник и преносилац хеленске 

античке културе, а у много мањој мери као природни наставак римског царства, Византијско царство је од 
самог почетка заузело специфично место у савременој науци, условљено јединственим положајем и 

карактером, римском политичком структуром и грчком културом и ортодоксијом, који су у великој мери 

одредили и начине на који ће оно бити посматрано. Предмет Методологија византијских студија I уводи 

студенте на нови ниво византијских студија, након што су савладали предмете из II година основних 

студија који се баве историјом и цивилизацијом Византијског царства проучавањем темеља на коме се 
савремене византијске студије заснивају. 

Практична настава  

Практична настава се састоји из анализе одабраних историографских текстова који илуструју развојне фазе 
византијских студија, од 17. до 20. века. 

Литература  

Г. Острогорски, Историја Византије, Београд 1959, 1998. 

А. Каждан, Г. Констабл, Византија, луди и моћ, Београд. 

The Oxford Dictionary of Byzantium I-III, ed. A. Kazhdan, New York 1991.  
The Oxford Handbook of Byzantine Studies, eds. J. Haldon, E. Jeffreys, R. Cormack, Oxford 2008. 

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

Методе извођења наставе 

Настава ће имати облик семинара са активним учешћем студената. Предавања ће бити праћена тематским 
представљањем и тумачењем података извора кроз најсавременију методологију.  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања  писмени испит  

практична настава  усмени испит 60 

колоквијум-и 20 ..........  

семинар-и 20   

 


