
Табела 5.2. Спецификација предмета  

 
Студијски програм: Основне академске студије историје 

Назив предмета: ВИЗАНТИНЦИ И БАЛКАН, 11–14. ВЕК 

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 политике Византијског царства према Балкану у бурним временима крсташки ратова, пада 

Цариграда и византијске обнове које је донело кључне промене на Балкан, као и ставова Византинаца 
према њиховим балканским суседима. 

Исход предмета  

Усвајање знања о специфичном значају Балкана за Византинце од 11. до 14. века, и у утицају који су 
Византијско Царство, као и државе у Епиру и Никеји имале на развој Србије и Бугарске.  

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Талас великих промена захватио је Балкан на самом почетку 11. века а добио је на замаху крајем истог 

столећа са покретањем крсташких похода, унутрашњом трансформацијом Византијског царства и 

успостављања нових основа дипломатије Царства са доласком на власт рода Комнина. На самом почетку 

12. столећа, склапањем чврстог савеза између нове царске династије у Цариграду и угарске краљевске 

породице, Балкан је постао заједничко поље интереса и деловања и у њима ће посебно место припасти 

младој српској држави под великим жупаном Стефаном Немањом а затим и обновљеном бугарском 
царству.. Кроз приказ промена кроз које је прошло само Византијско царство, прилагођавања политике и 

дипломатије Цариграда новим политичким околностима, развоја најмоћнијих балканских држава - Србије 

и Бугарске - и њиховог међусобног односа, биће објашњена еволуција Балкана и византијске балканске 
политике, све до продора Османлија и њиховог коначног уништења средњовековних балканских држава. 

Практична настава  

Практична настава се састоји из анализе одабраних текстова који показују нови начин вођења спољашње 
политике Византинаца, подједнако пре пада Цариграда у руке крсташа 1204. године и након њега. 
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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   

 


