
Табела 5.2. Спецификација предмета  

 

Студијски програм: Основне академске студије историје 

Назив предмета: ЦАРИГРАД – ПУПАК ВАСЕЉЕНЕ: ИЗВОРИ, ИДЕОЛОГИЈА И ЛЕГЕНДА 

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

Статус предмета: oбавезни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: Уписана IV година на Одељењу за историју или одговарајућа година на другим Одељењима 

Циљ предмета 

Разумевање јединственог положаја Цариграда–Новог Рима у европској цивилизацији, као средишта 

хришћанског света, али и као симболичке овоземаљске представе небеског Јерусалима, од његовог 

посвећења као прве хришћанске престонице 11. маја 330. године до коначног пада Царства 29. маја 1453. 

године. 

Исход предмета  

С Усвајање знања о настанку и развоју Цариграду као престоницехришћанског римског царства током 

једанаест векова, од освита средњег века до његовог краја. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Курс представља виртуелни путопис по византијској престоници од најранијег доба Константинове велике 

изградње, преко Јустинијанове, у његово доба контроверзне обнове, до великих подухвата у време 

Македонске и династије Комнина, и последњим периодом владавине Палеолога. Уз најважније литерарне и 

материјалне изворе, посебна пажња ће бити посвећена политичком и идеолошком значају Цариграда у 

средњевековном сведу, као и специфичним легендама византијске престонице, које су често биле у 

потпуној супротности са званичном верзијом историје јединог правог средњовековног града и његових 

становника. 

Практична настава  

Практична настава подразумева упоредну анализу наративних извора и најистакнутијих архитектонских 

здања из различитих квартова византијског мегалополиса. 

Литература  

R. Janin, Constantinople byzantin, Paris 1964. 

T. F. Mathews, The Byzantine Churches of Istanbul, Pennsilvania State University 1976. 

В. Станковић, Комнини у Цариграду (1057-1185). Еволуција једне владарске породице, Београд 2006. 

P. Magdalino, Studies on the History and Topography of Byzantine Constantinople, Ashgate/Variorum 2007. 

N. Necipoglu (ed.), Byzantine Constantinople: Monuments, Topography and Everyday Life, Boston-Leiden-Koeln 

2001. 

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

Методе извођења наставе 

Настава ће бити комбинација предавања уз активно учествовање студената и мултимедијалних 

презентација уз објашњења и покушај "пресликавања"Цариграда на савремени Истанбул. 

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   

 


