
Табела 5.2. Спецификација предмета  

 
Студијски програм: Основне академске студије историје 

Назив предмета: ПЕРИФЕРИЈЕ ВИЗАНТИЈСКОГ СВЕТА: БАЛКАН И ИСТОЧНИ МЕДИТЕРАН 

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

Статус предмета: изборни 

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 

Упоредно и дијахроно представљање двају периферних зона византијског света, Балкана и региона 

Источног Медитерана, које су упркос свом положају биле суштинске прожете византијским утицајем, 
политичком идеологијом и духовношћу. 

Исход предмета  

Усвајање знања o односима центра и периферија у византијском свету, многоструким и дуготрајним 
утицајима Византије и њене престонице на области далеко од ње на северу, односно на југу.  

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Због свог великог значаја и утицаја, византијска престоница Цариград је прекрила великим делом огромна 

пространства на којима се Царство током векова простирало и бројне регионе који су налазили на ободима 

византијског света, али су њему несумњиво припадали. Центрипетална сила Цариграда била је подједнако 

снажна током византијског миленијума межу византијским учењацима и у савремено доба, међу 
проучаваоцима византијске историје и културе. Однос између центра византијског и источно хришћанског 

света и периферија стога је од посебног значаја, а бројна сведочанства византијског утицаја која су се у 

удаљеним областима некада задржала трајније или снажније него у самом центру неумитно потврђују 

изузетан домашај и свепрожимајући карактер  византијске идеологије и духовности, који ће бити показан 
на примеру средњовековног Балкана и Источног Медитерана, најпре острва Кипар. 

Практична настава  

Практична настава се састоји из анализе одабраних текстова. 

Литература  

V. Stanković (ed.), The Balkans and the Byzantine World before and after the Captures of Constantinople, 1204 

and 1453, Lanham-Boulder-NewYork-London 2016, 2018. 

Chr. Kyriacou, The Orthodox Cyprus under Latins, 1191–1571, Lanham–New York–London, 2018. 

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   

 


