
Табела 5.2. Спецификација предмета  

 
Студијски програм: Основне академске студије историје 

Назив предмета: ЕПОХА ПАЛЕОЛОГА 

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 

Упознавање студената са последњом византијском династијом и заласком ромејске цивилизације, 

економским и војним опадањем, али и сјајним дометима културе, као и вишезначним и сложеним односима 
са словеснким и латинским светом. 

Исход предмета  

Усвајање знања о епохи Палеолога. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Панорама последња два и по столећа византијске историје, почев од пада Цариграда 1204. и рушења 

Царства, преко византијске реконквисте 1261. и повест обновљене Византије, али сада “државе другог 

реда” у источном Средоземљу, до коначног пада под Османлије 1453. године. Реч је о најважнијим 

политичким дохађајима на унутрашњем и спољнополитичком плану, са важним збивањима из црквене 

историје, са појавом феудалне дезинтеграције својствене за хришћанске државе на Балканском полуострву 
(Византија, Бугарска, Србија), али и са раздобљима културног полета онемоћале и смањене државе (тзв. 

“ренесанса Палеолога” крајем 13. века и “последња византијска ренесанса”, везана за успон Мореје у првој 

половини15. века). Биће осветљена и духовна клима Царства на умору, испуњена есхатолошким набојем и 

неверовањем у сутрашњицу. Нарочит акценат биће стављен на вишезначне и замршене односе Византије и 

западне Европе, посебно када је у питању црквена унија и духовне везе и међусобни утицаји.. 
Практична настава  

Рад са изворима из времена Палеолога. 

Литература  

Г. Острогорски, Историја Византије, Београд 1959 (репринт: 1998) 

Oksfordska istorija Vizantije, prir. S. Mango, Beograd 2004. 

Византијски извори за историју народа Југославије, VI, Београд 1986. 

И. Ђурић, Сумрак Византије. Време Јована VIII Палеолога (1392-1448), Београд 1984. 

Р. Радић, Време Јована V Палеолога (1332-1391), Београд 1991. 

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

Методе извођења наставе 

Настава ће се изводити комбиновањем предавања и вежби, а предвиђено је и да студенти ураде један 
семинарски рад. 

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  ..........  

семинар-и 40   

 


