
Табела 5.2. Спецификација предмета  

 
Студијски програм: Основне академске студије историје 

Назив предмета: ЦРКВЕНЕ ПРИЛИКЕ У СРПСКИМ ЗЕМЉАМА СРЕДЊЕГ ВЕКА 

Наставник/наставници: Марија Копривица 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Сагледавање значаја црквене политике у средњовековном друштву. Праћење утицаја католичких црквених 

центара из Приморја, као и Охридске и Цариградске цркве на прилике у српским земљама. Разумевање 
места и улоге Српске архиепископије и патријаршије у средњем веку.  

Исход предмета  

Студенти  се оспособљавају за  рад на историјским изворима. Изграђује се критички приступ у 
истраживању  и адекватно  коришћење научне литературе.  

Упознавање са методологијом истраживања црквене историје.  

Разумевање црквено-политичких прилика у средњовековном друштву. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

У тежишту овог курса је сагледавање значаја црквене политике у средњовековном друштву.  Прати  се 

развој црквено- политичких дешавања  на територији настањеној српским народом у средњем веку.   

Разматрају се сфере утицаја католичких црквених центара у Приморју (Барске, Дубровачке) на црквене и 

политичке прилике у српским земљама, као и  утицај  Охридске архиепископије и Цариградске 

патријаршије. Оснивање аутокефалне Српске цркве и њен развој прати се кроз историјске изворе. Обраћују 

се споменици црквеног законодавства. Посебна пажња посвећена је односу између цркве и државе, као и 
црквеној политици српских владара у средњем веку. 

Практична настава  

Кроз практичан рад на историјским изворима студенти стичу потребне вешине и критички приступ у 

истраживању црквене историје. Користе се извори различите провинијенције и садржине, латински извори, 
визнатијски изври,  споменици црквеног права, српска средњовековна житија и повеље.  

Литература 

-Ђ. Слијепчевић, Историја српске православне цркве I, Београд 1991. 

-Т. Живковић, Црквена организација у српским земљама (рани средњи век), Београд. 2004 

- М. Пурковић, Српски патријарси средњег века, Диселдорф 1976. 

-С.Ћирковић, Католичке парохије у средњовековној Србији, Работници, војници, духовници, Београд 1997, 

240-258. 

-Ј. Калић, Српска држава и охридска архиепископија у 12. веку, ЗРВИ 44 (2007), 197-208. 

-Ј.Калић, Држава и црква у Србији 13. века, ЗРВИ 46 (2009), 129-137. 

-И.Коматина, Црква и држава у српским земљама од 11. до 13. века, Београд 2016 

-К.Митровић, Краљевство од искона, барска (архи)епископија) и Дукља, Српска краљевства у средњем 

веку, Београд 2017, 47-84 

- Д. Богдановић: Измирење српске и византијске цркве, О кнезу Лазару, Београд-Крушевац 1975, 81-91. 

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

Методе извођења наставе 

Групна и индивидуална настава, рад на историјским изворима, дијалог и дискусија, менторски рад. 

Оцена  знања (максимални број поена 100)  

Предиспитне обавезе Поена  Завршни испит  поена 



активност у току предавања 10 писмени испит  

практична настава  усмени испт      60 

колоквијум-и  ..........  

семинар-и 30   

 


