
Студијски програм: Основне академске студије историје 

Назив предмета: СУПРУГЕ ВЛАДАРА У 19. И ПОЧЕТКОМ 20. ВЕКА – ИЗМЕЂУ ПРИВАТНОГ 

И ЈАВНОГ  

Наставник/наставници: Сузана Рајић 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема посебних услова 

Циљ предмета 

Упознавање са брачном политиком српских владара у 19. и почетком 20. века, као и улози коју су жене 

српских владара имале у политичком и друштвеном животу српске државе током наведеног периода. 

Разумевање обичаја који су владали на двору. 

Исход предмета  

Усвајање знања о брачној политици двеју српских династија у 19. и почетком 20. века и утицају које су 
супруге српских владара имале током наведеног периода, односу међу супружницима и другим 

елементима свакодневног живота српских владарки.  

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Теоријска настава обухвата предавања о брачним везама српских династија, као и покушајима 

склапања бракова са другим владарским и аристократским кућама у 19. и почетком 20. века. Приказује 

се свакодневни живот супруга српских владара, од обичаја приликом склапања бракова до живота на 

двору. Такође, указује се и на улогу српских владарки на одређене политичке догађаје у наведеном 

периоду.  

Практична настава  

Практична настава састоји се од две целине – консултација са мањим групама студената ради припрема 

њихових самосталних радова о појединим проблемима и, потом, саопштавања резултата пред осталим 
полазницима наставе, као и расправе о њима. Циљ је да се студенти оспособе за самосталан рад, научно 

аргументовање и критичко преиспитивање извора и литературе, као и да своја сазнања презентују у 

усменој и писаној форми. 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

предавања, вежбе, индивидуалне консултације.  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  Поена 

активност у току предавања  писмени испит  

практична настава  усмени испит 40 

колоквијум-и 40 ..........  

семинар-и 20   

 


