
 

Табела 5.2. Спецификација предмета  
 

Студијски програм: Основне академске студије историје 

Назив предмета: СВАКОДНЕВНИ ЖИВОТ У СРБИЈИ 19. ВЕКА 

Наставник/наставници: Данко Леовац 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов:  

Циљ предмета 

Упознавање са најважнијим одликама и сегментима свакодневног живота у Србији 19. века. 

Исход предмета  

Стицање основних знања о свакодневном животу у Србији 19. века, усвајање знања и квалитативно 

промишљање. Развој способности за самостално тумачење друштвених и културних образаца. Стицање 

компетенција за креативну примену стечених темељних знања. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Теоријска настава обухвата предавања о најважнијим сегментима свакодневног живтота у Србији 19. века: 

европски утицаји и мењање патријархалних навика, сродство и родбинске веза, најважнији обичаји, улога 

мајке и жене у друштвеној средини, положај деце, култура исхране, одевања и хигијена, болести и њихово 

лечење, главни видови забаве (између посела и балова), друштвене девијације (криминал и проституција). 
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. 

Литература:   

Приватни живот код Срба у деветнаестом веку: од краја осамнаестог века до почетка Првог светског 

рата, приредили Ана Столић, Ненад Макуљевић, Београд 2006. 

Александра Вулетић, Јасна Мијаиловић, Између посела и балова. Живот у Србији у 19. веку, Београд 2005. 

Радош Љушић, Љубави српских владара и политичара, Беооград 2001. 

Александра Вулетић, Брак у Кнежевини Србији, Београд 2008. 

Александра Вулетић, Брачна политика у кнежевини Србији: између традиционализма и модернизма, 

Историјски часопис 57 (2008), 283–298. 

Александра Вулетић, Странкиње – “српске снахе” у 19. и почетком 20. века, Историјски часопис 51 

(2004), 67–85. 

З. Дивац, Породичне и брачне (не)прилике у Србији (19. век), Гласник Етнографског института САНУ 54 

(2006), 219–232. 

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   

 

  


