
Табела 5.2. Спецификација предмета Историја религија 

 
Студијски програм: ОАС класичних наука 

Назив предмета: Историја религија 

Наставник/наставници: проф. др Александар Лома, маг. Исидора Толић 

Статус предмета: изборан  

Број ЕСПБ: 8 

Услов: нема  

Циљ предмета Стицање елементарних знања из области историје религија (предмет, историјат, 

методолошка начела дисциплине, усвајање најважнијих појмова којима она оперише), основна 

информација о традиционалним религијама света од праисторијског доба до средњег века 

Исход предмета Полагање основе за дубље и шире изучавање материје на мастер-студијама (предмет: 

Религије античког света) и на докторским студијама (предмет: Упоредна историја религија и митологија) 

Уградња стечених знања у разне образовне профиле Филозофског факултета у мери у којој су за њих 

релевантна факта историје религија, њени интерпретативни приступи и извори за њу (текстови, 

археолошки налази, архитектонски и ликовни споменици, фолклорни прежици ...) 

Садржај предмета 

Теоријска настава. Садржај по недељама 1. Предмет и методологија историје религија. — 2–3. 

Праисторијске религије (палеолит, мезолит, неолит). — 5–6.  Религије старе Месопотамије и Палестине 

(Сумерци, Акађани, Асирци, Феничани). — 6–7. Стара египатска религија. — 8. Старозаветна религија. — 

9. Религије Мале Азије (Хетити, Хурити, Фригијци). — 10–11. Религија Веда и хиндуизам. — 12–13. 

Иранска религија. — 14–15. Грчка религија. — 16. Римска религија. — 17. Религија старих Келта. — 18. 

Религија старих Германа. — 19. Религија старих Балта. — 20. Религија старих Словена. — 21. Стара 

кинеска религија. — 22–23. Религије претколумбовске Америке (Маје, Астеци, Инке). — 24. Сумарни 

преглед најважнијих појава у традиционалним религијама, за њих везаних појмова и термина. 

 Практична настава. ближе упознавање са главним изворима за изучавање појединих курсом обухваћених 

религија — писаним, археолошким, иконографским — и са проблемима њихове интерпретације.  

Литература  

Општа обавезна литература:  

Александар Лома: Мали илустровани речник појмова из историје религија (скрипта);  

исти: Религије индоевропских народа (скрипта);  

Mirča Eliade: Istorija verovanja i religijskih ideja I–III, Beograd;  

Општа допунска литература:  

Јан Пухвел, Упоредна митологија, Нови Сад / Сремски Карловци 2010;  

Емил Бенвенист, Речник индоевропских установа, Ср. Карловци / Н. Сад 2002. (део II, књ. 3: Религија, стр. 

371–441). 

У припреми су скрипта која дају сажете описе појединих старих религија пропраћени изборима изворних 

текстова (у преводу на српски) и ликовних извора за њих. Засад су на тај начин обрађене стара иранска, 

грчка и римска религија (тренутно постављено на Moodle-платформу). 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 60 Практична настава: 60 

Методе извођења наставе предавања и вежбе. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активно учешће у вежбањима 15 писмени испит  

колоквијум у виду теста 15 усмени испит 70 

 


