
Табела 5.2. Спецификација предмета  
 

Студијски програм: Maстер академске студије историје 

Назив предмета: КОМПАРАТИВНА ДИПЛОМАТИКА 1 

Наставник/наставници: Небојша Порчић 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: положен испит из Помоћних историјских наука 

Циљ предмета 

Подробније упознавање са дисциплином средњовековне дипломатике, уз практичан рад на средњовековној 

дипломатичкој грађи. Изградња свести о неопходности стављања српске дипломатичке грађе у контекст 
компаративне анализе са латинском и грчком грађом. 

Исход предмета  

Остварен компаративан увид у рад европских средњовековних канцеларија – западних, византијских, 

српских. Постигнут висок степен обучености у практичним техникама рада са дипломатичком грађом и 
средњовековним изворима уопште. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

После уводног подсећања на настанак и развој дипломатике и њене основне методолошке поставке и 
терминологију, предавања се осврћу на нове тенденције у оквиру ове дисциплине. Потом се приступа 

излагању о средњовековним канцеларијама – њиховом дефинисању као нарочитих „писарских“ установа 

(за разлику од скрипторијума) и особеностима које из тога произлазе у погледу типова грађе која ту настаје 

и њених твораца. При том се подробније описују главни модели средњовековних канцеларија у европским 
оквирима (царски, краљевски, комунални) и врши компарација између њих и српске канцеларијске праксе.  

Практична настава  

На вежбама се теоријска знања о појединим канцеларијама, типологији грађе и њеним творцима учвршћују 

и употпуњавају кроз анализу конкретних остатака њихове делатности, чиме се истовремено стиче увид у 
сам поступак дипломатичке анализе. 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе, вербално-текстуалне; илустративно-демонстративне 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања  писмени испит  

практична настава  усмени испт 60 

колоквијум-и  ..........  

семинар-и 40   
 


