
Табела 5.2. Спецификација предмета  

 
Студијски програм: Мастер академске студије историје 

Назив предмета: МАНАСТИРИ У СРЕДЊОВЕКОВНОЈ СРБИЈИ 

Наставник/наставници: Марија Копривица 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Стицање одређених знања о манастирма и монаштву, сагледавање значаја овог проблема у ширем 

контаксту средњовековног друштва.  Разумевање ктиторства у средем веку, као и места и улоге манастира 
у феудалном систему.  

Исход предмета  

Студенти ће бити оспособљени за самостална рад на историјским изворима. Биће упознати са 

методологијом истраживања црквене историје. Студенти ће поседовати одређена знања о значају и улози 
манастира и монаштва у средњовековном српском друштву 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

 На теоријском делу наставе студентима ће бити указано на основне појмове о монашву, манастирском 

уређењу, метохијама и сл. Посебна пажња посвећена је месту манастира у феудалном систему 

средњовековне Србије, као и улози игумана у раду црквених и државних сабора. Прати се развој ктиторсва 

на територији српске државе, како владасрких и властеоских задужбина, тако и црквених достојанственика.  

Посебно се анализира структура и организација манастирских властелинстава, као и схватање економије 
манастира. 

Практична настава  

Практична настава се базира на раду са историјским изворима, пре свега манастирским повељама и 
типицима.  

Литература  

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

- С.Троицки, Ктиторско право у Византији и Немањићкој Србији, Глас СКА168, други разред 
86/3(1935),   81-133.  

- Т.Јовановић, Студенички типик, цароставник манастира Студенице, Београд 1994 

- М.Копривица, Постсвљање игумана у српским манастирима у средњем веку, БИГ 8  (2017), 7-20 

- М.Копривица, Задужбине српских архиепископа средњег века, Црквене студије 16-2 (2019), 145-
145.  

- М.Копривица, Краљевски манстири у средњовековној Србији,  Српска краљевства у средњем веку 
1217- 2017, Краљево 2017, 147-162. 

- В.Марковић, Монаштво и манстири у средњовековној Србији, Беогерад 1925.  

- С.Мишић, Т.Суботин-Голубовић, Светоарханђеловска хрисовуља, Београд 2003.  

- Д.Поповић, Б.Ђурић,  Живот у монашкој заједници,  Приватни живот у српским земљама средњег 
века, Београд 2004,  525-532 

- С.Божанић, Ибарско језгро Светостефанског властелинства, С.Митовица-Нови Сад 2006. 

- М. Живојиновић, Историја Хиландара I, Београд 1998. 

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

Методе извођења наставе 

Индивидуална и групна 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   
 


