
Табела 5.2. Спецификација предмета  

 

Студијски програм: Мастер академске студије историје 

Назив предмета: ПРЕОБРАЖАЈИ ВИЗАНТИЈСКОГ ДРУШТВА 9–12. ВЕК 

Наставник/наставници: Влада Станковић, Драгољуб Марјановић, Лариса Вилимоновић 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: Уписане мастер студије. 

Циљ предмета  

Упознавање са бројним и коренитим преображајима кроз које је византијско друштво прошло од времена 

после сукоба око икона до краја 12. века. У ова три и по века византијско друштво доживело је потпуну 

трансформацију, да би Комниниском доминацијом остало великим делом непроменљиво до коначне 

пропасти Царства 1453. године. 

Исход предмета  

Усвајање знања о основним поделама и сегемнтима византијског друштва током средњевизантијског 

периода. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Византијско друштво карактерисала је одувек снажна динамичност, покретљивост и комешање, али и 

постојање јасне разлике између пре свега престоничке аристократије и разних група провинцијских 

моћника. Након иконоборства, у време када неписмени оснивач до тада најдуготрајније династије, цар 

Василије I, има за свог најближег сарадника ученог цариградског коленовића патријарха Фотија, 

друштвене разлике међу престоничком елитом долазе до свог најјаснијег израза, док се истовремено одвија 

и процес економске диференцијације у провинцијама, који ће довести до настанка једне нове елите, која ће 

се и преселити у престоницу и њом коначно завладати у 11. веку. Предмет Преображаји византијског 

друштва, 9–12. век прати паралелно та два процеса, један политички, усредсређен на византијску 

престоницу, и други економски, чија су позорница византијске малоазијске провинције и у којима се и 

одиграва највећа друштвена промена коју Цариград покушава безуспешно да заустави. 

Практична настава  

Анализа историјских извора, посебно документарних, правних споменика, који сведоче о променама које 

се одигравају у византијском друптву од 9. до 15. века. 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

Предавања и вежбе, облик семинара са активним учешћем студената. 

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 20 ..........  

семинар-и 20   
 


