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ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Тип предмета

академско–општеоразовни

Одговорни наставник

др Предраг Мутавџић, доцент

Наставу изводи

др Предраг Мутавџић, доцент

Трајање курса

1 семестар
За групу 28

Статус предмета

изборни

(обавезни/ изборни)

За остале студијске групе
изборни

Семестар у ком се настава изводи

летњи

Недељни фонд часова:

Предавања

2

Вежбе

Број ЕСПБ

3 (три)

Предуслов за слушање курса

нема

Предуслов за полагање испита

нема

0

САДРЖАЈ КУРСА
Садржај
предмета
(теоријска
настава)

У оквиру овог предмета обрађују се следеће тематске целине:
1. Религије на Балкану,
2. Балканска култура,
3. Балканска цивилизација.
Студент ће:
1. стећи шира сазнања о балканској култури и цивилизацији како у
појединостима тако и у општем погледу,

Циљ
предмета

2. се упознати са релевантном историјском литературом коју ће умети да
критички вреднује,
3. овладати кључним сазнањима о балканском културном наслеђу,
4. преко дискусија и разговора на одређене тему развити способност
анализе и синтезе усвојених сазнања као и да их упоређује са

властитима и раније стеченим,
6. развијаће сопствено мишљење и критички осврт (било на одређену
проблематику, било у ширем смислу).
Студент се оспособљава да боље разуме савремене културно-цивилизацијске,
Исход
предмета

друштвено-политичке и историјске токове на Балкану. Посматрано из угла
студентовог даљег стручног усавршавања (било на мастер програму, било на
докторским студијама), стечена знања помоћи ће му да их примени у свом
даљем усавршавању на подручју балканологије, културе, цивилизације и
историје.

Обавезе
студената

Препоручена обавеза студената је редовно похађање наставе.
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ОЦЕНА ЗНАЊА (НАЈВЕЋИ БРОЈ ПОЕНА ЈЕ 100)

Предиспитне обавезе

Завршни испит

Доласци

/

Писмени испит

Колоквијум

/

Кратак опис
предиспитних
обавеза

Тест

100

Основна препорука студентима јесте да редовно долазе на часове предавања.
Важна напомена: колоквијум се не полаже посебно, пошто је интегрисан
у оквиру самог испита и носи 30%.

Студент на крају дослушаног семестра полаже писмени испит у форми
Кратак опис
завршног
испита

теста (multiple choices) на основу градива предвиђеног за тај семестар – до
100 захтева, максимално време израде 135 минута.
Сматра се да је студент положио писмени испит уколико је остварио најмање
52% тачних одговора.
1. Грчка митологија
2. Римска митологија
3. Појава хришћанства на Балкану

Испитна

4. Хришћанство на Балкану после апостола Павла
5. Цариградска патријаршија у Средњем веку и током туркократије
6. Света Гора
7. Судбина православља током туркократије
8. Ислам и његова појава на Балкану
9. Утицај друштвених и административних институција ислама на живот

питања

немуслиманског становништва у Босни
10. Религија и култ животиња
11. Крсно име
12. Словенски обичаји - превртање предмета
13. Манојло Хрисолора и прва хуманистичка грчка библиотека у Фиренци
14. Библиотечка активност монаха Јоасафа на Светој Гори и Метеорима
15. Прве библиотеке код Срба
16. Рад и доколица на Балкану
17. Духовна култура Словена у претхришћанском добу
18. Проблем прапостојбине Словена
19. Дичење на Балкану
20. Балкан унутар европског обрасца
21. Балкански корени европске писмености
22. Српство и словенство у Начертанију Илије Гарашанина
23. Рађање Велике идеје

