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БАЛКАНОЛОГИЈА  1 

АКАДЕМСКА 2016/2017. ГОДИНА 

ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

Тип предмета академско-општеобразовни  

Одговорни наставник др Предраг Мутавџић, доцент 

Наставу изводи др Предраг Мутавџић, доцент 

Трајање курса 1 семестар 

За групе 28 и 25 

обавезни 

За остале студијске групе 

 

 

Статус предмета 

 
изборни  

Семестар у ком се настава изводи зимски 

Недељни фонд часова: Предавања 2 Вежбе / 

Број ЕСПБ 3 (три) 

Предуслов за слушање курса нема 

Предуслов за полагање испита нема 

САДРЖАЈ КУРСА 

 
Садржај 
предмета 

(теоријска  
настава) 

 

У оквиру овог предмета обрађују се следеће тематске целине: 

1. Савремене студије о Балкану;    

2. Палеобалкански народи;             

3. Знаменити балканолози. 

 
 
 

Циљ  
предмета 

Студент ће умети да: 

1. препозна одлике Балкана као географскoг, културног, историјског и 

политичког региона Европе; 

2. развије способност самосталног критичког размишљања, вредновања и 

сагледавања Балкана и Балканаца; 

3. преко дискусија и разговора на одређене тему развије способност анализе и 

синтезе усвојених сазнања као и да их упоређује са властитима и раније 
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стеченим; 

4. умеће да користи и да се служи литературом (како основном тако и 

препорученом), 

5. развијаће сопствено мишљење и критички осврт (било на одређену 

проблематику, било у ширем смислу); 

Знања и умећа стечена на овом предмету користиће студенту да се лакше 

прилагоди потребама и захтевима програма из предмета Балканологија 2. 

 
Исход  

предмета 

Студент се путем читања основне и додатне литературе упознаје са постојећом 

научном мишљу и начином проучавања Балкана, чиме ће ући делимично у 

суштину проблематике која се обрађује. Знаће и умеће да повезује основна и 

додатна сазнања из других научних (помоћних) дисциплина, пошто је 

концепција предмета мултидисциплинарна. 

Обавезе 
студената 

Препоручена обавеза студената је редовно похађање наставе. 

ЛИТЕРАТУРА 

Мазовер, Марк. (2003). Балкан-кратка историја. Београд: Аlexandria Press 

Мутавџић, Предраг. Балканологија 1 (скрипта) 

Стојановић, Трајан. (1995). Балканска цивилизација. Београд: Центар за  

геопоетику. 

 
 

Обавезна 
литература 

Tодорова, Марија. (1999). Имагинарни Балкан. Београд: Плато-ХХ век 

Бартл, Петер. (2001). Албанци. Београд: Clio. 

Балкан и Балканци. (1934). Београд: Балкански институт  

Илири и Албанци. (1988) Зборник радова. Београд: Балканолошки институт 

САНУ 

Папазоглу. Фанула. (2007). Средњобалканска племена у предримско доба: 

Трибали, Аутаријати, Дарданци, Скордисци и Мези. Београд: Equilibrium 

Папазоглу, Фанула. (2007). Из историје античког Балкана: одабране студије. 

Београд: Equilibrium. 

 
 
 
 
 
 
 

Препоручена 
литература 

Срејовић, Драгослав. (2002). Илири и Трачани: о старобалканским племенима. 
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Београд: СКЗ. 

Цвијић, Јован. (1989). Балканско полуострво и јужнословенске земље. Београд: 

Завод за уџбенике. 

ОЦЕНА ЗНАЊА (НАЈВЕЋИ БРОЈ ПОЕНА ЈЕ 100) 

Предиспитне обавезе Завршни испит 

Писмени део испита / 

Писмени испит 100 

 
Кратак опис 
предиспитних 

обавеза 
 

Општа препорука студентима је да редовно долазе студената на предавања, 
будући да се њихови доласци уредно евиднетирају на сваком часу. 

 
Кратак опис 
завршног 
испита 

 

Студент на крају одслушаног семестра полаже писмени испит у форми теста 

(multiple choices) на основу градива предвиђеног за тај семестар - до 100 

захтева, максимално време израде до 45 минута.  

Колоквијум се посебно не полаже, пошто је интегрисан у оквиру самог испита 

и носи 30% од укупног броја захтева. 

Сматра се да је студент је положио писмени испит уколико је остварио 

најмање 51% тачних одговора на тесту.  

Испитна 
питања 

Предмет балканологије. Циљ и задаци балканологије. Границе Балкана. 

Геофизичке одлике Балкана. Балкан и његово име кроз историју. Међународно 

удружење за проучавање Балкана, Балкански и Балканолошки институт 

САНУ. Етнојезичка карта Балкана. Настанак балканског језичког савеза. 

Дарданци. Фригијци. Трачани. Дачани. Илири. Јернеј Копитар. Франц 

Миклошич. Петар Скок. Милан Будимир. Вук и румунска проучавања. 

 


