Студијски програм: Дипломирани професор географије / Дипломирани географ /
Интегрисане студије двопредметне наставе природних наука, математике и рачунарства
(модул Географија-Информатика и модул Биологија-Географија)
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: Историјска демографија
Наставник: др Дарко Б. Гавриловић
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов: нема
Циљ предмета
Циљ предмета је да се студенти упознају са историјским изворима података, великим теоријама о
становништву, потом демографским транзицијама морталитета и фертилитета, нупцијалитета и
диворцијалитета, као и породице и домаћинастава у пре индустријском друштву.
Исход предмета
Основни исход предмета је да студенти кроз курс савладају основне историјске изворе података
везане за становништво као што су: хрисовуље, дефтерe, домовне протоколе, матрикуле венчаних,
рођених и умрлих.
Садржај предмета
Теоријска настава
Теоријска обрада градива са студентима кроз целине о развоју рода Хомо, настанку и развоју
великих теорија о становништву, историјским изворима и грађи о становништву, а такође и
демографским транзицијама фертилитета, морталитета, нупцијалитета, диворцијалитета, породице
и домаћинстава.
Практична настава Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Практично преношење наставног градива стеченог на предавањима кроз писање семинарског рада.
Писање и израда семинарског рада са темама које изискују коришћење историјскх извора грађе:
хрисовуље, дефтере, домовне протоколе, матрикуле венчаних, рођених и умрлих.
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