
Студијски програм/студијски програми : Дипломирани туризмолог 
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: Историја, култура и цивилизације (Т218) 
Наставник (Име, средње слово, презиме): др Дарко Б Гавриловић 
Статус предмета: Изборни предмет за модул Туризам 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: нема 
Циљ предмета 
Упознавање са предметом и методама историјске науке кроз призму анализе настанка и развоја цивилизација и култура. 
Обнављање стечених и усвајање нових знања о најважнијим догађајима и процесима из друштвене историје, историје 
културе (уметност, књижевност, архитектура, музика, за 20.век филм) и историје религије и веровања 
 
Исход предмета Поред овладавања основном фактографијом, стицања јасне оријентације у времену и подизања опште 
културе на виши ниво, код студената се развија историјско мишљење, односно јача свест о томе да су прошлости и 
садашњост чврсто повезане, тј. да познавање историје доприноси бољем разумевању цивилизација које су претходиле 
нашој као и цивилизације у којој живимо, тако да се, између осталог, може применити и у усвајању других, уже стручних, 
знања и вештина. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Дефиниција и предмет историје, однос историје и других наука, периодизација. Стари век: Цивилизације на простору 
Месопотамије, Египта, Феникије, Израела, Индије и Кине. Стара Грчка (Минојско-микенска цивилизација, Хомерско 
доба, Класично доба и хеленизам. Стари Рим (настанак, доба републике, империја – принципат, доминат, развој културе, 
религија). Средњи век: Појава хришћанства, сеоба народа,  Западна Европа, Византија, појава и ширење ислама. 
Феудални поредак и друштвени односи, црква и интелектуални живот, крсташки ратови, уметност, музика, књижевност и 
интелектуални живот. Сеоба Словена, прве српске државе, Србија у време владавине Немањића (средњовековна српска 
култура – рашка школа, српско-византијски стил, моравска школа), ширење Османског царства (култура Османлијског 
царства), Далеки  Исток. Рани нови век: Хуманизам и ренесанса, Велика географска открића, Реформација и 
контрареформацја, барок, рококо, интелектуални живот у Европи од 15. до почетка 18.века, Срби у Хабзбуршкој 
монархији (култура од краја 15. до друге половине 18.века). Епоха либерализма: Индустријска револуција, доба 
просветитељства, амерички рат за независност, Француска буржоаска револуција, епоха Наполеона,романтизам, појава и  
јачање национализма (везе са културним и интелектуалним животом), уједињење Немачке и Италије, појава и развој 
социјалистичког ученја (везе са културом) Епоха империјализма: друга индустријска револуција, колонијална 
експанзија, Стварање модерне српске државе и културни развој, Срби у Хабзбуршкој монархији и културни напредак, 
Први и Други балкански рат, Свет и Србија у Првом светском рату. Савремено доба: Версајски поредак, појава модерне у 
свету културе, нацизам и фашизам (однос према култури), социјалистичка друштва (однос према култури), Хладни рат и 
блоковска подела, научни и техонолошки развој, настанак уједињене Европе, либерализам и култура.   
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Број часова  активне наставе                                                                                                 4 (60) Остали часови 
Предавања: 
2 

Вежбе: 
2 

Други облици наставе:- Студијски истраживачки рад:- 
 

Методе извођења наставе 
Предавања, презентације преко компјутера,  излагање семинарских радова. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 0-5 писмени испит  
практична настава 0-5 усмени испит 30-45 
колоквијум-и 20-40 ..........  
семинар-и 0-5   

 


