
 
 

 

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
Филозофски факултет Пале 

 

Студијски програм: Историја и археологија 

I циклус студија I година студија 

Пун назив предмета ИСТОРИЈА СТАРОГ ВИЈЕКА I 

Катедра  Катедра за историју и археологију Филозофског факултета Пале 

Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS 

 Обавезан I 6 

Наставник/ -ци ванр. проф. Глигор Самарџић 

Сарадник/ - ци  

Фонд часова/ наставно оптерећење 
(седмично) 

Индивидуално оптерећење студента (у 
сатима семестрално) 

Коефицијент 
студентског 

оптерећења So1 

П АВ ЛВ П АВ ЛВ So 
3 2 0 63 42 0 1,4 

укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)  
75h 

укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)  
105h 

Укупно оптерећење предмета (наставно + студентско): 75 + 105 = 180 h семестрално 

Исходи учења 

1. Приказ разноврсних основа цивилизације Старог Истока дубљим увидом у све аспекте од 
најопштијих, спољашњих, појавних карактеристика до духовних и културних основа на којима је ова 
више десетина вијекова почивала. 
2. Излагање Историје Старог Истока и упознавање са закономерностима у политичкој, економској, 
социјалној и културној сфери као и са мјестом које цивилизација Старог Истока заузима у оквирима 
свјетске цивилизације. 
3. Приказ цивилизације Старе Грчке дубљим увидом у све аспекте од најопштијих, спољашњих, 
појавних карактеристика до духовних и културних основа на којима је ова више вијекова почивала. 
4. Излагање Историје Старе Грчке и упознавање са закономерностима у политичкој, економској, 
социјалној и културној сфери као и са мјестом које цивилизација Старог Истока заузима  

Условљеност Обавезно присуство > 80% наставе (предавања и вјежбе). Остварено > 50% предиспитних обавеза 

Наставне методе Предавања, аудиторне вјежбе, консултације. 

Садржај 
предмета по 
седмицама 

1. Уводни час: Упознавање са темом, циљевима и задацима курса. Објашњење методологије и 
терминологије која ће бити неопходна за даље похађање курса. Подјела плана курса и упознавање 
са основном литературом. 
2. Географски и хронолошки оквири цивилизација старог Истока. Писма и архиви старог Истока. 
3. Месопотамија у III миленијуму пре н. е. Месопотамија од 2000. до 1600. године – 
старовавилонски и староасирски период. 
4. Египат од I до XVII династије (3100/3000-1552. године п. н. е). Царски Египат (1552/1550-1069. 
године пре н. е). Хетити. 
5. Сирија и Левант. Месопотамија од 1600. до 900. године пре н. е. 
6. Левант од 1200. до 720. године пре н. е. Државе Леванта и Асирско царство у IX и VIII вијеку. 
7. Новоасирско царство (934-610. године пре н. е). Анадолија од 900. до 500. године прије н. е. 
8. Египат од 1000. до 525. године прије н. е. Ахеменидско царство. 
9. Приказ цивилизације Старе Грчке дубљим увидом у све аспекте од најопштијих, спољашњих 
појавних карактеристика до духовних и културних основа на којима је ова почивала више вијекова. 
Упознавање с основном литературом. 
10. Почеци Грчке и херојско доба. Експанзија Грчке. 
11. Развој Спарте. Пад племићких олигархија. Уједињење Атике и утемељење атинске демократије. 
12. Развој Атине у VI вијеку пре н. е. Продор Персије на Егејско море. Грчка у опасности. Напади 
Персијанаца и Картагињана. Утемељење атинске империје. 
13. Атинска империја под Перикловим вођством. Рат Атине са Пелопонежанима (431-421. године н. 
е). Опадање и пад атинске империје. 
14. Хегемонија Спарте и Персијски рат. Препород Атине и њен Други поморски савез. 
15. Колоквијум 

Обавезна литература  

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

Аристофан Аристофанове комедије, превод К. Рац, Загреб 1947  

                                                             
1 Коефицијент студентског оптерећења So се рачуна на сљедећи начин: 

а) за студијске програме који не иду на лиценцирање: So = (укупно оптерећење у семестру за све предмете 900 h – укупно наставно оптерећење П+В у семестру 

за све предмете _____ h)/ укупно наставно оптерећење П+В у семестру за све предмете _____ h = ____. Погледати садржај обрасца и објашњење. 
б) за студијске програме који иду на лиценцирање потребно је користити садржај обрасца и објашњење. 



 
 

Аристотел Атенски устав, превод Н. Мајнарић, Загреб 1948  

Бјури, Џ. Б / Мигс, Р. Историја Грчке I и II, Београд 2008  

 
Гилгамеш. Сумерско-вавилонски еп, превод (с 
модерног језика) С. Препрека, Сарајево 

1961  

 
Законик Хамурабија вавилонског краља, превод ( с 
модерног језика) Ч. Мирковића, Сарајево 

1925  

Ђурић, М. Н. Историја  хеленске књижевности 1971  

Ксенофонт Хеленска историја, превод М. Душанић, Нови Сад 1988  

Курт, А. Стари Исток I-II, Београд 2014  

Плутарх Успоредни животописи, превод З. Дукат, Загреб 1989  

Ростовцев, М. Историја старог света, Нови Сад 1974  

Струве, В.В – Калистов Д. П. Стара Грчка, Сарајево 1969  

Тукидид Пелопонески рат, превод Д. Обрадовић, Београд 1999  

Херодот Историја, V-IX, превод М. Арсенића 1959  

Чедвик, Џ. Микенски свет, Београд 1980  
Допунска литература 

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

Група аутора 
Оксфордска историја Грчке и хеленистичког света, 
Београд 

1999  

Контено, К. Бабилон и Асирија, Загреб 1978  

Крамер, C. H.  Хисторија почиње у Сумеру, Загреб 1966  

Матје, М.  Староегипатски митови, Сарајево 1963  

    

Обавезе, облици 
провјере знања и 
оцјењивање 

Врста евалуације рада студента Бодови Проценат 
Предиспитне обавезе 

нпр. присуство предавањима/ вјежбама 10 10% 

нпр. позитивно оцјењен сем. рад/ пројекат/ есеј 10 10% 

нпр. студија случаја – групни рад - - 

нпр. тест/ колоквијум 30 30% 

нпр. рад у лабораторији/ лаб. вјежбе  - - 

нпр. практични рад - - 

Завршни испит 

нпр. завршни испит (усмени/ писмени) 50 50% 
УКУПНО 100 100 % 

Web страница (навести URL адресу предмета уколико постоји)/ (ако не постоји избрисати овај ред) 

Датум овјере www.ffuis.edu.ba 
 

* користећи опцију инсерт мод унијети онолико редова колико је потребно 


