
 
 

 

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
Назив факултета/ академије 

 

Историја и археологија 

I циклус студија I година студија 

Пун назив предмета МУЗЕОЛОГИЈА I 

Катедра  Катедра за историју и археологију Филозофског факултета Пале 

Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS 

 O I 3 
Наставник/ -ци Др Славиша Перић, ванредни професор 

Сарадник/ - ци - 

Фонд часова/ наставно оптерећење 
(седмично) 

Индивидуално оптерећење студента (у 
сатима семестрално) 

Коефицијент 
студентског 

оптерећења So1 

П АВ ЛВ П АВ ЛВ So 

2 1 0 2*15*So 1*15*So 0*15*So 1,4 
укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)  

2*15 + 1*15 + 0*15  = 45 
укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)  

2*15*So + 1*15*So + 0*15*So = 63 

Укупно оптерећење предмета (наставно + студентско):45 + 63 = 108 сати семестрално 

Исходи учења 

1. Савладавањем овог предмета студент ће се упознати са основном функцијом музеја у 
савременом друштву 
2.Упознаће се са историјатом развоја музеологије као научне дисциплине и науке 
3. Упознаће се са основном дјелатношћу музеја, врстама музеја у организационом смислу и 
унутрашњој организацији самог музејамузеја 
4. упознаће се са музејима Републике Српске и Федерације БиХ, са архитектуром и њиховим 
местом и улогом у широј друштвеној заједници 
5. Упознаће се са врстама, начином прикупљања и чувања музејске грађе  

Условљеност Не постоје псебни услови 

Наставне методе Предавања, видео презентације, посете музејима и дискусије 

Садржај 
предмета по 
седмицама 

1. Уводно предавање о основним појмовима музеологије, музеалије музеализације, музеографије 
2. Историјат развоја музеја и музеологије као научне дисциплине и науке 
3. Модели у развоју музејске делатности 
4. Основе музејског рада, односно музејска делатност 
5. Музејска збирка и њена организација 
6. Музејска грађа, шта све представља музејску грађу и како се она набавља 
7. Чуванје и обрада музејске грађе 
8. Мрежа и матичност музеја 
9. Организација музеја 
10.Организација простора у музеју 
11. Музеји на отвореном 
12. Меморијални музеји 
13. Музеји Републике Српске 
14. Посета једном музеју 
15. Колоквијум 

Обавезна литература  

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

Šaron Makdonald Vodič kroz muzеjske studije, Clio, Beograd 2014 
29-52, 171-199, 325-
354, 603-625 

    

Допунска литература 

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

    

    

Обавезе, облици 
провјере знања и 
оцјењивање 

Врста евалуације рада студента Бодови Проценат 

Предиспитне обавезе 
присуство предавањима/ вјежбама 10 10% 

Семинарски или домаћи рад 10 10% 

                                                             
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. 



 
 

колоквијум 30 30% 

   

   

   

Завршни испит 

завршни испит (усмени/ писмени) 50 50% 

УКУПНО 100 100 % 

Web страница  

Датум овјере (унијети задњи датум усвајања овог силабуса на сједници Вијећа) 
 

* користећи опцију инсерт мод унијети онолико редова колико је потребно 


