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I циклус студија II година студија 

Пун назив предмета ПОМОЋНЕ ИСТОРИЈСКЕ НАУКЕ  

Катедра  Катедра за историју и археологију Филозофског факултета Пале 

Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS 

 Обавезан IV 3 

Наставник/ -ци проф. др Радмило Пекић, ванредни професор 

Сарадник/ - ци мр Бојан Крунић, виши асистент 

Фонд часова/ наставно оптерећење 
(седмично) 

Индивидуално оптерећење студента (у 
сатима семестрално) 

Коефицијент 
студентског 

оптерећења So1 

П АВ ЛВ П АВ ЛВ So 
2 2 0 X*15*So Y*15*So Z*15*So 1,4 

укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)  
2*15 + 2*15 + 0*15  = 60 

укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)  
2*15*1,4 + 2*15*1,4 + 0*15*1,4 = 84 

Укупно оптерећењепредмета (наставно + студентско): 60 + 84 = 144 сати семестрално 

Исходи учења 
1.Упознавање студената са основним задацима помоћних историјских наука. 
2.Оспособљавање студената за самосталан рад на историјским изворима 
3.Развијање критичког мишљења и аргументованог заступања ставова 

Условљеност Нема услова за пријављивање и слушање предмета 

Наставне методе Предавања, вјежбања, учење и израда домаћих задатака, консултације 

Садржај 
предмета по 
седмицама 

1. Упознавање студената са градивом и планом предавања и осталим активностима 
2.Палеографија - циљ и задаци; преглед развитка палеографије; материјал и форме рукописа; 
водени знаци; лигатуре; врсте мастила; минијатуре, скраћенице. 
3. Постанак и развој латинских писама у Антици и развoj средњовјековне минускуле.  
4. Ћирилска палеографија; распрострањеност ћирилице; најважнији споменици; скраћенице. 
5. Дипломатика - Постанак и развој дипломатике; Дипломатички рат; израда повеља; канцеларија и 
нотаријат; оригинал, копија, фалсификат; спољна и унутрашња обиљежја повеље; структура 
повеље; формулари. 
6. Хронологија - основни дијелови датума; начини датирања; календар; рачунање године (ере). 
почетак године (стилови); контролни елементи датума; израчунавање празновања Ускрса. 
7. Сврагистика или сигилографија - Постанак и развој сврагистике; печатњаци; облик и типови 
печата; средњовјековни печати у Србији и Босни и Херцеговини. 
8. I парцијални испит.  
9. Хералдика - хералдичка правила; постанак и подјела грбова; хералдика на јужнословенском 
простору. 
10. Генеалогија. Породица, род, племе; развој генеалогије на јужнословенским просторима. 
11. Нумизматика - Новац на подручју јужнословенских земаља. 
12. Топономастика.  
13. Филигранологија - постанак и развој. 
14. Историјска метрологија; старе мјере 
15. Вексикологија. Постанак и употреба заставе. Српске заставе..   

Обавезна литература  

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

Бранислав Милутиновић Помоћне историјске науке, Ниш 2000  

Jakov Stipišić Pomoćne povijesne znanosti u teoriji i praksi, Zagreb 1985  

Петар Ђорђић Историја Српске ћирилице, Београд 1972  

Вујадин Иванишевић Новчарство средњовековне Србије 2001  

Алекса Ивић Стари српски печати и грбови, Нови Сад, 1910  

Допунска литература 

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

Марко Атлагић 
Помоћне историјске науке у теорији и пракси, 
Београд 

2007 - 

Стјепан Антољак Помоћне историјске науке, Краљево 1971  

Милутин Миланковић Календар, Београд 1968  

Viktor Novak Latinska paleografija, Beograd  1952  

                                                             
 



 
 

Грегор Чремошник 
Босанске и хумске повеље средњег вијека, ГЗМ 1-4, 
Сарајево 

 . 

Bartol Zmajić Heraldika 1996  

Pavao Anđelić 
Srednjovjekovni pečati u Bosni i Hercegovini, ANUBiH, 
Sarajevo 

1970  

V. Mošin 
Filigranologija kao pomoćna istorijska nauka, Zbornik 
HI, JAZU, vol. 1. Zagreb 

1954.  

 Часописи: Нумизматичар и Динар   

Обавезе, облици 
провјере знања и 
оцјењивање 

Врста евалуације рада студента Бодови Проценат 

Предиспитне обавезе 

присуство предавањима/ вјежбама 10 10% 

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

нпр. студија случаја – групни рад -  

 колоквијум 30 30% 
   

   

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 (унијети задњи датум усвајања овог силабуса на сједници Вијећа) 

 

* користећи опцију инсерт мод унијети онолико редова колико је потребно 


