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1. Савладавањем овог предмета студент ће се упознати са културно-историјским збивањима од
старијег камнеог доба до почетка нове ере
2. Упознавање са историјатом истраживања праисторијских култура на Балкану
3. Упознавање са стварањима основних модела запоседања Балкана најранијим
Исходи учења
људскимзаједницама
4. Упознавање са процесом стварања великих културних комплекса
5. Упознавање с агенезом друштвене организације и односом праисторијских заједница према
природном окружењу и ресурсима које им је то окружење нудило
Условљеност
Нема условљености другим предметима за полагање испита
Наставне методе Предавања, вјежбања. Учење и израда домаћих задатака. Консултације
1. Место и улога праисторијске археологије у оквиру савремених хуманистичких наук
2. Предмет изучавања праисторијске археологије, начини интерпретације и презентације резултата
истраживања и могуће злоупотребе тих резултата
3. Преглед историјата истраживања праисторијских култура на територији Босне и Херцеговине и
сусједним државама.
4. Анализа дифузионистичког приступа, затим теорије градационе миграције и теорије аутохтоног
развоја, односно културно-историјског приступа
5. Нова археологија и њени методи
6. Поријекло и развој најранијих палеолитских култура Балкана и њихова распрострањеност.
7. Упознавање са најпознатијим културама и издвојеним регијама у мезолиту. Посебан осврт на
Садржај
културу Лепенског Вира
предмета по
8. Процес преласка из мобилних ловачко-сакупљачких у сезонске и седентарне риболовачке
седмицама
сточарско-земљорадничке заједнице
9. Најпознатије неолитск културе на Балкану
10. Периодизација и генеза старчевачке и винчанске културе
11. Упознавање са регијама и неолитским културама на територији Босне и Херцеговине, њиховом
генезом и периодизацијом
12. Стварање великих културних комплекса током енеолита на Балкану, са посебним освртом на
баденску и вучедолску културу.
13. Упознавање са бронзанодопским културама егеје и осталих регија Балкана са посебним
освртом на развој бронзаног доба у БиХ
14. Гвоздено доба и палеобалканска племена
15. Трагови келтске културе у културамам млађег гвозденог доба на територији БиХ.
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