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ПРАВОСЛАВНИ БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ 
 
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 
 
Силабус 

 
 
 
Предмет: Библијска археологија 
Врста и ниво студија: мастер академске судије 
Студијски програм: теолошки мастер програм 
Фонд часова: I и II семестар, седмично предавања 2 часа + 
вежбе 1 час 
Статус предмета: изборни 
 
Назив курса: Библијска археологија 
 
Садржај: Стицање теоријских знања о библијској археологији 
и њеном појмовно-категоријалном апарату; стицање увида у 
историјат развоја археологије као науке уопште; њен почетак 
као научне методе; дешифровање хијероглифа и клинастог 
писма; Талмуд и други извори библијске археологије; земље и 
народи у окружењу Палестине; географија Палестине; култура 
и веровања; стара светилишта; о имену Божјем у Старом 
завету; храмови и друга места богослужења; свештенство и 
жртве; смисао старозаветних жртава. 

Циљ: Поседовање развијених академских компетенција у 
домену библијске археологије. 

Предуслови: Уписан I семестар мастер академских студија и 
положен испит из јеврејског језика.  

 
Облик наставе: Предавања и вежбе (1+1) 
 
Обавезе студената: Студенти су, у начелу, обавезни да 
посећују предавања, као и да долазе на појединачне 
консултације. Пожељно је и активно учешће у настави, што би 
указивало на личну заинтересованост студената. 
 



Начин оцењивања рада и резултата: Активно учешће на 
настави доноси 30% оцене. Осталих 70% оцене студенту ће 
донети усмени испит.  
 

План курса/предмета 
 
1. и 2. недеља 
Историјат развоја археологије као науке уопште; њен 
почетак као научне методе; дешифровање хијероглифа и 
клинастога писма.  
 
 
 
 
3. и 4.. недеља 
Kратак преглед историје Израиља; свет у коме је настао 
Израиљ; позадина историјског периода Патријараха. 
 
 
 
 
5. и 6. недеља 
Извори библијске археологије; примарни и секундарни 
извори; Талмуд; Јосиф Флавије и Филон Александријски. 
 
 
 
 
7. и 8.. недеља 
Преглед библијске географије; географија Месопотамије, 
Сирије, Египта, Палестине. 
 
 
 
 
9. и 10. недеља 
Клима; флора и фауна Палестине; топографија Палестине; 
топографија Самарије. 
 
 
 



 
11. и 12. недеља 
Стара света места на тлу Палестине. Сихем, Ветиљ, 
Мамрија, Галгал, Силом, Миспа, Офра, Кармил, Дан и 
Јерусалим. 
 
 
 
13. и 14. недеља 
Богослужбена света места. Скинија, или свети шатор; 
намештај у скинији. 
 
 
 
 
15. и 16. недеља 
Соломонов храм; Зоровавељов, други храм; Иродов храм; 
(остали јудејски) храмови ван Палестине; синагоге. 
 
 
 
 
17. и 18. недеља 
Свештена лица; левити; свештеници и првосвештеник; 
свештенство и левити у време царева; свештенство после 
повратка из вавилонскога ропства према PS 
(свештеничком слоју). 
 
 
 
 
19. и 20. недеља 
Свештеничка одећа (левита, свештеника, 
првосвештеника); приходи свештенства. 
 
 
 
 
21. и 22. недеља 
Света времена – празници; субота; млади месец – 
младина; Празник бесквасних хлебова; Пасха (пасхална 
вечера (seder); Педесетница; Празник устоличења Јахвеа. 



 
 
 
 
23. и 24. недеља 
Празник сеница; Празник Нове године; Дан помирења; 
Пурим; празници после вавилонскога ропства. 
 
 
 
 
25. и 26 недеља 
О имену Божјем у Старом завету. Ел, Елохим, El Šaddaj, 
Саваот, Ел елјон, Ел рои, Ел кана, Ел олам, и др.: Мелех, 
Бал, Адонај и Јахве. 
 
 
 
 
27. и 28. недеља 
Старозаветне жртве. Врсте жртава: крвне и бескрвне, 
спаљенице, жртве за грех, кривицу и мирне жртве; 
бескрвне жртве, и др.  
 
 
 
 
29 и 30. недеља 
Смисао и значај старозаветних жртава. 
 
 
 

 
ЛИТЕРАТУРА:  Атлас Библије (Географија, историја, 
археологија), изд. Хришћанска мисао, Србиње 2.000. године; 
др Душан Глумац, Библијска археологија, Београд-Србиње 
1999; Biblijska teologija Staroga i Novoga zavjeta, Kršćanska 
sadašnjost, Zagreb, 1980; Иван Марковски, Библејска 
археологиа, Софија 1929; Vida Nedomački, Arheologija Bliskoga 
istoka, Beograd 1981;  Adalbert Rebić, Biblijske starine, Zagreb 
1983; W. J. Harrington, Uvod u Stari zavjet – Spomen obećanja, 
Kršćanska sadašnjost, Zagreb 1987.  


