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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ  

ПРАВОСЛАВНИ БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ  

МИЈЕ КОВАЧЕВИЋА 11Б  

БЕОГРАД  

 

СИЛАБУС ЗА ПРЕДМЕТ:  

 

СТАРОЗАВЕТНА ИСТОРИЈА 

 

НАСТАВНИК: ПРОФ. ДР ИЛИЈА ТОМИЋ, ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОР  

САРАДНИК: НЕНАД БОЖОВИЋ, АСИСТЕНТ  

 

 

1. ПОДАЦИ О СТАТУСУ ПРЕДМЕТА У СТУДИЈСКОМ ПЛАНУ   

 

- врста и ниво студија: Основне академске судије 

- студијски програм: Богословско-катихетски; Богословско-пастирски. 

– временске димензије наставе: III и IV семестар, школске 2014/15.  

– седмични фонд часова: 2+1 (богословско-катихетски), 2+1 (богословско-пастирски) 

– статус предмета: обавезни предмет  

– организациони облици наставе: предавања и вежбе (саоднос 2:1)  

– евалуација знања: предиспитне обавезе, парцијални тестови и испит после IV 

семестра. 

 

2. ЦИЉ И ЗАДАЦИ НАСТАВЕ  

Циљ предавања је упознавање са историјом Израиља; њено поређење са (сачуваним) 

историјским сведочанствима; литерарна анализа (одређених) књига/текста Светога 

писма Старога завета. 

 

3. САДРЖАЈ НАСТАВЕ  

 

Стицање увида у историју израиљскога народа од времена патријараха, па на даље; 

поређење најстаријих историјских сведочанстава околних народа, спомена имена 

,,Jisrael” са забележеним предањима у Петокњижју; излазак из Египта, боравак у 

Синајској пустињи и настањивање у Обећаној земљи; време судија; настанак 

монархије; период монархије, њене предности и мане; Северно (Израиљево) и Јужно 

(Јудино) царство; пад Северног, пад Јужног царства и вавилонско ропство; Киров едикт 

и повратак из егзила; Зоровавељ, Јездра, Немија; период јелинизације, отпор истој и 

Макавејски устанак; владари хасмонејске династије; продор Римске империје на 

просторе Палестине и крај Хасмонејаца. 



4. ПРАКТИЧНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ  

 

Обавезе студената:  

 

Студенти су обавезни да похађају наставу; препоручиво је да долазе на појединачне 

консултације; потребно је активно учешће у настави (посебно на вежбама).  

 

Начин оцењивања рада и резултата:  

 

Писање и одбрана семинарске вежбе чиниће 15% укупне оцене. Активно учешће на 

настави доноси 15% оцене. Осталих 70% оцене студенту ће омогућити усмени испит.  
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