Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
Услов
Циљ
предмета

Богословско-пастирски
Основне академске студије
Старозаветна историја
доц. др Ненад Божовић
Данило Михајловић

6 Статус предмета
Обавезан
Уписан трећи семестар основних академских студија и положен испит из
Увода у Стари Завет
Стицање теоријских знања о старозаветној историји, њеном појмовнокатегоријалном апарату и методологији, као и овладавање умењима
анализе библијског текста у историјском контексту.
Поседовање највиших академских компетенција у домену Старозаветне
историје и апликативних способности уз помоћ објективних
истраживачких метода и техника.

Исход
предмета
Садржај предмета

Теоријска
настава

Практична
настава (вежбе,
ДОН, студијски
истражива-чки
Литература

Циљ предавања је упознавање са историјом Израиља; њено поређење са
(сачуваним) ванбиблијским историјским сведочанствима; упознавање са
основама Библијске археологије; сагледавање библијске историје као теолошке
и егзистенцијалне интерпретације историјских догађаја од доба библијских
патријараха (19. век пре Христа) до династије Хасмонеја (167-36. г. пре Христа).
Стицање увида у историју израиљскога народа од времена патријараха па све
до новозаветне епохе; 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. Библијска археологија, као наука
уопште, њени извори, методе; земље и народи у окружењу Палестине;
географија Палестине; култура и веровања; стара светилишта; храмови и друга
места богослужења; свештенство и жртве.
Темељно изучавање самог текста Св. Писма; студенти самостално излажу
садржај појединих књига почев од Прве књиге Самуилове па све Макавеја
поредећи садржај са историјским и археолошким сведочанствима конкретног
доба.
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Предавања

ДОН

Вежбе

2

Студијски
истраживачки рад Остали часови

1

Методе
извођења
Интерактивна предавања, аудиторна вежбања, консултације
наставе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
активност у току
15 писмени испит
практична настава
15 усмени испит
колоквијуми
30
семинари

40

