Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
докторске студије
Изборно подручје (модул)
докторске студије
Врста и ниво студија
докторске студије, III ниво студирања
Назив предмета
Историја англо-саксонске Цркве
Наставник (за предавања)
др Ивица Чаировић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
15 Статус предмета (обавезни/изборни)
Услов
Завршене мастер студије и уписане докторске студије.

изборни

Циљ
предмета

Упознавање и анализа историјских феномена и богословског учења у англо-саксонској Енглеској (6. до 11. век); развијање
критичког мишљења кандидата о богословско-историјским феноменима на Западу у периоду од 6. до 11. века (упознавање
са англо-саксонским светим оцима, са првојерарсима, владарима, али и са њиховим делима, који се сматрају за наративне
изворе који помажу у проучавању и анализи периода у англо-саксонској Цркви после римско-бритског периода, односно од 6.
до 11. века); оспособљавање студената за упоредно анализирање феномена који су значајни за богословље и историју
Цркве у англо-саксонској Енглеској (мисионарење, монаштво, симфонија државе и Цркве, итд) који имају импликације у
савременом добу

Исход
предмета

Оспособљавање доктора теологије да учествују у теоријским и апликативним истраживањима, која се спроводе у
комплементарним и контактним научним дисциплинама, као и њихово оспособљавање за дубинску богословско-историјску
анализу конкретних проблема и њихову примену у друштвеној и црквеној пракси и одговарајућим савременим институцијама
приликом дијалога културâ Истока и Запада; омогућавање студентима докторских студија да се суштински упознају са
најновијим теоријским сазнањима о актуелним богословско-историјским проблемима на начин како се то ради у светској
академској богословско-историјској заједници.

Садржај предмета
1. Периодизација англо-саксонске Енглеске и англо-саксонске Цркве. 2. Извори. 3. Беда Венерабилис као први историчар
англо-саксонске Цркве. 4. Мисионарење у Енглеској 6. и 7. век. 5. Монаштво у англо-саксонској Цркви. 6. Вероисповедање и
filioque у англо-саксонској Цркви (појам и историјат). 7. Проучавање библијских текстова у англо-саксонској Цркви. 8.
Богословске школе у 7. и 8. веку у англо-саксонској Енглеској. 9. Мисионарење у Западној Европи од 6. до 9. века
(реципрочни односи римских папâ и англо-саксонских мисионарâ у Западној Европи). 10. Однос англо-саксонске Енглеске и
Франачке државе (Ехтернах, Свети Бонифације, Лул и Карло Велики). 11. Утицај англо-скандинавских ратова и краља
Алфреда на богословствовање у англо-саксонској Енглеској. 13. Импликације норманског освајања Енглеске у животу англосаксонског клира и верника. 14. Англо-саксонска уметност (иконоборство или иконофилство). 15. Перспективе проучавања
феноменâ у оквиру англо-саксонских студија (каснија стремљења у Цркви на Западу Европе – реформација, борба за
инвеституру, богословски проблеми на Западу).

Теоријска
настава
Практична
настава
(вежбе,
ДОН,
студијски
истраживачки рад)
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Семинарски рад као услов за изалазак на испит (усмени), односно на одбрану самосталног истраживачког рада.
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
1

Остали часови
1

Методе
извођења
наставе
Предавања, консултације, семинарски рад као самостални истраживачки рад.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
активност у току
предавања
10 писмени испит
практична настава
10 усмени испит
колоквијуми
семинари
10

70

