ПРАВОСЛАВНИ БОГOСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
др Предраг Пузовић, редовни професор
основне студије богословља
Предмет: Историја СПЦ
Група: обавезни предмет, бодови: 6
Фонд часова: 2 + 1
Испит: усмено или писмено
----------------------------------------------------------------Назив курса:
----------------------------------------------------------------Историја Српске православне цркве
Садржај:
Српска православна црква је у пуном смислу речи народна
црква, јер је чврсто везана за народни живот, па је немогуће
њену историју одвојити од српске националне историје.
Зато историју српске цркве морамо проучавати са
националном историјом, јер ће се само тако добити права
слика историјског развоја и српске цркве и српског
народног живота уопште.
Историја српске цркве дели се на пет периода, који у
њеном историјском развоју представљају засебне целине.
Први период обухвата време од досељавања Срба на
Балканско полуострво до добијања аутокефалности; други
период је доба архиепископије; трећи патријаршије;
четврти обухвата време покрајинских цркава и пети
почиње са васпостављањем патријаршије 1920. године и
траје до данас.
Циљ:
Циљ наставе Историје Српске православне цркве јесте да
студенти овладају знањима из прошлости своје Цркве,
затим развијање код студената критичке богословскоисторијске свести и богословско-историјског мишљења и
овладавање основним методолошким начелима, која ће их
припремити за самостални истраживачки рад у архивима,
библиотекама и другим установама
Облик наставе:
Предавања, вежбе и консултације
Обавезе студената: редовно похађање наставе и вежби
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Назив методских јединица
1. недеља
Писци Историје Српске православне цркве - предавање
2. недеља
Хришћанство на Балкану пре доласка Словена
3. недеља
Досељавање Словена на Балканско полуострво и њихово
покрштавање (мисија Св. браће Ћирила и Методијапредавање
4. недеља
Самуилово царство и постанак Охридске патријаршијепредавање
5. недеља
Добијање самосталности Српске цркве 1219; личност и
рад Светог Саве -предавање
6. недеља
Српска православна црква од одрицања Св. Саве од
управе до прогласа патријаршије-предавање
7. недеља
Проглас царства и патријаршије-предавање
8. недеља
Српска православна црква од 1375. до пропасти
Деспотовине 1459-предавање
9. недеља
Запушћење Српске патријаршије и рад смедеревског
митрополита Павла на обнови-предавање
10. недеља
Патријарх Макарије и обнова Српске патријаршије
1557.године-предавање
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11. недеља
Српска православна црква од патријарха Јована
Кантула до укидања патријаршије 1766. године предавање
12. недеља
Крушедолско-карловачка митрополија од 1690. до
1726. године - предавање
13. недеља
Београдско-карловачка митрополија-предавање
14. недеља
Карловачка митрополија од Београдског мира
1739. до прогласа патријаршије-предавање
15. недеља
Карловачка патријаршија-предавање
16. недеља
Српски народно-црквени сабори у Карловачкој митрополији-предавање
17. недеља
Зетска епархија, цетињска митрополија, црногорска
митрополија - предавање
18. недеља
Улога свештенства у Првом и Другом српском устанку
-предавање
19. недеља
Добијање политичке и црквене аутономије у Србији 1830.
године-предавање
20. недеља
Црквено питање за време краља Милана Обреновићапредавање
21. недеља
СПЦ у Старој и Јужној Србији-предавање
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22. недеља
Васпостављање Српске патријаршије 1920. год.предавање
23. недеља
СПЦ између два Светска рата- предавање
24. недеља
СПЦ од 1945. године до данас - предавање
25. недеља
СПЦ у Босни и Херцеговини- предавање
26. недеља
Далматинска епархија - предавање
27. недеља
Далматинско-буковинска митрополија-предавање
28. недеља
Богословске школе СПЦ - предавање
29. недеља
Расколи у СПЦ - предавање
30. недеља
Колоквијум
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