ПРАВОСЛАВНИ БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
Силабус
др Владимир Вукашиновић, ванредни професор
Мастер теолошке студије
Предмет: Историја српског богослужења
Група: изборни предмет
Фонд часова: 1 семестар (2+2)
Број ЕСПБ бодова: 6
Испит: усмени
Назив курса: Литургичко-правни

Садржај: У оквиру овог предмета истраживаће се настанак
основних елемената и образаца богослужбеног живота наше
Помесне Цркве и њихов потоњи развој кроз векове. Такође ће
бити обрађивани споменици и текстови у којима је изложена
литургијска теологија одређене епохе. Студенти ће ова сазнања
стицати директно на изворима - рукописним и старим
штампаним богослужбеним књигама, фрескама, иконама,
храмовском мобилијару и предметима примењене црквене
уметности.

Циљ: Циљ предмета је да се студенти упознају са условима и
токовима формирања и развоја литургијске праксе и њене
теологије у оквирима наше Помесне Цркве.

Предуслови: Нема посебних услова
Облик наставе: Предавање, вежбе и стручна пракса.
Обавезе студената: Похађање предавања, вежби и стручне
праксе.
Начин оцењивања рада и резултата: Активност у току наставе
10, практична настава 30, усмени испит 60 поена.

План курса/предмета

1. недеља
Хришћанско богослужење и његова динамичка природа

2. недеља
Богослужбени живот словенских Цркава

3. недеља
Српски литургијски рукописи

4. недеља
Кирило и Методије и почеци словенског богослужења

5. недеља
Пресветосавско српско богослужење

6. недеља
Допринос Светог Саве богослужбеном животу СПЦ

7. недеља
Реформа Филотеја Кокиноса и богослужења СПЦ

8. недеља
Богослужбени живот Срба у 14. и 15. веку

9. недеља
Српски средњовековни скрипторијуми

10. недеља
Прва генерација штампаних богослужбених књига СПЦ

11. недеља
Богослужбени живот СПЦ у 17. веку

12. недеља

Руски и малоруски утицаји на богослужбени живот СПЦ у 18.
веку

13. недеља
Друга генерација штампаних богослужбених књига СПЦ: 18–
19. век

14. недеља
Превођење богослужбених књига на српски говорни језик

15. недеља
Савремени литургијски живот СПЦ
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