
Спецификација предмета за књигу предмета 
Студијски програм  Докторске студије 
Изборно подручје (модул) Докторске студије теологије 
Врста и ниво студија  
Назив предмета Богослужбени извори византијског литургијског типа 
Наставник (за предавања) др Србољуб Убипариповић 
Наставник/сарадник (за вежбе)  
Наставник/сарадник (за ДОН)   
Број ЕСПБ 15 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни 
Услов  

Циљ 
предмета 

Стицање теоретских, методолошких и практичних знања о богослужбеним изворима византијског 
литургијског типа, те упознавање са условима и токовима постепеног формирања и развоја 
богослужбене теорије и праксе Православне Цркве на примерима одговарајућих рукописних и 
староштампаних изворника. 

Исход 
предмета 

Поседовање развијених и највиших академских компетенција у погледу богослужебних извора 
византијског литургијског типа, као и оспособљеност студената за потоња самостална истраживања 
у овој области. 

Садржај предмета 

Теоријска 
настава 

У оквиру овога предмета биће истраживани најпре предисторијат и устројство теоретских и 
практичних елемената богослужбеног живота древне Цркве, али и формирање византијског 
литургијског типа и постепено преовладавање његовог утицаја у богослужбеном животу 
Православне Цркве. Такође, у оквиру наведеног предмета ће бити проучавани директни и 
индиректни богослужбени, то јест рукописни и староштампани извори који верно чувају и 
изражавају теоретске и практичне аспекте богослужбеног предања византијског литургијског типа. 

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад)  
Литература 
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Часослов, Каленић, Крагујевац 2014. 
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Петербург 2003. 

3 Михаил Арранц, Избранные сочинения по литургике, Том. I–V, Папский Восточный институт, 
Институт Философии, Теологии и Истории св. Фомы, Рим–Москва 2003. 

4 Handbook for Liturgical Studies, Volume I: Introduction to the Liturgy, Editor Anscar J. Chupungco, 
Liturgical Press, Collegeville, Minnesota 1997. 

5 Алексей Афанасьевич Дмитриевский, Описание литургических рукописей, хранящихся в 
библиотеках Православного Востока, Вып. 1–3, Киев 1895–1917. 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

        
Методе 
извођења 
наставе 

Предавања, семинари и консултације уз упоредну примену вербално-текстуалне и демонстративне 
методе. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 



активност у току  
предавања 10 писмени испит 40 
практична настава  усмени испит 50 
колоквијуми      
семинари      

 


