
Спецификација предмета за књигу предмета 
Студијски програм  Докторске студије теологије 
Изборно подручје (модул)  
Врста и ниво студија  
Назив предмета Савремено литургијско богословље 
Наставник (за предавања) Вукашиновић В. Владимир 
Наставник/сарадник (за вежбе)  
Наставник/сарадник (за ДОН)   
Број ЕСПБ 10 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни 
Услов  

Циљ 
предмета 

Предмет за циљ има да студенте упозна са релевантним токовима и резултатима савремене 
литургијске теологије на Истоку и Западу, да анализом богословља најеминентнијих литургичара и 
литургијских теолога прате и разумеју кретања и развој теолошке мисли у овој области. 

Исход 
предмета 

Стицање врхунских теоријских и методолошких компетенција у домену савременог литургијског 
богословља, оспособљавање за самостални истраживачки рад. 

Садржај предмета 

Теоријска 
настава 

У оквиру овога предмета студенти ће истраживати литургијску теологију Православне (Н. 
Афанасјев, А. Шмеман, А. Пентковски, Ј. Фундулис, А. Јевтић и др.) и Католичке Цркве (Р. Тафт, М. 
Аранц, Х. Матеос, Е. Маза, Е. Кавана и др.). Анализирајући како поједине ауторе и њихову 
теологију, тако и узајамне утицаје и преплитања литургијског богословља Истока и Запада, 
настојаћемо да откријемо разлоге који су довели до процвата ове дисциплине у 20/21. столећу, 
њене резултате и достигнућа, путеве и странпутице, циљеве и могућности. 

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад) Обухвата рад у Рукописним збиркама Музеја и Библиотека, студијска путовања и екскурзије. 
Литература 

1 / Литургијско богословље - савремени огледи, Београд 2013 
2 П. Василијадис, Lex orandi - Литургијско богословље и литургијски препород, Крагујевац 2006 
3 A. Kavanagh, On Liturgical Theology, Collegeville Minesota 1992 
4 R. Taft, Beyond East and West: Problems in Liturgical Understanding, Washington 1984 
5 E. Mazza, The Celebration of the Eucharist, Collegeville Minesota 1988  

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

        

Методе 
извођења 
наставе 

Предавања, семинари, консултације, самостални истраживачки рад, групни аналитички рад и 
студијска путовања. 

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      

 


