
Табела 5.1 Спецификација предмета на студијском програму докторских студија 

Назив предмета: Друштвена моћ и жене 

Наставник или наставници: Томин Светлана 

Статус предмета: И 

Број ЕСПБ: 10 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Формирање шире и целовитије слике националне културе и историје на примеру жена које су учествовале 
у јавном животу. Упознавање са владаркама, ктиторкама, добротворкама и приложницама у дијахронијској 
перспективи, од средњег века до наших дана. Праћење представе о женама које су биле у прилици да 
одлучују о важним друштвеним питањима. Развијање критичког мишљења и разумевања најважнијих 
проблема, појава и процеса из области историје положаја жене у друштву и историје сложених релација 
између родног идентитета и друштвене моћи. 
Исход предмета  

Упознавање једног, недовољно проученог сегмента културе. Указивање на допринос ове категорије жена 
кроз историју, посебно на њихов третман. Сагледавање рефлекса односа према женама које поседују моћ – 
њихово памћење/заборављање. 
Садржај предмета 

Теоријска настава 

Излагања о биографијама жена које су током историје у Европи у различитим контекстима имале значајну 
друштвену моћ и битно утицале на друштвени поредак и систем вредности свог времена, као носиоци 
државне власти, вође или истакнуте чланице политичких и друштвених покрета, научнице, уметнице итд. 
Испитивање ставова према женама које поседују друштвену моћ на примерима из историјских и 
књижевних текстова. Класна, односно родна условљеност вредносног система када је у питању женска 
позиција у друштву. Вредносни ставови према овој категорији жена: компаративни и дијахронијски 
контекст. Испитивање постојања стереотипа о женама. 
Практична настава 

Одабирање и формулисање тема за истраживачки рад. Писање и усмена одбрана радова. Анализа 
историјских дела и књижевних текстова посвећених овом питању. 
Препоручена литература 

1. Пурковић, М. Царица Јелена [С. л.] : [с. н.] 1954 
2. Duby, G. , M. Perrot (ed.)(1990/94) A History of Women i the West I-II Cabridge-London 1990 
3. Рјанкур, А. Жена и моћ кроз историју 1-2 Београд : Verzal press 1998 
4. Маринковић, Р. Именом и делом Милица. Размишљања о кнегињи Милици Јефимија бр. 11. 11-41 2001 
5. Никол, Д. Византијске племкиње. Десет портрета 1250-1500. Београд : Утопија 2002 
6. Бок, Г. Жена у историји Европе : од средњег века до данас Београд: Clio 2005 
7. Пешикан-Љуштановић, Љ. Свете и проклете – жене из породице Бранковић у историји и усменој 
традицији Смедеревски зборник бр. 1. 43-62. 2006 
8. Томин, С. Књигољубиве жене српског средњег века Нови Сад : Академска књига 2007 
9. Шимуновић-Бешлин, Б. Грејс Елисон и Карађорђевићи. У: Нововековне српске династије у 
мемоаристици (ед. П. Крестић) Београд : Историјски институт. 179-203. 2007 
Број часова активне наставе 

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

3   4  

Методе извођења наставе 

консултативна, дијалошка, текст метода 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања  писмени испит  
практична настава  усмени испит 30 
колоквијум-и    

семинар-и 70   

 


