
Универзитет у Бањој Луци 

Факултет политичких наука 

Новинарство и комуникологија 

 

 

ИСТОРИЈА СРПСКЕ КУЛТУРЕ 

Испитна питања 

 

 

1. Праисторијска налазишта (и вријеме) 

2. Римска налазишта и прастановници Балкана (трајање) 

3. Три теорије о поријеклу Словена, њихова прапостојбина и религија 

4. Срби до Немањића (државе и најзначајнији владари, оквирно вријеме)  

5. Почеци умјетности (до Немањића) 

6. Значај рада Ћирила и Методија (четири) 

7. Најзначајнији жанрови и писци средњег вијека (13. и 14. вијек), писмо и језик 

8. Држава Стефана Немање – ширење, значај и обим (године краљевине и 

архиепископије) 

9. Стефан Првовјенчани и његови синови – историјске прилике (оквирно вријеме) 

10. Значај рада Светога Саве  

11. Рашка школа у архитектури – карактеристике, манастири и ктитори  

12. Монументално сликарство – особине, цркве и фреске, политички идеологија 

13. Mилутиново вријеме – историјске прилике (двовлашће Драгутин‒Милутин), 

новине у управљању 

14. Вардарски стил – карактеристике, манастири и ктитори 

15. Наративно сликарство (са Душановим временом) ‒ карактеристике, манастири, 

нове теме и политичка идеологија 

16. Србија на врхунцу моћи ‒ (Стефан Дечански, Душан, али и Урош и Мрњавчевићи) 

‒ историјске прилике (новине у управљању, кад је проглашено царство, кад је 

донесен закон) 

17. Србија послије пропасти царства (кнез Лазар, Стефан Лазаревић) – историјске 

прилике, Стефан као просвијећени владар, елементи хуманизма и ренесансе 

18. Моравски стил – карактеристике, манастири и ктитори  

19. Декоративно сликарство – карактеристике, манастири, теме, политичка 

идеологија 

20. Српска књижевност 15. вијека 

21. Српски средњовјековни законодавци (њихове новине) 

22. Бранковићи и пропаст средњовјековне државе, сремски деспоти 

23. Покрет исправљање превода и исихазам 

24. Средњовјековна Босна (набројати владаре, а више о Кулину, Стефану 

Котроманићу и Твртку Првом, те обласним господарима) 

25. Култура у средњовјековној Босни, писмо, језик и споменици 



26. Старе српске штампарије до 1648. године 

27. Српска народна религија 

28. Народни обичаји 

29. Српска народна ношња и градитељство 

30. Усмена стваралаштво (епске и лирске пјесме, приповијетке, бајалице, загонетке 

и остале краће умотворевине) 

31. Српски народ под турском влашћу – оријентални утицај 

32. Поствизантијска култура 

33. Видови отпора Турцима (ускоци, хајдуци), устанци до Првог српског устанка 

34. Војна крајина ‒ трајање и карактеристике, простор који обухвата 

35. Велика сеоба (прва и друга) ‒ вријеме, узроци, посљедице, инвитаторијум, 

политичка организација 

36. Барокни стил у архитектури – трајање, историјски узроци, носиоци овог стила 

(мецене), карактеристике стила, грађевине 

37. Барок у сликарству – трајање, историјски узроци, карактеристике, први сликар, 

представници, новине 

38. Царске реформе и просвијећеност – просвјетитељство Доситеја Обрадовића 

39. Први и Други српски устанак ‒ датуми, личности, етапе устанка, најзначајније 

битке, органи власти 

40. Србија Милоша и Михаила Обреновића ‒ историјске прилике, хатишерифи и 

њихов значај  

41. Наднационални и национални покрети, формирање идеје нације, значај 

Доситеја Обрадовића и Вука Караџића, њихови програмски чланци 

42. Вук Караџића и четири поља његовог рада (о свакоме понешто, датум побједе 

његове реформе) 

43. Национална интелигенција и прве националне институције (набројати) 

44. Класицизам у архитектури – трајање, историјске прилике, карактеристике, 

представници 

45. Класицизам у сликарству (уз бидермајер) – трајање, историјски узроци, 

карактеристике, представници и теме 

46. Историјске прилике у Србије од 1838. до 1858. (владавина уставобранитеља, 

представници), Карађорђевићи 

47. Јован Стерија Поповић и Петар Други Петровић Његош – биографија, жанрови, 

дјела, државна и политичка акција 

48. Европска револуција 1848. и Срби у њој – историјске прилике (Српско 

Војводство) 

49. Романтизам у сликарству ‒ историјски оквир, трајање, узори, карактеристике, 

теме, представници и дјела 

50. Романтизам у књижевности – историјски оквир, трајање, узори, карактеристике, 

теме, књижевне врсте, представници и дјела 



51. Источна криза – Херцеговачи устанак и устанак у Босанској Крајини, вође, 

захтјеви, трајање 

52. Реализам у сликарству – историјски оквир, трајање, узроци, карактеристике, 

теме, представници и дјела 

53. Реализам у књижевности – историјски оквир, трајање, узроци, карактеристике, 

теме, књижевне врсте, представници и дјела 

54. Скулптура – први српски вајари и дјела, те међуратно раздобље 

55. Развој српске науке, почеци – дисциплине и представници 

56. Златно доба српске науке почетак 20. вијека ‒ дисциплине и представници (осим 

оних из 57. питања) 

57. Никола Тесла, Михајло Пупин, Милутин Миланковић ‒ биографија и проналасци 

(укратко) 

58. Историја српског новинарства 18. и 19. вијека (и српске новије штампарије од 

1648. године) 

59. Велико доба српске глуме (почеци) 

60. Почетак 20. вијека – историјске прилике, догађаји, Царински рат, балкански 

ратови 

61. Модерна у сликарству, „изми“ ‒ карактеристике, представници, теме и дјела 

62. Модерна у књижевности, „изми“ ‒ карактеристике, представници, теме и дјела 

63. Први свјетски рат, Централне силе и силе Антанте – ток рата у Србији, вође, 

битке, губици, посљедице, датум уједињења 

64. Културне и економске прилике између два рата 

65. Међуратна књижевност – узори, карактеристике, теме, књижевне врсте, 

представници и дјела 

66. Други свјетски рат на простору Краљевине Југославије  

67. Међуратно сликарство – узроци, карактеристике, теме, представници и дјела 

68. Развој позоришта – прве представе, ђачка позоришта (од романтизма до 

савременог доба), први глумци, прве институције (када и гдје) 

69. Развој музике ‒ средњовјековна, романтизам, „национални стил у музици“ (до 

савременог периода)  

70. Развој филма – прве представе, у Првом свјетском рату, послије Другог свјетског 

рата, „црни талас“, савремени аутори 

71. Српска књижевност послије Другог свјетског рата ‒ Селимовић, Киш, Попа… 

(овдје не улазе они аутори за које постоје самостална питања) 

72. Иво Андрић ‒ биографија, књижевне врсте, дјела и нешто о дјелима 

73. Јован Дучић и Петар Кочић ‒ вријеме њиховог рада, биографија, дјела и нешто о 

дјелима 

74. Милош Црњански и Бранко Ћопић ‒ биографија, дјела и нешто о дјелима 

 

  


