
Naziv predmeta IZABRANE TEME IZ POVIJESTI CRKVE U HRVATA SREDNJEGA VIJEKA* 

Kratica CP13-S ISVU šifra 146965 

Vrsta Seminar (1 sat tjedno) 

Razina Osnovna 

Godina II. Semestar zimski (III.) 

ECTS 2 ECTS boda 

Nastavnik Doc. dr. sc. Grgo Grbešić/ Petra Kolesarić, mag. paed. et mag. educ. hist. 

Cilj ili svrha kolegija Stjecanje kompetencija u proučavanju literarnih izvora i argumentirano braniti postavljene hipoteze temeljne 

na postojećoj literaturi. 

Preduvjeti za upis Nema posebnih preduvjeta. 

Ishodi učenja Nakon uspješno završenog kolegija student će moći: 

1. Primijeniti stečena znanja kako bi se rekonstruirala povijest crkvenih prilika u srednjovjekovnoj 

Hrvatskoj. Analizirati pronađene izvore, usporediti ih sa ostalom povijesnom literaturom, te donijeti 

zaključke o važnosti Crkve u socijalnim, kulturnim i političkim gibanjima u srednjovjekovnoj Hrvatskoj. 

2. Prosuditi važnost i doprinos crkvenih redova, bratovština, crkvenih sabora za hrvatsku srednjovjekovnu 

povijest. Sintetizirati povijesne događaje i ucijepiti ih u povijest crkvenih zbivanja. 

3. Promatrati povijesna događanja srednjovjekovne crkvene povijesti u Hrvatskoj. 

Povezanost ishoda 

učenja, nastavnih 

metoda i 

ocjenjivanja 

Nastavna aktivnost 
ECTS 

Ishod 

učenja 

Aktivnost 

studenata 

Metode 

procjenjivanja 

Bodovi 

min max 

Osobni rad 0,5 1-3 Pretraživanje i 

proučavanje 

literature 

Evidencija 15 20 

Seminarski rad 1 1-3 Izrada i 

prezentiranje 

seminara 

Evaluacija i 

usmeni ispit 

30 60 

Iznalaženje uvjerljive 

argumentacije u interaktivnoj 

diskusiji i debatnom 

sučeljavanju 

0,5 1-3 Aktivno 

sudjelovanje i 

usvojenost 

gradiva 

Evaluacija 15 20 

Ukupno: 2    60 100 

Konzultacije Kabinet br. 6, u dane održavanja predavanja uz prethodnu najavu mailom: pkolesaric97@gmail.com  

Kompetencije 

koje se stječu 

 

Sustavno uvođenje u istraživanje izvora koji omogućuju rekonstrukciju srednjovjekovne hrvatske povijesti i 

srednjovjekovne hrvatske crkvene povijesti. Stječe se znanje iščitavanja povijesnih izvora i prepoznavanja 

povijesnih elemenata u tekstovima, te njihova interpretacija i integracija. 

Sadržaj Pokrštavanjem Hrvata ostvaruje se baza za stvaranje crkvene hijerarhije na tlu srednjovjekovne Hrvatske. 

Ubrzo je Hrvatska, kao punopravni europski subjekt, počela slijediti aktualna zbivanja u Crkvi 

srednjovjekovne Europe. U tom smislu se pojavljuju crkveni redovi koji su bitno utjecali na socijalna, 

kulturna i crkvena gibanja u povijesti hrvatskog naroda. Značajnu ulogu u narodu su odigrale i bratovštine, a 

za crkveni život su posebno bili značajni sabori koji su, kao i u Europi, doprinosili reformi i otklanjanju 

zloupotreba u crkvenoj praksi. Na temelju povijesnih svjetovnih i crkvenih dokumenata kroz važne teme 

crkvenog karaktera moguće je pratiti formiranje hrvatskog društva, kulture, pismenosti i vlasti kroz prizmu 

kršćanskih vrjednota.  

Teme: 

Odnos hrvatskih vladara prema Crkvi 

Benediktinci i njihovo djelovanje u Hrvatskoj 

Staroslavensko bogoslužje na našim prostorima 

Uloga crkvenih sabora u srednjovjekovnoj Hrvatskoj. 

Patareni u Bosni 

Križarski ratovi i Hrvati 

Uloga prosjačkih redova na ovim područjima 

Značaj i važnost bratovština u srednjovjekovnoj Hrvatskoj 

mailto:pkolesaric97@gmail.com


Obvezna literatura J. BUTORAC-A. IVANDIJA, Povijest katoličke Crkve među Hrvatima, Zagreb, 1973.; F. ŠANJEK, Crkva i 

kršćanstvo u Hrvata, Zagreb, 1993.; F. ŠANJEK, Kršćanstvo na hrvatskom prostoru, Zagreb, 1996., st. 7.-

20.; F. ŠANJEK, Povijest Hrvata. Srednji vijek, sv. I, Zagreb, 2003.; I. GOLDSTEIN, Hrvatski rani srednji 

vijek, Zagreb, 1995.; T. RAUKAR, Hrvatsko srednjovjekovlje, Zagreb, 1997.; M. VIDOVIĆ, Povijest Crkve 

u Hrvata, Split, 1996.; J. LUCIĆ, Crkvene prilike u Hrvatskoj za kneza Branimira (879.-892.), u: Croatica 

cristiana periodica X(1986.)17, str. 1.-16.; N. KLAIĆ, Povijest Hrvata u ranom srednjem vijeku, Zagreb, 

1971.; N. KLAIĆ, Izvori za hrvatsku povijest do 1526. godine, Zagreb, 1972. – prijevodi izvornih pisama 

papa Ivana VIII Branimiru; M. MATIJEVIĆ-SOKOL, Branimirova Hrvatska u pismima pape Ivana VIII, 

Split, 1990.; L. MARGETIĆ, Βranimirov natpis iz 888. i  međunarodni položaj Hrvatske, u: Zbornik 

Pravnog fakulteta Zagreb 40(1990.), str. 17.-37.; N. BUDAK, Prva stoljeća Hrvatske, Zagreb, 1994.; 

Zbornik kralja Tomislava u spomen tisućgodišnjice hrvatskog kraljevstva, Djela JAZU 39, Zagreb, 1925. 

Preporučena 

literatura 

I. MAŽURAN, Đakovo i Bosansko-đakovačka biskupija od 1239.-1536., u: Diacovensia 1 (1995.), str. 107.-

157.; Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae. Diplomatički zbornik kraljevine Hrvatske, 

Dalmacije i Slavonije, sv. I-XVIII, Zagreb, 1904.-1990.; L. MARGETIĆ, Međunarodni položaj Hrvatske 

oko 1075.godine, u: Zbornik Pravnog fakulteta u Rijeci 6(1985.), str. 97.-110.; F. ŠANJEK, Zvonimirova 

„zavjernica“ u svjetlu crkveno-političkih odrednica grgurovske reforme, u: I. GOLDSTEIN, (ur.) Zvonimir, 

kralj hrvatski, Zagreb, 1997.; L. MARGETIĆ, Βranimirov natpis iz 888. i  međunarodni položaj Hrvatske, u: 

Zbornik Pravnog fakulteta Zagreb 40(1990.), str. 17.-37.; N. BUDAK, Prva stoljeća Hrvatske, Zagreb, 

1994.; S. RITIG, Povijest i pravo slovenštine u crkvenom bogoslužju, sa osobitim obzirom na Hrvatsku, sv. I 

(863.-1248.); M. JAPUNDŽIĆ, Koji je bio predložak najstarijeg hrvatskog glagoljskog evanđelistara, u: 

Marulić 6(1987.), str. 705.-790. 

Oblici provođenja 

nastave 

Predavanja i interaktivna diskusija. 

Način provjere 

znanja i polaganja 

ispita 

Izlaganje povjerene teme i usmeni ispit. 

Jezik poduke i 

mogućnosti praćenja 

na drugim jezicima 

Hrvatski i engleski jezik. 

Način praćenja 

kvalitete i 

uspješnosti izvedbe 

svakog predmeta i 

/ili 

modula 

Anonimna anketa i analiza ispitnih rezultata. 

 


