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Kod kolegija  

Naziv kolegija UVOD U PRAPOVIJEST 

Opći podaci 

Studijski program Preddiplomski studij povijesti – izvanredni studij Godina I. 

Nositelj kolegija Prof. dr. sc. Klara Buršić-Matijašić  

Status kolegija X Obvezan  Izborni  

Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave 

 Zimski semestar Ljetni semestar 

ECTS koeficijent opterećenja studenta 6  

Broj sati po semestru 15 (10P + 5S)  

Ciljevi  kolegija, metode i ishodi 

 

Cilj kolegija je stjecanje znanja o osnovnim načelima kontinuiteta razvitka ljudskog društva, kroz materijalnu kulturu 

kao „temelja“ za izučavanje cjelokupne povijesti  Programom će studen biti u mogućnosti  razlikovati materijalnu i 

kulturnu prapovijest od pojave čovjeka, kroz paleolitičko i neolitičko razdoblje, preko eneolitika, brončanodobnog i 

željeznodobnog razdoblja.  Student će nakon odslušanog kolegija biti osposobljen razlikovati vremensko-kulturne 

sadržaje prapovijesnih razdoblja koje čine nastavne cjeline.  

 

Očekuje se da student nakon položenog ispita može: 

1. temeljem stečenog znanja osnovnih pojmova analizirati prapovijesna razdoblja, 

2. protumačiti  razvojne procese koji su doveli do razvoja civilizacija. 

 

Preduvjeti, korespodentnost i korelativnost  

 

Kolegij je prvi u nizu uvodnog sadržaja i predstavlja temelj za pohađanje srodnih kolegija u okviru povijesti. 

Kolegijem se započinje proces promišljanja razvitka ljudske vrste i stvaranje prvih zakonitosti u osmišljavanju 

civilizacijskih vrijednosti. 

 

Sadržaj kolegija 

 

Program obuhvaća materijalnu i kulturnu povijest u vremenskim razdobljima od pojave čovjeka kroz paleolitičko i 

neolitičko razdoblje, preko eneolitika, brončanodobnog do željeznodobnog razdoblja. Zemljopisno, program težište 

stavlja na euro-azijsko-afričkom kompleksu za starija razdoblja prapovijesti, te europsko-sredozemno-bliskoistočno 

područje za mlađa razdoblja prapovijesti. 

Kolegij uključuje slijedeće sadržaje:  

 I. Pojam prapovijesti - Pojmovi i kategorije kao preduvjet za stjecanje spoznaja o tom dugotrajnom 

razdoblju. Vremensko određenje, periodizacija. 

 II. Paleolitik - Pojava čovjeka i najstarija materijalna kultura. Prva oruđa. Pećinske nastambe. Paleolitičke 

kulture i njihov međusobni odnos i razvitak. 

 III. Neolitik - Pojava keramike kao znak mijene društvenih i gospodarskih odnosa. Neolitizacija i tzv. 

neolitička revolucija: poljoprivreda i stočarstvo. Keramografija kao specijalizacija. Neolitsko oružje i oruđe. 

Društveni odnosi. 

           IV.  Eneolitik – Vrijeme sudbonosnih događaja koji su imali veliki utjecaj na sva kasnija društvena kretanja. 

Velike seobe poremetile ritam života starosjedilaca. Indoeuropljani. Društveni odnosi, gospodarstvo.   

             V. Brončano doba - Pojava metalurgije bronce. Spoznaja glavnih kulturnih grupa temeljem oblika naselja, 

naseobinskih objekata, materijalne kulture (oruđe i oružje, keramika), duhovnog života (način sahrane). Društveni 

odnosi, gospodarstvo.   

 VI. Željezno doba - Korjenite promjene do kojih dovodi pojava tehnologije prerade željeza. Glavne kulturne 

grupe po cjelinama na europskom tlu čiji je nastanak potaknut nastajanjem velikih civilizacija. Hallstattska i Latenska 

kulturna grupa (starije i mlađe željezno doba). Situacija pred pojavu pisma u pojedinim dijelovima bliskoistočno-

sredozemnog područja. 

 

 

 

Način izvođenja nastave i usvajanje znanja (označiti masnim tiskom) 
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Predavanja Seminari i radionice Vježbe 
Samostalni 

zadatci 

Multimedija i 

internet 

Obrazovanje na 

daljinu 
Konzultacije Laboratorij Mentorski rad Terenska nastava 

 

 
    

Napomene: 

Nastava se izvodi u obliku predavanja, konzultacija i mentorskog rada.  

Seminarski se dio odnosi na razgovor i diskusiju sa studentima o pojedinim pitanjima  iz sadržaja predmeta. Nema 

udio u ECTS-u, niti u ocjeni, jer se za njega nije potrebno pripremati. 

U nastavi se obrađuju sve teme, ali sažeto. 

 

Studentske obveze 

 

 Pohađati i pozorno pratiti nastavu. 

 Položiti pisanu provjeru znanja. 

 Položiti završni pisani ispit. 

 

 

 

Praćenje i ocjenjivanje studenata (označiti masnim tiskom) 

Pohađanje nastave Aktivnost u nastavi Seminarski rad Eksperimentalni rad 

Pisani ispit Usmeni ispit Esej Istraživanje 

Projekt Kontinuirana provjera znanja Referat Praktični rad 

    

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava prijenosa bodova 

 

OBVEZE  SATI (procjena) 
ISHODI 

UČENJA 
UDIO U ECTS-u UDIO U OCJENI 

Pohađanje nastave 15 1-2 1 Najviše 5% 

Priprema za provjeru 

znanja 
80 1-2 2,5 Najviše 45% 

Završni ispit 100 1-2 2,5 Najviše 50% 

 

 

Dodatna pojašnjenja: 

 

1. Pohađanje nastave: student je dužan pohađati nastavu. Za svaki dolazak na nastavu student će dobiti 

proporcionalni postotak udjela u ocjeni, a najviše 5 %. 

 

2. Provjera znanja: po završetku nastave piše se provjera znanja u obliku pisanog testa s 15 pitanja, koja 

obuhvaćaju cijelo gradivo predmeta. Svaki točan odgovor nosi po 3% udjela u konačnoj ocjeni. Student koji stekne 

manje od polovice točnih odgovora, dobiva 0% udjela u ocjeni. Pozitivna ocjena je uvjet za izlazak na završni ispit.  

 

3. Završni ispit: sastoji se od pisanog testa s 10 pitanja. Student koji na završnom ispitu stekne manje od polovice 

točnih odgovora dobiva 0% udjela  u ocjeni i mora ponoviti završni ispit u popravnom roku. Završni ispit nosi 50% 

ocjene. 

               

             Prema Pravilniku o ocjenjivanju konačna se ocjena dobiva na sljedeći način: 

 A = 90  100%    5 (izvrstan)  = 89  100 % ocjene 

 B = 80  89,9%   4 (vrlo dobar)  = 76  88,9 % ocjene 

 C = 70  79,9%   3 (dobar)  = 63  75,9 % ocjene 

 D = 60  69,9%   2 (dovoljan) = 50  62,9 % ocjene 

 E = 50  59,9% 
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Popis literature 

Obvezna literatura 

 

DIMITRIJEVIĆ, S., TEŽAK-GREGL, T., MAJNARIĆ-PANDŽIĆ, N., Prapovijest, Povijest umjetnosti u Hrvatskoj, 

Zagreb 1998. 

POVIJEST 1. Prapovijest i prve civilizacije. Izdavač Europapress holding d.o.o., Glavni urednik hrvatskog izdanja 

prof.dr. Ivo Golstein, 21-112. 

(razni autori) POVIJEST SVIJETA od početka do danas, Zagreb 1997. (1-89; 170-200) 

TEŽAK-GREGL, T., Uvod u prapovijesnu arheologiju, Leykam international, Zagreb 2011.   
HRVATSKA ENCIKLOPEDIJA, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, 1999. 

 

 

Izborna literatura 

 

DURMAN, Aleksandar, Vučedol – 3. tisuljeće prije naše ere, Katalog izložbe, Zagreb 1988. 

CHILDE, G. V., The Dawn of European Civilisation, London 1957. 

FACCHINI, Fiorenzo, Stazama evolucije čovječanstva, Zagreb 1996.  

HARDING, A. Bronze Age Societies of Europe. Cambridge. 2000. 

KARAVANIĆ, Ivor, Život neandertalca, ŠK, Zagreb 2004. 

LEROI-GURHAN, Andre, Religije prethistorije, Zagreb 1968. 

MALLORY, J. P., Indoeuropljani, zagonetka njihova podrijetla, jezika, arheologija, mit. Zagreb 2006./ In Search of 

the Indo-Europiens, Language, Archeology and Myth, London 1996. 

PIGGOTT, Stuartt, Ancient Europe, Edinburg 1965. - Europa antica, Dagli inizi dell’agricoltura all’antichita’ 

classica, Torino 1976. 

SREJOVIĆ, Dragoslav  - BABOVIĆ, Ljubinka, Umetnost lepenskog vira, Beograd, 1983. 

TORBRÜGGE, W., Pradavna Evropa, Umjetnost u slici, Rijeka 1969. 

 

Dodatne informacije o kolegiju 

 

Kontaktiranje s profesorom moguće je elektroničkom poštom i izvan termina konzultacija, prema potrebi. 

Preporučuje se redovito pratiti službene obavijesti na sveučilišnim mrežnim stranicama: 

http://www.unipu.hr/indeks.php?id=532. 

 

Informacije o kolegiju  studenti će dobiti na prvom predavanju, a dostupne su i na sveučilišnim mrežnim 

stranicama. 

 

 

Nositelj/nositeljica kolegija: 

Prof. dr. sc. Klara Buršić-Matijašić 

_________________________________________ 

Mrežne stranice:  

http://www.unipu.hr/index.php?id=414 

E-adresa: kbursic@unipu.he 

Telefon: 

 

Konzultacije: srijedom od 8,30 do 10 

 

 

Asistent/asistentica: 

 

_________________________________________ 

Mrežne stranice: 

E-adresa:  

Telefon: 

 

Konzultacije: 
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PRILOG: Kalendar nastave 

 

Br. nast. cjelina TEME, ISHODI I LITERATURA 

1. Uvod. Literatura. Periodizacija. Znanosti. 

Znanosti koje proučavaju prapovijest:  arheologija – kronologija – antropologija – 

paleontologija – etnologija – geologija – speleologija. 

Osnovni pojmovi: kultura, oblici stanovanja u prapovijesti, prapovijesni objekti, oblici 

nastambi, materijali, putevi, ostave, keramika, pokopi, grobni prilozi. 

Paleolitik. Stariji paleolitik. Srednji paleolitik. Mlađi paleolitik. 

 

Razviti sposobnost definiranja, opisa i usporedbe najznačajnijih pojmova iz svjetske 

prapovijesti 

DIMITRIJEVIĆ, S., TEŽAK-GREGL, T., MAJNARIĆ-PANDŽIĆ, N., Prapovijest, 

Povijest umjetnosti u Hrvatskoj, Zagreb 1998. 

B.Grafenauer, Osnovni pojmovi  o povijesti, u: POVIJEST SVIJETA od početka do danas, 

Zagreb, 1977., 1-26. 

K.Pabs, Povijesno istraživanje, u: POVIJEST SVIJETA od početka do danas, Zagreb, 

1977., 30-51. 

Pojmovi u HRVATSKOJ ENCIKLOPEDIJI, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 

Zagreb, 1999. 

K.J. Narr, Najranije čovječanstvo i prva kultura i Razvoj čovječanstva, u: POVIJEST 

SVIJETA od početka do danas, Zagreb, 1977., 58-84. 

 

2. Mezolitik. Umjetnost paleolitika. Paleolitik Hrvatske. 

Povijest neolitskih kultura. Predkeramički neolitik: Kultura Lepenskog vira. 

Neolitik. Društvo neolitika. Megalitska arhitektura. Religija i religijske manifestacije 

neolitika.. Umjetnost neolitika. Materijalna kultura. 

Neolitik Hrvatske i susjednih zemalja. Podjela: predkeramički i klasični neolitik. Kultura 

Lepenskog vira. Neolitik kontinentalne Hrvatske. Neolitik istočne jadranske obale. 

Eneolitik. 

 

Razviti sposobnost definiranja, opisa i primjene najznačajnijih pojmova za poznavanje 

svjetske  prapovijesti. 

DIMITRIJEVIĆ, Stojan, Paleolitik, i 

TEŽAK-GREGL, Tihomila, Neolitik, u: DIMITRIJEVIĆ, S., TEŽAK-GREGL, T., 

MAJNARIĆ-PANDŽIĆ, N., Prapovijest, Povijest umjetnosti u Hrvatskoj, Zagreb 1998., 

15-56 i 59-111. 

K.J. Narr, Najranije čovječanstvo i prva kultura i Razvoj čovječanstva, u: POVIJEST 

SVIJETA od početka do danas, Zagreb, 1977., 58-84. 

Narr, K. J., Stabilizacija i uspon prema visokim kulturama, u: POVIJEST SVIJETA od 

početka do danas, Zagreb, 1977., 84-99. 

SREJOVIĆ, Dragoslav  - BABOVIĆ, Ljubinka, Umetnost lepenskog vira, Beograd, 1983. 

Težak-Gregl, Tihomila, Eneolitik, u: DIMITRIJEVIĆ, S., TEŽAK-GREGL, T., 

MAJNARIĆ-PANDŽIĆ, N., Prapovijest, Povijest umjetnosti u Hrvatskoj, Zagreb 1998., 

111-158. 

 

3.  Eneolitik Hrvatske: Lasinjska k., Retz-Gajary k., Badenska k., Kostolačka k. Vučedolska 

kultura. Eneolitik jadranske obale.  

Sredozemlje i Europa u 3. i 2. tisućljeću pr. Kr. 

Brončano doba. Brončano doba: rano (2300.-1600. g. pr. Kr.); srednje (1600.-1300. g. pr. 

Kr.); kasno (1300.-750. g. pr. Kr.). 

Europa u 13. stoljeću pr. Kr. – Kultura polja sa žarama. 

Željezno doba - Halštatsko razdoblje. 

Željezno doba - Latensko razdoblje. 
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Razviti sposobnost definiranja, opisa i primjene najznačajnijih pojmova za poznavanje 

perioda svjetske  prapovijesti u okvirima hrvatskog teritorija. 

Težak-Gregl, Tihomila, Eneolitik, u: DIMITRIJEVIĆ, S., TEŽAK-GREGL, T., 

MAJNARIĆ-PANDŽIĆ, N., Prapovijest, Povijest umjetnosti u Hrvatskoj, Zagreb 1998., 

111-158. 

DURMAN, Aleksandar, Vučedol – 3. tisuljeće prije naše ere, Katalog izložbe, Zagreb 

1988. 

Majnarić-Pandžić, Nives, Brončano i željezno doba, u: DIMITRIJEVIĆ, S., TEŽAK-

GREGL, T., MAJNARIĆ-PANDŽIĆ, N., Prapovijest, Povijest umjetnosti u Hrvatskoj, 

Zagreb 1998., 159-369. 

Narr, K. J., Sredozemlje i Europa do kraja 2. tisućljeća, u: : POVIJEST SVIJETA od 

početka do danas, Zagreb, 1977., 170-184. 

Narr, K. J. – Capelle, T, Sjeverni rubni narodi antike, u: POVIJEST SVIJETA od početka do 

danas, Zagreb, 1977., 184-200. 

 

 


