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Postotak primjene eučenja
OPIS PREDMETA
Protumačiti hrvatske društvene i crkvene prilike tijekom druge polovine 19. i prve
polovine 20. stoljeća, s posebnim osvrtom na specifičnosti državnih zajednica u
kojima se nalazilo hrvatsko društvo i Katolička crkva u Hrvata tomu razdoblju.
Obraditi nastanak, ulogu te specifičnosti laičkih pokreta nastalih na hrvatskim
prostorima tijekom zadanog razdoblja.
Prikazati djelovanje istaknutih pojedinaca unutar obrađivanih laičkih pokreta i njihovo
mjesto unutar istih, ali i unutar šireg okvira hrvatskih crkvenih i društvenih prilika.
Obvezni

Nema posebnih preduvjeta.
Nakon uspješno završenog predmeta student će moći:
1. opisati glavne oblike katoličke laičke organiziranosti na hrvatskim prostorima
tijekom 19. i 20 stoljeća;
2. razlikovati dinamičke odnose raznih stupnjeva hijerarhije i nastanka i djelovanja
laičkih pokreta;
3. opisati doprinose laičkih pokreta hrvatskom društvenom životu te njihova odnosa
spram raznih oblika državne vlasti;
4. analizirati prisustvo apsolutnih kršćanskih vrijednosti u raznim oblicima laičkog
organiziranja unutar prolaznih i povijesnim tijekom uvjetovanih struktura.
 Povijesni kontekst: temeljna smjernice hrvatske povijesti 19. i 20. stoljeća s
osobitim osvrtom na položaj i ulogu Crkve. (2 + 1 sat)
 Prvi i drugi hrvatski katolički sastanak: sadržaj i značenje. (2 + 1 sat)
 Protagonisti i oblici katoličkog laičkog organiziranja od 1918. do 1945., I. dio. (2
+ 1 sat)
 Protagonisti i oblici katoličkog organiziranja od 1918. do 1945., II. dio. (2 + 1
sat)
☒ predavanja
☐ samostalni zadaci
☐ seminari i radionice
☐ multimedija
☐ vježbe
☐ laboratorij
☐ on line u cijelosti
☐ mentorski rad
☐ mješovito e-učenje
☐ (ostalo upisati)
☐ terenska nastava
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Praćenje dolaska na predavanje, aktivnost za vrijeme predavanja, ocjena usmenog
ispita.
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