
 

 
 

6 Kršćanska kulturna baština Splita i okolice 

NAZIV PREDMETA Crkvena povijest srednje Dalmacije 

Nositelj/i predmeta 
Izv. prof. dr. sc. Josip 
Dukić 

Bodovna vrijednost 
(ECTS) 

2 

Suradnici  
Način izvođenja 
nastave (broj sati) 

P S V T 

12    

Status predmeta Obvezni 
Postotak primjene  
e-učenja 

 

OPIS PREDMETA 

Ciljevi predmeta 

1. Upoznati polaznike/ice s crkvenom poviješću srednje Dalmacije od III. do XX. 
stoljeća. 

2. U središtu su zanimanja primorski gradovi i zaleđe, s naglaskom na crkve i 
rukopisnu baštinu. 

3. Cilj je i vrjednovati doprinos nehrvatskih vladara povijesno-kulturnom razvoju 
srednje Dalmacije. 

4. Jedan je od važnijih ciljeva osvijetliti svekoliki doprinos srednje Dalmacije razvoju 
Hrvatske. 

Uvjeti za upis 
predmeta i ulazne 
kompetencije 
potrebne za predmet 

Nema posebnih preduvjeta. 

Očekivani ishodi 
učenja na razini 
predmeta (4-10 
ishoda učenja)  

Nakon uspješno završenog predmeta polaznici će: 
1. bolje poznavati povijest kršćanstva u srednjoj Dalmaciji od III. do XX. stoljeća 
2. detaljnije se upoznati s pastoralnim i kulturnim radom benediktinaca, franjevaca 

i dominikanaca 
3. osposobiti se za prenošenja stečenoga znanja o zadanim temama 
4. osposobiti se za organiziranje razgledanja glavnih spomenika srednje Dalmacije 
5. smjestiti u širi mediteranski kontekst povijesne procese koji se javljaju na 

prostoru Dalmacije 
6. razviti sposobnosti iznošenja kritičkih i argumentiranih razmišljanja o   

historiografskim pitanjima. 

Sadržaj predmeta 
detaljno razrađen 
prema satnici 
nastave (izvedbeni 
plan) 

1. Kršćanstvo u srednjoj Dalmaciji do doseljenja Hrvata 
2. Vjera Hrvata prije pokrštenja 
3. Kršćanstvo u srednjoj Dalmaciji u vrijeme narodnih vladara 
4. Splitska nadbiskupija (crkve i rukopisna baština) 
5. Trogirska biskupija (crkve i rukopisna baština) 
6. Benediktinci, franjevci i dominikanci u srednjoj Dalmaciji 

Vrste izvođenja 
nastave 

☒ predavanja 

☐ seminari i radionice 

☐ vježbe 

☐ mrežno u cijelosti 

☐ mješovito e-učenje 

☐ terenska nastava 

☐ samostalni zadatci 

☐ multimedija 

☐ laboratorij 

☐ mentorski rad 

☐ (ostalo upisati) 

Obveze polaznika Pohađanje predavanja i samostalni rad. 

Način sudjelovanja 
polaznika u izvedbi 
programa (upisati 
udio u ECTS 
bodovima za svaku 
aktivnost tako da 
ukupni broj ECTS 
bodova odgovara 
bodovnoj vrijednosti 
predmeta) 

Pohađanje nastave 1 Istraživanje  Praktični rad  

Eksperimentalni rad  Referat  (Ostalo upisati)  

Esej  Seminarski rad  (Ostalo upisati)  

Kolokviji  Usmeni ispit 1 (Ostalo upisati)  

Pisani ispit  Projekt  (Ostalo upisati)  
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Obvezna literatura 
(dostupna u knjižnici 
i preko ostalih 
medija) 

Naslov 

Broj 

primjeraka 

u knjižnici 

Dostupnost 

putem ostalih 

medija 

Grga NOVAK, Prošlost Dalmacije, Zagreb, 2001. 2  

Salonitansko-splitska crkva u prvom tisućljeću 
kršćanske povijesti, Zbornik radova 
Međunarodnoga znanstvenog skupa (Split, 14. – 
15. V. 2004.) u povodu 1700. obljetnice 
mučeništva sv. Dujma i solinskih mučenika (ur. J. 
DUKIĆ – S. KOVAČIĆ – E. VIŠIĆ-LJUBIĆ), Split, 
2008. 

2  

Mate SUIĆ, Antički grad na istočnom Jadranu, 

Zagreb, 2003. 
1  

Janko BELOŠEVIĆ, Materijalna kultura Hrvata od 
VII do IX stoljeća, Zagreb, 1980. 

1  

Željko RAPANIĆ, Predromaničko doba u Dalmaciji, 
Split, 1987. 

1  

Tomislav RAUKAR, Hrvatsko srednjovjekovlje, 

Zagreb, 1997. 
1  

Tomislav RAUKAR, Studije o Dalmaciji u 

srednjem vijeku, Split, 2007. 
1  

Dopunska literatura  

J. J. WILKES, Dalmatia, London, 1969. 

Branka MIGOTTI, Naslovnici ranokršćanskih crkava u Dalmaciji, u: Arheološki 
radovi i rasprave, 12 (1995.), str. 189–247; 

 

  


