
  

  

ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ НА ПРЕДМЕТУ ИСТОРИЈА ЦИВИЛИЗАЦИЈЕ  
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Студенти који се у оквиру предмета Историја цивилизације определе за израду 

презентације могу одабрати било коју тему везану за градиво предмета према 

испитним питањима или дати свој предлог теме у договору са професором. Садржај 

je потребно обрадити са историјског аспекта, као и аспекта туристичке валоризације. 

Могуће је определити се за појединачне споменике, периоде или појаве специфичне 

за одабране цивилизације или пак сагледати културе у целости.   

  

Биће оцењиване само презентације урађене у одговарајућој форми у погледу 

навођења извора:  

  

 Свака илустрација у презентацији мора имати јасно наведен извор одакле је 

преузета, дат на крају у ''Списку преузетих илустрација'' по следећем 

принципу:  

Слика 1. Назив, линк одакле је преузета (датум приступа).   

Нпр: Слика 1. Прародитељка, Лепенски вир -  

http://www.narodnimuzej.rs/praistorija/zbirka-lepenski-vir/ (19.02.2021)  

 За податке који се наводе у текстуалном делу, на крају презентације даје се 

списак БИБЛИОГРАФИЈА.  

o Књиге се наводе по следећем принципу (обавезно у писму којим је написан 

оригинал):  

Презиме, име аутора. Година издања. Назив. Место: Издавач.  

Нпр: Тодић, Бранислав. 2001. Манастир Ресава. Београд: Драганић.   

o Интернет извори: Назив сајта (датум приступа).   

Нпр: Народни музеј у Београду - narodnimuzej.rs (19.02.2021).   

 

o ВАЖНА НАПОМЕНА: Користити само интернет изворе попут званичних 

сајтова туристичких организација, општина, музеја, археолошких 

паркова/локалитета, споменика културе, стручних фондација или 

институција, односно све оне које пружају релевантне податке (сајтове попут 

Википедије по могућству избегавати).  
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Неопходно је да презентација има 15-20 слајдова, а носи МАКСИМАЛНО 15 

ПОЕНА.   

  

Презентација се ради индивидуално (није могуће радити у пару).   

  

КРАЈЊИ РОК за пријаву теме презентације је 01.04.2021, док се готове 

презентације шаљу најкасније до 30.04.2021. године на мејл адресу предметног 

професора (bojana.plemic@visokaturisticka.edu.rs), уз обавезне податке: 

 

- Име и презиме, бр. индекса 

- Назив/предлог теме 

- Обавезно је насловити назив (Subject) мејла као - Пријава теме презентације из 

предмета Историја цивилизације 
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