УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
НАЗИВ ФАКУЛТЕТА
ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ ,,ТУРСКО ОСВАЈАЊЕ СРЕМА 1521 – 1526''
КАНДИДАТ: ЖАРКО ДИМИЋ

ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ

I
1.

Датум и орган који је именовао комисију: 25. јун 2012 наставно – научно веће Филозофског
факултета у Новом Саду.

2.

Састав комисије са назнаком имена и презимена сваког члана, звања, назива уже научне области за
коју је изабран у звање, датума избора у звање и назив факултета, установе у којој је члан комисије
запослен:
Др Ненад Лемајић, редовни професор за ужу научну област Медијевистика, ментор; Филозофски
факултет Нови Сад
Др Владан Гавриловић, ванредни професор за ужу научну област Историја модерног доба;
Филозофски факултет Нови Сад
Др Снежана Божанић, доцент за ужу научну област Медијевистика; Филозофски факултет Нови
Сад
Др Андрија Веселиновић, рдовни професор за ужу научну област Медијевистика,
факултет Београд

II

Филозофски

ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ

1.

Име, име једног родитеља, презиме: Жарко (Николе) Димић

2.

Датум и место рођења, општина, Република: 10. 03 1962, Инђија, Инђија, Република Србија.

3.

Година уписа на магистарске студије, смер/усмерење, број положених испита и просечна оцена
Кандидат је уписао магистарске студије 2. 11 1998, из уже научне области национална историја
средњег века; положио је предвиђених шест испита са просечном оценом 9,00.

4.

Приказ научних и стручних радова са оценом:
Кандидат је приложио следеће научне радове:
Посета аустријског цара Фрање Јосифа Карловцима 1852. године, Зборник Матице српске за
историју, 74, 2006. – У овом раду аутор публикује два програма из Архива САНУ у Сремским
Карловцима протокола дочека цара Фрање Јосифа у Сремским Карловцима 1852. године. Аутор
анализира обе варијанте документа служећи се и аутобиграфијама учесника у догађају, патријарха
Јосифа Рајачића и епископа Никанора Грујића.
Један пример односа градских власти према коцкарским играма у Карловачком комунитету крајем
XVIII века, Зборник Матице српске за историју, 79-80, 2009. - У овом раду аутор анализира
активности града Карловаца на огранићењу хазардних игара у њему.
Попис инвентара карловачке болнице из 1836. године, Зборник Матице српске за историју, 79-80,
2009. - У овом раду аутор публикује инвентар Карловачке варошке болнице из 1836. године
Попис царско – краљевског слободног војног комунитета Карловаца из 1840. године, Зборник
Матице српске за историју, 81, 2010. – Аутор обрађује попис стања Војног комунитета Карловаца
из 1840. године. Он анализира администрацију комунитета доносећи и спискове службеника
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Где и код кога су били смештени посланици на Благовештенском сабору 1861. године у Сремским
Карловцима, Зборник Матице српске за историју, 83, 2011- У овом раду аутор користи један
документ о смештају депутата који су пристигли на Благовештенски сабор 1861. године. Рад
употпуњује наша сазнања о раду Сабора.
Прилози историји архива Карловачког магистрата, Рад Музеја Војводине, 49, Нови Сад, 2007. - У
раду је обрађена историја настанка АСАНУК-а и неки од важних докумената о почецима чувања
архивске грађе
Два (пут)описа Сремских Карловаца, Рад Музеја Војводине, 50, Нови Сад, 2008. – Аутор обрађује
једно цеховско писмо из кога је могуће реконструисати занатску производњу у граду
Покушај реконструкције ,,тефтера'' карловачке породице Лукић – Хаџић из XVIII - XIX века, Рад
Музеја Војводине, 51, Нови Сад, 2009. - У раду су коришћене забелешке историчара Косте
Петровића везане за превод са предвуковског на вуковски језик Тефтера или хронике карловачке
породице Лукић – Хаџић вођен више од једног столећа током 18. и 19. века.
Аустро – турски рат и долазак Аустријанаца у Срем, Срем кроз векове, Београд – Беочин, 2007. –
Аутор у раду прегледно износи чињенице везане за Аустро – турске ратове од краја 17. до друге
деценије 18. века и војне операције на територији Срема.
Први Аустро – турски рат 1716 – 1718 и ослобађање Баната од турске власти, Банат кроз векове,
Београд, 2010. – Аутор детаљно обрађује аустро – турски рат 1716 – 1718 и утицај који је он имао
на радикалну промену ситуације у Банату

III
ОЦЕНА ПОДОБНОСТИ ПРЕДЛОЖЕНОГ МЕНТОРА ИЛИ ПРЕДЛОГ НОВОГ МЕНТОРА
Др Ненад Лемајић је редовни професор на Филозофском факултету у Новом Саду и стручњак за српску
историју у периоду XV и XVI века. Његови научни радови чине ка подобним ментором за ову тему.
IV. ОЦЕНА ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ
ОЦЕНА
1.
формулације назива тезе (наслова) Турско освајање Срема 1521 – 1526. Тема је формулисана по
хронолошком и територијалном оквиру истраживања. У периоду од 1521 – 1526 Турци су у потпуности
овладали територијом Срема па је формулација теме одговарајућа.
2. предмета (проблема) истраживања: Предмет истраћивања је освајање територије Срема од стране
Турака до кога је дошло у периоду од освајања Београда 1521. па до Мохачке битке 1526. године. Мада је
временски оквир заокруженост процеса оставља могућност да се тема комплетно и квалитетно обради.
3. познавања проблематике на основу изабране литературе: Проблематика је делимично позната и
обрађена али никада на целовит начин. Најзначајнији радови који додирују тему су монографије
Алекса Ивић, Историја Срба у Војводини до 1703, Јованка Калић, Београд у средњем веку и Историја
српског народа групе аутора , књига 2. Историјски извори су делимично објављени у збиркама извора
4. циљева истраживања Циљ истраживање је разумевање процеса који су довели до пада Срема у
турске руке.
5. очекиваних резултата (хипотезе) Срем је освојен од стране Турака због руинирања ддруштвене
структуре Угарске у последњој деценији XV и прве две деценије XVI века. Процес руинирања је
последица друштвених сукоба између владајућег слоја и нижих слојева становништва. Срби су
ојачали позиције Угарске у Срему али то није било довољно за његову успешну одбрану.
6. плана рада Истраживање објављених и необјављених историјских извора; преглед постојеће
директне и индиректне литературе о теми. Анализа прикупљеног материјала; вредновање
историјских извора; конструкција садржаја рада; израда писане верзије рада.
7. метода и узорка истраживања хеуристичка и аналистичка метода рада
8. места, лабараторије и опреме за експериментални рад Библиотеке и архиви у Београду, Новом Саду и
Будимпешти.
9. методе статистичке обраде података и осталих релевантних података принципи историјске
методологије
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3
V

ЗАКЉУЧАК СА ОБРАЗЛОЖЕНОМ ОЦЕНОМ О ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ: Тема Турско
освајање Срема 1521 – 1526. може престављати значајан допринос проучавању историје подручја
почетком XVI века. Неискоришћена докуиментација довољан је основ за израду оригиналном рада и
допуну сазнања о овом питању. Комисија сматра да је тема подобна обимом, целином и
доступношћу историјских извора као тема за израду магистраског рада.
ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ

Др Ненад Лемајић, редовни професор за ужу научну област Медијевистика, ментор; Филозофски
факултет Нови Сад
_______________________________________________________________________________
Др Владан Гавриловић, ванредни професор за ужу научну област Историја модерног доба;
Филозофски факултет Нови Сад
_______________________________________________________________________________
Др Снежана Божанић, доцент за ужу научну област Медијевистика; Филозофски факултет Нови Сад
_________________________________________________________________________________
Др Андрија Веселиновић, рдовни професор за ужу научну област Медијевистика, Филозофски
факултет Београд
____________________________________________________________________________________
НАПОМЕНА: Члан комисије који не жели да потпише извештај јер се не слаже са мишљењем већине
чланова комисије, дужан је да унесе у извештај образложење односно разлоге због којих не жели да
потпише извештај
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