
5 Статус предмета (обавезни/изборни) O-oбавезни
Услов
Циљ
предмета
Исход
предмета

Теоријска
настава

Практична
настава (вежбе,
ДОН, студијски
истражива-чки
рад)

1

2
3
4

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 2
Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

5 писмени испит 30
15 усмени испит 20
20
10

Испуњене предиспитне обавезе

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Оспособљеност студената за компаративно проучавање јужнословенских књижевности.

Рад на тексту. Као материјал користе се књижевни текстови.

Kомпаративно проучавања јужнословенских књижевности те кључних хисторијскоразвојних процеса и појава књижевности
јужнословенске интерлитерарне заједнице у њиховим међусобним сличностима и разликама.

Садржај предмета
Теорија и пракса књижевне компаратистике. Компаративна хисторија књижевности; компаративна и / или интеркултурална
хисторија књижевности; интерлитерарне процеси и појаве; међукњижевна тумачења; компаративна имагологија;
културално памћење. Компаративно проучавање јужнословенских књижевности. Компаративна хисторија јужнословенских
књижевности; процеси и појаве у јужнославенској интерлитерарној заједници - усмена и старија књижевност теорија и
пракса компаративне јужне славистике; процеси и појаве у јужнославенској интерлитерарној заједници - усмена и старија
књижевност, новија књижевност, савремена књижевност, савремена књижевност, међукњижевна тумачења
јужнословенске интерлитерарне заједнице. Компаративна имагологија јужнословенске интерлитерарне заједнице,
културално памћење у јужнославенској интерлитерарној заједници.

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања, вjежбе, семинарски рад, колоквији, консултације.
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Ерор, Гвозден: Књижевне студије и домен компаратистике, Институт за књижевност и уметност, Мали Немо, Београд,
Панчево, 2007.

Како видимо стране земље: Увод у имагологију, прир. Давор Дукић и др., Средња Европа, Загреб, 2009.

Босански језик и бошњачка књижевност

Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Основне академске студије
Увод у компаративно проучавање јужнословенских књижевности

Студијски програм
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета


