Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
Босански језик и бошњачка књижевност
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Основне академске студије
Назив предмета
Новија бошњачка књижевност
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
6 Статус предмета (обавезни/изборни)
O-oбавезни
Услов
Испуњене предиспитне обавезе
Потпуна књижевнознанствена елаборација повијесноразвојних процеса и појава, као и репрезентативних ауторских
Циљ
остварења те других релевантних феномена новије бошњачке књижевности (препородног доба).
предмета
Студенти стичу систематска знања о савременој бошњачкој књижевности као и способности да сагледавају вриједности
Исход
бошњачке књижевности у односу на свјетску.
предмета
Садржај предмета
Бошњачка књижевност препородног доба. Новија бошњачка књижевност - књижевност препородног доба; ОсманскоТеоријска
аустроугарска смена у Босни и бошњачка књижевност препородног доба као "књижевност транзиције"; Између Истока и
настава

Запада - традицијски раскол и хисторијска траума Експлозија као развојни принцип; пеконституирање књижевнокултуралне традиције; Постпрепородни традиционализам. Културално-поетичке функције бошњачког пјесништва
препородног доба; Бошњачко пјесништво препородног доба (II). Модерна у бошњачком песништву препородног доба /
препородни модернизам; Културално-поетичке функције бошњачке приповијетке препородног доба; конституирање жанра;
Препородни модернизам и постпрепородни традиционализам; . Бошњачко песништво и приповијетка препородног доба.

читајање и тумачење одабраних текстова из одабране литературе; коментаришу се семинарски
Практична
радови или радови које студенти припремају као домаћи рад
настава
(вежбе,
ДОН,
студијски
истраживачки рад)
Литература
1 Бошњачка књижевност у књижевној критици, прир. Енес Дураковић и др., III-VI, Алеф, Сарајево, 1998.
2 Дураковић, Енес: Бошњачке и босанске књижевне неминовности, Време, Зеница, 2003.
3 Кодрић, Сањин: Културално памћење и репрезентација прошлости у бошњачкој књижевности 19. и 20. века, Боснистика,
Славистички комитет, Сарајево, 2010.
4 Лешић, Јосип: Драмска књижевност И, Прилози за историју књижевности Босне и Херцеговине, Институт за књижевност,
Свјетлост, Сарајево, 1991.
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
Остали часови
2
Методе
извођења
наставе

3
Усмено излагање, активна настава кроз групни и индивидуални рад, самостално истраживање
кроз семинарске радове.

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
активност у току
предавања
5 писмени испит
практична настава
15 усмени испит
колоквијуми
20
семинари
10

поена
30
20

