
6 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
5

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

Основне академске студије
Санџачко-бошњачка књижевност

Студијски програм
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања, вјежбе, семинарски рад, колоквији, консултације.

Литература
Дураковић, Енес, Бошњачке и босанске књижевне неминовности, Време, Зеница, 2003.

Број часова активне наставе недјељно током семестра/триместра/године

Бегић, Мидхат, Раскршћа ИВ, Босанскохерцеговачке књижевне теме, Дела В, прир. Ханифа Капиџић-Османагић, Веселин
Маслеша, Светлост, Сарајево, 1987.Фехратовић, Јахја: Енциклопедија санџачкобошњачке књижевности, Књига 1 и 2, СБК, Нови Пазар 2014.

Ризвић, Мухсин, Панорама бошњачке књижевности, Љиљан, Сарајево, 1994.
Бошњачка књижевност у књижевној критици, прир. Енес Дураковић и др., И-ВИ, Алеф, Сарајево, 1998.

Босански језик и бошњачка књижевност

Испуњене предиспитне обавезе

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Оспособљеност за савладавање и разумјевање књижевнознанствени и хисторијских процеса и појава, као и
репрезентативних ауторских остварења.

читајање и тумачење одабраних текстова из одабране литературе; коментаришу се семинарски
радови или радови које студенти припремају као домаћи рад.

Цjеловита књижевнознанствена елеаборација хисторијских процеса и појава, као и репрезентативних ауторских остварења
те других релевантних остварења бошњачкосанџачке књижевности.

Садржај предмета
Бошњачкосанџачка алхамијадо књижевност. Зачеци савремене бошњачкосанџачке књижевности и појава првих
савремених аутора (Јунуза Међедовића, Ћамила Сијарића, Хивзија Сулејманија, Саита Ораховца ...). Послијератни развој
бошњачкосанџачке књижевности, науке и умјетности и утицај већих културних центара на поетолошка опредијењеност
аутора: сарајевски, београдски, подгорички, приштински. Особености приповједног и поетског изричаја бошњачкосанџачке
књижевности. Канонозирање приповјетке кроз опус Ћамила Сијарића, Хусеина Башића, Зувдије Хоџића, и др., те поетске
особености Исмета Реброње, Синана Гуџевића, и др. Значај књижевних часописа Бехар, Мостови, Сент, Ецкерман за
развој савремене бошњачкосанџачке књижевности. Утицај некњижевне периодике на књижевне прилике у
бошњачкосанџачкој књижевности деведесетих година (Ревија "Санџак", "Либертас", "Санџачке новине", "Глас Ислама").


