
Увод у народну књижевност: поетика и рецепција 

Статус предмета: обавезни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: – 

Циљ предмета: Студенти би требало да стекну основна знања о поетици народне књижевности 
и о поменима и бележењима ових дела код Срба и јужнословенских народа и о перспективама 
истраживања у националном контексту и европском окружењу. 

Исход предмета Познавање општих поетичких одлика народне књижевности, познавање односа 
између писане и усмене књижевности, уочавање и разумевање особености прелазних форми, 
познавање историје бележења српске народне књижевности, уочавање и разумевање промена у 
рецепцији – у националном, јужнословенском и европском контексту. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: Садржај и употреба појмова. Старина, порекло и друштвени услови за 
развитак народне књижевности, њене опште одлике и њени творци – удео појединца. Однос 
усмене и писане књижевности. Помени о постојању народне књижевности. Бележења усмене 
књижевности од најстаријих записа до данас. Појединачни записи, збирке и технике бележења 
од 15. века надаље. Српска народна књижевност у јужнословенском контексту и у европској 
перспективи изучавања (приступи, аутори, перспективе). 

Практична настава: Рад на изабраним текстовима из следећих збирки: Ерлангенски рукопис, 
Ср. Карловци, 1925. или Никшић, 1987; В. С. Караџић, Српске народне пјесме I-IV, Српске народне 
пословице, Београд, 1965, Српски рјечник I и II, Београд, 1986, 1987, или неко друго издање, 
Српске народне приповијетке Београд, 1988; М. Пантић, Народне песме у записима XV-XVIII века, 
Београд, 2002. Указивање на дијахронијску перспективу с обзиром на начине, простор, мотиве 
бележења народне књижевности. Анализа текст и контекста, варијантне разлике, 
интерпретација одабраних примера. 

Литература: М. Клеут, Народна књижевност. Фрагменти скрипти, НС (једно од издања), 116 стр.; 
Р. Пешић и Н. Милошевић-Ђорђевић, Народна књижевност, Бг. једно од издања, избор 
текстова, 16 стр.; Ђ. Koкjaрa, Истoриja фoлклoрa у Eврoпи, Прoсвeтa, Бeoгрaд, 1985, избор 
текстова, 12 стр.; М. Пантић, Непозната бугарштица о деспоту Ђурђу и Сибињанин-Јанку из 15 
века, у књизи: Народна књижевност, Београд 1998, 207–218; В. Стеф. Караџић, О српској 
народној поезији (избор тестова), Бгд. 1964, 20 стр.; В. Недић, Вукови певачи, НС, 1981 (избор 
тестова), 32 стр.; Р. Јакобсон и П. Богатирјов, Фолклор као нарочит облик стваралаштва, у: 
Усмена књижевност, Згб., 1971, 17–30. 

 



Поетика средњовековне књижевности 

Статус предмета: обавезни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов:  

Циљ предмета: Овладавање знањем о основама поетике средњовековне књижевности и 
упознавање са њеним главним жанровима. 

Исход предмета: Познавање основних особина српске средњовековне књижевности и њено 
сагледавање у односу на византијски културни контекст. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: Увод: Опште одлике средњовековне књижевности. Проблеми проучавања. 
Периодизација. Приступи (текстологија и поетика). Основи поетике средњовековне 
књижевности: Жанрови и њихов међусобни однос: прозни, поетски и прелазни жанрови. Однос 
према ауторству. Општа места. Стилска средства. Византијска књижевност као извор српских 
књижевних традиција: Српска књижевност као део византијског комонвелта. Компаративни 
књижевни контекст: Византија, Бугарска, Русија. Старословенска књижевност: Почетак 
словенске писмености. Живот и рад Ћирила и Методија. Преводилачки и оригинални рад 
Солунске браће. Панонске легенде. Српске штампарије XV и XVI века.  

Практична настава: Рад на текстовима, репрезентативни примери жанра житија, повеље, 
службе, акатиста, канона, посланице, записа, молитве, слова, похвале. Средњовековна 
белетристика – романи и приповетке. 

Литература  

Antologija stare srpske književnosti (XI-XVIII veka), izbor, prevodi i objašnjenja Đ. Sp. Radojičića, Nolit, 
Beograd, 1960; Климент Охридски, Константин Преславски и непознати писци, Ћирило и 
Методије. Житија, службе, канони, похвале, приредио Ђ. Трифуновић, Београд, 1964; Ђ. Сп. 
Радојичић, Књижевна збивања и стварања код Срба у средњем веку и у турско доба, Нови Сад, 
1967; Србљак. Службе, канони, акатисти, I-III, Београд, 1970; Д. Богдановић, Историја старе 
српске књижевности, СКЗ, Београд, 1980; Роман о Троји. Роман о Александру Великом, Београд, 
1986; Ђ. Трифуновић, Азбучник српских средњовековних књижевних појмова, Београд, 1990; 
Писах и потписах. Аутобиографске изјаве средњег века, приредила Р. Маринковић, Београд 
1996. Т. Јовановић, Стара српска књижевност. Хрестоматија, Београд-Крагујевац 2002; Б. 
Маринковић, Огледи о старом српском штампарству, Нови Сад, 2007. 

 



Теорија књижевности: стилистика, версификација, генологија 

Статус предмета: обавезни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: – 

Циљ предмета: Студенти би требало да овладају основним појмовима стилистике, 
версификације и генологије. 

Исход предмета: Савладана примена поступака стилистичке, версификационе и генолошке 
анализе, као теоријска припрема за свеобухватни поступак интерпретације књижевног текста. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: Теорија стила (стилистика): Наука о књижевности и њене дисциплине. 
Поетска функција језика. Појам стила. Стара поетика и реторика. Појам избора и стилске 
варијанте. Појам стилске фигуре. Фигуре дикције, фигуре речи (тропи), фигуре конструкције, 
фигуре мисли. Појам стилема и његове врсте. Стилистичка критика. Теорија стиха 
(версификација): Појам стиха. Системи версификације: квантитативни, силабички и тонски. 
Силабичко-тонска начела и основи српске и хрватске версификације. Ритам. Строфа и њене 
врсте. Рима и њене функције. Стални облици античког, романског, германског, оријенталног и 
словенског порекла. Слободни стих. Ритмичка проза. Теорија књижевних родова и врста 
(генологија): Структура књижевног дела. Класификација књижевности. Три књижевна рода. 
Једноставни облици. Опште особине лирике. Лирска песма, лирски субјекат. Лирске врсте. Опште 
особине епике. Епско дело у стиху и епска техника. Епско-лирске врсте. Епска песма, еп, епопеја. 
Подврсте епова. Епско дело у прози и приповедна техника. Приповедач и тачка гледишта. Новела 
и приповетка. Роман и његове подврсте. Опште особине драматике. Композиција драмске 
радње. Трагедија и појам трагичког. Комедија и појам комичког. Драма у ужем смислу. 
Књижевно-научне врсте. Књижевне вредности.  

Практична настава, вежбе: Практични рад на тексту као провера стеченаих теоријских сазнања. 

Литература. Обавезна: Р.Велек, О.Ворен, Теорија књижевности, Београд 1974; З. Шкреб, 
А.Стамаћ, Увод у књижевност, Загреб 1983; Д.Живковић, Теорија књижевности, Београд 1992; 
Зденко Лешић, Теорија књижевности, Београд 2008. Допунска: Б.Томашевски, Теорија 
књижевности, Београд 1972; В.Кајзер, Језичко уметничко дело, Београд 1973; П.Гиро, 
Стилистика, Сарајево 1964; В.Ђурић, Лирика у светској књижевности, Београд 1982.  

Изборна: Н.Петковић, Језик у књижевном делу, Београд 1975; С.Петровић, Облик и смисао, Нови 
Сад 1986; Х.Фридрих, Структура модерне лирике, Нови Сад 2003; Ј.Мелетински, Историјска 
поетика новеле, Нови Сад 1997; М.Солар (уред.), Модерна теорија романа, Београд 1979; 
М.Бахтин, О роману, Београд 1989; М.Бал, Наратологија, Београд 2000. 

 



Увод у лингвистику 

Статус предмета: обавезни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: – 

Циљ предмета: Овладавање основним знањима о језику и науци о језику. 

Исход предмета: Студент је усвојио основна знања о језику као систему знакова и као основном 
човековом комуникацијском средству и основна знања о лингвистици као науци о језику. 
Оспособљен је да се користи основном лингвистичком литературом. 

Садржај предмета: 

Теоријска настава: 1. Лингвистика и филологија. 2. Језик: језичка способност, језичко знање, 
употреба језика – дефиниције језика – постанак и развитак језика – класификације језика. 3. 
Језик као семиолошка појава. 4. Језички систем: нивои језика и нивои лингвистичке анализе. 5. 
Комуникација: елементи комуникацијског процеса – језик као основни комуникацијски код – 
функције језика – говорни чинови и конверзациони принципи – нејезички комуникацијски 
кодови – граматика друштвеног статуса. 6. Писмо: историјат писма – правопис и правописни 
принципи – говорни и писани језик – елементарна и функционална писменост. 7. Језик – култура 
– друштво. 8. Језик – мишљење – когниција. 9. Усвајање језика – говорни поремећаји. 10. Језичка 
политика – планирање језика – раслојавање језика – стандардни језик. 

Практична настава: Студенти стичу увид у основну (опше)лингвистичку литературу на основу 
које припремају предиспитни тест. 

Литература:  

Уџбеници (комплементарни): 

Radovanović, Milorad 19862 / 20033. Sociolingvistika. [Poglavlja: I-IX, 13-197.] Novi Sad: 
Dnevnik, Književna zajednica Novog Sada / Sremski Karlovci – Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana 
Stojanovića.  

Radovanović, Milorad 1997. Spisi iz kontekstualne lingvistike  [Poglavlje II: Filologija, retorika, 
lingvistika – tekstovi: Filologija i lingvistika, 79-107, i Retorika: Verbalna i neverbalna komunikacija, 
108-128.] Sremski Karlovci – Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića. 

Литература за рад на часовима семинара две библиографске јединице по избору: 

Bugarski, Ranko 19842. Jezik i lingvistika. [Poglavlja: Lingvistička tipologija, 62-91.  Јezičkе 
univerzalijе, 92-130. Јezičkа relativnost, 131-184.] Beograd: Nolit (Biblioteka sazvežđa).  

Bugarski, Ranko19832. Lingvistika o čoveku. [Drugi deo: Aspekti jezika, 147–229.] Beograd: 
Prosveta (Biblioteka XX vek). 

Bugarski, Ranko 1986. Jezik u društvu. [Poglavlja: I–II, 15-70. III–VII, 71–236.] Beograd: Prosveta 
(Biblioteka XX vek). 

Бугарски, Ранко 1993. Језици. Нови Сад: Матица српска (Библиотека Свезнање). [/ 
Bugarski, Ranko. 1997. Jezici. Sabrana dela Ranka Bugarskog, knj. 9. Beograd: Biblioteka XX vek.] 

Бугарски, Ранко 1996. Писмо. Нови Сад: Матица српска (Библиотека Свезнање). [/ 
Bugarski, Ranko, Pismo. Sabrana dela Ranka Bugarskog, knj. 10. Beograd: Biblioteka XX vek.] 

Bugarski, Ranko 2001. Lica jezika. Beograd: Biblioteka XX vek. 

Bugarski, Ranko 2002. Nova lica jezika. Sociolingvističke teme. Beograd: Biblioteka XX vek. 

Bugarski, Ranko 20031/20062. Žargon. Lingvistička studija. Beograd: Biblioteka XX vek. 

Bugarski, Ranko 2005. Jezik i kultura. Beograd: XX vek. 

Bugarski, Ranko 2009. Evropa u jeziku. Beograd: XX vek. 

Giro, Pjer 19832. Semiologija, Beograd: BIGZ (Biblioteka XX vek). 

Kalve, Luj-Žan 1995. Rat među jezicima. Jezičke politike. Beograd (Biblioteka XX vek). 



Kristal, Dejvid 2003. Smrt jezika. Beograd: Biblioteka XX vek. 

Moris, Dezmond 2005. Goli majmun. Niš: Zograf. 

Moris, Dezmond 2005. Otkrivanje čoveka. Vodič kroz govor tela. Niš: Zograf. 

Hol, Edvard 1976. Nemi jezik. Beograd: BIGZ (Biblioteka XX vek). 

Пипер, Предраг 1998. Увод у славистику 1. Београд: Завод за уџбенике и наставна 
средства. 

Radovanović, Milorad 2004. Planiranje jezika i drugi spisi. Novi Sad, Sremski Karlovci: Izdavačka 
knjižarnica Zorana Stojanovića. 

Škiljan, Dubravko 1998. Javni jezik. Beograd: Biblioteka XX vek. 

 



Старословенски језик с основама српскословенске писмености 

Статус предмета: обавезни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: – 

Циљ предмета: Упознавање с почетним раздобљем писмености код Словена и граматиком 
старословенског језика; стицање основних сазнања о српскословенском раздобљу у историји 
српске писмености 

Исход предмета: Способност анализе старословенских и српскословенских текстова 

Садржај предмета 

Теоријска настава:  

I. Историјски ток словенске мисије Светих Ћирила и Методија и стварање старословенског језика. 
Однос прасловенског и старословенског језика. Глагољица и ћирилица: постанак, развој, основне 
структурне одлике и питање првенства. Глагољски и ћирилски правопис. Начини скраћивања 
речи. Бројна вредност словних цифара. Старословенски споменици. Охридска и преславска 
школа. Канон и редакције старословенског језика. Старословенски вокалски и консонантски 
систем. Гласовни закони: преглас, палатализације, јотовање. Хавликово правило. Однос између 
класичног старословенског и језика најстаријих сачуваних споменика. Морфолошки систем: а) 
деклинација именица, заменица, придева и бројева; б) глаголски систем: инфинитивне и 
презентске врсте, непроменљиве форме (инфинитив и супин), времена (презент, аорист, 
имперфекат, перфекат, плусквамперфекат, футур I, футур II), начини (императив, потенцијал). 
Партиципи: грађење, промена, значење, превод; датив апсолутни. Прилози, предлози, везници, 
узвици и речце.  

II. Најранија сведочанства о писмености код Срба и формирање српске редакције. Најстарији 
споменици српске писмености (XII век) с посебним освртом на Мирослављево и Вуканово 
јеванђеље. Дело Светог Саве. Фонолошка и морфолошка норма српскословенског језика. Типови 
ћирилице: устав, полуустав, брзопис. Ортографске школе: босанско-хумска, рашка и ресавска. 
Преглед жанрова српске писмености од XII до XVIII века у светлу хомогене диглосије. 
Условљеност језика садржајем, наменом и типом текста. Стил жанра. Стил епохе. Ресавско и 
послересавско раздобље. Писменост у Босни. Штампана књига. 

Практична настава (вежбе): Читање, превођење и анализа старословенских и 
српскословенских текстова 

Литература: 

Ђорђић, Петар. Старословенски језик. Нови Сад: Матица српска, 1975. 

Јерковић, Вера. Средњовековне ортографске школе код Срба. Југословенски семинар за стране 
слависте 31 (1980): 19–28. 

Јерковић, Вера. Српскословенска норма у гласовном и морфолошком систему. Југословенски 
семинар за стране слависте 33–34 (1984): 55–67. 

Јерковић, Вера. О транскрипцији српскословенских текстова. Предавања из историје језика, 
Лингвистичке свеске, 4 (2004): 70–85. 

Панић, Миленко. Старословенска хрестоматија. Београд: Чигоја штампа, 2001. 

Толстој, Н. И. Однос старог српског књишког језика према старом словенском језику. Научни 
састанак слависта у Вукове дане 8/1 (1978): 15–25. 

 



Стандардни српски језик 1: Фонологија 

Статус предмета: обавезни 

Број ЕСПБ: 4 

Услов: - 

Циљ предмета Упознавање са појмовима стандардни језик, областима испољавања у оквиру 
дисциплина као што су: фонетика, прозодија, фонологија, ортоепија, ортографија (основне 
поставке и појмовни апарат). Овладавање знањима о овим дисциплинама и правилима 
прозодије и ортоепске и ортографске норме у стандардном српском језику. 

Исход предмета Оспособљеност за успешну морфофонолошка анализу речи српског језика и 
овладавање инхерентним и прозодијским алтернацијама. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: Стандардни језик: дефиниција, настанак, развој, дистинкција 
стандард/супстандард. Ортографија, ортоепија, фонетика, фонологија – основни појмови, 
фонема, алофон, прозодема, гласовни систем стандардног српског језика: артикулационе и 
акустичке особине. Слог, Акценат, новоштокавски прозодијски ситем и основна правила 
дистрибуције акцента и послеакценатскох дужина. Инхерентне алтернације (гласовне промене – 
аутоматске и морфонолошке), прозодијске атернације. Појам морфеме, аломорфа и морфа. 

Практична настава. Вежбе: Фонетска, фонолошка и прозодијска анализа речи, акценатских 
целина и реченица. 

Литература: Пешикан, М., Ј. Јерковић и М. Пижурица 2010. Правопис српскога језика. Нови Сад: 
Матица српска.  

Српски језик на крају века (ур. М. Радовановић). 1996.Београд: Институт за српки језик САНУ, 
Службени гласник. 

Петровић, Д., С. Гудурић 2010. Фонологија српскога језика. Београд: Институт за српски језик 
САНУ, Београдска књига, Матица српска. 

Ивић, Павле. Расправе, студије, чланци. 1. О фонологији [Целокупна дела. Књ. X/1]. Сремски 
Кар-ловци – Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића, 1998, 308–475. 

 



Основе академског писања 

Статус предмета: обавезни 

Број ЕСПБ: 4 

Услов: - 

Циљ предмета 

Студенти би требало да се упознају са поступцима који се примењују у истраживању, академском 
читању и писању, као и да овладају стручном терминологијом. 

Исход предмета  

Оспособљеност за писање основних облика стручних и научних радова и за исправно налажење, 
коришћење и навођење литературе. 

Садржај предмета 

Теоријска настава  

Избор теме академског рада и одређивање концепта и обима истраживања. Трагање за 
изворима и документацијом. Критичко читање и прављење бележака. План рада. Писање рада: 
избор језика и стила, кохерентност реченица и параграфа, граматичка коректност. Документарна 
подлога рукописа (фусноте). Техничка обрада рукописа. 

Практична настава 

Израда огледне библиографије, избор кључних речи, састављање резимеа, писање семинарског 
рада. 

Литература  

1. М. Шамић, Како настаје научно дјело (одломци), Сарајево 1984. 

2. З. В. Поповић, Како написати и публиковати научно дело (одломци), Београд 1999. 

3. Клeут, Maриja, Научно дело од истраживања до штампе. Нови Сад, 2008. 

 



Жанрови народне књижевности 1 

Статус предмета: обавезни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: – 

Циљ предмета: Познавање основних обележја жанрова народне књижевности (проза и лирика), 
способност њиховог препознавања и основи интерпретације.  

Исход предмета: Стечена основна знања о жанровским категоријама народне књижевности 
(проза и лирика) и оспособљеност за самосталну интерпретацију.  

Садржај предмета 

Теоријска настава – Kласификација народне књижевности, прозе и лирике – сврха, критеријуми 
и проблеми. Опште одлике лирских народних песама и специфичне одлике обредних и 
обичајних, верских, песама о раду и уз рад, породичних, љубавних. Опште одлике народне прозе 
и специфичне одлике приповетки (приче о животињама и басне, бајке, новеле, легенде, скаске, 
анегдоте) и предања (етиолошка, есхатолошка, културноисторијска). 

Практична настава: Овладавање интерпретацијом текста на изабраним текстовима из: В. С. 
Караџић, Српске народне пјесме I, Бг. 1975; Српске народне пјесме V, Бг. 1898; В. С. Караџић, 
Српски рјечник I и II. Бг, неко од издања; В. С. Караџић, Српске народне приповетке, Бг, 1965; Н. 
Милошевић Ђорђевић, Од како се земља охладила, Бг. 1997; В. Недић, Антологија народних 
лирских песама, Бгд, 1969; М. Павловић, Антологија лирске народне поезије, Бг. 1999. З. 
Карановић, Антологија српске лирске усмене поезије, Бг. НС, неко од издања; З. Карановић и Љ. 
Пешикан-Љуштановић, Послови и дани српске песничке традиције, НС, 1994; Љ. Пешикан-
Љуштановић, Лирске народне песме, НС 2012; М. Лесковац, Бећарац, Н. Сад, 1958. 

Литература Н. Милошевић-Ђорђевић и Р. Пешић, Народна књижевност, Бг. неко од издања, 
избор текстова 16 стр.; Н. Милошевић-Ђорђевић, Од бајке до изреке, Бг. 2000, избор текстова 16 
стр.; V. Prop, Historijski korjeni bajke, Sarajevo, избор текстова 20 стр.; М. Liti, Evropska narodna 
bajka, Бг. 1994 избор текстова 16 стр.; Pоljа, бр. 340, 1987, темат о предању, прир. З. Карановић, 
избор текстова 16 стр.; З. Карановић, Небеска невеста, Бг. 2010, избор текстова 16 стр.; Љ. 
Пешикан-Љуштановић, Станаја село запали, НС 2007, избор текстова 16 стр.; С. Самарџија, 
Облици усмене прозе. Појмовник, Бг. 2011, избор текстова 16 стр.; Ј. Јокић, Краљичке песме. 
Ритуал и поезија, Бг. 2012, избор текстова 16 стр. 

 



Писци средњовековне књижевности 

Статус предмета: обавезни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: - 

Циљ предмета: Овладати знањем о главним писцима и делима српске средњовековне 
књижевности. 

Исход предмета: Познавање најзначајнијих стваралаца и дела српске средњовековне 
књижевности, стечена знања неопходна да би се схватиле њихове поетичке особености и 
историјски след. 

Садржај предмета 

Теоријска настава Културноисторијски оквир и контекст средњовековне књижевности. 
Најважнији писци и дела српске средњовековне књижевности од XII до XVII века. Развој и главни 
мотиви косовске легенде. Узајамне везе и прожимања старе и народне књижевности.  

Практична настава Рад на текстовима: Свети Сава, Житије светог Симеона, Служба светом 
Симеону; Стефан Првовенчани, Хиландарска повеља, Житије светог Симеона; Доментијан, 
Житије светог Саве; Теодосије, Житије светог Саве; Данилов зборник; Григорије Цамблак, 
Житије Стефана Дечанског; Констанин Филозоф, Житије деспота Стефана Лазаревића; 
Пајсије, Житије цара Уроша; Деспот Стефан Лазаревић, Слово љубве; Списи о кнезу Лазару и 
Косовском боју. 

Литература  

Đ. Sp. Radojičić, Antologija stare srpske književnosti (XI-XVIII veka), Beograd, 1960; Ђ. Сп. Радојичић, 
Књижевна збивања и стварања код Срба у средњем веку и у турско доба, Нови Сад, 1967; М. 
Кашанин, Српска књижевност у средњем веку, Београд, 1975; Ђ. Трифуновић, Кратак преглед 
југословенских књижевности средњег века, Београд, 1976; Деспот Стефан Лазаревић, Књижевни 
радови, приредио Ђ. Трифуновић, Београд, 1979; Д. Богдановић, Историја старе српске 
књижевности, Београд, 1980; Ђ. Трифуновић, Азбучник српских средњовековних књижевних 
појмова, Београд, 1990; Ђ. Трифуновић, Стара српска књижевност. Основе, Београд, 1994; Ј. 
Ређеп, Косовска легенда, Нови Сад, 1995; Р. Маринковић, Светородна господа српска, Београд, 
1998; Х. Георг Бек, Византијски миленијум, Београд-Бања Лука, 1998; Т. Јовановић, Стара српска 
књижевност. Хрестоматија, Београд-Крагујевац, 2000; Ј. Ређеп, Старе српске биографије, 
Нови Сад, 2008. 

 



Стандардни српски језик 2: морфологија 

Статус предмета: обавезни 

Број ЕСПБ: 4 

Услов: Положен испит Стандардни српски језик I: фонологија 

Циљ предмета: Упознавање са појмом, предметом испитивања и језичким јединицама на 
морфолошком и творбеном нивоу. Овладавање знањима о морфолошким и творбеним 
карактеристикама и системским особинама речи српског језика. 

Исход предмета: Стечене компетенције за морфемску, морфолошку и дериватолошку анализу 
речи стандардног српског језика присутних у различитим функционалним стиловима. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 1. Морфологија: појам, дефиниција и место међу другим лингвистичким 
дисциплинама. 1.1. Морфема: појам, дефиниције, класификација морфема и пример морфемске 
анализе. 1.2. Реч: појам, дефиниције, критеријуми за класификацију речи. 1.3. Именске речи: 
категоријална обележја (општа и специфична), обрада сваке класе именских речи понаособ. 1.4. 
Глаголи: појам, дефиниције, категоријална обележја глагола; структура и грађење глаголских 
облика; подела глагола на врсте. 1.5. Непроменљиве врсте речи. 1.6. Пример морфолошке 
анализе. 2. Дериватологија: појам, дефиниција и место међу другим лингвистичким 
дисциплинама, с посебним освртом на однос према морфологији. 2.1. Основне јединице и 
појмови: творбена основа, творбени формант, творбени шав, мотивисане и немотивисане речи и 
др. 2.2. Основни принципи грађења речи у српском језику. 2.3. Семантичко-деривационе 
категорије. 

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад: Морфемска, 
морфолошка и творбена анализа текстова из различитих функционалних стилова, с посебним 
акцентом на савремену српску белетристику. Приказ и анализа релевантне литературе из 
области морфологије и дериватологије стандардног српског језика. 

Литература Клајн, Иван. Граматика српског језика. Београд: Завод за уџбенике и наставна 
средства. 2005. 

Клајн, Иван. Творба речи у савременом српском језику, Први део, Слагање и префиксација 
(Прилози граматици српскога језика I). Београд – Нови Сад: Завод за уџбенике и наставна 
средства, Институт за српски језик САНУ, Матица српска. 2002. 

Клајн, Иван. Творба речи у савременом српском језику, Други део, Суфиксација и конверзија 
(Прилози граматици српскога језика II). Београд – Нови Сад: Завод за уџбенике и наставна 
средства, Институт за српски језик САНУ, Матица српска. 2003. 

Станојчић, Живојин. Морфологија, синтакса и фразеологија. У: Радовановић, Милорад. Српски 
језик на крају века. Београд: Институт за српски језик САНУ – Службени гласник. 1996. 

Станојчић, Живојин, Љубомир Поповић. Граматика српскога језика. (Уџбеник за I, II, III и IV 
разред средње школе). Београд: Завод за уџбенике и наставна средства. 20007. 

Стевановић, Михаило. Савремени српскохрватски језик. Београд: Научна књига. 19814. 

 



Историја српске културе 

Статус предмета: обавезни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: – 

Циљ предмета 

Овладавање основним елементима националне културе као саст. дела европске традиције, како 
би се студенти припремили за курсве из историје српске књижевности 

Исход предмета  

Усвојен општи појам културе, представа о току српске културе, стечена способност да се 
национална култура сагледа у европским културним токовима. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Теоријска настава: простор српске културе, појам националне култ. Однос традиције и 
модерности, мат. и дух.култ. Развојне етапе српске културе, хришћанство и паганство. 
Истраживачи српске културе. 

Практична настава: Анализа теоријских текстова о појму културе. Интерпретација грађе из 
области културе. 

Вежбе: 0 

Други облици наставе: Анализа илустратитивних књижевних текстова који проблематизују 
културолошке теме; индивидуалисана анализа појединих обичаја. 

 

Литература  

1, Ј. Деретић Културна историја Срба 1997 

2, М. Пурковић Српска култура ср.века 2002 

3, Д. Срејовић Кад смо били... 1994 

4, В. Чајкановић Мит и религија у Срба 1973 

5, В. Ћоровић Историја Срба 1988 

6. М. Д. Стефановић, Кратки увод у историју српске културе 2008. 

 



Жанрови народне књижевности 2 

Статус предмета: обавезни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: – 

Циљ предмета 

Упознавање основних обележја жанрова народне књижевности (лирско-епске и епске песме), 
способност њиховог препознавања и основи интерпретације. 

Исход предмета  

Стечена основна знања о жанровским категоријама народне књижевности (лирско-епске и епске 
песме) и оспособљеност за самосталну интерпретацију. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: 

Лирско-епске народне песме – баладе и романсе. Архајски корени и модерна исходишта српске 
лирско-епске усмене поезије. Опште одлике баладе. Опште одлике романсе. Kласификација 
епских народних песама – сврха, критеријуми и проблеми. Опште одлике епских народних 
песама.  

Практична настава: 

Овладавање интерпретацијом песама на изабраним текстовима из: В. С. Караџић, Српске 
народне пјесме II-IV; Антологија епских народних песама, прир. С. Самарџија, Бг. 2005; 
Антологија народних балада, прир. Х. Крњевић, Бг. 1978; Антологија српске лирско-епске 
усмене поезије, прир. З. Карановић, НС 1998/ Бг. 2010. 

Литература 

М. Браун, Српскохрватска јуначка песма, НС – Бг. 2004; Т. Маретић, Наша народна епика, Бг. 
1966 (16 стр.); С. Самарџија, Биографије епских јунака, Бг. 2008; А. Лома, Пракосово, Бг. 2002 (16 
стр.); М. Детелић, Митски простор и епика, Бг. 1992 (16 стр.); М. Детелић, Урок и невеста, Бг. 
1996 (16 стр.); З. Карановић, Небеска невеста, Бг. 2010 ( избор текстова); Н. Милошевић-
Ђорђевић, Р. Пешић, Народна књижевност, Бг. 1985; М. Клеут, Реликвије из старине, НС 2006 
(избор текстова 16 стр.). 

 



Преглед поетика 

Статус предмета: обавезни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: – 

Циљ предмета: Упознавање студената са кључним поетичким појмовима и концепцијама у 
хронолошком следу од антике до класицизма. 

Исход предмета: Усвојени кључни појмови поетике и реторике; упознате основне одлике 
европских поетичких концепција у историјском следу. Студент је способан да анализира 
поетичке исказе за потребе историјске карактеризације и типолошког одређења поетика. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: Основни појмови: поетика и реторика.1. Антика: Платонов теорија 
уметности. Аристотел: Поетика и Реторика. Хорације: Епистола Писонима ;Псеудо Лонгин : О 
узвишеном. Плотин.2. Средњи век. Христијанизација неоплатонизма: Аугустин.Псеудо Дионисије 
Аеропагита: Појам апофатизма. Теорија четворослојног читања:Тома Аквински и Данте. 
3.Концепције ренесансе. Поетике: између платонизма и Аристотела.4.Појам барока. Поетике:Б. 
Грацијан и Е.Тезауро. Појмови: ингенио,акутеца, кончето ,метафора, зачудност. 5.Класисцизам 
Николе Боалоа. 6.Опште карактеристике просвећености.Еманципације у сфери морала, 
мишљења и уметности. Заснивање естетике.  

Практична настава:Вежбе: Рад на изабраним одломцима из текстова према програму. Платон: 
Ијон и Држава, Београд прев. М.Ђурића ( више издања);Аристотел, Поетика, Београд 1948, 
прев. М.Ђурић, ( више издања); Хорације,“Пизонима“, у Писма, Београд, СКЗ,1972.Прев. 
Р.Шалабалић; Псеудо Лонгин, О узвишеном, Загреб 1980. Прев.Т.Смердел; Пеотика Хуманизма и 
Ренесансе,књ. 1 и 2, Београд 1963. Прир. М. Пантић; „Књижевнотеоријска мисао италијанског 
барока (М. Перегрини, С. Палавичино, Е. Тезауро)“. Приредила и превела М. Зоговић, Домети, 
бр. 122-123, Сомбор 2005, стр.47-64; Н.Боало: „Песничка уметност“, прев. С. Витановић у 
Поетика Николе Боалоа и француски класицизам, Београд 1971; И. Кант, „Одговор на питање 
шта је просвећеност“ у Кант-Фуко-Хабермас, О просвећености, Нови Сад 2002. 

Литература:  

Н. Грдинић, Преглед поетика, уџбеник у електронском облику. 

К.Е.Глиберт – Х.Кун, Естетика Београд 2004. 

Е.Касирер, Филозофија просветитељства Београд 2003. 

Е.Граси, Теорија о лепом у антици Београд 1974. 

 



Књижевност ренесансе и барока 

Статус предмета: обавезни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: – 

Циљ предмета: Стицање знања о поетици, писцима, жанровима и делима у епоси ренесансе и 
барока. 

Исход предмета: Познавање основних одлика епоха ренесансе и барока; познавање поетике 
ренесансне и барокне књижевности; познавање најзначајнијих дела и стваралаца у историјском 
редоследу. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: Хуманизам и ренесанса: опште карактеристике. Хуманизам и ренeсанса у 
Дубровачкој републици. Поезија дубровачких хуманиста на латинском језику; петраркистичка 
поезија; лирика у другој половини 16. века; маниризам. Барок: опште одлике, маринизам, 
"словинство". Књижевност на прелазу из 17. у 18. век. Књижевни рад у Боки Которској у 16. и 17. 
веку. 

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 

Рад на текстовима: Илија Цријевић: избор из поезије; Винко Прибојевић: одломак из дела О 
историји и успесима Словена; Шишко Менчетић: избор из поезије; Џоре Држић: избор из 
поезије, еклога Радмио и Љубмир; Динко Рањина: избор из поезије; Динко Златарић: избор из 
поезије; Марко Марулић: Јудита (одломци); Мавро Ветрановић: избор из поезије, еклога по 
избору, Посветилиште Абрамово; Петар Хекторовић: Рибање и рибарско приговарање 
(одломци); Никола Наљешковић:фарса по избору; Марин Држић: Тирена, Новела од Станца, 
Дундо Мароје, Скуп; Антун Сасин: Мрнарица, Малахна комедија од пира; Микша Пелегриновић: 
Јеђупка (избор); Андрија Чубрановић: Јеђупка - песма Шестој госпођи; Стијепо Ђурђевић: 
Дервиш; Паскоје Примовић: избор из поезије; Хорације Мажибрадић: избор из поезије; Џиво 
Гундулић: Сузе сина разметнога, Дубравка, Осман; Џиво Бунић: избор из поезије; Џоно 
Палмотић: Павлимир; Комедије 17. века: једна по избору; Игњат Ђурђевић: Сузе Марункове, 
избор из поезије, Уздаси Мандалијене покорнице; Андрија Змајевић: Словинска дубрава. 

Литература (обавезна): З. Бојовић, Књижевност Дубровника. Ренесанса и барок: додатак, 
Београд-Крагујевац, 2006; П. Поповић, Дубровачке студије, Београд, 2000; М. Пантић, Из 
књижевне прошлости, Београд, 1978; З. Бојовић, Ренесанса и барок, Београд, 2003; З. Бојовић, 
Дундо Мароје Марина Држића, Београд, 1982; З. Бојовић, Осман Џива Гундулића, Београд, 1986; 
Д. Павловић, Старија југословенска књижевност, Београд, 1971. Додатна: Човек ренесансе, 
прир. Е. Гарин, Београд, 2005; Ликови барока, приредио Р. Вилари, Београд, 2004; Марин Држић 
1508 – 1958, Београд, 1958; З. Бојовић, Дубровачки писци, Београд, 2001; Д. Павловић, 
Дубровачка поезија, Београд, 1956; М.Пантић, Песништво ренесансе и барока, Београд, 1968.  

 



Светска књижевност 1 

Статус предмета: обавезни 

Број ЕСПБ: 4 

Услов: – 

Циљ предмета: Упознавање студената са главним токовима, појавама и делима класичне 
књижевности (месопотамске, хеленске, римске, библијске); упућивање у избор и начин 
коришћења секундарне литературе; оспособљавање за самосталну анализу, тумачење и 
вредновање књижевног текста. 

Исход предмета: Способност уочавања најзначајнијих обележја класичне књижевности и 
њихово разумевање у циљу даље надградње стеченог знања у каснијим епохама светске 
књижевности. 

Садржај предмета: Теоријска настава. Предавања на којима се тумаче следећа дела: Еп о 
Гилгамешу; Хомер: Илијада; Одисеја; Есхил: Орестија, Оковани Прометеј; Софокле: Цар Едип, 
Антигона; Еурипид: Медеја; Хиполит; Вергилије: Енеида. Проучавање библијске књижевности 
као Светог Писма Старог и Новог Завета; Књига о Јову; Књига Проповједникова; Пјесма над 
пјесмама; Свето Јеванђеље по Матеју: Христова беседа на гори; Посланице Апостола Павла; 
Логосност Новог Завета у канону српске писане и усмене (народне) књижевности. 

Литература: Е. Рајнер: Месопотамска књижевност, у Повијести свјетске кнњижевности, књ. 
1, Загреб, 1982; А. Вебер: Трагично и историја (поглавља о Гилгамешу, Хомеру и грчким 
трагичарима), Нови Сад, 1987; М. Ђурић: Историја хеленске књижевности, Београд, 1951; Р. 
Грејвз: Грчки митови, Београд, 1969; З. Дукат, Грчка трагедија, Загреб, 1996; Жан-Пјер Вернан, 
П. Видал-Наке, Мит и трагедија у античкој Грчкој, I-II, Нови Сад, 1993,1995; Н. Страјнић: Огледи 
из класичне књижевности, Сремски Карловци, 2004; А. Лески: Грчка трагедија, Нови Сад, 2005; 
М. Будимир, М. Флашар, Преглед римске књижевности, Београд, 1986; Н. Вулић, Из римске 
књижевности (поглавље о Енеиди), Београд, 1958; Амфилохије Радовић: Историјски пресјек 
тумачења Старог Завјета, Никшић, 1996; М. Миодраговић: Проблем стардања по „Књизи о 
Јову“; Теолошки погледи, Београд, 1985, бр. 1–3, 133–141; Јустин Поповић: Тумачење Светог 
Еванђеља по Матеју, Ваљево, 1979. 

 



Дијалекти српског језика у настави 

Статус предмета: обавезни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: – 

Циљ предмета: Упознавање са основним карактеристикама дијалеката српског језика и њиховим 
естетским потенцијалом и оспособљавање за апликацију ових садржаја у настави. 

Исход предмета: Способност изражајног читања, лингвистичке и лингвостилистичке анализе 
дијалекатских литерарних остварења; препознавање дијалектизама и њихове стилске вредности; 
способност за апликацију ових садржаја у настави. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: 1. Увод. Предмет и задаци дијалектологије. Класична и социјална 
дијалектологија. Теоријска и примењена дијалектологија. Дијалектологија и лингвостилистика. 
Дијалектизам и типологија дијалектизама: фонетско-фонолошки, граматички, лексички и 
семантички дијалектизми. 3. Дијалектологија српског језика. Диференцијација штокавских, 
чакавских и кајкавских говора. Диференцијација народних говора српског језика. Класификације 
српских дијалеката. Дијалекатски речници српског језика. 4. Основне карактеристике дијалеката 
српског језика. Призренско-тимочка дијалекатска област. Косовско-ресавски дијалекат. 
Смедеревско-вршачки дијалекат. Зетско-сјенички дијалекат. Шумадијско-војвођански дијалекат. 
Источнохерцеговачки дијалекат. Славонски дијалекат. Млађи икавски дијалекат. 5. Дијалекти 
српског језика у настави. Дијалекти у књижевности, музици и филму. Дијалектизми у говору 
ученика. 

Практична настава (вежбе): Изражајно читање одломака белетристичких текстова написаних 
на дијалекту, слушање и гледање екранизованих и драматизованих књижевних дела написаних 
на дијалекту или обојених дијалектизмима, слушање песама регионалног, дијалекатског 
карактера, лингвистичка и лингвостилистичка анализа таквих остварења.  

Литература: Бошњаковић, Жарко. Значај дијалектологије у реформисаном систему образовања, 
Годишњак Филозофског факултета у Новом Садu  ХХХI (2006): 347‡354; Жугић, Радмила (ур.). 
Књижевност на дијалекту. Зборник радова, Лесковац 2007; Жугић, Радмила (ур.). Дијалекат – 
дијалекатска књижевност. Зборник радова, Лесковац 2009; Ивић, Павле. Српскохрватски 
дијалекти, њихова структура и развој. Прва књига: Општа разматрања и штокавско наречје. 
Сремски Карловци − Нови Сад 1994; Јерковић, Јован. Језик и писци, Нови Сад 1991. (Поглавља: I 
Дијалекатска основа језика писаца, II Писци и језик, III Из лексике књижевних дела); Јовић 
Душан. Језички систем и поетска граматика, Београд 1985. 

 



Стандардни српски језик 3: синтакса 

Статус предмета: обавезни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: Положен испит Стандардни српски језик 2: морфологија 

Циљ предмета: Требало би да студенти овладају правилима устројства просте и сложене 
реченице у стандардном српском језику, како би се постигло њихово успешније писмено и 
усмено изражавање.  

Исход предмета: Оспособљеност за примену знања из области синтаксе (анализе реченице) у 
настави језика и књижевности на свим нивоима.  

Садржај предмета 

Теоријска настава: Увод у синтаксу: синтаксички системи (падежни и глаголски), синтагматски 
/парадигматски план, основни видови синтаксичких односа. Типологија синтагми: атрибутске, 
адвербијалне, објекатске. Обавезна детерминација придевског и прилошког типа. Типологија 
просте и сложене реченице (координација/ субординација). Парцелација као синтаксичко-
стилистички поступак. Допунске/ адвербијалне /атрибутске клаузе. Номинализације и 
кондензације. Глаголски облици као кондензатори реченичног садржаја. Глаголски облици у 
нарацији. Синонимија глаголских облика. Референцијална и нереференцијална употреба глагола. 
Видови модалности на синтаксичко-прагматичком плану. Реченични прилози. Функционално-
стилска обележја синтаксичких средстава. 

Практична настава. Вежбе: Рад на различитим типовима текста са примерима који илуструју 
поједине сегменте теоријске наставе Упознавање с литературом и презентација појединих тема. 

Литература. Уџбеници, монографије: Мразовић, П. (2009). Граматика српског језика за 
странце. Сремски Карловци – Нови Сад: Изд. књижарница З. Стојановића; Ивић, М. (2008). 
Лингвистички огледи. Београд: Библиотека XX век (радови по избору); Радовановић, М. (2007). 
Стари и нови списи. Огледи о језику и уму. Сремски Карловци – Нови Сад: Изд. књижарница З. 
Стојановића (радови по избору); Пипер, Антонић, Ружић и др. (2005). Синтакса савременога 
српског језика. Проста реченица. У ред. М. Ивић. Београд: Институт за српски језик САНУ, 
Београдска књига. Нови Сад: Матица српска; Танасић, С. (2005).Синтаксичке теме. Београд: 
Београдска књига; Кликовац, Д. (2000).Семантика предлога.Студија из когнитивне 
лингвистике. Београд: Филолошки факултет. Студије: Ивић, Милка (1959), Систем личних 
глаголских облика за обележавање времена, Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду 
3, 139–149; Милошевић, Ксенија (1981), Један синтаксички модел српскохрватске просте 
реченице и његове реализације, Научни састанак слависта у Вукове дане, 7/1, 275–285; Ружић, 
Владислава (2007). Допунска клауза у систему зависних реченица српског језика. Зборник  
Матице српске за славистику, 71/72: 329–343; Антонић, Ивана (2008). Sintaksa padeža [145–181]. 
U: Piper, Radovanović (ur.), Lingvistika Milke Ivić. Beograd: XX vek.  

 



Основи историје српског језика 

Статус предмета: обавезни 

Број ЕСПБ: 4 

Услов: Положен предмет Старословенски језик с основама српскословенске писмености 

Циљ предметаУпознавање студената с елементима спољне историје српског језика и с главним 
правцима еволуције српског фонолошког и морфолошког система. 

Исход предмета Разумевање културно-историјског контекста у коме се развија српски језик и 
стечена способност дијахроног образлагања главних појава у српским фонолошко-морфолошким 
системима. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: 1. Основе спољне историје српског језика (Насељавање Словена на Балкан; 
Подела јужнословенске језичке заједнице на источну и западну; Балканизми; Српски језик и што-
кавштина). 2. Предмет и методе историјске граматике српског језика. 3. Основе историјске фоно-
логије (Развој вокализма; Развој консонантизма; Развој прозодије). 4. Основе историјске морфо-
логије (Развој именичке парадиме; Развој заменичке-придевско парадигме; Основне промене у 
глаголском систему).  

Практична настава (вежбе): Вежбе нису предвиђене. 

Литература Ивић, П. Српски народ и његов језик. Београд: Српска књижевна задруга, 1986, 7–82; 
Ivić, P. Istorija jezika. Pavle Ivić, Dalibor Brozović. Jezik srpskohrvatski/hrvatskosrpski, hrvatski ili srpski. 
Jugoslavenski leksikografski zavod „Miroslav Krleza”, 1988, 5–54; Младеновић, А. Елементи историје 
српскохрватског језика. Општа енциклопедија Ларус I, Београд: Вук Караџић, 1971, 419–426. 

 



Традиционална култура Срба 

Статус предмета: обавезни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: – 

Циљ предмета: Упознавање основних обележја традиционалне културе Срба. 

Исход предмета: Познавање појма традиционална култура; познавање категорија и облика 
традиционалне културе; упознат систем знакова који чине „језик“ традиционалне културе Срба. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: Порекло и историја Словена (Словени и Срби у дијахронијској перспективи). 
Значење и садржај појма традиционална култура (народна култура, етнокултура); традиционална 
култура као израз јединствене слике света; однос културе и природног језика као система 
знакова; семантичке јединице језика традиционалне културе: вербалне манифестације 
(песнички облици), радње, предмети и појаве; реконструисање садржаја традиционалне културе 
и њене слике света, функционалност; бинарне опозиције; традиционална култура као систем 
знакова (циклично поимање времена; просторни односи – горе/ доле, лево/ десно...; свој/ туђи, 
елементи природе (вода, земља, небо, небеска тела); бића – богови, демони, хероји, свеци, 
људи, њихове номинације и атрибуције; биљке; животиње, предмети, појаве; социјални односи 
и сродство.  

Практична настава:Вежбе: Анализа текстова у којима се рефлектују поменуте представе. 

Литература: Ј. Деретић, Културна историја Срба, Бг. 2005; Х. Ловмјањски, Религија Словена, Бг. 
1996; В. С. Караџић, Етнографски списи, Бг. 1972;Т.Ђорђевић, Природа у веровању српског 
народа I-II, Бг. 1958; В. Чајкановић, Сабрана дела, Бг. 1994 (одабрана поглавља); М. Недељковић, 
Годишњи обичаји у Срба, «Вук Караџић», Бг. 1990; Љ. Раденковић, Симболика света у народној 
магији Јужних Словена, Ниш 1996; Српски митолошки речник, Бг. 1998; Словенска митологија: 
енциклопедијски речник, Бг. 2001; А. Гура, Симболика животиња у словенској народној 
традицији, Бг. 2005; М. Елијаде, Свето и профано (неко од изд.); Зоја Карановић, Небеска 
невеста, Бг. 2010. 

 



Методологија проучавања књижевности 

Статус предмета: обавезни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: – 

Циљ предмет: Упознавање с општом проблематиком методологије проучавања књижевности и 
посебним методама проучавања књижевности у хронолошком следу од половине 19. века до 
данас. 

Исход предмета: Познавање опште проблематике и способност примене курентних метода у 
проучавању књижевности. 

Садржај предмета 

Теоријска настава:  Појмови: метода и књижвне методологије. Класификације. Теорија, 
историја, књ. критика. Општа књ. и компаратистика. Књижевна терминологија. Историјски 
преглед. Позитивизам: Тен и Шерер. Марксизам и марксиситичка критика. Антипозитивистичка 
побуна: руски форманлисти (Шкловски, Ејхембаум, Тињанов), англоамеричка нова критика; 
феноменолошки приступ (Ингарден и Женевска школа); структурализам: Р. Јакобсон, К. Леви 
Строс, Р. Барт. Семиотика. Улога читаоца: естетика рецепције( Јаус); читаочев одговор. 
Постструктурализам: Р. Барт, интертекстуалност; деконструкција. Новије тенденције: културни 
материјализа, нови историзам, феминизам, студиј културе, критика постколонијалног дискурса, 
неореторика. Бахтинове идеје у проучавању књижевности.   

Практична настава:Вежбе  

Поетике од романтизма до постмодерне. Интерпретација књижевног уметничког текста на 
релацији текст-епоха. 

Литература  

Н. Грдинић, Методологија проучавања књижевности, уџбеник у електронском облику. 

Т. Иглнтон, Теорија књижевности, Загреб 1987. 

 П. Милосављевић, Методологија проучавања књижевности, Нови Сад 1985. 

 



Светска књижевност 2 

Статус предмета: обавезни 

Број ЕСПБ: 4 

Услов: Положен испит из Светске књижевности 1. 

Циљ предмета: Упознавање студената са главним токовима европске књижевности XIV-XVII века; 
упућивање у избор и начин коришћења секундарне литературе; оспособљавање са самосталну 
анализу, тумачење и вредновање књижевног текста. 

Исход предмета: Познавање литерарних кретања у Европи у раздобљу од  XIV до XVII столећа и 
њихове рецепције у потоњим раздобљима; умеће примењивања одговарајућих начела 
класификације књижевних текстова; познавање релевантне секундарне литературе; 
оспособљеност за самостално тумачење и вредновање књижевног текста. 

Садржај предмета 

Теоријска настава. Предавања на којима се тумаче следећа дела: Данте, Пакао; Петрарка: 
Канцонијер, Бокачо: Избор из Декамерона; Вијон: Велико завештање; Еразмо: Похвала 
лудости; Монтењ: Огледи; Рабле: Гаргантуа и Пантагруел; Сервантес: Дон Кихот; В. Шекспир, 
Ромео и Јулија; Молијер: Тартиф, Дон Жуан, Тврдица. 

Практична настава. Вежбе: Читање и коментарисање одабраних текстова из секундарне 
литературе; коментарисање резултата студентских мини есеја. 

Литература  

Примарна. Данте, Пакао (прев. Иван В. Лалић, К. Мићевић, Д. Мраовић или М. Комбол); 
Петрарка, Канцонијер (прев. Иван В. Лалић); Бокачо, Декамерон, прев. Д. Мраовић, Београд, 
1998 (три новеле по избору); Вијон: Велико завештање (прев. К. Мићевић, С. Винавер или В. 
Рабадан); Еразмо, Похвала лудости, прев. Д. Невенић Грабовац, Београд, 2000; Монтењ: Огледи, 
превод М. Ђорђевић, Београд, 1999; Рабле: Гаргантуа и Пантагруел, превод С. Винавера, 
Београд, 1989 (I и III књига); Сервантес: Дон Кихот, превод Ђ. Поповића, Д. Вртунског или А. 
Манчић; В. Шекспир, Ромео и Јулија, прев. Ж, Симић, С. Пандуровић, Београд, 2012 (или неко 
друго издање); Молијер, Изабране комедије 1-2, Београд, 1950-1951 (Тартиф, превод С. 
Пандуровића; Дон Жуан, превод М. Лесковца или Д. Киша; Тврдица, превод Д. Милачића). 

Секундарна: Е. Р. Курцијус, Европска књижевност и латински средњи век, Београд, 1998 
(поглавље 17);  Т. С. Елиот, «Данте», Изабрани текстови, Београд, 1963; Е. Ауербах, Мимесис, 
Београд, 1978 (погл. VIII, IX, XII, XIV и XV);  Ј. Мелетински, Историјска поетика новеле, Н. Сад, 
1987 (погл. о Декамерону); С. Марић, «Франсоа Вијон», В. Гвозден, «Школарац и луда Франсоа 
Вијон», О Вијону и Хелдерлину, Београд, 2009; Огледи I, (погл. «Монтењ»), Н. Сад, 1998; 
Протејска свест критике, (погл. «Трагична луда»); Ф. Чале, Петрарка и петраркизам, Загреб, 
1971; Ј. Хојзинга, Еразмо, Београд, 1980; Ж. Пуле, Човек, време, књижевност, Београд, 1974 
(погл. о Монтењу, Корнеју и Расину); Н. Милошевић, Антрополошки есеји, Београд, 1964 (погл. 
«Дон Кихот и нихилизам»); Ж. Русе, Мит о Дон Жуану, Н. Сад, 1995; В. Гвозден, «Љубав и 
патња», поговор у В. Шекспир, Ромео и Јулија, Београд, 2012. 

 



 

Српска књижевност 18. века 

Статус предмета: обавезни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: – 

Циљ предмета: Овладавање постанком и комплексним развитком два књижевна правца који су 
у српској књижевности XVIII столећа трајали истовремено с европском књижевношћу истог 
периода; овладавање различитим приступима образовања поетике књ. периода; упознавање са 
жанровима у 18. веку као и писцима као представницима одређеног жанра 

Исход предмета: Усвојени појмови просветитељство и сентиментализам; познавање 
појединачних жанрова и писаца. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: Однос књ. традиције 17. и 18. ст. Развитак књ.јез. Европска књижевност и 
српска књижевност Зачетак нових жанрова. Појединачна дела и писци 

Практична настава. Вежбе: Анализа теоријских текстова о ова два књижевна правца. 
Интерпретација тематска; структарална анализа. 

Литература  

И. Кант. Одговор на питње: шта је просвећеност? Избор из судске праксе, год 12, бр 5/2004, 5–
7; Ј. Скерлић. Српска књижевност у 18. веку. Београд 1966; Б. Маринковић. Одломци трагања 
за Рачанима. Годишњак Филозофског факултета у Н. Саду; књ. 12/1, 263–300; Д. Живковић. 
Одјеци сентиментализма. Европски оквири српске књижевности. Књ. 1, Београд 1994, 140-161; 
Ј. Деретић. Доситеј и његово доба. Београд 1969; Е. Касирер. Филозофија просвећености. 
београд 2003; Ј. Деретић. Историја српске књижевности. Београд 2011; Ј. Деретић. Поетика 
српске књижевности. Београд 1997;Б. Маринковић. Емануил Јанковић. Нови Сад 2007; М. 
Сиронић. Есопска басна. Рад ЈАЗУ, књ. 11/1962, 247–273; М.Д.Стефановић, Библиотека српске 
књижевности, Београд, 2007;М.Д.Стефановић. Доситеј Обрадовић. Библиотека српске 
књижевности. Н. Сад 2010; Б. Маринковић. Заборављени братственици по перу. Београд 2008; 
Т. Остојић. Захарија Орфелин. Живот и рад му. Бг. 1923. 

Репрезентативна дела Д. Обрадовића, Орфелина,Г. Ст. Венцловића, С. Пишчевића, Ем. Јанковића, 
Јеротеја Рачанина, М. Максимовића, Ј. Рајића,српске грађанске поезије. 

 



Српски класицизам и предромантизам 

Статус предмета: обавезни 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: – 

Циљ предмета: Овладавање знањима о кључним поетичким и жанровским одликама српског 
класицизма и предромантизма. Дијахронијско и синхронијско проучавање опуса писаца који 
пружају репрезентативан увид у главне токове српске књижевности 19. века.  

Исход предмета: Усвојени појмови класицизам и предромантизам. Познавање поетике, генезе и 
развитка, те најрепрезентативнијих аутора и дела класицизма и предромантизма у српској 
књижевности и стечена представа о европском контексту у коме они стварају. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: Геопоетичка слика српске књижевности на прелазу из 18. у 19. век. Језик 
класициста и језик предромантичара. Ars poetica и ars rhetorica српско-латинских школа. Три 
генерације класицистичких песника и њихови главни представници: Атанасије Стојковић, Лукијан 
Мушицки и Јован Стерија Поповић. Стварање предромантичарске осећајности. Лирско 
песништво српског предромантизма. Романске песничке форме; француски и италијански утицај. 
Тршћанска песничка школа. Епско песништво српског предромантизма (В. Ракић, К. Маринковић, 
М. Видаковић). Еротске странице српске књижевности с краја 18. и почетком 19. века. Обнова 
српског романа (А. Стојковић, М. Видаковић). Расцват мемоарске литературе (од Доситеја до 
половине 19. века). Облици фантастике. Историјска драма. Комедија, Почеци књижевне критике 
и есејистике.  

Практична настава. Вежбе: Рад на текстовима: А. Пишчевић, Живот...њим самим описан, Н.С., 
2003. С. Текелија, Описаније живота, Бг., 1966. Л. Мушицки, Све песме објављене у 
антологијама: Антологија старије српске поезије (саставио М. Лесковац), Н.С.-Бг., 1972; 
Антологија српског песништва XIII-XX века (саставио М. Павловић), Бг., 1964. П. Соларић, Гозба 
(прир. З. Крстановић), Бг., 1999. Ј. Пачић, Сочиненија песнословска (прир. С. Дамјанов и Н. 
Барбулов), Бг., 2010. С. Мркаљ, Све песме објављене у следећим антологијама: Антологија 
старије српске поезије (М. Лесковац), Н.С.-Бг., 1972; Антологија српског песништва XIII-XX века (М. 
Павловић), Бг., 1964. В. Суботић, Све песме објављене у: Антологија српског песништва XIII-XX 
века (М. Павловић), Бг., 1964. Ј. Суботић, Све песме објављене у: Антологија старије српске 
поезије (М. Лесковац), Н.С.–Бг., 1972. Ј. Хаџић, Све песме објављене у: Антологија старије српске 
поезије (М. Лесковац), Н.С.-Бг., 1972. А. Стојковић, Аристид и Наталија, Бг., 1981; На смрт 
бесмртнога Јована Рајића (у књизи: М. Павић, Историја српске књижевности класицизма и 
предромантизма. Класицизам), Бг., 1979. М. Видаковић, Велимир и Босиљка, Бг., 1981; Љубомир 
у Јелисијуму, Н.С., 2011. Пут у Јерусалим, Н.С., 2011. С. Стефановић, Смерт Уроша Петаго. Почеци 
српске књижевне критике (прир. Ј. Деретић), Бг.–Н.С., 1979 (текстови Ј. Дошеновића, М. 
Видаковића и Ј. Хаџића). Ј. С. Поповић, Календар Винка Лозића, Лажа и паралажа, Тврдица, 
Покондирена тиква, Роман без романа, Даворје. 

Литература: Литература: Ј. Христић Песник Стерија (у књизи: Поезија и филозофија), Бг., 1964. 
М. Павић, Историја српске књижевности класицизма и предромантизма. Класицизам, Бг., 
1979. Ј. Деретић, Видаковић и рани српски роман, Н.С., 1980. М. Флашар, Студије о Стерији, Бг., 
1989. М. Павић, Предромантизам, Бг., 1991. Књижевно насљеђе Српске Крајине (зборник 
радова: текстови о Ј. Дошеновићу, П. Соларићу, С. Мркаљу), Н.С., 1997. М. Јовановић, Језик и 
друштвена историја, Бг., 2002. Н. Ромчевић, Ране комедије Јована Стерије Поповића, Н.С., 
2004. Р. Ераковић, Религиозни еп српског предромантизма, Н.С., 2008. Р. Ераковић, Скице 
рубних простора књижевног наслеђа, Бг., 2009. Р. Ераковић, Милован Видаковић: први српски 
бестселер писац (у књизи: „Милован Видаковић“), Н.С., 2011. С. Дамјанов, Вртови нестварног: 
огледи о српској фантастици, Бг., 2011. С. Дамјанов, Српски еротикон, Бг., 2011. С. Дамјанов, 
Нова читања традиције 1-3, Бг., 2012. 

 



Књижевност српске модерне 

Статус предмета: обавезни 

Број ЕСПБ: 5 

Услов:– 

Циљ предмета: Да се студенти упознају са најважнијим ауторима из периода српске модерне 
(1901–1914) и са основним правцима и токовима српског песништва, прозне књижевности и 
критике овога доба. 

Исход предмета: Познавање најважнијих аутора из периода српске модерне (1901–1914) и 
основних праваца и токова српског песништва, прозне књижевности и критике овога доба. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: Историјски оквири и друштвене прилике; Средишта књижевног живота; 
Издавачи и часописи; ''Српски књижевни гласник''; Нова функција критике; ''Европеизација'' 
српске књижевности; Европски оквири: парнасизам, симболизам, импресионизам; Песници 
српске модерне: промене у стилу и стиху; Нове песничке теме; Песимизам песника и његова 
критичка рецепција; Обнова родољубиве лирике; Почеци српске авангарде; Проза српске 
модерне: измена реалистичког поступка; Поетизација и симболизација прозе; Регионализам и 
урбана проза; Драма; Књижевност у I св.рату 

Практична настава. Вежбе: Интерпретација текстова: Песме (избор) Алексе Шантића, Јована 
Дучића, Милана Ракића, Симе Пандуровића, Владислава Петковића Диса; Критике: Јована 
Скерлића и Богдана Поповића; Проза: Борисава Станковића, Петра Кочића, Вељка Милићевића, 
Милутина Ускоковића и Вељка Петровића 

Литература: Ј. Скерлић, Писци и књиге, Београд 2000; Д. Витошевић, Српско песништво 1901–
1914, I–II, Београд 1975; Ј. Деретић, Историја српске књижевности, Београд 2002; П. Палавестра, 
Историја модерне српске књижевности. Златно доба 1892–1918, Београд 1986; М. Ненин, 
Суочавања. Огледи о српским писцима прве половине XX века, Београд 1999. Д. Витошевић, 
“Критика у Скерлићево доба“, у: Критика у Скерлићево доба, СКК 10, Београд / Нови Сад 1975, 
Писци као критичари пре Првог светског рата, прир. и предговор написао П. Протић, Нови Сад 
– Београд 1979; М. Павловић, Есеји о српским песницима, Београд 2000. (избор). И. Секулић, Из 
домаћих књижевности I и II, Београд 1964. (Избор) Ј. Делић, О поезији и поетици српске 
модерне, Београд 2008. Избор текстова о појединим ауторима биће прецизиран у силабусу. 

 



Хрватска књижевност 19. и 20. века 

Статус предмета: обавезни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: – 

Циљ предмета: Студенти треба да се упознају са најзначајнијим ауторима хрватске књижевности 
XIX и XX века, у контексту европских и јужнословенских књижевности.  

Исход предмета: Познавање најзначајнијих појава, дела и стваралаца хрватске књижевности XIX 
и XX века у историјском редоследу и јужнословенском контексту. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: Периодизација. Илирски покрет. Жанрови препородне књижевности. 
Критички и психолошки реализам. Oдјеци натурализма. Хрватска модерна. Експресионистичке 
тенденције. Хрватска међуратна књижевност. Часописи и манифести. Однос и сарадња са 
српским писцима. Критичари и историчари. Поема, лирика, мемоарска проза. Послератни 
период соц. реализма и његово превладавање. Савремена књижевност. 

Практична настава: Обрађиваће се следећи аутори и текстови: С. Враз, Ђулабије; Д. Деметер, 
Гробничко поље; И. Мажуранић, Смрт Смаил-аге Ченгића; П. Прерадовић, Првенци, Нове пјесме; 
А. Шеноа, Сељачка буна или Златарово злато, Просјак Лука, Наша књижевност; Е. Кумичић, 
Госпођа Сабина, О роману; А. Ковачић, У регистратури; К. Ш. Ђалски, Под старим крововима; Ј. 
Козарац, Мртви капитали, избор приповедака; С. С. Крањчевић, Бугаркиње, Изабране пјесме, 
И. Војновић, Дубровачка трилогија; А.Г. Матош, избор приповедака и песама; В. Видрић, Пјесме; 
Д. Шимуновић, Мркодол, Ђердан, Алкар; А.Б.Шимић, Преображења; Т. Ујевић, Лелек себра, 
Колајна, Ауто на корзу, Жедан камен на студенцу; М. Крлежа, лирика, Хрватски бог Марс, 
Господа Глембајеви, Повратак Филипа Латиновицза; В. Десница, Прољећа Ивана Галеба; 
Р.Маринковић, Глорија, Киклоп; С. Новак, Д. Угрешић, Г. Трибусон, П. Павличић, В. Парун, 
И.Сламниг, С. Шнајдер. 

Литература  

1. Милорад Живанчевић, Иво Франгеш, Илиризам и реализам, у: Повијест хрватске 
књижевности, књ. IV Загреб: Либер-Младост 1975. 

2. Ивана Живанчевић-Секеруш, Упоредници јужнословенских књижевности, Нови Сад: Змај 
2004. 

3. Иво Франгеш, Повијест хрватске књижевности, Загреб-Љубљана: Матица хрватска-
Цанкарјева заложба 1987. 

4. Мирослав Шицел, Књижевност модерне, у: Повијест хрватске књижевности, књ. V Загреб: 
Либер-Младост 1987. 

5. Крешимир Немец, Повијест хрватског романа од 1945. до 2000. године, Загреб: Школска 
књига 2003. 

6. Виктор Жмегач, Тежишта модернизма, Загреб: Либер 1986. 

7. Жељко Милановић, Два писца и Други, Београд: Служебени гласник 2012, стр. 221-258. 

 



Светска књижевност 3 

Статус предмета: обавезни 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: Положени испити: Светска књижевност 1, Светска књижевност 2. 

Циљ предмета: Упознавање студената са главним токовима, појавама и делима од ренесансне 
до књижевности XVIII века; упућивање у избор и начин коришћења секундарне литературе; 
оспособљавање за самосталну анализу, тумачење и вредновање књижевног текста. 

Исход предмета: Развијена способност уочавања најзначајнијих обележја књижевности од XVI 
до XVIII столећа и њихово разумевање у циљу даље надградње стеченог знања у каснијим 
епохама светске књижевности. 

Садржај предмета: Теоријска настава. Предавања на којима се тумаче следећа дела: В. 
Шекспир: Хамлет; Бура; Магбет; Краљ Лир; Ј. В. Гете: Фауст I; Патње младог Вертера; Ж. Ж. 
Русо: Нова Елоиза; Д. Дидро: Рамоов нећак; Опат Прево: Манон Леско; Ш. Лаклоа: Опасне везе. 

Практична настава.Вежбе: Обрада релевантних одломака књижевноисторијских и критичких 
студија и чланака наведених у секундарној литератури. 

Литература: В. Костић: Шекспиров живот и свет, Нови Сад, 2006; В. Костић: Стваралаштво 
Виљема Шекспира, I-II, Београд, 1994; Ј. Кот: Шекспир наш савременик, Београд, 2000; Ј. Кот: И 
даље Шекспир, Нови Сад, 1994; В. Дукат, Слике из повијести енглеске књижевности, Загреб, 
1904; А. С. Бредли: Суштаство Шекспирове трагедије, у књизи: Теорија трагедије, прир. Зоран 
Стојановић, Београд, 1984; З. Лешић, Теорија драме кроз стољећа, I, (поглавља о Шекспиру, 
Дидроу и Русоу), Сарајево, 1977; Р. Фридентал, Гете, живот и дело, Подгорица, 2003; Ф. 
Мартини, Историја немачке књижевности (поглавља о Гетеу), Београд, 1971; С. Грубачић, 
Историја немачке културе, (поглавља о Гетеу),Нови Сад, 2001; Ј. П. Екерман, Разговори са 
Гетеом, Београд, 1970; Ф. Меринг, Прилози историји књижевности (поглавља о Гетеу), Београд, 
1963; И. И. Анисимова, С. С. Макуљскова, А. А. Смирнова: Историја француске књижевности, I, 
Од најстаријих времена до Револуције 1789. године (поглавља о Превоу, Дидроу, Русоу и 
Лаклоа), прев. Милан Кашанин, Београд (без године изд.); Е. Ауербах, Мимезис (поглавље о 
Манон Леско), Београд, 1978; М. Винавер-Ковић, Наративни поступци у Дидроовим романима, 
Нови Сад, 1997; Ж. Русе, Облик и значење (поглавље о Новој Елоизи и Опасним везама), Нови 
Сад, 1993; Ж. Пуле, Метаморфозе круга (поглавља о XVIII веку и Русоу), Нови Сад, 1993.  

 



Основи лексикологије српског језика 

Статус предмета: обавезни 

Број ЕСПБ: 4 

Услов:– 

Циљ предмета : Упoзнaвaњe сa прeдмeтoм, oснoвним пoстaвкaмa лeксикoлoгиje кao 
лингвистичкe дисциплинe, лeксeмaмa кao њeним jeдиницaмa и oргaнизaциjом и структуром 
лeксичкoг систeмa српскoг jeзикa. 

Исход предмета : Познавање структуре и разумевање организације лексикона српског језика. 
Издвајање лексема из континуираног текста и утврђивање места лексеме у организацији 
лексичког система и структури српског језика. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: 1. Пojaм, дeфинициja, истoриjaт лeксикoлoгиje кao нaукe. 2. Прeдмeт 
лeксикoлoгиje. 2.1. Meстo лeксикoлoгиje мeђу другим лингвистичким дисциплинaмa. 3. Грaнe 
лeксикoлoгиje – сaмoстaлнe дисциплинe у oквиру лeксикoлoгиje. 4. Пojaм и дeфинициja 
лeксикoнa и лeксeмe. 4.1. Oднoс лeксeмe и рeчи; клaсификaциja лeксeмa пo рaзличитим 
критeриjумимa. 4.2. Лeксeмa кao знaк. 4.3. Лeксичкo знaчeњe (кoмпoнeнтe лeксичкoг знaчeњa, 
мoдeли лeксичкoг знaчeњa: тeoриja сeмaнтичких oбeлeжja, тeoриja сeмaнтичких прoтoтипa). 5. 
Организација лексикона. 5.1. Полисемија и полисемантичка структура лексеме. 5.2. Полисемија и 
хомонимија 5.3. Механизми полисемије - семантичке трансформације: метафора, метонимија, 
синегдоха 6. Парадигматски лексички односи: синонимија; антонимија; хипонимија 7. 
Синтагматски лексички односи. 7.1. Лексичка колокабилност. 7.2. Појам фразеологије и 
фразеолошке јединице. 7.3. Структура фразема. 7.4. Лексичко-семантичке групе фразема. 8. 
Структура лексикона. 8.1 Тип лексичког фонда: општи лексички фонд; терминолошки, специјални 
лексички фондови. 8.2. Критеријум порекла: аутохтона лексика; лексика страног порекла. 8.3. 
Критеријум времена: архаизми, историцизми, неологизми. 8.4. Критеријум дистрибуције: 
регионализми, покрајинизми. 8.5. Критеријум норме: стандарднојезички фонд, супстандардна 
лексика, дијалектизми. 8.6. Иновације у структури лексикона.  

Практична настава. Вежбе: 1. Анализа лексема као лексиколошких и лексикографских јединица 
у различитим текстовима. 2. Рад и вежбе на речнику према задатим критеријумима.  

Литература: Бугарски, Ранко. Жаргон. Лингвистичка студија. Београд: Библиотека XX век, 2003; 
Гортан-Премк, Даринка. Полисемија и организација лексичког система у српскоме језику. 
Београд: Институт за српски језик САНУ, 1997; Драгићевић, Рајна. Лексикологија српског језика. 
Београд: Завод за уџбенике, 2007; Кликовац, Душка. Метафоре у мишљењу и језику. Београд : 
Библиотека XX век; Књижара : Круг, 2004; Лексикологија и лексикографија I, Нови Сад: Матица 
српска, Београд: САНУ. 1982; Лексикологија и лексикографија II, Нови Сад: Матица српска, 
Београд: САНУ. 1984; Мршевић-Радовић, Драгана. Фразеолошке глаголско-именичке синтагме у 
савременом српскохрватском језику. Београд: Филолошки факултет Универзитета у Београду, 
1987; Петровић, Владислава. Новинска фразеологија. Нови Сад: Књижевна заједница Новог Сада, 
1989; Прћић, Твртко. Семантика и прагматика речи. Сремски Карловци: Издавачка књижарница 
Зорана Стојановића, 1997; Шипка, Данко. Основи лексикологије и сродних дисциплина. Нови Сад: 
Матица српска, 1998. 

 



Књижевни језици код Срба у 18. и 19. веку 

Статус предмета: обавезни 

Број ЕСПБ: 4 

Услов: - 

Циљ предмета: Овладање знањима о типовима књижевних језика у предстандардном периоду 
развоја српског књижевног језика (18. и 19. век); уочавање везе између развоја књижевног 
језика и културно-историјског контекста у којем су ти идиоми настали; овладавање читањем и 
анализом текстова из предстандардног периода (на фонолошком нивоу). 

Исход предмета:  

Стечена способност за препознавање особености књижевнојезичких идиома код Срба у 18. и 19. 
веку; за анализу текстова на рускословенском, руском књижевном језику 18. века, 
славеносрпском и доситејевском типу језика на фонолошком нивоу.  

Садржај предмета 

Теоријска настава: Појам књижевног језика; историја књижевних језика (предмет проучавања, 
развој научне дисциплине, представници); преглед развоја књижевнојезичких идиома код Срба 
од почетака словенске писмености до савременог стања; унутрашња и спољашња историја 
језика − сличности и разлике; Славиа Ортходоxа и Славиа Латина; значај везе између 
културноисторијских прилика код Срба у 18. и 19. веку и смене књижевнојезичких идиома; 
периодизација књижевног језика код Срба у 18. и почетком 19. века: (1) књижевни језик код 
Срба до 1740. године; (2) књижевни језик од 1740. до 1780.г. и (3) књижевни језик од 1780. до 
првог издања Вуковог Рјечника; рускословенски језик, руски књижевни језик 18. века, 
славеносрпски, доситејевски тип књижевног језика (појава и време егзистирања, специфичности 
језичке структуре, представници); Конкуренција и коегзистенција норми у књижевном језику 
краја 18. и почетка 19. века; реформа писма Саве Мркаља; реформа писма, правописа и језика 
Вука Стефановића Караџића; Бечки књижевни договор (1850); Формирање српскохрватског 
језичког стандарда у другој половини 19. века. 

Практична настава (вежбе): Анализа текстова рускословенске, руске, славеносрпске 
провенијенције, анализа текстова доситејевског типа књижевног језика (на фонолошком нивоу). 

Литература: 

1. Ивић, Павле (1998). Преглед историје српског језика. Сремски Карловци – Нови Сад: 
Издавачка књижарница Зорана Стојановића, стр. 105−305. 

2. Суботић, Љиљана (2004). Из историје књижевног језика: “питање језика”. Предавања из 
историје језика. Нови Сад: Филозофски факултет. 145−191. 

3. Младеновић, Александар (1989). Славеносрпски језик. Нови Сад: Књижевна заједница Новог 
Сада. 

4. Унбегаун, Борис (1995). Почеци књижевног језика код Срба. Београд – Нови Сад: Вукова 
задужбина – Матица српска. 

 



Српски романтизам 

Статус предмета: обавезни 

Број ЕСПБ: 4 

Услов: Положен испит из предмета Српски класицизам и предромантизам 

Циљ предмета: Овладавање знањима о кључним поетичким и жанровским одликама српског 
романтизма. Дијахронијско и синхронијско проучавање опуса репрезентативних писаца. 

Исход предмета: Упознат српски романтизам у контексту  европских књижевних токова. 
Упозната жанровска структура, темељне поетичке одлике и најзначајнији ствараоци и дела. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: Први и други српски устанак као увод у нову епоху. Српски културни простор 
у европском контексту. В. Караџић и његова књижевнојезичка реформа. Усмено народно 
стваралаштво и поетика српског романтизма. Устаничка проза (Вук, прота М. Ненадовић, Н. 
Нинковић). Прва генерација песника: С. Милутиновић Сарајлија, П. Петровић Његош. Б. 
Радичевић (1847). Развој књижевног живота после 1848. године. Н.С. као средиште тзв. грађанске 
романтике. Уједињена омладина српска. Књижевне прилике у Србији. Главна књижевна гласила: 
Летопис Матице српске, Седмица, Даница, Вила, Матица и др. Змајев рад на дечијим 
часописима (Невен, Стармали). Оснивање позоришта (Н.С., Бг.). Лирска поезија, приповедачка 
проза, путопис, есеј и критика; нови домети историјске драме. Главни представници друге 
генерације (Ј. Ј. Змај, Ђ. Јакшић, и Л. Костић). Статус Ђорђа Марковића Кодера у српској 
романтичарској књижевности.  

Практична настава. Вежбе (рад на текстовима):В. С. Караџић, Прва и Друга рецензија србска, 
Житије Ајдук-Вељка Петровића, Српски рјечник избор (1818, 1852). Н. Нинковић, 
Жизниописанија моја, Бг., 1988. Прота М. Ненадовић, Мемоари. С. Милутиновић Сарајлија, 
Сербианка.П. Петровић Његош, Луча микрокозма, Горски вијенац, Лажни цар Шћепан Мали, Ноћ 
скупља вијека, Црногорац к свемогућем Богу, Мисао, Филозоф, астроном, поета. Б. Радичевић, 
Туга и опомена, Кад млидијах умрети, Девојка на студенцу, Пут, Безимена. Љ. Ненадовић, 
Писма из Италије или Писма из Немачке.Ђ. Јакшић, Поноћ, На Липару, Отаџбина, Кроз поноћ, 
Јелисавета књегиња црногорска. Ј. Јовановић Змај, Ђулићи (једна песма из збирке) и Ђулићи и 
увеоци (две песме из збирке), избор из поезије (Јутутунска јухахаха, Јутутунска химна, 
Светли гробови), Гледајући Н.С. Л. Костић, Међу јавом и мед сном, Постанак песме, Певачка 
химна Јовану Дамаскину, На поносној лађи, Santa Maria della Salute, драма (Максим Црнојевић, 
Пера Сегединац) избор из есејистике (Гете и народна свест, Oдговор Светозару Марковићу ), 
Књига о Змају. Ђ. Марковић Кодер, Спевови, Бг., 1979; Митолошки речник, Крагујевац, 2005. Ј. 
Грчић Миленко: Сремска ружа: приповетке (У гостионици код "Полузвезде"), Н.С., 1987. 

Литература: С. Винавер, Заноси и пркоси Л. Костића, Н.С., 1964; З. Глушчевић, “Туга и опомена” 
Б. Радичевића (у зборнику: Епоха романтизма), Бг., 1966. Меша Селимовић, За и против Вука, 
Н.С., 1967. Ј. Деретић, Композиција "Горског вијенца", Бг., 1969. М. Поповић, Историја српске 
књижевности, Романтизам I-II, Бг., 1972. Перо Слијепчевић, Неколико мисли о Његошу као 
уметнику и стварање света и слика васионе у Лучи микрокозма, Сабрана дела П. Слијепчевића, 
књ. II, Сарајево, 1980. Небојша Васовић, Поезија као изванумиште, Бг., 1983. Милорад Павић, 
Историја, сталеж стил, Н.С., 1985. Милисав Савић, Претеча модерне прозе (предговор уз 
Жизноописанија моја), Бг., 1988. П. Милосављевић, Живот песме "Santa Maria della Salute", Н.С., 
1981; Зборник Матице српске (темат посвећен Змају), св. 3, 1983. Д. Станојевић, Тешкомислена 
иронија (темат Читање традиције, рад о Љ. Ненадовићу), "Поља", бр. 342–343, 1987, стр. 339–
343. Б. Вукадиновић, Предговор (у књизи: Спевови Ђ.М. Кодера), Бг., 1979. Татјана Росић, 
Произвољност дневника, Бг., 1994. М. Кашанин, Судбине и људи, Бг., 2004. А. Савић Ребац, 
Хеленски видици, Панчево, 2004. Р. Ераковић, Скице рубних простора књижевног наслеђа, Бг., 
2009. С. Дамјанов, Велики код: Ђорђе Марковић Кодер, Бг., 2011. С. Дамјанов, Нова читања 
традиције 1–3, Бг., 2012.  

 



Табела 5.2 Спецификација  предмета   
Студијски програм/студијски програми : СРПСКА КЊИЖЕВНОСТ И ЈЕЗИК 
Врста и ниво студија: Основне академске студије / први ниво 
Назив предмета: КЊИЖЕВНОСТ СРПСКЕ АВАНГАРДЕ 
Наставник (Име, средње слово, презиме):  Гојко М. Тешић 
Статус предмета: обавезни – 6. семестар 
Број ЕСПБ: 4 
Услов: Положени сви испити из претходне године 
Циљ предмета 
Да се студенти упознају са најважнијим  ауторима, делима  и измима књижевности српске авангарде 
(1919-1939) као и са основним правцима и токовима српског песништва, прозе и критике ове 
стилске формације. Прецизније упознавање са специфичностима авангардне поезије,.прозе, критике 
– односно са превратничким поетикама и радикалним преломом у српској књижевности. 
Исход предмета: Познавање жанровске структуре, најзначајнијих стваралаца и дела и носећих 
књижевних праваца српске  авангарде. 
Садржај предмета 
Теоријска настава: Теоријска настава: Експресионизам  и авангардни токови српског песништва 
после Првог светског рата – нове песничке теме и нови сензибилитет; Суматраизам  и нови 'изми' и 
њихова рецепција; Програми и манифести; Сукобљавања 'старих' и 'нових'; Однос нових песника 
према традицији; Песници 'матерње мелодије'; Надреализам – покрет и идеје; Књижевност и 
идеологија – покрет социјалне литературе; Нове тенденције у роману и приповеци; Међуратни есеј 
и критика авангардног/модернистичког типа. 
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад: 
Интерпретација текстова: Песме (избор) С. Винавера,  А. Савић Ребац, Т. Манојловића, М. 
Црњанског, Р. Петровића,  Р. Драинца, Д. Алексића, М. де Булија, Р. Ратковића,  Б. Ве Пољанског, 
Ж. Васиљевића, Н. Митрова,  М. Настасијевића, М. Дединца, Д. Матића,  О. Давича. / Проза (избор) 
М. Црњанског, И. Андрића, Р. Петровића, Д. Васића, С. Кракова,  М. Настасијевића,  Ј. Хлапец 
Ђорђевић, М. Ристића. / Есеји (избор) Т. Манојловића, С. Винавера, М. Црњанског, Р. Петровића,  
М. Настасијевића , И. Андрића,  Б. Токина, М. Ристића,  И. Секулић 
Литература: Б. Михајловић: Српски песници између два рата, Београд  1956; Г. Тешић 
Песништво српске авангарде, Нови Сад  1993; Г. Тешић: Антологија српске авангардне приповетке, 
Нови Сад 1991; Г. Тешић: Авангардни писци као критичари, Нови Сад – Београд  1991; Г. Тешић: 
Васионски самовар.Манифести и поезија српске авангарде, в. Авангарда, бр. 2-4, Београд 2001;  Р. 
Константиновић:  Биће и језик 1-8, Београд – Нови Сад 1983; Ј. Деретић:  Историја српске 
књижевности,  Београд 2002: С. Кораћ: Српски роман између два рата (1918–1941, Београд 1981; 
Књижевно дело Милоша Црњанског, ур. П. Палавестра и С. Радуловић, Београд 1972; Милош 
Црњански, зборник радова ур. М. Шутић, Београд 1996;  Зборник о Андрићу, (прир. Р. Вучковић),  
Београд 1999; Дело Иве Андрића у контексту европске књижевности, зборник радова, Београд 1981; 
Д. Васић:  Црвене магле. Критичари о Драгиши Васићу (прир. Г. Тешић) СД 1, Београд 1990; 
Критика о роману Крила, у: С. Краков, Крила, Београд  1991;  Књижевно дело Станислава Винавера,  
зборник радова, (ур. Г. Тешић),  Београд 1990; А.  Петров: Поезија Црњанског и српско песништво, 
Београд  197; Књижевно дело Растка Петровића, зборник радова (ур. Ђ. Вуковић), Београд 1989; 
Поетика  Момчила Настасијевића, зборник радова (прир. Н. Петковић), Београд, 1990; Г. Тешић: У 
бескрајном плавом  кругу... Романи српске авангарде 1, Београд 2010 и Од надреализма ка 
модернизму, Београд 2010; Р. Вучковић: Поетика српске авангаде / Поезија српске авангарде / 
Проза српске авангарде, Београд 2011; Г. Тешић: Српска књижевна авангарда 1902-1934, Београд 
2007; Т. Брајовић: Нарцисов парадкс, Београд, 2013. 
Број часова  активне наставе Остали 

часови 
    0 

Предавања: 
        2 

Вежбе: 
    1 

Други облици наставе: 
              0 

Студијски истраживачки 
рад:  0 
 

Методе извођења наставе: Предавања, вежбе (рад на тексту – интерпретација књижевног и 
критичког текста) и консултативна настава. 



Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања      5 писмени испит     10 
практична настава      5 усмени испт     70 
колоквијум-и  ..........  
семинар-и     10   
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени 
испт, презентација пројекта, семинари итд...... 
Максимална дужна 1 страница А4 формата 
Спецификацију треба дати за сваки предмет из студијског програма. Ако постоје заједнички предмети за више 
студијских програма тада се у Књизи предмета, предмет приказује само један пут. Књига предмета представља 
јединствен прилог за све студијске програме првог и другог нивоа студија. 
Сваки предмет мора бити одвојени фајл, да би могао да се хиперлинком повеже са наставним особљем (Књига 
наставника) и планом студија Табела 5.1, односно 5.1а. 
 



Светска књижевност 4 

Статус предмета: обавезни 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: Положени испити из предмета: Светска књижевност 1, Светска књижевност 2, Светска 
књижевност 3. 

Циљ предмета: Упознавање студената са главним токовима и делима светске књижевности XIX 
века, у европским оквирима (романтизам, реализам, симболизам, натурализам); упућивање у 
избор и начин коришћења секундарне литературе; упућивање на могућности самосталне 
анализе и тумачењакњижевног текста. 

Исход предмета: Познавање главних токова европске књижевности 19. века; прочитана 
обавезна дела. Оспособљеност за избор и начин коришћења релевантне секундарне литературе 
и самосталну анализу и тумачење књижевног текста. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: Oбухваћен je избор дела уз уважаваоње критеријума доминантних жанрова 
референтног доба у европским оквирима, те водећих националних књижевности и канона 
универзалних класика. На предавањима се тумаче следећа дела: Шилер: Вилхелм Тел; Гете: 
Фауст; Бајрон: Чајлд Харолд; Пушкин: Евгеније Оњегин; Стендал: Црвено и црно; Балзак: Чича 
Горио; Дикенс: Оливер Твист; Гогољ: Шињел и Нос, Ревизор; Е.А.По: Гавран, Украдено писмо; 
Флобер: Госпођа Бовари; Достојевски: Браћа Карамазови; Толстој: Ана Карењина; Ибзен: Нора; 
Чехов: Ујка Вања и Чеховљеве приче.  

Практична настава. Вежбе: Читање и коментарисање одабраних текстова из литературе; 
излагање и коментарисање семинарских радова. 

Литература: Ф. Зенгле, Континуитет и преображај, Нови Сад, 2005 (поглавља о Шилеру и о 
Фаусту); З. Пауновић, Историја, фикција, мит, Београд, 2006 (Болно одрастање Чајлда 
Харолда); М. Сибиновић, «Евгеније Оњегин» Александра Пушкина, Београд, 1982; Ж. 
Старобински, Живо око, Сремски Kарловци-Нови Сад, 1998 (поглавље о Стендалу); Е. Ауербах, 
Мимесис, Београд, 1968. Поглавље XVIII; Ж. Пуле, Метаморфозе круга, С. Карловци, 1993 
(поглавља о романтизму, Балзаку и Поу); В. Бут, Реторика прозе, Београд, 1976 (поглавље IX); Ж. 
Русе: Облик и значење, Нови Сад, 1993  (о Госпођи Бовари); Н. Богдановић, Књижевне анализе, 
1987. (поглавља о Гогољу); М. Бахтин: Приблеми поетике Достојевског, Београд, 1982 ; Н. 
Милошевић: Идеологија, психологија, стваралаштво, Београд, 1972 (о Достојевском); Џ. 
Стејнер: Толстој или Достојевски, Нови Сад, 1989; Д. Недељковић: Моћ и немоћ књижевности, 
Београд, 1994 (о Толстоју); Р. Вилијамс: Драма од Ибзена до Брехта, Београд, 1979 (о Ибзену и 
Чехову); Ј. Христић: Чехов, драмски писац, Београд, 1981. 

 



Српски реализам 

Статус предмета: обавезни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: Положени испити из предмета: Српски класицизам и предромантизам, Српски 
романтизам 

Циљ предмета: Овладавање знањима о кључним поетичким и жанровским одликама српског 
реализма. Дијахронијско и синхронијско проучавање опуса писаца српског реализма.  

Исход предмета: Познавање најзначајнијих стваралаца и дела, поетичких, жанровских и 
књижевноисторијских особености српског реализма. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: Општи преглед на културне и књижевне прилике код Срба у последњим 
деценијама 19. века. Први отпори према романтизму. Тежња за "реалним правцем у науци и 
животу", култ природних наука и нови погледи на књижевност 60-тих година. Правац и утицај 
преводилачке делатности. Марковићева критика идеалистичке естетике и епигонског 
романтизма и основне тачке његовог књижевног програма. Одјеци Марковићевих идеја. Српска 
књижевна критика и књижевна историографија осамдесетих и деведесетих година 19. века. 
Главни часописи у раздобљу реализма. Основна обележја: однос према књижевној традицији и 
према европском контексту, главни књижевни жанрови (приповетка и роман, природа поезије, 
значај комедије и сатире, путописна и мемоарска проза). Анегдотско приповедање и фолклорни 
реализам и фантастика у приповеткама М. Глишића. С.М. Љубиша између романтизма и 
реализма. Психолошки реализам Л. Лазаревића. Приповетке С. Матавуља и Р. Домановића. 
Роман: идеје и дела Ј. Игњатовића. Драма. Мемоарска и путописна литература. Нова читања 
српске књижевности реализма у старијој и новијој критици и књиж. историји.  

Практична настава. Вежбе: Рад на текстовима: С. Марковић: Певање и мишљење, Реалност у 
поезији. Ј. Игњатовић: Милан Наранџић, Васа Решпект, Вечити младожења, Мемоари. С. М. 
Љубиша, Кањош Мацедоновић и Скочиђевојка. М. Глишић, Ноћ на мосту, После деведесет 
година Глава шећера, Прва бразда, Шетња после смрти. Ј. Веселиновић, Вечност и Бела врана. 
Л. Лазаревић, Све ће то народ позлатити, Школска икона, Први пут с оцем на јутрење, 
Швабица, Вертер, На бунару. С. Матавуљ, Бакоња фра-Брне, Биљешке једног писца, Бг.ске 
приче, Поварета и Пилипенда. С. Сремац, Поп Ћира и поп Спира, Зона Замфирова или Ивкова 
слава, Вукадин или Кир Герас.П. Тодоровић, Дневник једног добровољца, Смрт Карађорђева. С. 
Ранковић, Сеоска учитељица. Приповетке. Р. Домановић: Вођа, Краљевић Марко по други пут 
међу Србима, Размишљање једног обичног српског вола. Б. Нушић: Сумњиво лице, Госпођа 
министарка, Народни посланик, Аутобиографија. 

Литература: Б. Вукадиновић, Интерпретације, Бг., 1971. Д. Вученов, О српским реалистима и 
њиховим претходницима, Бг., 1981. С. Кораћ, Живот и дело С. Матавуља, Бг., 1982. М. Павић, 
Историја, сталеж, стил, Н.С., 1985. Љ. Јеремић, Трагички видови старијег српског романа, 
Н.С., 1987. Д. Иванић, Српски реализам, Н.С., 1996. А. Радин, Мотив вампира у миту и 
књижевности, Бг., 1996. Пера Тодоровић (зборник радова), Бг., 1999. Г. Раичевић, Лаза 
Лазаревић-јунак наших дана, Н.С., 2002. Г. Максимовић, Тријумф смијеха, Ниш, 2003.Д. 
Вукићевић, Огледи о српском реализму, Краљево, 2003. Д. Вукићевић, Анархија текста, Бг., 
2011. С. Дамјанов, Нова читања традиције 1-3, Бг., 2012. Р. Ераковић, Између горког живота и 
слатке смрти: танатолошки хедонизам Светолика Ранковића (у књизи: „Светолик Ранковић“), 
Н.С., 2013.  

 



Савремено српско песништво и проза 

Статус предмета: обавезни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: - 

Циљ предмета: Упознати студенте са кључним делима савремене српске прозе и поезије од 
1945 године до сада. Указати на основне поетичке промене које су се догодиле у датом периоду. 
Развити читалачку компетенцију код студената и тако их оспособити за рецепцију модерне и 
постмодерне књижевности. 

Исход предмета: Оспособљеност студената за рецепцију модерних и постмодерних књижевних 
текстова. Познавање кључних прозних дела, песничким збирки и поетичких промена у периоду 
од 1945. до сада. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: Поетички правци у савременој српској прози и поезији. Поезија: 
ждановизам, полемика између ,,реалиста” и ,,модерниста”, утицај Елиотових поетичких идеја и 
француског симболизма, веризам и гротекса у савременој српској поезији. Проза: модерна и 
,,стварносна” проза; жанровски преображаји (роман есеј, историографска метафикција); 
постмодерне црте у савременој српској прози.  

Практична настава. Вежбе: Анализа одломака и дела из примарне литературе. 

Литература. Примарна: Стеван Раичковић: збирка “Песме”, Београд, 2007. (избор); Васко Попа: 
збирке “Кора” и “Непочин поље” у Песме, Београд, 1988; Миодраг Павловић: Велика скитија и 
друге песме, Београд, 1996.2 (избор); Бранко Миљковић: Песме, Београд, 1998. (избор); Иван В. 
Лалић:“Страсна мера” у Страсна мера (Дела 3), Београд, 1997; Јован Христић: Сабране песме, 
Нови Сад, 1996; Љубомир Симовић: Сабране песме I-II, Београд, 1999. (избор); Новица Тадић: 
Изабране песме, Београд, 2009. (избор); Добрица Ћосић: Корени, Београд, 2005; Владан Десница: 
Прољећa Ивана Галеба, Београд, 2005; Миодраг Булатовић: Црвени петао лети према небу, 
Нови Сад, 2000; Меша Селимовић: Дервиш и смрт, Београд, 2009; Драгослав Михаиловић: Кад су 
цветале тикве, Београд, 2005; Данило Киш: Пешчаник, Београд, 2011; Милорад Павић: Хазарски 
речник, Београд, 2012; Борислав Пекић: Нови Јерусалим, Нови Сад, 2001; Давид Албахари: Цинки, 
Београд, 2004; Светислав Басара: Фама о бициклистима, Београд, 2005; Светлана Велмар 
Јанковић: Лагум, Београд, 2001; Горан Петровић: Опсада цркве светог спаса, Београд, 2011. 
Секундарна: Поезија Стевана Раичковића, зборник радова, Београд, 1996. (избор); Поезија 
Васка Попе, зборник радова, Београд 1997. (избор); Зоран Мишић, “Сунчева светлост на стубу 
сећања”, Критика песничког искуства, Београд 1976, 79–91; Александар Јовановић, “Траг утве 
златокриле у празном небу”, Поезија српског неосимболизма, Београд 1980, 73–142; 
Постсимболистичка поетика Ивана В. Лалића – зборник радова, Београд. 2007. (избор); Иван 
В. Лалић, “Прологомена за једно читање поезије Јован Христића”, у Дела, Београд, 1997, 125–
135; Славко Гордић, “Поетички синкретизам Љубомира Симовића”, Размена дарова, Београд, 
2006. 83–94; Бојана Стојановић Пантовић, “Неименовано то”, Раскршћа метафоре, Краљево, 
2004. 153–159; Никола Милошевић, “Дух модерног времена у Прољећима Ивана Галеба”, 
Зиданица на песку, Београд 1981, 59–77; Петар Пијановић, Поетика гротеске, Београд 2001, 
127–158; Споменица Меше Селимовића, Београд 2010. (избор); Љубиша Јеремић, Проза новог 
стила, Београд 1978, 146–181; Александар Јерков, “Оквир, рам, пукотина, Иманентна поетика 
романа Данила Киша” Библиографски вјесник год. XXII, Цетиње, 1993. бр. 2-3; Александар Јерков, 
“Нова текстуалност” у Нова текстуалност: огледи о српској прози, постмодерног доба, 
Подгорица, Никшић, 1992, 163–223; Горан Радоњић, “Пекићева Готска хроника”, Зборник Матице 
српске за књижевност и језик. Књ. 51, св. 1/2 (2003 [шт. 2004]), стр. 293–298; Александар Јерков, 
“Анђео и прича”, Нова текстуалност: огледи о српској прози, постмодерног доба, Подгорица, 
Никшић, 1992. 135–165; Слободан Владушић, “Између постмодерне и романтизма”, На промаји, 
Зрењанин, 2007. 93–107; Књижевни портрет Светлане Велмар-Јанковић, темат, “Савремене 
српска проза” (Зборник 11), Трстеник 1999, (избор); Књижевни портрет Горана Петровића, 



“Савремена српска проза” (Зборник 17), Трстеник, 2005 (избор). 

 



Светска књижевност 5 

Статус предмета: обавезни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: Положени испити из предмета: Светска књижевност 1, Светска књижевност 2, Светска 
књижевност 3, Светска књижевност 4.  

Циљ предмета: Упознавање студената са основним токовима, својствима и делима европске 
модерне лирике и европског модерног романа; њихово упућивање у избор и начин коришћења 
секундарне литературе као и у самостално тумачење књижевног дела. 

Исход предмета: Стицање способности да се самостално препознају и вреднују литерарност и 
поступци лирске и романескне модерности.  

Садржај предмета:  

Теоријска настава: Генеза модерне лирике и њене везе са грчком, римском и ренесансном 
лириком.Карактеристике модерне лирике: херметизам, деперсонализација, цитатност, тамност, 
апстракција, секуларизација, језичка фигуративност, иреалност, осама, острашћеност, зебња, 
еготизам. Особености канонских модернистичких романа као семиолошких хипертекстова: 
интертекстуалност, алузивност, епифанија, струјање свести, мистификација; језичка 
конститутивност тропа, фигура и чинова читања, метатекстуалност. 

Практична настава.Вежбе: Рад на анализи и тумачењу изабраних текстова из домена примарне 
и секундарне литературе. 

Лектира: 

1. Ш. Бодлер, Цветови зла, прев. Б. Живојиновић, Нови Сад, 2004. 

2. А. Рембо, Сабрана дела, прев. Н. Бертолино, Београд, 1991. 

3. Т. С. Елиот, Пуста Земља, прев. Ј. Христић, Ниш, 1988. 

4. Р. М. Рилке, Изабране песме, прев. Б. Живојиновић, Београд, 1986. 

5. Џ. Џојс, Уликс, прев. З. Пауновић, Београд, 2004. 

6. М. Пруст, У Свановом крају 1 и 2, прев. Ж. Живојиновић, Београд, 1983. 

7. Т. Ман, Чаробни Брег, прев. М. Ђорђевић и М. Половина, Београд, 1964. 

8. В. Фокнер: Бука и Бес, прев. Б. Марковић, Београд, 2001. 

9. А. Ками, Странац, прев. З. Хаџи-Видојковић, Београд, 1968. 

Литература: 

1. Х. Фридрих, Структура модерне лирике, прев. Т. Бекић, Нови Сад, 2003. 

2. Пол де Ман, „Лирика и модерност”, у: Проблеми модерне критике, прев. Г. Б. Тодоровић, Б. 
Јелић, Београд,1975, стр. 312-335. 

3. Иво Видан, Романи струје свијести (Џојс, Фокнер) Загреб, 1971. 

4. З. Пауновић, Историја, фикција, мит, Београд, 2006. 

5. Paul de Man: „Reading (Proust)”, у: Allegories of Reading, New Haven&London,1979, pp. 57-78. 

6. Д. Стојановић, Парадоксални класик Томас Ман, Београд, 1997. 

7. Н. Милошевић, Књижевност и метафизика, Београд, 2003. 

 



Српски симболизам и рана модерна 

Статус предмета: обавезни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: Положени испити из предмета: Српски класицизам и предромантизам, Српски 
романтизам и Српски реализам 

Циљ предмета: Овладавање знањима о кључним поетичким и жанровским одликама српског 
симболизма и ране модерне. Дијахронијско и синхронијско проучавање опуса писаца овог 
периода.  

Исход предмета: Познавање кључних поетичких и жанровских одлика српског симболизма и 
ране модерне и њихово књижевноисторијско ситуирање. Познавање најзначајнијих стваралаца и 
дела. 

Садржај предмета 

Теоријска настава. Опште одлике српске књижевности на крају 19. и почетком 20. века. Први 
наговештаји симболизма и ране модерне (Л. Костић, Ђ. Марковић Кодер). Поетичко утемељење 
српског симболизма и ране модерне (В. Илић, Л. Лазаревић). Интертекстуални однос српске и 
европских књижевности. Тематско-мотивска дисперзивност књижевних остварења. 
Дезинтеграција реалистичког прозног дискурса: нови облици фантастике, антиутопија и SF, 
психолошки реализам. Појава "тривијалних" жанрова (крими-прича, роман-фељтон, итд.) и 
литераризација нефикционалних жанрова (аутобиографије, мемоари, дневници). Д. Илић 
(драма, роман), С. Ранковић, Р. Домановић, С. Матавуљ, Л. Костић, Д. Илић. Модернизација 
хумористичких проседеа (С. Сремац). Рецепција и трагови промене хоризонта очекивања 
читалачке публике. Промена статуса женских ликова. Дијахронијски и синхронијски пресек 
односа српске књижевне критике и књижевне историографије према делима овог периода.  

Практична настава(рад на текстовима):Ђ. Марковић Кодер, Роморанка. Л. Костић, Спомен на 
Руварца, Међу звездама; Дневник. Л. Лазаревић, Ветар. В. Илић, Клеон и његов ученик, 
Запуштени источник, Елегија на развалинама куле Северове, Мраморни убица, Зимска идила. 
С. Ранковић, У XXI веку (приповетке). С. Сремац, Три приповетке у избору. Р. Домановић, Данга, 
Мртво море, Страдија. С. Матавуљ, Бг.ске приче. Д. Илић, После милијон година, 
Аутобиографија одлазећега, Госпођа Марија, Моја исповест.  

Литература: П. Палавестра, Историја модерне српске књижевности (1892-1914), Бг., 1986. М. 
Павић, Војислав Илић и европско песништво, Н.С., 1971. М. Павић, Историја сталеж, стил, 
Н.С., 1985. Т. Росић, Произвољност дневника, Бг., 1994. В. Стевановић, Поговор (у књизи: Симо 
Матавуљ Бг.ске приче), Бг., 1977. С. Пековић, Српска проза почетком XX века, Бг., 1987. 
Породица Јована Илића у српској књижевности и култури 1824-1926 (зборник радова), Бг., 2000. 
Р. Ераковић, Роман Драгутина Илића, Панчево, 2004. Р. Ераковић, Скице рубних простора 
књижевног наслеђа, Бг., 2009. Р. Ераковић, Између горког живота и слатке смрти: 
танатолошки хедонизам Светолика Ранковића (у књизи: „Светолик Ранковић“), Н.С., 2013. Д. 
Вукићевић, Анархија текста, Бг., 2011. С. Дамјанов, Велики код: Ђорђе Марковић Кодер, Бг., 
2011. С. Дамјанов, Нова читања традиције 1-3, Бг., 2012. 

 



Македонска књижевност 1 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: – 

Циљ предмета: Студенти би требало да се упознају са историјским развојем македонске 
књижевности и са најзначајнијим делима ове литературе. 

Исход предмета:Познавање најзначајнијих књижевних праваца, дела и стваралаца македонске 
књижевности XIX и XX века, у историјском редоследу и јужнословенском контексту. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: Периодизација. Политички, друштвени, културни и језички контекст. 
Књижевни правци, развој жанрова и стилова, поетичке особине главних представника 
македонске књижевности. 

Практична настава: Климент Охридски, Јоаким Крчовски - одломак из Чудеса пресвјатија 
Богородици, Кирил Пејчиновић - одломак из Огледала, Димитрије и Константин Миладинов, 
Рајко Жинзифов, Григор Прличев - Сердар, одломак из Аутобиографије, Марко Цепенков - 
одломак из Аутобиографије, Васил Иљоски - драма Побегуља, Коста Рацин, Јован Бошковски - 
приповетка Човек на крову, Стале Попов - роман Крпен живот, Ацо Шопов, Блаже Конески - 
приповетка Потез, Славко Јаневски - роман Две Марије, Владо Малески - приповетка Диптихон, 
Коле Чашуле - драма Црнила, приповетка Земљаци, Симон Дракул - приповетка Велики коњ, 
Димитар Солев – приповетка Кружно путовање сенке, Живко Чинго - приповетка Орден, Ташко 
Георгиевски - приповетка Жене на дрвеним столичицама, Методија Фотев - приповетка Сведок, 
Бранко Пендовски - драма Дочек, Томе Арсовски - драма Диогенов парадокс, Влада Урошевић - 
роман Укус бресака, Горан Стефановски - драма Дивље месо. 

Литература  

1. Т. Саздов, Вера С. Антић, Драги С., Г. Сталев, Б. Павловски, Македонска књижевност, Загреб: 
Школска књига 1991. 

2. Милан Ђурчинов, Нова македонска књижевност, Београд: Нолит 1985. 

3. Савремена драма и позориште у Македонији, приредио Благоја Иванов Нови Сад: Стеријино 
позорје 1982. 

4. Радомир Ивановић, Македонски писци и дела, Београд: Народна књига 1979. 

5. Македонска књижевна критика и есеј, Нови Сад: Матица српска 1978. 

6. Македонска књижевност XIX века, Нови Сад: Матица српска 1978. 

7. Савремена македонска приповетка, Нови Сад: Матица српска 1978. 

8. Савремена македонска драма, Нови Сад: Матица српска 1977. 

 



Словеначка књижевност 1 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: – 

Циљ предмета: Упознавање са водећим правцима и покретима словеначке књижевности 19. и 
20. века и њиховим најзначајнијим представницима кроз експлицитне програмске текстове и 
дела. 

Исход предмета: Оспособљеност за компаративно и контрастивно тумачење релевантних 
периодизацијских јединица словеначке литературе 19. и 20. века у јужнословенском и 
европском контексту. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: Периодизација новије словеначке књижевности (епоха/стилска 
формација/правац/покрет) у оквиру романтизма, реализма, модерне, експресионнизма и 
авангарде, социјалног реализма и савремене књижевности (1950-до данас). Жанровско-
родовска структура и аутори. Књижевносторијски, теоријски и компаративни контекст. 

Практична настава. Вежбе: Интерпретација текстова. Поезија: од Ф. Прешерна до Т. Шаламуна 
(избор). Проза: романи, приповетке и кратка проза од С. Јенка и Ф. Левстика, преко И. Цанкара 
до В. Зупана (избор). Драма: од Цанкара до Смолеа и Д. Јовановића (избор). Књижевнотеоријска 
мисао: од И. Пријатеља до Д. Пирјевца, Ј. Коса. Т. Хрибара, Б. Патернуа и М. Јувана  (избор) 

Литература: 

1. Marija Mitrović: Pregled slovenačke književnosti, Novi Sad-Sremski Karlovci, 1995. 

2. Juraj Martinović: U kosoj projekciji, Sarajevo, 1986. 

3. Бојана Стојановић Пантовић: Линија додира, Горњи Милановац, 1995. 

4. Bojana Stojanović Pantović: Morfologija ekspresionističke proze, Beograd, 2003. 

5. Бојана Стојановић Пантовић: Распони модернизма, АК, Нови Сад, 2011. 

6. Janko Kos: Moderna misao i slovenačka književnost, Beograd, 1984. 

7. Марко Јуван, „Словеначка књижевност, постмодернизам, посткомунизам“, прев. Б. С. 
Пантовић, Књижевност, Београд, 2000, бр. 5-6-7 

 



Македонски језик 1 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: – 

Циљ предмета: Упознавање студената са местом македонског језика у јужнословенској и 
балканској језичкој заједници, као и са његовим фонетским и морфолошким карактеристикама. 

Исход предмета: Стечена способност да се читају, анализирају и преводе македонске текстове. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: 1. Увод: Место македонског језика у јужнословенској и балканској језичкој 
заједници. Језичке промене у средњомакедонском периоду. К. П. Мисирков. Конституисање 
македонског језика. 2. Фонологија: Изговор и употреба појединих македонских гласова (ќ ѓ; л љ; 
в ј; х; s; `р); Природа и дистрибуција акцента. 3. Морфологија: Именице – аналитичка 
деклинација; употреба чланских морфема; остаци падежних форми; вокатив; образовање 
множине.  Придеви – подела; род; остаци одређеног вида; аналитичко поређење. Заменице – 
подела; остаци синтетичке деклинације код личних заменица. Бројеви – подела; бројне 
именице; исказивање одређене и приближне бројности; члановање бројева. Врсте и значење 
прилога, предлога и везника. 

Практична настава (вежбе): Читање, превођење и језичка анализа књижевних текстова. 

Литература: 

Бојковска, С., Л. Минова-Ѓуркова, Д. Пандев, Ж. Цветковски. Македонски јазик за средното 
образование, Скопје: Просветно дело, 1997. 

Бошњаковић, Жарко. Македонски језик: читанка, речник, граматика. Нови Сад: Филозофски 
факултет, Институт за јужнословенске језике, 1986. 

Бошњаковић, Жарко. Са македонским у свет. Граматика. Пословни македонски. Компјутери. 
Фразе и изрази. Путовања, Београд: Агенција Матић, 2005. 

Гочкова-Стојановска, Татјана, Искра Пановска-Димкова, Божилак. Sуница:Учебник по македонски 
јазик за странци  (почетно рамниште), Скопје: Универзитет „Св. Кирили и Методиј”, 
Филолошки факултет „Блаже Конески”, 2012. 

 



Словеначки језик 1 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: – 

Циљ предмета: Усвајање основне граматике и лексике савременог словеначког језика. 

Исход предмета: Разумевање говорног језика, самостално писмено и усмено изражавање на 
нивоу А1. Разумевање писаног текста на нивоу А2. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: Словеначка латиница – правила читања. Акценат – опште напомене. 
Гласовни систем 

(вокали и консонанти). Гласовне промене. Категорија рода, броја и падежа у словеначком. 
Именице –основне промене именица мушког, женског и средњег рода. Придеви – деклинација и 
компарација. Заменице – личне, присвојне и односне. Главни и редни бројеви. Глаголи – 
инфинитивна и презентска основа; презент, перфект, футур. Основни прилози за време, место и 
начин. 

Практична настава (вежбе): Студенти практичо савладавају изложену граматичку грађу и улазе 
у активну употребу језика. Рад на тексту: вежбе читања, писања и превођења; овладавање 
словеначком лексиком. Увежбавање основне конверзације. 

Литература: 1. Маја Ђукановић, Жељко Марковић, Основи граматике словеначког језика, 
Београд, 2001. 

2. Hermina Jug-Kranjec, Slovenščina za tujce, Ljubljana, 1989. 

3. Јанко Јуранчич, Словеначки језик (Граматика словеначког језика за 

Хрвате и Србе), Љубљана, 1965. 

4.Владо Ђукановић, Маја Ђукановић, Српско-словеначки и словеначко-српски речник, Љубљана, 
2005. 

5. Janko Jurančič, Slovensko-srbskohrvaški slovar, Ljubljana, 1985. 

6. Janko Jurančič, Srbskohrvatsko-slovenski slovar, ljubljana, 1986. 

 



Интерпретација лирике 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: нема 

Циљ предмета: Овладавање основним елементима интерпретације лирике као књижевног рода, 
овладавање различитим интерпретативним методама и односима поетике и интерпретације. 

Исход предмета: Усвојен општи појам интерпретације, представа о односу поетике једног 
периода и типа интерпретације; стечена способност да се раздвоје појмови поезије, песништва и 
лирике у вези с типом и врстом интерпретације. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: Појам поезије, песништва и лирике. Конпозиција лирске песме. 
Конструктивност песме и инспирација. Врсте лирских жанрова. Анализа и интерпретација 
кључних лирских песама из свестке и српске књижевности, од антике до данашњих дана. Појам 
традиције и контекста у интерпретацији лирске песме. 

Практична настава.Вежбе: Анализа илустратитивних књижевних текстова који проблематизују 
методе интерпретације; индивидуалисана анализа појединих читања лирских текстова. 

Литература  

К. Хамбургер, Логика књижевности, Београд: Нолит, 1976. 

М. Шутић, Песничка слика, Београд: Нолит-Институт за књижевност и уметност, 1978. 

З. Кравар, „Лирика“, у: Увод у књижевност (прир. Ф. Петре и З. Шкреб), Загреб: Глобус, 1986, 
379–412. 

Р. Велек-О.Ворен, „Слика, метафора, симбол, мит“, Теорија књижевности, Београд: Нолит, 1967, 
172–196. 

Х. Фридрих, Структура модерне лирике (прев. А. Стамаћ), Загреб: Знање, 1969. 

 



Песништво прве модерне 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: – 

Циљ предмета: Упознавање са песништвом прве модерне. 

Исход предмета: Познавање књижевних врста и песничких одлика прве модерне. 

Садржај предмета 

Теоријска настава:Поезија песника прве модерне, поетичке сродности и разлике: Јован Дучић. 
Милан Ракић. Владислав Петковић Дис. Сима Пандуровић. Милан Ђурчин. Алекса Шантић. 
Милета Јакшић. Даница Марковић. Душан Срезојевић. Стеван Луковић. Милутин Бојић. Вељко 
Петровић. Светислав Стефановић. Димитрије Митриновић. Станислав Винавер.  

Практична настава. Вежбе: Анализа одабраних песничких текстова. 

Литература  

Драгиша Витошевић, Српско песништво 1901-1914, Београд, 1975; Радомир Константиновић, 
Биће и језик I-VIII, Београд – Н. Сад 1983; Миливој Ненин, Српска песничка модерна, Н. Сад, 2006; 
Миодраг Павловић, Есеји о српским песницима, Београд, 1981.  

 



Антологије српске поезије 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: – 

Циљ предмета: Овладавање материјом. Упознавање са најзначајнијим антологијама српске 
поезије. 

Исход предмета: Усвојена основна знања о најзначајнијим антологијама српске поезије. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: Антологије српске поезије објављене у ХХ веку: од најпознатијих (Б. Поповић, 
З. Мишић, М. Павловић, М. Комненић, В. Крњевић), преко заборављених (В. Илић Млађи, Ђ. 
Гавела, С. Стефановић) па до антологија које су се појавиле на измаку века (С. Тонтић...). 
Антологије појединих регија (српско песништво у Војводини); појединих часописа (Мисао, Идеје, 
Књижевни север...); тематске антологије (љубавне, родољубиве, песме о смрти...); „примењене“ 
антологије (антологија еколошких песама). Проучавање антологија краћих временских периода 
(антологије послератних песника, међуратне поезије, београдског надреализма, песништва прве 
модерне, песме моје младости Марка Ристића...) Антологије старије српске поезије. Покушај 
реконструкције најављених, а необјављених антологија („Албатрос“). 

Антологије песама за децу. Пантологије као својеврстан облик антологија (Винавер, М. 
Раичевић...) 

Практична настава. Вежбе: Анализа концепције, уводних текстова, компаративна анализа 
садржине антологија. 

Литература  

М. Ненин, С-авети критике, с-окови поезије, Н. Сад, 1990; Анкета: Трајко Ћирић, "Одговор г. 
Светислава Стефановића", Пијемонт, II/258, 1912, стр. 1-3; Ј. Делић, „Антологија и пантологија – 
критеријуми и пародија“, Зборник МС за књижевност и језик, књ. 49, св. 3, 2001, 407-427. 

 



Поетике романтизма 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: Положен курс Преглед поетика. 

Циљ предмета: Овладавање појмовима поетолошке анализе и њихове употребе у анализи 
поетолошких исказа у циљу бољег разумевања књижевних текстова. 

Исход предмета: Способност да се анализира поетика писца и да се стечена знања употребе као 
теоријско упориште за анализу текста. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: Основни појмови поетолошког описа: ентузијазам, техне, мимесис, идеја, 
утилитаризам, хедонизам, ''корист и разонода''. Тип експресивне поетике. Лонгинизам Ђуре 
Јакшића. Протејске способности Ј.Ј.Змаја: ентузијастички мимезис, лирска експресија, 
утилитаризам у поезији. Лаза Костић као класицист међу романтичарима: равнотежа заноса и 
вештине. Опште карактеристике. 

Практична настава.Вежбе: Анализа поетичких текстова. 

Литература : Н.Грдинић:''О поетолошким ставовима српских романтичара'', 
Романтизам,савремена књижевност и култура, у Златна греда, бр. 131/132, Нови Сад 2012; Н. 
Грдинић, Читалачки пакет (избор поетичких текстова), у електронској форми.  

 



Поетика Ивана В. Лалића и Бранка Миљковића 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: - 

Циљ предмета: Упознавање студената са поетичким, стилским и тематским особеностима опуса 
И.В. Лалића и Б. Миљковића у контексту српског неосимболизма.  

Исход предмета: Познавање поетичких специфичности поезије И.В. Лалића и Б. Миљковића; 
познавање односа песника према традицији и облику песме.  

Садржај предмета 

Теоријска настава: Лалић и Миљковић као песници модернизоване традиције; поетички 
постулати српског неосимболизма. Паралела Лалићевих и Миљковићевих поетичких исказа и 
конкретних песничких остварења. Склоност према сталним облицима као вид односа према 
традицији; ослањање на модерну европску поезију и на нашу културу и традицију. 

Практична настава. Вежбе: Интерпретација песничких текстова; анализа примера наведених 
песничких облика.  

Литература  

1. Постсимболистичка поетика Ивана В. Лалића, зборник радова. Београд: Институт за 
књижевност и уметност, 2007. 

2. Поезија и поетика Бранка Миљковића, зборник радова. Београд: Институт за 
књижевност и уметност, 1996. 

3. Александар Јовановић, Позија српског неосимболизма. Београд: Филип Вишњић, 1994. 

4. Иван В. Лалић, О поезији, Дела Ивана В. Лалића, књ.4. Београд: Завод за уџбенике, 1997.  

5. Бранко Миљковић, Критике, Сабрана дела Бранка Миљковића, књ.4. Ниш: Градина, 
1972.  

 



Рани радови Милоша Црњанског 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: – 

Циљ предмета: Упознати рану стваралачку фазу М. Црњанског, нарочито дела Маска, Лирика, 
Итаке, Приче о мушком и Дневник о Чарнојевићу. Упознати есејистичке, програмске текстове 
који су одредили поетику свеукупног дела Црњанског. 

Исход предмета: Познавање тематских, стилских, мотивских, поетичких специфичности раног 
стваралаштва М. Црњанског. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: Контекст ране стваралачке фазе М. Црњанског (сарадња у листовима и 
часописима); значај раних радова у контексту авангарде (нарочито Лирике Итаке и Дневника о 
Чарнојевићу); суматраизам као кључни изам у двадесетим годинама. Рецепција раних радова 
Црњанског у двадесетим годинама и њихова интепретација у раздобљу тзв. другог, послератног 
модернизма и постмодернизма. 

Литература: М. Црњански: Маска, Лирика Итаке, Приче о мушком и Дневник о Чарнојевићу, пр. 
Г. Тешић, Београд, 1993/1994; А. Петров: Поезија Црњанског и српско песништво, Београд 1993; 
Н. Петковић: Лирска епифанија М. Црњанског, Београд 1996; Књижевно дело М. Црњанског, ур. 
П. Палавестра, Београд, 1972; Г. Раичевић: Есеји М. Црњанског, Н. Сад 2005; М. Пантић: 
Модернистичко приповедање, Београд, 1999; З. Лешић: Класици авангарде, Сарајево 1986; 
Књига о Црњанском, пр. М. Ломпар, Београд 2004; Г. Раичевић; Коментари "Дневника о 
Чарнојевићу" М. Црњанског, Н. Сад 2010; Н. Јешић: Млади Црњански, Београд 2004; З. Ковач: 
Поетика Милоша Црњанског, Београд 2012.  

 



Рани радови Растка Петровића 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: – 

Циљ предмета: Упознавање са раном стваралачком фазом Растка Петровића (1917–1922) – од 
крфске фазе до Откровења – који га представља као најважнијег авангардисту. 

Исход предмета: Стечен увид у стилске, тематске, жанровске и поетичке особености раног 
стваралаштва Растка Петровића у контексту српске авангарде двадесетих година.  

Садржај предмета 

Теоријска настава: Теоријски и књижевноисторијски контекст авангарде раних двадесетих 
година. Интепретација поетских, прозних и есејистичких радова у наведеном раздобљу. С 
посебним тежиштем на роману Бурлеска господина Перуна бога грома, песничкој књизи 
Откровење и текстовима који су објављени у листовима и часописима. 

Литература: С. Винавер, "Растко Петровић, лелујав лик са фреске" у књ. Критички радови 
Станислава Винавера,(приредио П. Зорић), Нови Сад – Београд 1975 , З.Мишић, "Растко 
Петровић", Критика песничког искуства, Београд 1976, 229–240; Р.Константиновић, "Растко 
Петровић“, Биће и језик 6, Београд 1983, 315–367; Књижевно дело Растка Петровића, зборник 
радова уредио Ђ.Вуковић, Београд 1989; Песник Растко Петровић, зборник радова уредио Н. 
Петковић, Београд 1999; З. Лешић: Класици авангарде, Сарајево 1986 // И. Андрић, "Растко 
Петровић, Бурлеска господина Перуна бога грома", у књ. ИА Сабрана дела, књ. 13, Београд, 
Просвета 1976; Р. Вучковић, Српска авангардна проза, Београд 2000: 83–85, 118–132; С. Гордић, 
"Типолошка обележја међуратног романа и Бурлеска господина Перуна Бога грома“, у књ. СГ 
Образац и чин, Нови Сад 1995, 18–36; М. Недић, Магија поетске прозе, Београд, 1972; М. 
Пантић, "Приповетке Растка Петровића: Језик и свет“, у књ. Модернистичко приповедање, 
Београд 1999, 275–296; П. Петровић: "Енциклопедијски облик Бурлеска господина Перуна Бога 
Грома“, и "Роман проповеда о себи: Људи говоре“, у књ. Авангардни роман без романа, Београд, 
2008, 221–268 и 299–338; С. Чабрић: "(Раз)откривања или о песничкој збирци Откровење Р. 
Петровића", Београд 2012; З. Петровић: Креативни хаос, Београд, 2012; В. Милновић: Царство 
граничног, Београд 2011. 

 



Манифести српске књижевности 20. века 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: – 

Циљ предмета: Стицање увида у програмско-манифестативне манифестације које су довеле до 
иновативних промена, преврата и прелома у српској књижевности 20. века. 

Исход предмета: Познавање релевантних чињеница које указују на иновативне тенденције у 
српској књижевности 20. века.  

Садржај предмета 

Теоријска настава: Преломни програмски иступи од Дучића ("Споменика Војиславу" 1902) и 
Ћурчина почетком 20. века (парнасизам, симболизам), преко модернистичких провокација С. 
Пандуровића, П. Слијепчевића, С. Сатефановића, С. Винавера и Д. Митриновића (прва деценија), 
умножавања изама у трећој и четвртој деценији (етеризам, експресионизам, суматраизам, 
светокретизам, космизам, зенитизам, дадаизам, хипнизам, интуитивизам, неоромантизам, 
синтетизам, надреализам, покрет социјалне литературе, нови реализам), сукоба реалиста и 
модерниста педесетих и шездесетих година (социјалистички реализам, други модернизам 
година, неосимболизам, критички реализам) и неоавангардних тенденција шездесетих и 
седамдесетих, до постмодернистичких програмских иступа с краја 20. века. Књижевноисторијски 
пресек и интерпретација текстова кључних програмско-манифестних текстова чији су аутори 
Црњански, Винавер, Миличић, Б. Пољански, Т. Манојловић, Р. Драинац, Р. Петровић, Р. Ратковић, 
М. Ристић, Матић, Вучо и др., Ј. Поповић, Р. Зоговић, В. Глигорић, М. Богдановић, Р. 
Константиновић, Попа, Павловић, Д. М. Јеремић, Б. Миљковић, П. Палавестра, Б. Ћосић, М. 
Павић, Д. Киш, Б. Пекић, В. Деспотов,В. Решин Туцић, В. Копицл, Албахари, Басара, Г. Петровић... 

Литература: А. Флакер, Стилске формације, Загреб 1976; "Авангардни манифест као књижевна 
врста", Номади љепоте, Загреб 1988; Књижевни манифест. Теорија и историја појма, прир. Г. 
Тешић, Београд 2013; Г. Тешић: Васионски самовар. Манифести и поезија, Авангарда, бр. 2–4 
2001; П. Палавестра: Историја модерне српске књижевности, Београд 1986; П. Палавестра: 
Послератна српска књижевност 1945–1970. и њена историја, Београд 2012; З. Константиновић 
Експресионизам, Цетиње 1967; Писци као критичари после Првог светског рата. Пр. М. Недић, 
Нови Сад, Београд 1975: Модерни преавци у књижевности, пр. Р. Вучковић, Београд 1980; 
Авангардни писци као критичари, пр. Г. Тешић, Нови Сад, Београд 1991; Р. Вучковић, Поетика 
хрватског и српског експресионизма, Сарајево 1979; Б. Стојановић Пантовић, Српски 
експресионизам, Нови Сад 1998; Р. Вучковић: Поетика српске авангарде, Београд 2012; М. 
Шуваковић, Појмовник теорије уметности, Београд 2011; Ј.Новаковић, Типологија 
надреализма, Београд 2002; Развојне етапе у српској књижевности XX века и њихове одлике, 
Београд 1981; Г. Раичевић, Есеји Милоша Црњанског, Нови Сад – Сремски Карловци, 2005; М. 
Станојевић и С.Лазаревић, Епохе и стилови у српској књижевности. XIX и XX век, Београд – 
Крагујевац 2003. 

 



Поезија и поетика Оскара Давича 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: – 

Циљ предмета: Стицање увида у песнички опус Оскара Давича – од ране надреалистичке фазе 
до краја осамдесетих година... 

Исход предмета: Свестрано упозната стилска, тематска, жанровска, поетичка разноликост 
свеукупног Давичовог песничког опуса. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: Питања жанровске разноврсности, с теоријским погледом на посебност 
Давичовог поетског рукописа унутар српске модерне књижевности. Књижевноисторијски 
контекст развојног лука Давичовог песничког опуса. Питање поетике модернитета. Давичо као 
авангардни стваралац. Давичо као полемичар и критичар и памфлетист у расправама о поезији и 
традицији. Анализа конкретних песничких и поетичких текстова. 

Литература: О. Давичо: Сабрана дела I-XX, Београд1969; О. Давичо: Изабрана поезија 1-6, пр. М. 
Николић, Београд, Загреб, Сарајево 1979 (избор текстова); У потрази. Радови о књижевном делу 
Оскара Давича, пр. С. Ђорђић, Београд 1979; М. Николић, "Никад море Оскара Давича", у књ. 
Десет песама, Београд 1978, 147–167; Р. Константиновић, Оскар Давичo, Биће и језик, 2, Београд 
- Нови Сад 1983, 7–90; У потрази. Радови о књижевном делу Оскара Давича, зборник радова 
(прир. С. Ђорђић), Београд 1979; Тихомир Брајовић, "Оскар Давичо или Поетика виталистичке 
самосвести", у књ. Облици модернизма, Београд, 2005, 161–172.  

 



Полемике око модернизма у српској књижевности педесетих година 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: – 

Циљ предмета: Упознати полемичке спорове око модернизма у српској књижевности педесетих 
година. Стећи сазнања о сукобу традиционалиста и модерниста.  

Исход предмета: Упознат књижевноисторијски контекст сукоба око модернизама у двадесетом 
веку у српској књижевности.  

Садржај предмета 

Теоријска настава: Теоријско схватање полемике у књижевности. Књижевноисторијски 
контекст: полемике педесетих као наставак тзв. сукоба на књижевној левици. Случај поезије В. 
Попе, М. Павловића и др. Случај Винавер. Историјски и поетички контекст различитих 
модернизама (први, после Првог светског рата и други – из педесетих година, или тзв. 
„надреалистички“ модернизам). Анализа текстова. 

Литература  

С. Ласић: Сукоб на књижевној љевици, Загреб, 1972; П. Палавестра: Послератна српска 
књижевност 1945–1970. и њена историја, Београд 2012; Р. Пековић: Ни рат ни мир. Панорама 
књижевних полемика 1945–1965, Београд, 1986; Д. М. Бошковић: Становишта у спору, Београд 
1981; Д. Бошковић: Естетика у окружењу, Београд 2003; С. Бокун Ђинић: На судилишту 
агитпропа, Београд 1997; М. Ристић: Књижевна политика, Београд 1952; М. Ристић: Три мртва 
песника, Загреб, 1954; М. Арсић Ивков: Кривична естетика, Београд 2003. 

 



Митска бића српског фолклора у усменој и писаној књижевности 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: – 

Циљ предмета: Проширивање знања о кључним поетичким одликама 
митолошких/демонолошких предања и уочавање њихове специфичности у односу на друге 
жанрове. Указивање на њихову везу са делима писане књижевности. 

Исход предмета: Оспособљавање за анализу конкретних дела, као и интертекстуална 
истраживања - уочавање и тумачење заступљености, значења и типа односа 
митолошких/демонолошких предања и традиционалних представа о митским бићима у делима 
српских писаца од романтизма до постмодерне. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: Сажет преглед типологије митских бића у српском усменом стваралаштву и 
традицоналној култури: њихов изглед, обележја, функције, време и места појављивања 
(хронотоп), однос према људима (добронамерни/зли); заступљеност фолкорних мотива ове 
врсте у српској књижевности од 19–20. века, као и у савременој књижевној продукцији; начин 
транспоновања народних веровања и предања и њиховог функционисања у књижевном делу. 
Примена усвојених теоријских сазнања приликом интерпретације одабраних књижевних дела. 

Литература: С. Зечевић, Митска бића српских предања, Службени гласник, Бг. 2007; Т. Р. 
Ђорђевић, Вештица и вила у нашем народном веровању и предању/ Вампир и друга бића у 
нашем народном веровању и предању, Српски етнографски зборник, LXVI, Бг. 1953; С. Самарџија, 
Облици усмене прозе, Службени гласник, Бг. 2011; А. Радин, Мотив вампира у миту и 
књижевности, Просвета, Бг. 1996; А. Радин, Приче о вампирима, Просвета, Бг. 1998; Ј. Ранчић, 
Ђаво у митологији Јужних Словена, ИДЕА, Бг. 1997; Д. Ајдачић, Демони у словенским 
књижевностима: књижевноисторијска типологија на примеру источнословенских и 
јужнословенских књижевности, Зборник МС за славистику, бр. 53, 1997, 135–150; Д. Вукићевић, 
Писмо и прича, Друштво за српски језик и књижевност Србије, Бг. 2006. 

 



Средњовековна књижевност између општих места и аутобиографског 
исказа 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов:– 

Циљ предмета: Овладавање знањем о средњовековној књижевној топици као о систему општег, 
универзалног израза. Праћење развоја појединих књижевних топоса од антике до средњег века. 
Указивање на могућности аутентичног и оригиналног исказа у средњовековној књижевности. 
Систематизација општих места. 

Исход предмета: Стицање знања која омогућавају разликовање општих места и устаљених 
мотива од оригиналних исказа и чинилаца стилске аутентичности. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: Општа места средњовековне књижевности: ,,мир и тишина“, ,,идеални 
пејзаж“, ,,оклеветани младић“, ,,зла жена“, ,,играње пред моштима“, ,,путовање“, ,,рођење 
јунака“, ,,детињство у врлини“, ,,одбијање женидбе“, „одлазак у манастир ради замонашења“, 
„грешност“, „афектирана скромност“. Примери аутобиографских исказа у средњовековним 
књиж. делима – питање форме и функције: Прва и Друга Хиландарска повеља, Житије светог 
Симеона (Свети Сава), Животи краљева и архиепископа српских (Данило Други), Житије 
деспота Стефана Лазаревића (Константин Филозоф) и др. Рад на текстовима 

Литература: С. Хафнер, Топика средњовековне српске историографије као елеменат културне и 
политичке оријентације, Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор, књига XL, свеска 3–
4, Београд, 167–178; Београд, 1974; Ђ. Трифуновић, Азбучник српских средњовековних 
књижевних појмова, Београд, 19902; Е. Р. Курцијус, Европска књижевност и латински средњи 
век, Београд, 19962; Р. Маринковић, Писах и потписах, Београд, 1996; С. Хафнер, Српски средњи 
век, Београд–Нови Сад, 2001; С. Томин, Књигољубиве жене српског средњег века, Нови Сад, 
2007; Н. Половина, Топос путовања у српским биографијама XIII века, Нови Сад, 2010; С. Томин, 
Н. Половина, Мир и тишина из Хиландарске повеље. Прилог познавању једног топоса, Аспекти 
идентитета и њихово обликовање у српској књижевности, Нови Сад 2013. 

 



Креативно писање прозе 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: - 

Циљ предмета: Оспособити студенте који пишу кратке прозне форме да унапреде властито 
писање и да промисле релевантна поетичка питања везана за писање прозе. 

Исход предмета: На виши ниво подигнута вештина прозног стваралаштва и аутопоетичка свест. 
Ближе познавање репрезентативних приповедача из домаће и светске књижевности. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: Основни модели и технике приповедања. Тематско-мотивске структуре. 
Односи прозног дискурса према песничком и драмском. Доминантни приповедачки 
жанрови.Питање отвореног и интерактивног текста. Питање грађе. Елементи ванлитерарног у 
наративном дискурсу. Интертекстуалност и метатекстуалност. Писање прозних текстова, њихово 
анализирање и проблематизација кључних поетичких питања везаних за њих. 

Литература: Курс због своје природе не подразумева теоријску и књижевноисторијску 
литературу, мада ће се за примере узимати кратке прозне форме, од бајки и митова па до Чехова 
и Борхеса, односно савремених српских и европских постмодерниста.  

 



Креативно писање поезије 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: – 

Циљ предмета: Да оспособи студенте који пишу поезију да промисле многа поетичка питања без 
којих не могу постићи изразитије стваралачке резултате. 

Исход предмета: Вештина песничког стваралаштва подигнута на знатно виши ниво, упознато 
савремено српско песништво и његови актуелни поетички токови. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: Изазови стваралачког чина. Песнички доживљај. Разноврсност аспеката 
песничког текста. Песнички језик. Типови дискурса. Ритмичко-еуфонијске структуре. Песничка 
слика. Поетски субјекат.Тематско-мотивске структуре. Композиција песме. Циклус песама. 
Компоновање збирке. Писање песничких текстова, анализирање и побољшавање свих оних 
аспеката у којим се уочљиве извесне слабости. 

Литература – 

 

 



Поетика Борислава Пекића 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: - 

Циљ предмета: Упознавање са опсесивним темама, поетиком и кључним делима Борислава 
Пекића. Позиционирање Б. Пекића у савременој српској прози. 

Исход предмета: Познавање кључних дела Борислава Пекића као и његовог места у савременој 
српској прози. Оспособљеност за разумевање Пекићеве прозе. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: Пекићеве основне теме – од судбине српског грађанског друштва до судбине 
материјалистичке цивилизације; поетички лик: прелаз од романа идеја, ка историографској 
метафикцији, до пара-жанровског, односно антрополошког романа. 

Практична настава. Вежбе: Анализа: одломка Златног руна (I), романа Како упокојити 
вампира, одломка из мемоара Године које су појели скакавци, књиге есеја Одмор од историје, 
као и романа Беснило.  

Литература  

Примарна: 

Б.Пекић, Златно руно I, Београд, 2005 (одломак). 

Б.Пекић, Како упокојити вампира, Нови Сад, 2002. 

Б. Пекић, Године који су појели скакавци, Нови Сад, 2004. (одломак) 

Б. Пекић, Одмор од историје, Београд, 1993. (избор). 

Б. Пекић, Беснило, Нови Сад, 2002. 

Секундарна: 

Петар Пијановић, Поетика романа Борислава Пекића, Београд, 1991. (одломци)  

Маја Цвијетић, Пекићев Орвел, Београд, 2007. 

Б. Пекић, Златно доба дијалога, Београд, 2012 (одломци)  

 



Постколонијално читање Андрићевих романа Травничка хроника и 
Омерпаша Латас 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: - 

Циљ предмета: Упознавање са основним идејама постколонијалне критике и њихова примена у 
процесу тумачења Андрићевих романа Травничка хроника и Омерпаша Латас 

Исход предмета: Упознате идеје постколонијалне критике и савладана њихова примена. 
Савременије читање Анрићевих романа Травничка хроника и Омерпаша Латас 

Садржај предмета 

Теоријска настава: Анализа основних идеја постколонијалне критике у делима Едварда Саида и 
Хоми Бабе. Указивавање на критичка читања класика постколонијалне критике. Указивање на 
блискости и разлике у Андрићевом и постколонијалном разумевању Истока. 

Практична настава. Вежбе: Анализа Травничке хронике и Омерпаше Латаса из угла односноих 
поставки постколонијалне критике. 

Литература  

Примарна: 

И.Андрић, Травничка хроника, Београд, Подгорица, 2011. 

И.Андрић, Омерпаша Латас, Београд, 1985. 

Едвард Саид, Оријантализам, Београд, 2000. (одломци) 

Едвард Саид, Култура и империјализам, Београд, 2002 (одломци). 

Хоми Баба, Смештање културе, Београд 2004 (одломци) 

Секундарна: Слободан Владушић, Црњански, Мегалополис, Београд, 2012 (одломци) 

Зоран Милутиновић, ,,Критика колонијалног дискурса”, Реч, бр. 33, мај 1997. 61–82). 

 



Град у савременој српској прози 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: - 

Циљ предмета: Упознати студенте са историјом и кључним особеностима слике града на 
репрезентативним примерима из савремене српске прозе књижевности. 

Исход предмета: Познавање основних карактеристика слике града у кључним делима савремене 
српске прозе. Оспособљеност самосталног тумачења слике града у књижевним текстовима. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: Кратка историја перцепција града у књижевности и филозофији: ренесанса, 
Просвећеност, романтизам, моденизам, постмодернизам. Разликовање полиса и мегалополиса, 
као два типа урбаног простора; хуманистички и антихуманистички темељи урбаног простора. 

Практична настава. Вежбе: Анализа Андрићеве Госпођице, Црњансковог Романа о Лондону, и 
одломака Карановићевог романа Више од нуле.  

Литература. Примарна: И. Андрић, Госпођица, Београд – Подгорица, 2011; М. Црњански, Роман 
о Лондону, Београд, 2006; З. Карановић, Више од нуле, Ниш, 2004. (одломци). Секундарна: К. Е. 
Шорске, “Идеја о граду у европској мисли – од Волтера до Шпенглера”; Б. Пајк “Град у сталним 
променама” Р. Лехан “Од мита до мистерије” (сва три текста у: Поља, бр. 453, септембар – 
октобар, 2008); Г. Зимел, “Метрополис и духовни живот” у Георг Зимел 1858-2008, Нови Сад, 
2008. 280-291; О. Шпенглер, “Градови и народи (Душа града)” у Пропаст Запада, Београд, 2003. 
105-137; М. Ломпар, Црњански и Мефистофел, Нолит, Београд, 2007. (одломци); С. Владушић, 
Црњански, Мегалополис, Београд, 2012. (одломци). 

 



Драган Алексић и авангарда 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: – 

Циљ предмета: Омогућити стицање увида у дадаизам, сегмент српске књижевности који је у 
досадашњим књижевноисторијским радовима маргинализован. Упознати рад Д. Алексића као 
значајног аутора српске авангарде.  

Исход предмета: Стечен увид у поетичке и историјске одлике српског дадаизма. Упознат Д. 
Алексић као авангаердни песник, есејиста, уредник и критичар. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: Контекстуализација стваралачког пројекта Драгана Алексића у целини – с 
тежиштем на дадаизму (дадаистичке манифестације у часописима Зенит, Дада танк, Dada 
jazz...). Стваралаштво разноликог жанровског типа које се уклапа у авангардни контекст. Рад и 
истраживање на тексту. 

Литература: Драган Алексић, Дада танк, пр. Г. Тешић, Београд 1978; П. Тодоривић: Дадаизам у 
српској књижевности, докторска дисертација – у рукопису, Нови Сад, Филозофски факултет 
2010; В. Перић: Аутобиографска, социјална и поетичка маргина дадаизма Драгана Алексића. 
Докторска дисертација, Крагујевац, 2012; Г. Тешић: Српска књижевна авангарда. Београд, 2007; 
Р. Лепосавић: Dada cliping, Београд, New moment br, 15, 2001; Ј. Јованов: Демистификација 
апокрифа, Н. Сад 1999. 

 



Зенит и зенитизам 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: – 

Циљ предмета: Упознати зенитизам као најзначајнији пројекат српске књижевне авангарде који 
је деценијама био скрајнут из идеолошких разлога. 

Исход предмета: Постигнут књижевноисторијски увид у авангардни пројекта зенитизма у 
контексту српске и европске књижевности. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: Теоријски увид у све феномене зенитизма као авангардног пројекта; 
књижевноисторијски контекст зенитизма.Часопис „Зенит“ 1921–1926; зенитисктички манифести, 
зенитистички песници Л. Мицић, Б. Ве Пољански и др.; зенитистичка уметност.  

Литература: Часопис „Зенит“, Загреб – Београд 1921-1926 * Фототипско издање, пр. В. 
Голубовић и И. Суботић, Београд 2008; В. Голубовић / И. Суботић: Зенит 1921-1926, Београд, 
2008; В. Голубовић: „Зенит“ и зенитизам, докторска дисертација. Филозофски факултет, Нови 
Сад 2007; Српска авангарда у периодици, ур. В. Голубовић, Београд 1996; З. Маркуш: Зенитизам, 
Београд 2003; Р. Вучковић: Поетика српске авангарде, Београд 2011; Р. Вучковић, Поезија српске 
авангарде, Београд 2011. 

 



Зенитна година српске авангарде: 1922. 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: – 

Циљ предмета: Упознати студенте са обиљем изама који су се најрадикалније манифестовали 
баш у 1922. години: дадаизам, хипнизам, интуитивна лирика, интеркосмизам, зенитизам и с 
најзначајнијим авангардним часописима; Случај Растка Петровића и његовог „Откровења“ , 
Случај Љ. Мицића и збирке „Стотину вам богова“ итд., итд. 

Исход предмета: Прецизније сагледавање књижевноисторијског контекста српске авангарде. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: Теоријски увид у разноликост авангардних изама, књижевноисторијски 
преглед најзначајнијих књижевних чињеница српске авангарде у 1922. години. Часописи: 
Путеви, Дада танк, Дада џез, Дада јок, Мисао, Хипнос итд 

Литература: Г. Тешић: Српска књижевна авангарда, Београд 2009; Х. Капиџић Османагић: Српски 
надреализам, Сарајево 1966; С. Бараћ: Авангардна „Мисао“, Београд 2009; Српска авангарда у 
периодици, Зборник радова, ур. В. Голубовић..., Београд 1996; Г. Тешић: Васионски самовар, в. 
Авангарда, бр. 2–4, 1998–2000, 2001.  

 



Полемике око авангарде 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: – 

Циљ предмета: Упознавање са основним теоријским расправама о авангарди, полемици, 
памфлету, пасквили, о сукобу стари – нови, традиција – авангарда итд.  

Исход предмета: Познавање кључних спорова око авангарде и полемичких расправаа поводом 
остварења поединих аутора  

Садржај предмета 

Теоријска настава: Поетика оспоравања традиције и успостављање експерименталних 
естетичких пракси. Спорови/сукоби, полемичке расправае око авангарде. Случај Црњанског, 
Растка Петровића, Љубомира Мицића и др.). 

Литература: Г. Тешић: Зли волшебници. Полемике и памфлети у српској књижевности 1917-
1943, Београд - Нови Сад 1983; Г. Тешић: Српска авангарда у полемичком контексту. Двадесете 
године, Нови Сад 1990; Г. Тешић: Српска књижевна авангарда, Београд 2009; Авангарда 1-2. 
Теорија и историја појма, пр. Г. Тешић, Београд 1995, 2000; Авангарда и традиција, пр. Г. Тешић, 
Београд 2003. 

 



Представе о жени у традиционалној култури 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов:– 

Циљ предмета: Упознати студенте с рaзличитим видoвима aмбивaлeнтнoг oднoсa прeмa 
жeнскoм и указати на њихову митску кодираност. Пoкaзaти истрajaвaњe oвe aрхaичнe мaтрицe 
свe дo нaших дaнa, билo у дoмeну "висoкe", билo у дoмeну мaсoвнe културe. Упознавање 
основних појмова родних студија.  

Исход предмета: Ново сагледавање књижевних дeлa и систeма врeднoсти нa кoјима oнa 
пoчивajу. Ново сагледавање oднoса прeмa жeни кao глoбaлне кaтeгoриjе кoja прeлaзи грaницe 
oдрeђeнoг друштвa и пojeдинaчнe културe. Усвојен појам рода. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: Нa изaбрaним примeримa усмeнe пoeзиje и обичајно обредне праксе, 
прeвaсхoднo српскe, aли и других jужнoслoвeнских нaрoдa, као и дела писане књижевности (Б. 
Станковић, Нечиста крв, Покојникова жена, Наза, Баба Злата, У ноћи, Увела ружа, Рушка, Божји 
људи), биће испитивани рaзличити видoви aмбивaлeнтнoг oднoсa прeмa жeнскoм, уз указивање 
нa њихoву митску кoдирaнoст и нa тo кaкo сe у њимa oдрaжaвa прoцeс сoциo-културнe oпрeсиje, 
пoтчињaвaњa жeнскoг. Oбликoвaњe жeнскoг идeнтитeтa тумaчиће сe oднoсoм прeмa митскoj 
мaтрици и oдступaњeм oд њe. Истoврeмeнo, у oквиру курсa бићe пoкaзaнo и истрajaвaњe oвe 
aрхaичнe мaтрицe, свe дo нaших дaнa, билo у дoмeну "висoкe", билo у дoмeну мaсoвнe културe. 
У оквиру курса биће размотрани основни појмови родних студија, пре свега однос пола и рода, 
као културног конструкта. Однoс прeмa жeни посматраће се и кao глoбaлна кaтeгoриjа, кoja 
прeлaзи грaницe oдрeђeнoг друштвa и пojeдинaчнe културe. 

Литература Ш. Oртнeр, Жeнa спрaм мушкaрцa кao прирoдa спрaм културe, Aнтрoпoлoгиja 
жeнe, Бг. 1983, 152–183; M. Eлиjaдe, Свeтo и прoфaнo, Нoви Сaд 1986, избор текстова 16 стр.; Љ. 
Пешикан-Љуштановић, Свете и проклете – жене из породице Бранковић у историји и усменој 
традицији, Смедеревски зборник, бр. 1, 2006, 43–62; Љ. Пешикан-Љуштановић, Станаја село 
запали (избор текстова), Нови Сад 2007, 16 стр.; Увод у родне теорије, НС 2011, избор текстова 
16 стр 

 



Савремена српска фантастика 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов:– 

Циљ предмета: Упознати студенте с појмом фантастичне књижевности. Разматрајући 
фантастичну прозу троје савремених српских писаца, показати значајни ток у српском роману и 
приповетки данас и у основним цртама указати на шири европски и светски контекст ових дела 

Исход предмета: Усвојен појам фантастична књижевност. Проширено познавање савремене 
српске прозе. Упозната дела троје модерних српских писаца: Ђ. Писарева, М. Новаковић, З. 
Живковића, И. Бакића, Г. Скробоње, М. Детелић, У. Петровића. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: Појам жанра. Појам фантастичног: чудно – чудесно – фантастично. Алегорија 
и фантастично. Фантастика и фолклорна фантастика. Појам СФ-а – научне фантастике. Фантастика 
и хорор. Фантастика и забавна књижевност. Теме фантастичне књижевности. Филм и 
фантастична књижевност. Фантастика као жанр. Анализом дела Ђ. Писарева (Под сенком змаја, 
Н. Сад 2001; и приповетке по избору); М. Новаковић (Дунавски апокрифи, Н. Сад 1996. или 
Београд 2001; приповетке по избору; Страх и његов слуга, Београд 2000. или касније издање; 
Johann`s 501, Београд 2005); З. Живковића (Немогуће приче, Београд 2004; Немогуће приче 2, 
Београд 2005; Мост, Београд 2007; Пет дунавских чуда, Београд 2010; приповетке по избору И. 
Бакић; Г. Скробоња; У. Петровић, Пети лептир) показати њихов однос према фантастичној 
прози и указати 

на европски и светски контекст ове прозе.  

Литература Ajdačić, D. (2011) „Kаkо vidim fаntаstiku“. www.rastko.rs/rastko/delo/12171 
(14.11.2011); Bеtlhајm, B. (1979) Znаčеnjе bајki. Prеvео B. Vučićеvić. Bеоgrаd: Prоsvеtа.Mikulan, K. 
(2010) „Napadi na neka djela suvremene fantastične dječje književnosti. Harry Potter kao prijetnja 
vrijednostima dominantne kulture ili mogući poticaj za rad u nastavnom procesu“. Društvo i jezik: 
višejezičnost i višekulturalnost. Zagreb, 175–191; Pešikan-Ljuštanović, Lj. (2010) „Siroče među 
duhovima – ’Peti leptir’ Uroša Petrovića i ’Knjiga o groblju’ Nila Gejmena“. Detinjstvo. Časopis o 
književnosti za decu, god. XXXVII. br. 1–2, 10–16. Todorov, C. (1987) Uvod u fantastičnu književnost. 
Beograd. Mišić, Z. (1968) „Beleške o fantastici“. Antologija francuske fantastike. Beograd: Nolit, 1968, 
V–X. Mišić, Z. (1986) „O Fantastici“. Kritika pesničkog iskustva. Beograd: SKZ. Pavličić, P. (1983) 
Književna genologija. Zagreb: Sveučilišna naklada Liber. Pešikan-Ljuštanović, Lj. (2004) „Еpskа 
fаntаstikа zа dеcu i оdrаslе – prоširеnjе grаnicа žаnrа“. Mons Aureus. Čаsоpis zа knjižеvnоst, umеtnоst 
i društvеnа pitаnjа. Gоd. II. Dvоbrој 5–6, 126–134. Pešikan-Ljuštanović, Lj. (2007) „Krhki vоdič krоz 
tаmu“. Pоgоvоr. U. Pеtrоvić, Pеti lеptir. Bеоgrаd, 150–120.  

 

http://www.rastko.rs/rastko/delo/12171


Занемарене списатељице у српској књижевности 19. и 20. века 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: – 

Циљ предмета: Упознавање са опусима заборављених српских књижевница – ка алтернативној 
историји српске књижевности. 

Исход предмета: Познавање опуса скрајнутих српских књижевница. Оспособљеност за 
самостално вредновање и тумачење дела. 

Садржај предмета 

Заборављене српске списатељице које су стварале крајем XIX и у првој половини ХХ века (до 
Другог светског рата). Драга Дејановић. Јелена Поповић. Драга Гавриловић. Лена Степановић. 
Даница Марковић. Лепосава Мијушковић. Јела Спиридоновић Савић. Милица Јанковић. Милева 
Симић. Даница Бандић. Јулка Хлапец Ђорђевић. Анђелија Лазаревић. Зора Ђорђевић. Милица 
Костић Селем... Жене као сараднице књижевних часописа. Женски број мостарске Зоре. Алманах 
„Српкиња“… 

Литература  

Ј. Деретић, Историја српске књижевности, Београд, 2004; В. Д. Алексијевић, Наша жена у 
књижевном стварању, Београд, 1941; М. Павловић, „Лирски глас Драге Дејановић“, Есеји о 
српским писцима, Београд, 1981; З. Хаџић, Историја једне самоће, Н. Сад, 2007; З. Хаџић, 
„Анђелија Лазаревић, заборављена књижевница и сликарка“, (у: А. Лазаревић, Говор ствари) 
Београд, 2011; М. Кох, Кад сазремо као култура, Београд, 2012. 

 



Македонски језик 2 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: Положен испит из предмета Македонски језик 1. 

Циљ предмета: Упознавање студената са глаголским системом и синтаксом македонског језика. 

Исход предмета: Овладавање правилима творбе и употребе глаголских облика; именских фраза; 
удвајања објеката и реда речи. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: 1. Морфосинтакса глагола: граматичке категорије – прелазност / 
непрелазност, свршеност/несвршеност, доживљеност/недоживљеност глаголске радње; творба 
и значење: простих личних глаголских времена (презент, аорист, имперфекат); сложених личних 
глаголских времена (перфекат, плусквамперфекат, футур, прошло будуће време, футур 
индиректно саопштен, конструкције с има и са сум); прост лични глаголски начин (императив); 
сложен лични глаголски начин (потенцијал) и безлични глаголски блици (радни глаголски 
придев, трпни придев, глаголска именица и глаголски прилог). 2. Синтакса: Именска фраза (ИФ) 
као језичка јединица; њена структура; независна ИФ; директно зависна ИФ; индиректно зависна 
ИФ; општезависна ИФ; предикативна ИФ. Удвојен директни и индиректни објекат. Ред речи у 
реченици. 

Практична настава (вежбе): Читање, превођење и морфосинтаксичка анализа књижевних, 
текстова. 

Литература: 

Алексова, Гордана. Sуница: Учебник по македонски јазик за странци  (средно рамниште), 
Скопје: Универзитет „Св. Кирили и Методиј”, Филолошки факултет „Блаже Конески”, 2012. 

Бошњаковић, Жарко. Македонски језик: читанка, речник, граматика. Нови Сад: Филозофски 
факултет, Институт за јужнословенске језике, 1986. 

Минова-Ѓуркова, Лилјана. Синтакса на македонскиот стандарден јазик, Скопје: Магор, 2000. 

Мургоски, Зозе. Речник на македонскиот јазик, Скопје: Филолошки факултет „Блаже Конески”, 
2005. 

 



Словеначки језик 2 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: Одслушан Словеначки језик 1. 

Циљ предмета: Овладавање граматичком структуром и лексиком словеначког језика потребном 
за разумевање словеначких текстова различитих функционалних стилова, као и за свакодневну 
комуникацију. 

Исход предмета: Овладано граматичком структуром и лексиком словеначког језика; упознати 
различити видови савременог словеначког језика и словеначка култура. Оспособљеност за 
самостално коришћење стручне литературе на словеначком језику. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: Промене именица које одступају од основних деклинационих образаца. 
Лична повратна и повратна присвојна заменица. Упитне, неодређене, одричне, показне и опште 
заменице. Дистрибутивни и мултипликативни бројеви. Глаголи – супин, герунд, партицип и 
адверб презента, плусквамперфект, императив, кондиционал, пасив. Прилози за узрок. Везници 
напоредних и зависних реченица. 

Практична настава (вежбе): Студенти практично савладавају изложену граматичку грађу и 
улазе у активну употребу језика. Рад на тексту: вежбе читања, писања и превођења. 
Конверзационе вежбе. 

Литература: 1. Маја Ђукановић, Жељко Марковић, Основи граматике словеначког језика, 
Београд, 2001. 

2. Hermina Jug-Kranjec, Slovenščina za tujce, Ljubljana, 1989. 

3. Јанко Јуранчич, Словеначки језик (Граматика словеначког језика за 

Хрвате и Србе), Љубљана, 1965. 

4.Владо Ђукановић, Маја Ђукановић, Српско-словеначки и словеначко-српски речник, Љубљана, 
2005. 

5. Janko Jurančič, Slovensko-srbskohrvaški slovar, Ljubljana, 1985. 

6. Janko Jurančič, Srbskohrvatsko-slovenski slovar, ljubljana, 1986. 

 



Колективно и индивидуално у српској књижевности 20. века 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: – 

Циљ предмета: Да се, на примеру доминације еротског насупрот херојског, агонског принципа 
жртвовања, студенти упуте у начине на које ће препознати основне тенденције једне епохе и 
њеног нагињања ка колективистичком, односно индивидуалистичком принципу. 

Исход предмета: Студенти су оспособљени да на примерима књижевних дела и на основу 
њихове анализе могу изводити закључке о културном и социјалном контексту у којим су та дела 
настајала, са посебним нагласком на индивидуалистичком и колективистичком принципу. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: Српска књижевност и индивидуалистички и колективистички импусли; 
Косовски еп и мит (жртва и значење); Кратак преглед просветитељства, романтизма и реализма – 
зачеци индивидуализма; Књижевност српске модерне – прва доминантно индивидуалистичка 
епоха: доминација ероса у поезији и прози, побуна против патријархалног колективизма и 
носталгија за њим (Б. Станковић) – амбиваленције и исход; Међуратна књижевност – повратак 
колективистичкој тенденцији – Црњански, Андрић, Растко Петровић – статус ероса и 
авангардистичка вера у промену и напредак, ангажована књижевност; Послератна социјално-
класна оријентација на колективитет; Романи о абортираном грађанском колективитету: Пекић, 
Селенић…Постмодернизам и савремена проза 

Практична настава. Вежбе: Анализа изабраних текстова из домена примарне и секундарне 
литературе, разговор о делима 

Литература:“Прва (1901-1914) и друга модерна (1919-1941): два културна модела? Књижевност 
и култура, Научни састанак слависта у Вукове дане, МСЦ Београд 2010, књ. 39/2, стр. 425-434; 
“Ерос и жртва – о миру и рату у Сеобама М. Црњанског”, Годишњак Филозофског факултета у 
Новом Саду, XXXV/2; “Сеобе у Хипербореју” у Милош Црњански II (прир. Г. Раичевић), Десет 
векова српске књижевности књ. 59, Нови Сад 2011, 493 стр.  

“Лаза Лазаревић и Милош Црњански: између индивидуализма и патријархалности”, Приповедна 
уметност Лазе К. Лазаревића – зборник радова, Шабац 2011, 63-81. 

 



Историја српског романа, 1801-1900 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: – 

Циљ предмета: Овладавање знањима о кључним поетичким, жанровским и тематским 
одликама српског романа. Дијахронијско и синхронијско проучавање опуса писаца, који пружају 
репрезентативан увид у главне поетичке и тематско-мотивске токове српског романа 19. века.  

Исход предмета: Познавање најзначајнијих стваралаца и дела, поетичких, жанровских, 
тематских и књижевноисторијских особености српског романа, у периоду који обухвата читав 19. 
век.  

Садржај предмета 

Теоријска настава: Типологија јунака у српском роману 19. века. Статус женских ликова 
(дијахронијски и синхронијски преглед). Метаморфозе негативног јунака у српском роману 19. 
века. Статус приповедача у српском роману 19. века: дијахронијски преглед. Општа поетичка и 
тематска обележја српског предромантичарског романа (сагледавање у ширем 
књижевноисторијском контексту). Главни представници (А. Стојковић, М. Видаковић). Рецепција 
њиховог стваралаштва током 19. века. Српски роман на размеђи романтизма и реализма 
(Богобој Атанацковић). Појава тежње за "реалним правцем у науци и животу", нови погледи на 
књижевност у српском литерарном животу 60-тих година (Ј. Игњатовић, С. Марковић). Нове 
стилске и тематске тенденције у српском реалистичком роману. Слика града у роману српског 
реализма (Јаков Игњатовић, С. Сремац, С. Матавуљ). Слика историјске прошлости и савременог 
живота у романима реалистичког раздобља (П. Тодоровић, Ј. Веселиновић, С. Сремац, С. 
Матавуљ). Тематска исходишта хумористичког дискурса (Ј. Игњатовић, С. Сремац, С. Матавуљ). 
Нова читања српског романа почетком 21. века.  

Практична настава. Вежбе: Атанасије Стојковић, Аристид и Наталија. Милован Видаковић, 
Велимир и Босиљка, Љубомир у Јелисијуму. Богобој Атанацковић, Два идола. Јаков Игњатовић: 
Вечити младожења, Патница. Јанко Веселиновић, Јунак наших дана. Симо Матавуљ, Бакоња 
фра-Брне, Стеван Сремац, Поп Ћира и поп Спира, Зона Замфирова. Пера Тодоровић, Смрт 
Карађорђева. Светолик Ранковић, Сеоска учитељица, Порушени идеали.  

Литература  

Ј. Деретић, Српски роман (1800–1950), Београд, 1981. Љубиша Јеремић, Трагички видови 
старијег српског романа, Нови Сад, 1987. Д. Иванић, Српски реализам, Нови Сад, 1996. Г. 
Максимовић, Тријумф смијеха, Ниш, 2003. Слободанка Пековић, Српска проза почетком XX 
века, Београд, 1987. Пера Тодоровић (зборник радова), Београд, 1999. Драгана Вукићевић, 
Огледи о српском реализму, Краљево, 2003. Радослав Ераковић, Скице рубних простора 
књижевног наслеђа, Београд, 2009. Д. Вукићевић, Анархија текста, Београд, 2011. С. Дамјанов, 
Нова читања традиције 1–3, Београд, 2012. Радослав Ераковић, Између горког живота и 
слатке смрти: танатолошки хедонизам Светолика Ранковића (у књизи: „Светолик Ранковић“), 
Нови Сад, 2013.  

 



Стваралаштво Станислава Винавера 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: – 

Циљ предмета: Да студенти стекну увид у дело Станислава Винавера и упознају његову 
жанровску разноликост, иновативност и поетичка доследност. 

Исход предмета: Познавање Винаверовог дела. Упозната жанровска разноликост и 
превратнички/авангардистички концепт.  

Садржај предмета 

Теоријска настава: Питање модерности и традиције; превратнички дух и певања и мишљења 
(ране стваралачке фазе) па све до битке за одбрану модернизма као пројекта (полемички 
спорови педесетих година). Расправе о Винаверовом делу и у теоријском и у 
књижевноисторијском контексту. Европске теме Винаверовог критичког активизма. Јединствен 
пародичар у српској књижевности... Најевропскији српски писац 20. века.  

Практична настава. Вежбе: Дијалошко-полемички приступ Винаверовом делу: дискусије, 
расправе, усмена излагања. 

Литература. Примарна: Дела Станислава Винавера 1-9, Београд, 2012; Поезија: Варош злих 
волшебника (1920, избор), Чувари света (1926, избор), Ратни другови (1939, избор), Европска 
ноћ (1952, избор) 

Чувари света приредио и предговор написао Р Константиновић, Нови Сад –Београд 1967, 21971; 
Громобран Свемира, фототипско издање, поговор Г. Тешић, Београд, "Филип Вишњић", 1985; 
Надграматика, прир. Р. Константиновић, Београд, Просвета, 1963; Критички радови 
Станислава Винавера, прир. П. Зорић, Београд, 1975; Одбрана песничког модернизма, прир. Г. 
Тешић, Пожаревац, 2006; Цитат Винавер, пр. Г. Тешић, Београд, 2008. 

Секундарна: Ј. Христић, "Станислав Винавер или искушење озбиљног", Есеји, Нови Сад 1994, 57–
92; И. В. Лалић, "О пародијама", Критика и дело, Београд, 1971, 231-240; М. Павловић, "Звучна 
екумена Станислава Винавера", Есеји о српским песницима, ИД 3, 1981, 461–484; Р. 
Константиновић, "Винаверова минђуша", у зборнику Књижевност између два рата, И, СКуКК 7, 
Београд 21972, 216–241; М. Тешић, "Шумна мисао Станислава Винавера", у књ. С. Винавера 
Звучни предео, Београд, 2005, 113-135; П. Зорић, Станислав Винавер као књижевни критичар, 
Београд, 1976; Г.Тешић, Пркоси и заноси Станислава Винавера 1, Београд, 1998; Књижевно дело 
Станислава Винавера, зборник радова, уредио Г. Тешић, Београд 1990; С. Гордић, "Зрачни 
Винавер" и "Винаверова одбрана поезије", у књ. СГ Слагање времена, Нови Сад, 1983, 26–48. 

 



Македонска књижевност 2 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: – 

Циљ предмета: Студенти би требало да се упознају са традицијом модерног македонског 
песништва и токовима савремене македонске поезије, а у контексту јужнословенских 
књижевности и да се оспособе за њено критичко и теоријско тумачење. 

Исход предмета: Познавање доминантних токова и стваралаца модерне македонске поезије у 
јужнословенском контексту. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: Поетичке, стилске, тематске, формално-језичке специфичности македонске 
поезије. Положај сталних песничких облика, слободног стиха, песме у прози. Однос према 
традицији. 

Практична настава: Интерпретација песама (Константин Миладинов, Рајко Жинзифов, Григор 
Прличев, Коста Рацин, Ацо Шопов, Блаже Конески, Славко Јаневски, Гане Тодоровски, Матеја 
Матевски, Богомил Ђузел, Петре М. Андреевски, Влада Урошевић, Анте Поповски, Јован Котески, 
Михаил Ренџов, Радован Павловски, Ефтим Клетников, Милош Линдро), уз преглед одабране 
секундарне литературе (критика, есеј, студије). 

Литература  

1. Т. Саздов, В. С.Антић, Драги С., Г. Сталев, Б. Павловски, Македонска књижевност, Загреб: 
Школска књига 1991. 

2. Антологија савремене македонске поезије, приредили Ефтим Клетников и Цвета Котевска, 
Београд: Просвета 1985. 

3. Радомир Ивановић, Огледи о македонској књижевности, Цетиње: Обод 1980. 

4. Петар Кепески, Бранислав Глумац, Антологија сувремене македонске поезије, Загреб: Аугуст 
Цесарец 1979. 

5. Антологија савремене македонске поезије, Нови Сад: Матица српска 1977. 

6. Влада Урошевић, Црни бик лета, Нови Сад: Прогрес 1963. 

7. Димитар Митрев, Послијератни македонски пјесници. Антологија, Скопје: Кочо Рацин 1960. 

 



Словеначка књижевност 2 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: Положен испит Словеначка књижевност 1 

Циљ предмета: Упознавање са модерном словеначком поезијом од Прешерна и Симона Јенка, 
преко Јосипа Мурна, Сречка Косовела до савремених аутора.  

Исход предмета: Овладавање књижевноисторијским, теоријским и компаративним аспектима 
развојне линије словеначког песништва, имајући у виду стилске формације, покрете и 
индивидуалне поетике. Способност тумачења анализе кључних песничких текстова.  

Садржај предмета 

Теоријска настава: Романтичарско наслеђе Прешерна (Кете), модернистичко (Јенко-Мурн-
Косовел), експресионисти и авангардисти (Косовел, Јарц, Градник, Водник, Подбевшек); 
савремена књижевна сцена (Коцбек, Зајц, Стрниша, Тауфер, Шаламун, Макарович, Б. А. Новак, 
Ал. Дебељак). Традиција, иновација, експеримент, реизам, егзистенцијализам, 
постмодернистичка пракса). Положај сталних песничких облика (сонет, станца) и одступање од 
њих.  

Практична настава: Анализа карактеристичних песама и поетичких специфичности изабраних 
аутора.  

Литература  

1. Marija Mitrović: Pregled slovenačke književnosti, Novi Sad-Sremski Karlovci, 1995. 

2. Juraj Martinović: U kosoj projekciji, Sarajevo, 1986. 

3. Бојана Стојановић Пантовић: Линија додира, Горњи Милановац, 1995. 

4. Bojana Stojanović Pantović: Morfologija ekspresionističke proze, Beograd, 2003. 

5. Бојана Стојановић Пантовић: Распони модернизма, АК, Нови Сад, 2011. 

6. Janko Kos: Moderna misao i slovenačka književnost, Beograd, 1984. 

7. Марко Јуван, „Словеначка књижевност, постмодернизам, посткомунизам“, прев. Б. С. 
Пантовић, Књижевност, Београд, 2000, бр. 5-6-7 

8. Denis Poniž: Razgovori sa literaturom, Rijeka, 1988. 

Изабрани песнички текстови и антологије објављене у едицији Словеначка књижевност, Матица 
српска, Нови Сад и Народна књига, Београд уз појединачна издања других издавачких кућа.  

 



Интерпретација народне лирике у основним и средњим школама 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: – 

Циљ предмета: Оспособити будуће наставнике књижевности и језика за разумевање и 
сложенију интерпретацију усмене лирике, на нивоу тумачења стилско-изражајних средстава, 
значења и културног контекста. 

Исход предмета: Познавање врста усмене лирике, унапређено разумевање значења, усвојена 
стилско-изражајна средства и развијена способност интерпретације, познавање културног 
контекста и схватање његовог значаја за интерпретацију. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: Класификација народне лирске пеоезије – сврха, критеријуми и проблеми. 
Лирске народне песме: обредне и обичајне, религијске, песме о раду и уз рад, породичне, 
љубавне; шаљиве. Основне представе традиционалне културе, обредног и обичајног контекста, 
које се рефлектују у овој поезији. Поетски језик народне лирске песме. 

Практична настава: Овладавање интерпретацијом појединих врста народне лирске песме на 
примеру дела заступљених у наставним плановима и програмима основне и средње школе. 
Израда припреме за час. 

Литература: Н. Милошевић-Ђорђевић и Р. Пешић, Народна књижевност, Вук Караџић, Београд 
1985; З. Карановић – Љ. Пешикан-Љуштановић, Послови и дани српске песничке традиције, 
Светови, Нови Сад 1994; З. Карановић, Антологија српске лирске усмене поезије, Светови, Нови 
Сад 1996; З. Карановић, Два су цвијета у бостану расла : избор љубавних и породичних 
народних лирских песама, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 2003; З. Карановић, То 
је песма што истина није : избор шаљивих лирских народних песама, Завод за уџбенике и 
наставна средства, Београд 2005; З. Карановић, Град градила бјела вила : избор митолошких, 
обредних и обичајних народних лирских песама, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 
2007; З. Карановић, Жетву жела вила и девојка : избор посленичких народних лирских песама, 
Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 2009; З. Карановић – Ј. Јокић, Смеховно и 
еротско у српској народној култури и поезији, Филозофски факултет, Нови Сад 2009. 

 



Књижевност у медијима 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: – 

Циљ предмета: Требало би да студенти размотре видове трансформисања и укључивања 
литерарних садржаја у садржаје дела из других уметности: позоришне, односно сценске, 
телевизијске, филмске, дигиталне и да се тако оспособе за промишљање о могућој функцији и 
примени таквих транспозиција у настави књижевности и језика.  

Исход предмета: Развијено сагледавање начина на који се успостављају односи између 
књижевности и медија и разумевање како ти односи утичу на рецепцију, читање, доживљај и 
тумачење књижевних текстова. Способност да се стечено знање аплицира у настави 
књижевности и језика. 

Садржај предмета:  

Теоријска настава: Писац у медијима; књижевно дело у медијима; сценско извођење драмског 
текста; филмске адаптације књижевних дела. Истраживање ће се вршити на следећим 
примерима: Антон Павлович Чехов: Вишњик / сценско извођење Југословнеског драмског 
позоришта. Мирослав Крлежа: Господа Глембајеви / сценско извођење Позоришта „Атеље 212“. 
Вида Огњеновић: Кањош Мацедоновић. Сценско извођење Народног позоришта из Београда. 
Нови завет : Страдање Исусово. Хомерова Илијада у филмској адаптацији Троја (2004). Бранко 
Ћопић: Орлови рано лете у истоименој филмској адаптацији. Лајонел Шрајвер: Морамо да 
разговарамо о Кевину. We Need to Talk About Kevin (2011), филм у режији Лин Ремзи.  

Практична настава. Вежбе: Припремање за израду пројеката из области рецепције књижевног 
дела у медијима, који ће бити њихова предиспитна обавеза. Анализа конкретних примера 
медијске транспозиције књижевности. 

Литература: Б. Фредерик. Историја књиге. Београд: Clio, 2009; А. Бригс, П. Берк. Друштвена 
историја медија од Гутемберга до Интернета. Београд: Clio, 2006; Лексикон филмских и 
телевизијских појмова. Београд: Научна књига и Универзитет уметности у Београду, 1993; М. 
Маршал. Гутенбергова галаксија. Београд: Нолит, 1973; П. Џејмс. Медијска писменост. Београд: 
Clio 2011; П. Стјуарт. Изучавање медија. Београд: Cliо, 2011; А. Тодоровић, Уметност и 
технологије комуникација. Београд: Clio, 2009. С. Црнобрња. Естетика телевизије и нових 
медија. Београд: Clio, 2010. 

 



Драмска књижевност у наставним програмима 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: – 

Циљ предмета: Представити репрезентна дела националне и светске драмске књижевности 
заступљена у основној и средњој школи, аналитички приступити драмским 
књижевноуметничким структурама појединих дела, указати на поетику жанра. 

Исход предмета: Овладавање генеричким и фундаменталним постулатима жанра, стечена 
сигурност у аналитичко-интерпретативној наставној поставци дела и развијена способност 
креативне апликативне примене интерпретативног поступка у наставној пројекцији. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: Упознати особености драмског стваралаштва: Д. Радовића, Б. Нушића, 
В.Шекспира, Д.Киша, Софокла, М. Држића, Молијера, Ј.С.Поповића,Ђ.Јакшића, Н.В. Гогоља, 
А.П.Чехова, М. Крлеже, С. Бекета, А. Поповића, Д. Ковачевића. Предочити теоретске поставке о 
начину интерпретације драмских дела у настави и њиховим генеричким особеностима. 
Драматизација у настави. 

Практична настава. Вежбе: Истраживања на појединачним драмским делима Д. Радовића, Б. 
Нушића, В.Шекспира, Д.Киша, Софокла, М. Држића, Молијера, Ј.С.Поповића,Ђ.Јакшића, Н.В. 
Гогоља, А.П.Чехова, М. Крлеже, С. Бекета, А. Поповића, Д. Ковачевића, презентација резултата 
рада. 

Литература. Примарна: П. Maрjaнoвић, Српски дрaмски писци XX стoлeћa, Матица српска, 
Академија уметности Нови Сад, ФДУ, Београд, 1997 (избор текстова); Љ. Пешикан-Љуштановић, 
Кад је била кнежева вечера?, Позоришни музеј Војводине, Нови Сад 2009 (избор текстова); 
Јакшић Провчи, Бранка, Паралеле и сусретања, Филозофски факултет, Нови Сад, 2012; Јакшић 
Провчи, Бранка, Како приступити драмском делу, у: Тумачења књижевног дела и методика 
наставе II, приредила Оливера Радуловић, Филозофски факултет у Новом Саду/Orpheus, Нови 
Сад, 2009: 233–249; Јакшић Провчи, Бранка, Oсновни наставни проблеми у проучавању 
трагедије `Ромео и Јулија`, Школски час 5. Београд, 2010: 44–55; Јакшић Провчи, Бранка, Могући 
наставни приступи `Балканском шпијуну` Душана Ковачевића, Књижевност и језик 1–2. XLVIII, 
2001: 129–138; Јакшић Провчи, Бранка, Проучавање дидаскалија у наставном процесу, 
Књижевност и језик 3–4. XLVIII, Београд 2001: 77–82; Boal, Augusto, Igre za glumce i ne-glumce, 
prevele Jasna i Tena Šojer, Hrvatski centar za dramski odgoj –pili-poslovi d.o.o, Zagreb 2009. 

 



Поетика прозе Дубравке Угрешић и Давида Албахарија 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: – 

Циљ предмета: Студенти би требало да уоче и препознају поетичке карактеристике прозе 
Дубравке Угрешић и Давида Албахарија. 

Исход предмета: Познавање поетичких карактеристика прозе која се проучавала и 
оспособљавање за самостално истраживање на другом корпусу књижевних дела. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: Жанровска разноликост савремене прозе. Међузависност есеја, кратких 
проза и романа. Књижевно дело (не)зависно од историјског и друштвеног контекста. Поетичке 
константе без обзира на промену жанра. Однос према Другом и однос према матичној култури. 

Практична настава. Вежбе: Обрађиваће се следећа дела Давида Албахарија: Судија 
Димитријевић, Цинк, Кратка књига, Мамац, Мрак, Преписивање света, Гец и Мајер, Светски 
путник, Пијавице, Лудвиг, Снежни човек као и дела Дубравке Угрешић: Штефица Цвек у 
раљама живота, Форсирање романа реке, Музеј безувјетне предаје, Министарство боли, 
Баба Јага је снијела јаје.  

Литература  

1. Жељко Милановић, Два писца и Други, Београд: Службени гласник 2012. 

2. Татјана Rosić, „Postmoderna u srpskoj kulturi i drama savremenog maskuliniteta ili... o Cinku Davida 
Albaharija kao o istorijskom romanu“, Zeničke sveske, Zenica, 2008, br. 7, стр. 286–305. 

3. Владислава Рибникар, „Историја и фикција у поетици Давида Албахарија“, Књижевност, 
Београд, 1999, књ. 104, св. 11/12, стр. 1809–1818. 

4. Јасмина Лукић, „Роман као голема матрјошка“, Књижевност, 1991, бр. 9/10, стр. 1278–1284.  

5. István Ladányi , „Identitet odsutnosti“, Quorum, Zagreb, 2008, бр. 1/118, стр. 24–40. 

6. Maša Kalanović , „Kome treba ‘identitet’? Esejistika Dubravke Ugrešić“, Književna republika, Zagreb, 
2008, бр. 3–4, стр. 153–162. 

 



Критичко-есејистичка мисао Миодрага Павловића 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов:  

Циљ предмета 

Да се студенти упознају са критичко-есејистичким опусом Миодрага Павловића. 

Исход предмета  

Студенти треба да стекну увид у проблемску ширину, дискурсну специфичност и вредносне 
домете есејистике Миодрага Павловића. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Критичко-теоријске основе Павловићеве есејистике и њени методолошки приступи. Ново читање 
традиције и антологичарски рад. Проблемски и хронолошки развој критичко-есејистичке мисли. 
Вредновање и превредновање песничког наслеђа. Модерна српска поезија 19. и 20. века. Српска 
средњовековна и усмена књижевност. Однос према светској књижевности. Митско-
антрополошки круг Павловићеве есејистике. Однос између Павловићеве есејистике и његовог 
песничког опуса. 

Практична настава: Интерпретација критичко-есејистичких и песничких текстова. 

Литература  

Н. Милошевић, поговор (Изабрана дела М. Павловића), Београд 1981; Ђ. Вуковић, поговор (М. 
Павловић. Ништитељи и свадбари), Београд 1979; Б. Поповић, Самосвест критике, Београд 
1987; Ж. Требјешанин, поговор (Огледи о народној и старој српској поезији), Београд 1993; 
часопис Савременик, бр. 6, 1981; часопис Градина, бр. 5, 1988. 

 



Поезија Миодрага Павловића: дијалог са традицијом 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: 

Циљ предмета 

Да се студенти упознају са песничким стваралаштвом Миодрага Павловића. 

 

Исход предмета  

Познавање поетичких специфичности поезије Миодрага Павловића кроз однос према књижевној 
традицији. 

 

Садржај предмета 

Теоријска настава: Модерност у поезији Миодрага Павловића. Песнички разговор са 
традицијом кроз Павловићев поступак цитатности: семантички потенцијал интертекстуалности. 
Митско-историјски и друштвено-културни аспект Павловићевог песништва. Мит и повест у 
Павловићевој поезији. Термин „антислике“. Песнички однос према античком, библијском, 
хришћанском наслеђу. Песнички однос према наслеђу старих Словена, историји и књижевности 
српског средњег века. Песнички однос према модерној српској и светској књижевности. 

Практична настава:Интерпретација текстова (избор из поезије). 

Литература  

Дубравка Ораић Толић, Теорија цитатности, Загреб 1990; Славко Гордић, Песник повести и 
културе, поговор за Изабране песме, Београд 1979; Ђорђе Деспић, Порекло песме, Зрењанин 
2008. Часлав Ђорђевић, У мрежи симбола, Београд 2002; Зоран Мишић, Критика песничког 
искуства, Београд 1996; Љубомир Симовић, Дупло дно, Београд 1983; Књижевно дијело 
Миодрага Павловића, Зборник радова (уредник Ј. Делић), Плужине 2004; Богдан А. Поповић, 
предговор (у књизи Поезија М. Павловића), Београд 1986; Песништво и књижевна мисао 
Миодрага Павловића, зборник радова (уредник Ј. Делић), Београд 2010; Павле Зорић, Врхови, 
Београд 1991. 

 

 



Савремени српски роман у контексту књижевне традиције 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: – 

Циљ предмета: Циљ предмета је да студенти уоче традицијски подтекст савременог српског 
романа. Стварање услова за очувања старе књижевности у наставним програмима језика и 
књижевности. 

Исход предмета: Студенти су оспособљени да уоче и разумеју традицијски подтекст дела и да 
примене понуђене интерпретативно-аналитичке модела на другим примерима. Оспособљеност 
за примену стечених знања у настави језика и књижевности. 

Садржај предмета  

Теоријска настава: Везе савремене књижевности са њеном традицијом. Контекстуализација 
тема, мотива, проблема, жанровских и стилских поступака карактеристичних за Библију и 
библијску књижевност у структури савременог српског романа. Дијалог и полемика са 
традицијом. Интертекстуални поступци: цитат, алузија, реминисценција, пародија и пастиш. 
Током предавања студенти ће на примерима модерних романа (Пешчаник Данила Киша, 
Хазарски речник Милорада Павића, Опсада цркве Светог Спаса Горана Петровића и Тесла 
портрет међу маскама Владимира Пиштала) и на својим примерима аналитички осмишљавати 
усвојен модел и укључити се у израду пројекта на заједнички одабраној и осмишљеној теми. 

Литература (избор текстова): „Српска књижевност и Свето писмо”, у: 26. научни састанак 
слависта у Вукове дане, Београд; Tekst u kontekstu. Prir. N. Milić. Beograd 1989; M. Zéraffa, Roman 
et société, Paris 1971; Intertekstualnost i intermedijalnost. Ur. Z. Maković, M. Medarić, D. Orajić, P. 
Pavličić. Zagreb 1988. N. Fraj, Veliki kod(eks), Beograd 1985; U. Eko, Granice tumačenja, Beograd 2001; 
Moderna teorija romana. Izbor, uvod i komentar M. Solar. Beograd 1979. Е. Морган Форстер, 
Аспекти романа. Пр.С. Кољевић. Нови Сад 2002. J. Delić, Hazarska prizma, Beograd 1991; R. 
Petrović, Rečnik vizantijske hristijanizacije, Beograd Kosovska Mitrovica 2004. 

 



Енглески језик А2.1 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Циљ предмета јесте да студенти утврде претходно стечено знање енглеског језика и даље 
унапређују знање вокабулара и граматике, као и да развијају језичке вештине обрађујући теме 
прилагођене предвиђеном нивоу знања.   

Исход предмета  

До краја курса студенти савладавају градиво покривено првом половином укупног броја лекција 
у уџбенику достижући ниво знања између нижег средњег (pre-intermediate) и средњег 
(intermediate) нивоа.   

Садржај предмета 

Практична настава: Вежбе 

Комбиновањем елемената традиционалног приступа и комуникативног метода, студенти се 
упознају са граматичким структурама и вокабуларом, те развијају језичке вештине слушања, 
читања, говора и писања кроз разноврсне вежбе.  

Тематске целине: слободно време, значајни догађаји из приватног живота, свакодневна рутина и 
посао, посебне прилике и празници, опис физичког изгледа и карактера, одмор и путовање, 
амбиције и снови.  

Граматичке јединице: упитне конструкције; Present Simple; Past Simple; модални глаголи should, 
can, have to; Present Continuous и Present Simple; Present Continuous са значењем будућности; 
компарација придева; конструкције са going to, planning to, would like to, would rather; 
конструкција са will; Present Perfect и Past Simple.  

Литература  

Cunningham, S. & Moor, P. (2005). New Cutting Edge. Pre-Intermediate. Students’ book, Workbook, 
Mini-dictionary. Longman: London.   

Cunningham, G. & Redstone, C. (2012). Face2face. 2nd edition. Pre-Intermediate. Students’ book, 
Workbook. CUP: Cambridge.  

Oxenden, C, Latham-Koenig, C. & Seligson, P. (2005). New English File. Pre-Intermediate. Students’ 
book, Workbook. OUP: Oxford.   

 



Енглески језик А2.2 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: Енглески језик А2.1 

Циљ предмета 

Циљ предмета јесте да студенти наставе да унапређују знање вокабулара и граматике, као и да 
развијају језичке вештине обрађујући теме прилагођене предвиђеном нивоу знања.   

Исход предмета  

До краја курса студенти савладавају градиво покривено другом половином укупног броја лекција 
у уџбенику достижући очекивани средњи ниво знања (intermediate).   

Садржај предмета 

Практична настава: Вежбе 

Комбиновањем елемената традиционалног приступа и комуникативног метода, студенти се 
упознају са граматичким структурама и вокабуларом, те развијају језичке вештине слушања, 
читања, говора и писања кроз разноврсне вежбе.  

Тематске целине: различите земље и културе, живот некад и сад, здравље, интересовања, 
предмети у свакодневној употреби, одговарајућа особа за посао, новац, имагинарне ситуације.   

Граматичке јединице: употреба чланова и квантификатора; модални глаголи may, might, will; 
конструкције са употребом садашњег времена и везника if, when, before; Past Continuous; 
конструкција used to; герунд; пасивне конструкције; Present Perfect Continuous, и Present Perfect 
Simple; Past Perfect; кондиционалне реченице.   

Литература  

Cunningham, S. & Moor, P. (2005). New Cutting Edge. Pre-Intermediate. Students’ book, Workbook, 
Mini-dictionary. Longman: London.   

Cunningham, G. & Redstone, C. (2012). Face2face. 2nd edition. Pre-Intermediate. Students’ book, 
Workbook. CUP: Cambridge.  

Oxenden, C, Latham-Koenig, C. & Seligson, P. (2005). New English File. Pre-Intermediate. Students’ 
book, Workbook. OUP: Oxford.   

 



Енглески језик Б1.1 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Циљ предмета је да, у контекстима које даје литература, студенти овладају вештинама читања, 
писања, слушања и говора на Б1 нивоу Заједничког европског оквира за живе језике, као и да на 
истом нивоу овладају вокабуларом и граматичким јединицама које обрађује литература. 

Исход предмета  

На крају курса студент би требало да уме да се (у контекстима које литература пружа) служи 
вештинама читања, писања, слушања и говора на Б1 нивоу Заједничког европског оквира за живе 
језике, и да на истом новоу уме да употреби вокабулар и граматичке јединице које су покривене 
литературом. 

Садржај предмета 

Практична настава: Вежбе 

Теме покривене у првих шест поглавља (модула) курса, а које дају контекст за вежбање вештина 
читања, писања, слушања и говора, обухватају: представљање себе и упознавање других, 
успомене, различите земље и поднебља, животне приче, планове за будућност, вести и медије. 

Граматичке јединице које се обрађују су: питања и кратки одговори, глаголска времена (Present 
Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect Simple, Present Perfect 
Continuous), конструкције за изражавање будућности, поређење придева са изражавањем 
суптилнијих разлика, пасив, први кондиционал. 

Литература  

Cunningham, S. & Moor, P. (2005). New Cutting Edge. Intermediate. Students’ book with Mini-
dictionary. Pearson: London.   

Cunningham, S. & Moor, P. (2005). New Cutting Edge. Intermediate. Workbook. Pearson: London. 

 



Енглески језик Б1.2 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: Енглески језик Б1.1 

Циљ предмета 

Циљ предмета је да, у контекстима које даје литература, студенти овладају вештинама читања, 
писања, слушања и говора на Б1 нивоу Заједничког европског оквира за живе језике, као и да на 
истом нивоу овладају вокабуларом и граматичким јединицама које обрађује литература. 

Исход предмета  

На крају курса студент би требало да уме да се (у контекстима које литература пружа) служи 
вештинама читања, писања, слушања и говора на Б1 нивоу Заједничког европског оквира за живе 
језике, и да на истом новоу уме да употреби вокабулар и граматичке јединице које су покривене 
литературом. 

Садржај предмета 

Практична настава: Вежбе 

Теме покривене у других шест поглавља (модула) курса, а које дају контекст за вежбање вештина 
читања, писања, слушања и говора, обухватају: друштвене контакте, важне проналаске и објекте, 
друштво и будућност, необичне приче, правила и слободе, дилеме и одлуке. 

Граматичке јединице које се обрађују су: изражавање спонтаних одлука и предвиђања, односне 
реченице, квантификатори, глаголска времена (Past Simple, Past Perfect), први, други и трећи 
кондиционал, неуправни говор, изражавање обавезе и дозволе у садашњости и прошлости. 

Литература  

Cunningham, S. & Moor, P. (2005). New Cutting Edge. Intermediate. Students’ book with Mini-
dictionary. Pearson: London.   

Cunningham, S. & Moor, P. (2005). New Cutting Edge. Intermediate. Workbook. Pearson: London. 

 



Енглески језик Б2.1 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: нема 

Циљ предмета  

Овладавање језичким вештинама на нивоу Б2.1, течно читање и разумевање релативно 
комплексних општих текстова, добро разумевање свакодневног говореног језика, овладавање 
вештином писања текстова на опште теме, усмено изражавање ставова и мишљења, разумевање 
елемената култура енглеског говорног подручја. 

Исход предмета  

Студент ће бити оспособљен да разуме главне идеје сложенијих текстова који се баве 
конкретним и апстрактним темама, да компетентно учествује у размени мишљења са 
говорницима чији је матерњи језик енглески, да износи своје ставове релативно течно и да 
продукује јасан и повезан писани текст на релативно велики број тема. 

Садржај предмета 

Практична настава:Вежбе 

Комбиновањем традиционалног приступа и комуникативног метода у оквиру курса се развијају 
све језичке вештине. Настава обухвата прву половину наставних јединица одабране литературе. 
Обрађују се теме прошлости и садашњости, породице и дома, постигнућа и изума, ума. Обрађују 
се следеће граматичке целине: понављање глаголских времена, помоћни глаголи, творба 
именица, герунда и придева, наративна глаголска времена, пасив, перфективна времена, 
чланови. 

Литература  

Cunningham, S. & P. Moor (2007). New Cutting Edge Upper-Intermediate. Student’s book, Workbook, 
Mini-dictionary. London: Longman.   

Crace, A. & Acklam, R. (2012). New Total English Upper-Intermediate. Student’s book, Workbook. 
London: Pearson.   

Soars, L. & Soars, J. (2006). New Headway Upper-Intermediate. Student’s book, Workbook. Oxford: 
Oxford University Press. 

 



Енглески језик Б2.2 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: Енглески језик Б2.1 

Циљ предмета  

Овладавање језичким вештинама на нивоу Б2.2, течно читање и разумевање релативно 
комплексних општих текстова, добро разумевање свакодневног говореног језика, овладавање 
вештином писања текстова на опште теме, усмено изражавање ставова и мишљења, разумевање 
елемената култура енглеског говорног подручја. 

Исход предмета  

Студент ће бити оспособљен да разуме главне идеје сложенијих текстова који се баве 
конкретним и апстрактним темама, да компетентно учествује у размени мишљења са 
говорницима чији је матерњи језик енглески, да износи своје ставове релативно течно и да 
продукује јасан и повезан писани текст на релативно велики број тема. 

Садржај предмета 

Практична настава: Вежбе 

Комбиновањем традиционалног приступа и комуникативног метода у оквиру курса се развијају 
све језичке вештине. Настава обухвата другу половину наставних јединица одабране литературе. 
Обрађују се теме животних успона и падова, ума, успеха и славе, комуникације међу људима, 
савремених достигнућа науке. Обрађују се следеће граматичке целине: релативне клаузе, герунд 
и инфинитив, модални глаголи, будућа глаголска времена, хипотетичке ситуације, управни и 
неуправни говор. 

Литература  

Cunningham, S. & P. Moor (2007). New Cutting Edge Upper-Intermediate. Student’s book, Workbook, 
Mini-dictionary. London: Longman.   

Crace, A. & Acklam, R. (2012). New Total English Upper-Intermediate. Student’s book, Workbook. 
London: Pearson.   

Soars, L. & Soars, J. (2006). New Headway Upper-Intermediate. Student’s book, Workbook. Oxford: 
Oxford University Press. 

 



Енглески језик Б2.3 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: Енглески језик Б2.2 

Циљ предмета 

Даљи развој кодне и комуникативне компетенције на енглеском језику на нивоу Б2.3 (по 
класификацији Савета Европе) и оспособљавање студената за разумевање различитих типова 
писаних и говорних текстова и њихове структуре као и за успешну комуникацију у различитим 
друштвеним ситуацијама. 

Исход предмета  

Студент ће бити оспособљен да разуме сложеније текстове који се баве конкретним и 
апстрактним темама, да препозна структуру неких основних типова текстова и у њима пронађе 
потребне информације, да учествује у разговору на разне теме, да у разговору затражи 
појашњења и да их разуме, да изрази своје мишљење и да га аргументује, а да при том 
употребљава разноврстан вокабулар и граматичке структуре. 

Садржај предмета 

Практична настава: Вежбе 

У оквиру предмета студенти практично развијају језичке вештине разумевања говорног језика, 
читања, усменог и писменог изражавања. Обрађују се граматичке и речничке јединице 
примерене наведеном нивоу уз употребу савремених наставних метода и расположивих 
средстава, уз обраду тематских целина из прве половине уџбеника. 

Литература  

Newbrook, J., Wilson, J. and Acklam, R. (2008). FCE Gold Plus. Coursebook and Exam Maximiser. 
Pearson Education, Harlow. 

Haines, S and Stewart, B. (2008). First Certificate Masterclass. Student’s book and Workbook OUP, 
Oxford. 

Longman Dictionary of Contemporary English. 5th ed. Pearson Education, Harlow. 

Oxford Advanced Learner’s Dictionary. 8th ed. OUP, Oxford. 

Macmillan English Dictionary for Advanced Learners. Macmillan Education, Oxford. 

 



Енглески језик Б2.4 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: Енглески језик Б2.3 

Циљ предмета 

Даљи развој кодне и комуникативне компетенције на енглеском језику на нивоу Б2.3 (по 
класификацији Савета Европе) и оспособљавање студената за разумевање различитих типова 
писаних и говорних текстова и њихове структуре као и за успешну комуникацију у различитим 
друштвеним ситуацијама. 

Исход предмета  

Студент ће бити оспособљен да разуме сложеније текстове који се баве конкретним и 
апстрактним темама, да препозна структуру неких основних типова текстова и у њима пронађе 
потребне информације, да учествује у разговору на разне теме, да у разговору затражи 
појашњења и да их разуме, да изрази своје мишљење и да га аргументује, а да при том 
употребљава разноврстан вокабулар и граматичке структуре. 

Садржај предмета 

Практична настава: Вежбе 

У оквиру предмета студенти практично развијају језичке вештине разумевања говорног језика, 
читања, усменог и писменог изражавања. Обрађују се граматичке и речничке јединице 
примерене наведеном нивоу уз употребу савремених наставних метода и расположивих 
средстава, уз обраду тематских целина из друге половине уџбеника. 

Литература  

Newbrook, J., Wilson, J. and Acklam, R. (2008). FCE Gold Plus. Coursebook and Exam Maximiser. 
Pearson Education, Harlow. 

Haines, S and Stewart, B. (2008). First Certificate Masterclass. Student’s book and Workbook OUP, 
Oxford. 

Longman Dictionary of Contemporary English. 5th ed. Pearson Education, Harlow. 

Oxford Advanced Learner’s Dictionary. 8th ed. OUP, Oxford. 

Macmillan English Dictionary for Advanced Learners. Macmillan Education, Oxford. 

 



Француски језик А1.1 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов:   уписан један од студијских програма на Филозофском факултету  

Циљ предмета:  

Стицање основних језичких вештина и основне комуникативне компетенције француског језика. 

Исход предмета  

Студенти  су у стању да поздраве и да се представе на француском, као и да представе неког. 
Могу да позову и да одговоре на позив. 

Садржај предмета 

Практична настава 

Комуникативна компетенција: Поздрављање. Представљање. Израђавање личног става. 
Коришћење формулара. Позивање и одговор на позив. 

Култура и цивилизација: Основни појмови о Француској и другим франкофоним земљама. 

Граматика: Презент правилних и најчешћих неправилних глагола. Члан (одређени, неодређени и 
сажети). Број. Род. Постављање питања. Негација. Личне заменице (ненаглашене и наглашене). 

Лексика: Најчешће употребљаване речи у свакодневној комуникацији. 

Разумевање звучног записа и писаног текста. Усмено и писмено изражавање на елементарном 
нивоу. 

Литература  

Girardet, J. et Pécheur, J., Campus 1, CLE International, Paris, метода за учење француског језика 

М. Папић, Граматика француског језика. 

 

 



Француски језик А1.2 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов:  Одслушан/положен испит из Француског језика – почетни курс I (A1.1) 

Циљ предмета:  

Стицање језичких вештина и развијање језичке и комуникативне компетенције на нивоу А1 
учења француског језика. 

Исход предмета  

Студенти владају комуникативном компетенцијом француског језика на нивоу А1 европског 
језичког оквира. 

Садржај предмета 

Практична настава 

Комуникативна компетенција: изражавање слагања и неслагања. Изражавање података о 
личном животу. Сналажење у простору и времену. Изражавање личног мишљења. 

Култура и цивилизација: свакодневни живот у Француској. Градови у Француској. Празници. 
Сликарство. Музика. 

Граматика: Passé composé. Показни и присвојни придеви.  Предлози. Презент индикатива и 
императива повратних глагола. Изражавање времена. Изражавање циља, узрока, последице и 
опозиције. 

Лексика: најчешће употребљаване речи које се односе на околину, породицу, свакодневни 
живот.  

Разумевање звучног записа и писаног текста. Усмено и писмено изражавање на нивоу А1. 

Литература  

  

Girardet, J. et Pécheur, J., Campus 1, CLE International, Paris, метода за учење француског језика 

М. Папић, Граматика француског језика. 

 

 



Француски језик А2.1 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов:  Одслушан/положен испит из Француског језика –  почетни курс II (A1.2) или 

               владање француским језиком на нивоу А1 европског језичког оквира (провера тестом на  

               почетку године). 

Циљ предмета:  

Подизање нивоа језичких вештина и развијање језичке и комуникативне компетенције на ниво 
А2 европског језичког оквира. 

Исход предмета  

Студенти у потпуности владају комуникативном компетенцијом  на нивоу А1 европског језичког 
оквира, као и појединим елементима комуникативне компетенције на нивоу  А2 европског 
језичког оквира. 

Садржај предмета 

Практична настава 

Комуникативна компетенција: описивање прошлих догађаја. 

Култура и цивилизација: историја Француске. Исхрана у Француској. Географија Француске. 

Граматика: Passé Composé. Партитивни члан. Изражавање количине. 

Лексика: Речи које се користе за физичко и психолошко описивање људи, описивање ситуације, 
догађаја и околине. Описивање личних активности и доживљаја. Изражавање трајања. 

Разумевање звучног записа и писаног текста. Усмено и писмено изражавање оквирно на нивоу 
А2. 

Литература  

Flumian, C., Labascoule J., Lause C. et Royer C., Nouveau Rond-Point 1, Maison des langues, Paris, 
метода за учење француског језика 

М. Папић, Граматика француског језика. 

 

 



Француски језик А2.2 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов:  Од слушан/положен испит из Француског језика – нижи средњи I (A2.1) 

Циљ предмета:  

Подизање нивоа језичких вештина и развијање језичке и комуникативне компетенције на ниво 
А2 европског језичког оквира. 

Исход предмета  

Студенти владају комуникативном компетенцијом француског језика на нивоу  А2 европског 
језичког оквира. 

Садржај предмета 

Практична настава 

Комуникативна компетенција: Коментар новинских чланака. Изражавање жеље, обавеза, 
забрана. Давање и тражење дозволе. Тражење информација у научним текстовима. 

Култура и цивилизација: Књижевност. Медији у Француској. Французи и здравље. Исхрана у 
Француској. Живот у франкофоним земљама.  

Граматика: Изражавање будућности. Заменице директног и индиректног објекта. Просте 
релативне заменице. Прилози. Партитивни члан. Présent progressif et passé récent. Компарација 
придева.  

Лексика: Изражавање навика и уобичајених радњи. Речи из домена разних професионалних 
активности. Речник из домена здравља. 

Разумевање звучног записа и писаног текста. Усмено и писмено изражавање на нивоу А2. 

Литература  

Flumian, C., Labascoule J., Lause C. et Royer C., Nouveau Rond-Point 1, Maison des langues, Paris, 
метода за учење француског језика 

М. Папић, Граматика француског језика. 

 



Француски језик Б1.1 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов:  Владање француским језиком на нивоу А2 европског језичког оквира (провера тестом на  

               почетку године). 

Циљ предмета:  

Подизање нивоа језичких вештина и развијање језичке и комуникативне компетенције на ниво 
Б1 европског језичког оквира. 

Исход предмета  

Студенти у потпуности владају комуникативном компетенцијом  на нивоу А2 европског језичког 
оквира. 

Садржај предмета 

Практична настава 

Комуникативна компетенција: описивање прошлих догађаја. Живот у граду. 

Култура и цивилизација: историја Француске. Исхрана у Француској. Географија Француске. 

Граматика: Passé Composé/Imparfait. Партитивни члан. Изражавање количине. Кондиционал. 

Лексика: Речи које се користе за физичко и психолошко описивање људи, описивање ситуације, 
догађаја и околине. Описивање личних активности и доживљаја. Изражавање трајања. 

Разумевање звучног записа и писаног текста. Усмено и писмено изражавање оквирно на нивоу 
Б1. 

Литература  

Flumian, C., Labascoule J., Lause C. et Royer C., Nouveau Rond-Point 2, Maison des langues, Paris, 
метода за учење француског језика 

М. Папић, Граматика француског језика. 

 



Француски језик Б1.2 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов:  Одслушан/положен испит из Француског језика – средњи I (Б1.1) 

Циљ предмета:  

Подизање нивоа језичких вештина и развијање језичке и комуникативне компетенције на ниво 
B1 европског језичког оквира. 

Исход предмета  

Студенти владају комуникативном компетенцијом француског језика на нивоу A2 и појединим 
елементима нивоа Б1 европског језичког оквира. 

Садржај предмета 

Практична настава 

Комуникативна компетенција: Коментар новинских чланака. Изражавање жеље, обавеза, 
забрана. Давање и тражење дозволе. Тражење информација у научним текстовима. 

Култура и цивилизација: Књижевност. Медији у Француској. Французи и здравље. 

Граматика: Изражавање будућности. Сибжонтив. Релативна заменица: dont. Плускамперфекат. 
Заменице директног и индиректног објекта. 

Лексика: Изражавање навика и уобичајених радњи. Речи из домена разних професионалних 
активности. Речник из домена здравља. 

Разумевање звучног записа и писаног текста. Усмено и писмено изражавање на нивоу Б1. 

Литература  

Flumian, C., Labascoule J., Lause C. et Royer C., Nouveau Rond-Point 2, Maison des langues, Paris, 
метода за учење француског језика 

М. Папић, Граматика француског језика. 

 



Италијански језик А1.1 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: уписан одговарајући студијски програм 

Циљ предмета разумевање и употреба италијанског језика у свакодневним приликама; 
представити себе и друге, дати о себи и другима основне податке (порекло, адресу, телефон,...), 
тражити сличне податке и информације.  

Исход предмета Оспособљавање студената за комуникацију на италијанском језику у складу са 
дескрипторима за А1 ниво Заједничког европског референтног оквира. 

Садржај предмета 

Практична настава (0+4) – састоји се од вежби из морфосинтаксе (0+2), лекторских вежби (0+1) 
и вежби обраде текста и говора (0+1). 

 

Вежбе из морфосинтаксе: Италијански алфабет. Акценат. Појам дифтонга, трифтонга и хијата. 
Elisione, troncamento. Род и број именица и придева. Одређени и неодређени члан. Предлози и 
спајање предлога сa одређеним чланом. Заменице: личне заменице у функцији субјекта, 
ненаглашене и наглашене личне заменице у функцији директног објекта. Повратне заменице. 
Показни придеви и заменице (questo, quello). Посесивни придеви и заменице. Речце ci, ne. 
Правилни глаголи све 3 конjунгације у презенту (indicativo presente). Модални глаголи: volere, 
potere, dovere. Неправилни глаголи: fare, dare, stare, andare, sapere, venire, uscire, dire, bere, 
piacere, dispiacere. Прилози за место, време, начин. Основни и редни бројеви до 1000.  

 

Лекторске вежбе: оспособљавање студената за коректан изговор речи и реченица; усмено  и 
писмено разумевање кратких и елементарних  италијанских текстова са освртом на елементе 
италијанске културе и цивилизације (основни појмови о италијанској географији, италијанским 
градовима, свакодневним навикама Италијана и типичном начину исхране). 

Вежбе обраде текста и говора: препознавање облика и садржаја усвојених у спровођењу  
оквирног програма и писање састава на задату тему. 

Литература  

Основни приручници: L. Ziglio- G. Rizzo, L'espresso 1, Firenze 2001 

                                      S. Nocchi, Grammatica pratica della lingua italiana, Firenze 2001 

Додатна литература: С. Модерц, Граматика италијанског језика, Београд 2006.  

                                     И.Клајн, Италијанско српски речник, Београд 1996.  

 



Италијански језик А1.2 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: одслушан/ положен испит из Италијанског језика А1.1 

Циљ предмета Разумевање и употреба фреквентних реченица у разним приликама ( у јавном и 
приватном животу). Комуницирање у простим и рутинским ситуацијама. Писање кратких и 
једноставних текстова у циљу комуникације, интеракције и описивања. 

Исход предмета Оспособљавање студената за комуникацију на италијанском језику у складу са 
дескрипторима за А1 ниво Заједничког европског референтног оквира. 

Садржај предмета 

Практична настава (0+4) – састоји се од вежби из морфосинтаксе (0+2), лекторских вежби (0+1) 
и вежби обраде текста и говора (0+1). 

 

Вежбе из морфосинтаксе: Посесивни придеви и заменице. Компарација придева: компаратив и 
суперлатив (релативини и апсолутни). Неодређени придеви и заменице. Заменице: наглашене и 
ненаглашене личне заменице у функцији индиректног објекта. Повратни глаголи. Безлична 
форма.Прошла времена passato prossimo и imperfetto (облици и употреба).  Кондиционал прости 
(облици). Основни и редни бројеви преко 1000.  

 

Лекторске вежбе: Увежбавање изговора речи и реченица, усмено и писмено изражавање на 
италијанском језику уз коришћење једноставних текстова са елементима италијанске културе и 
цивилизације који се односе на савремени живот (становање, одевање, слободно време, спорт).  

 

Вежбе обраде текста и говора: препознавање облика и садржаја усвојених у спровођењу  
оквирног програма и писање састава на задату тему. 

Литература  

Основни приручници: L. Ziglio- G. Rizzo, L'espresso 1, Firenze 2001 

                                      L. Ziglio- G. Rizzo, L'espresso 2, Firenze 2001 

                                      S. Nocchi, Grammatica pratica della lingua italiana, Firenze 2001 

Додатна литература: С. Модерц, Граматика италијанског језика, Београд 2006.  

                                     И.Клајн, Италијанско српски речник, Београд 1996.  

 



Италијански језик А2.1 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: одслушан/ положен испит из Италијанског језика А1.2 

Циљ предмета  

Добро сналажење у једноставној комуникацији и израда кратких, тематски разноврсних текстова 
(опис искуства, догађаја у прошлости, опис будућности, исказивање снова, жеља, планова, и 
наредби). 

Исход предмета Оспособљавање студената за комуникацију на италијанском језику у складу са 
дескрипторима за А2 ниво Заједничког европског референтног оквира. 

Садржај предмета 

Практична настава (0+4) – састоји се од вежби из морфосинтаксе (0+2), лекторских вежби (0+1) 
и вежби обраде текста и говора (0+1). 

 

Вежбе морфосинтаксе: Употреба прошлих времена (imperfetto и passato prossimo).Футур 
(облици и употреба). Релативне заменице. Императив (облици и употреба). Императив са 
здруженим заменицама. Кондиционал прости (различите употребе). 

Лекторске вежбе: Увежбавање изговора речи и реченица, усмено и писмено изражавање на 
италијанском језику уз коришћење једноставних текстова са елементима италијанске културе и 
цивилизације који се односе на савремени живот (опис личности и карактера, активности у 
слободно време, одлазак у биоскоп и позориште, посета музеју, здрава исхрана и прехрамбене 
навике, људско тело, здравље и спорт).  

 

Вежбе обраде текста и говора: препознавање облика и садржаја усвојених у спровођењу  
оквирног програма и писање састава на задату тему. 

Литература  

Основни приручници: L. Ziglio- G. Rizzo, L'espresso 2, Firenze 2001 

                                      S. Nocchi, Grammatica pratica della lingua italiana, Firenze 2001 

Додатна литература: С. Модерц, Граматика италијанског језика, Београд 2006.  

                                     И.Клајн, Италијанско српски речник, Београд 1996.  

 



Италијански језик А2.2 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: одслушан/ положен испит из Италијанског језика А2.1 

Циљ предмета  

Rазумевање главне мисли комплексних текстова са конкретним и апстрактним темама. 

Добро сналажење у комуникацији са говорницима италијанског језика и изради кратких, 
тематски разноврсних текстова.  

Исход предмета Оспособљавање студената за комуникацију на италијанском језику у складу са 
дескрипторима за А2 ниво Заједничког европског референтног оквира. 

Садржај предмета 

Практична настава (0+4) – састоји се од вежби из морфосинтаксе (0+2), лекторских вежби (0+1) 
и вежби обраде текста и говора (0+1). 

 

Вежбе из морфосинтаксе: Увођење хипотетичних реченица (први тип). Прошла времена 
индикатива: trapassato prossimo, passato remoto (облици). Упоредна примена имперфекта, 
перфекта и осталих прошлих времена. Увод у слагање времена. Увођење конјунктива презента и 
прошлог времена (облици и основна употреба). Кондиционал прошли (облици и употреба). 

 

Лекторске вежбе: Увежбавање изговора речи и реченица, усмено и писмено изражавање на 
италијанском језику уз коришћење једноставних текстова са елементима италијанске културе и 
цивилизације који се односе на савремени живот (опис стамбеног простора, представљање 
пријатеља, комуникација у пословном контексту, опис живота у граду и на селу).  

Вежбе обраде текста и говора: препознавање облика и садржаја усвојених у спровођењу  
оквирног програма и писање састава на задату тему. Неговање разноврсне лексике у усменом и 
писменом изражавању на италијанском језику, 

Литература  

Основни приручници: L. Ziglio- G. Rizzo, L'espresso 2, Firenze 2001 

                                       L. Ziglio- G. Rizzo, L'espresso 3, Firenze 2001 

                                      S. Nocchi, Grammatica pratica della lingua italiana, Firenze 2001 

Додатна литература: С. Модерц, Граматика италијанског језика, Београд 2006.  

                                     И.Клајн, Италијанско српски речник, Београд 1996.  

 



ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК Б1.1 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: Одслушан / положен испит из Италијанског језика А2.2/ познавање италијанског језика  
(савладан А2 ниво Заједничког европског референтног оквира) 

Циљ предмета Rазумевање разноврсних текстова било конкретног, било апстрактног садржаја. 

Исход предмета Оспособљавање студената за комуникацију на италијанском језику у складу са 
дескрипторима за Б1 ниво Заједничког европског референтног оквира. Комуницирање у 
сложенијим ситуацијама са италијанским говорницима. Писмено изражавање на основу ширег 
избора тема. 

Садржај предмета 

Практична настава за Италијански језик Б1.1 (0+4) састоји се од вежби из морфосинтаксе (0+2), 
лекотрских вежби (0+1), и вежби обраде текста и говора (0+1). 

 

Вежбе из морфосинтаксе: Ревизија времена и начина. Слагање времена у целости. Конјунктив 
имперфекта и плусквамперфекта (облици и употреба). Посебни облици компарације придева.  

 

Лекторске вежбе: оспособљавање студената за усмено и писмено излагање садржаја и 
коментара на разноврсне тематике из историје италијанске књижевности од XIX века до 
данашњих дана као и на попратне културне и цивилизацијске појаве (утицај медија и реклама, 
облици савремене комуникације, промењена улога породице). 

 

Вежбе обраде текста и говора: тумачење и анализа изворних текстова (говорних и писаних), 
стимулисање писменог и усменог изражавања.  

 

 

Литература  

Основни приручник:  L. Ziglio- G. Rizzo, L'espresso 3, Firenze 2001 

 

Додатна литература :   

G. Patota, Grammatica di riferimento della lingua italiana per   stranieri, Firenze 2003 

N. Zingarelli, Vocabolario della lingua italiana, Bologna 2004  

И.Клајн, Италијанско српски речник, Београд 1996  

 



ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК Б1.2 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: Одслушан/ положен испит из Италијанског језика Б1.1 

Циљ предмета 

Rазумевање главне мисли комплексних текстова са конкретним и апстрактним темама. Вођење 
течне конверзације са италијанским саговорницима о друштвеним и професионалним темама. 

Исход предмета  

Оспособљавање студената за комуникацију на италијанском језику у складу са дескрипторима за 
Б1 ниво Заједничког европског референтног оквира. Комуницирање у сложенијим ситуацијама са 
италијанским говорницима. Састављање јасних и сложених текстова, структурално и кохерентно 
добро повезаних. 

Садржај предмета 

Практична настава за предмет Италијански језик Б1.2 (0+4) састоји се од вежби морфосинтаксе 
(0+2), лекотрских вежби (0+1), и вежби обраде текста и говора (0+1). 

 

Вежбе морфосинтаксе: Герунд прошли. Инфинитив прошли. Хипотетичне реченице у целости. 
Директни и индиректни говор. Увежбавање слагања времена. Пасив.  

 

Лекторске вежбе: Неговање разноврсне лексике у усменом и писменом изражавању на 
италијанском језику, иначе и у циљу усвајања основне терминологије из разних области 
савремене италијанске културе (екологија, међуљудски односи, здрава храна и генетски 
модификована исхрана, опис туристичких места у Италији, италијанска гастрономија). 

  

Вежбе обраде текста и говора: тумачење и анализа изворних текстова (говорних и писаних), 
стимулисање писменог и усменог изражавања.  

Литература  

Основни приручник: L. Ziglio- G. Rizzo, L'espresso 3, Firenze 2001 

Додатна литература: G.. Patota, Grammatica di riferimento della lingua italiana per stranieri, Firenze 
2003                      

          N. Zingarelli, Vocabolario della lingua italiana, Bologna 2004  

          И.Клајн, Италијанско српски речник, Београд 1996 

 



Мађарски језик А1.1 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: - 

Циљ предмета 

Циљ предмета је да се студенти упознају са карактеристикама мађарског језика, да науче 
изговор мађарских гласова и да читају мађарске текстове као и да буду у стању да обаве 
најосновнију комуникацију на мађарском језику. 

 

Исход предмета  

Студенти по завршетку курса треба да разумеју и да се оспособе да врше најосновнију 
комуникацију на мађарском језику. 

 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Практична настава: 

Теме покривене у првих пет поглавља курса, а које дају контекст за вежбање вештина читања, 
писања, слушања и говора. Теме обухватају: поздрављање, упознавање, представљање, основно 
сналажење у простору, куповина, боје, попуњавање једноставних личних обарзаца. 

Студентима се предочава генолошка и типолошка различитост између српског и мађарског 
језика, аглутинативо својство мађарског језика.  

Граматичке јединице које се обрађују су: гласови у мађарском језику, значај дужине гласова, 
принцип хармоније самогласника, реченице са именским предикатом, чланови, основни 
прилози за место, постпозиције, месни падежни наставци, акузатив, основни и редни бројеви, 
коњугација глагола субјекатске промене, мхожина именских речи, датив, глаголски префикси, 
придеви, боје, изражавање присвојног односа (једнини), потенцијал (глаголи на –hat) у 
мађарском језику. 

 

Литература  

Halló, itt Magyarország I., Akadémiai Kiadó, Budapest, 1992. 
Ференц Баги: Мађарски језик, Институт за мађарски језик, књижевност и хунгаролошка 
истраживања, Нови Сад, 1990. 
Андрић Едита: Лексикологија и морфологија мађарског језика. Филозофски факултет – Одсек за 
хунгарологију, Нови Сад, 2003. 

 



Мађарски језик А1.2 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: Положен испит из предмета А1.1. или тест одговарајућег нивоа 

Циљ предмета 

Циљ предмета је да се студенти упознају са карактеристикама мађарског језика, да науче 
изговор мађарских гласова и да читају мађарске текстове као и да буду у стању да обаве 
најосновнију комуникацију на мађарском језику. 

 

Исход предмета  

Студенти по завршетку курса треба да разумеју и да се оспособе да врше најосновнију 
комуникацију на мађарском језику. 

 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Практична настава: 

Теме покривене у следећих пет поглавља курса, а које дају контекст за вежбање вештина читања, 
писања, слушања и говора. Теме обухватају: стан и становање, успостављање формалне 
комуникације, колико има сати, изражавање временског односа, делови тела, посета лекару, 
облачење, лична хигијена, посете, сналажење у саобраћају, распоред дневних акривности.  

Граматичке јединице које се обрађују су: основи прилози за место, месни падежни наставци; 
инесив, супересив, као и акузатив, илатив и сублатив, конјугација глагола објекатске промене у 
множини, елатив и делатив, адесив, аблатив, и датив, глаголски префикси, темпорал, ред речи 
глаголских префикса, присвојни лични наставци, изражавање присвојних односа (у множини), 
инструментал, прошло време (субјектска и објекатска промена) у мађарском језику. 

 

Литература  

Halló, itt Magyarország I., Akadémiai Kiadó, Budapest, 1992. 
Ференц Баги: Мађарски језик, Институт за мађарски језик, књижевност и хунгаролошка 
истраживања, Нови Сад, 1990. 
Андрић Едита: Лексикологија и морфологија мађарског језика. Филозофски факултет – Одсек за 
хунгарологију, Нови Сад, 2003. 

 

 



Мађарски језик А2.1 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: Положен испит из предмета А1.2. или тест одговарајућег нивоа 

Циљ предмета 

Циљ предмета је да се студенти још боље упознају са карактеристикама мађарског језика, да 
утврде претходно знање мађарског језика, да науче изговор мађарских гласова и да читају 
мађарске текстове као и да буду у стању да обаве најосновнију комуникацију на мађарском 
језику, да даље уче вокабулар и граматику и развијају језичке вештине, обрађујући теме 
прилагођене њиховом нивоу знања.  

Исход предмета  

Добивши основна знања из граматике мађарског језика стварају се предуслови за могућност 
обављања основне усмене и писмене комункикације на мађарском језику. 

 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Практична настава: 

Теме покривене у следећих пет поглавља курса, односно следећих пет лекција из уџбеника, а 
које дају контекст за вежбање вештина читања, писања, слушања и говора. Теме обухватају: 
родбински називи у мађарском језику, куповина, у ресторану: назив јела и пића, намештај и 
уређење стана, градови, знаменитости градова, животиње, природне појаве, спорт, канцеларија, 
канцеларијски намештај, професионална оријентација. 

Граматичке јединице које се обрађују су: знак за множину поседа, објекатска конјугација глагола, 
инструментал, личне заменице у падежима, зависне месне реченице, показне заменице у 
падежима, прилози за начин, прошло време глагола, наставак –lak/lek, временске реченице, 
компарација придева, присвојне заменице, императив, индиректни говор, будуће време 

 

Литература  

Halló, itt Magyarország I., Akadémiai Kiadó, Budapest, 1992. 
Ференц Баги: Мађарски језик, Институт за мађарски језик, књижевност и хунгаролошка 
истраживања, Нови Сад, 1990. 
Андрић Едита: Лексикологија и морфологија мађарског језика. Филозофски факултет – Одсек за 
хунгарологију, Нови Сад, 2003. 

 



Мађарски језик А2.2 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: Положен испит из предмета А2.1. или тест одговарајућег нивоа 

Циљ предмета 

Циљ предмета је да се студенти упознају са карактеристикама мађарског језика, да науче 
изговор мађарских гласова и да читају мађарске текстове као и да буду у стању да обаве 
најосновнију комуникацију на мађарском језику. 

 

Исход предмета  

Усвајање граматичких јединица и знања везаних за формирање озбиљнијих текстова. Стварају се 
предуслови за комуникаицију на вишем, напредном нивоу. 

 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Практична настава: 

Теме покривене преосталих пет поглавља књиге, а које дају контекст за вежбање вештина 
читања, писања, слушања и говора. Теме обухватају: путовања, летовање, зимовање, празници, 
годишњице, прославе, куповина, распродаје, позориште, биоскоп, градски саобраћај, упутства за 
долађење на одредиште, саобраћајни прописи, проналажење изгубљених ствари. 

Граматичке јединице које се обрађују су: зависне речеинце, упућивачке речи и везници, 
конјугација инфинитива, узрочне реченице, упитна речца »–е«, конструкције са модалним 
глаголима, саставне независне реченице, субјекатске и објекатске зависне реченице, 
кондиционал глагола, раставне независне реченице, експликативне зависне реченице, жељне 
реченице, каузативни глаголи, глаголски придеви и прилози, суфикси за грађење речи. 

Литература  

Halló, itt Magyarország I., Akadémiai Kiadó, Budapest, 1992. 
Ференц Баги: Мађарски језик, Институт за мађарски језик, књижевност и хунгаролошка 
истраживања, Нови Сад, 1990. 
Андрић Едита: Лексикологија и морфологија мађарског језика. Филозофски факултет – Одсек за 
хунгарологију, Нови Сад, 2003. 

 



Мађарски језик Б1.1 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: положен квалификациони тест са одговарајућим бројем бодова или положен испит 
Мађарски језик А2.2. 

Циљ предмета 

Циљ предмета је да у контекстима које даје литература студенти овладају вештинама читања, 
писања, слушања и говора на Б1.1 нивоу Заједничког европског оквира за живе језике, као и да 
на истом нивоу овладају вокабуларом и граматичким јединицама које обрађује литература. 

 

Исход предмета  

На крају курса студент би требало да уме да се (у контекстима које литература пружа) служи 
вештинама читања, писања, слушања и говора на Б1 нивоу Заједничког европског оквира за живе 
језике, и да на истом новоу уме да употреби вокабулар и граматичке јединице које су покривене 
литературом. 

 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Практична настава: 

Теме покривене у првих пет поглавља курса, а које дају контекст за вежбање вештина читања, 
писања, слушања и говора. Теме обухватају: представљање себе и упознавање других, успомене, 
разговор о биографији својој и познатих личности, животне приче, планови за будућност, 
сналажења на јавним местима (банка, пошта), у саобраћајним ситуацијама (знаци, прекршаји, 
конверзација са саобраћајном полицијом итд.).  
Граматичке јединице које се обрађују су: заменице (посебно односне, реципрочне и повратне), 
употреба и правопис датума, компарација придева и прилошке одредбе за начин који се граде 
од компаратива придева, присвојни знак –é, изражавање упоређивања и одређивање степена и 
мере, императив глагола. 

 

Литература  

Halló, itt Magyarország II., Akadémiai Kiadó, Budapest, 1992. 
Андрић Едита: Лексикологија и морфологија мађарског језика. Филозофски факултет – Одсек за 
хунгарологију, Нови Сад, 2003. 

Андрић Едита: Структура синтагми и реченица у савременом мађарском језику. Филозофски 
факултет – Одсек за хунгарологију, Нови Сад, 2008. 

 



Мађарски језик Б1.2 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: одслушан предмет Мађарски језик Б1.1. 

Циљ предмета 

Циљ предмета је да у контекстима које даје литература студенти овладају вештинама читања, 
писања, слушања и говора на Б1.2 нивоу Заједничког европског оквира за живе језике, као и да 
на истом нивоу овладају вокабуларом и граматичким јединицама које обрађује литература. 

 

Исход предмета  

На крају курса студент би требало да уме да се (у контекстима које литература пружа) служи 
вештинама читања, писања, слушања и говора на Б1 нивоу Заједничког европског оквира за живе 
језике, и да на истом новоу уме да употреби вокабулар и граматичке јединице које су покривене 
литературом. 

 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Практична настава 

Теме покривене у других пет поглавља курса, а које дају контекст за вежбање вештина читања, 
писања, слушања и говора обухватају: друштвени контакти, лечење (амбулантно и болничко), 
разговор о верским и државним празницима (обичаји и начин прославе), временске прилике, 
путовања, прописи у вези са путовањима (осигурање, царина итд.), важни проналасци и објекти, 
необичне приче, правила и слободе, дилеме и одлуке.  
Граматичке јединице које се обрађују су: релативне глаголске основе испред императива, и 
неправилни облици, одређена коњугација интранзитивних глагола, индиректни говор, будуће 
време глагола, узрочне зависне реченице, употреба императивног облика глагола у сложеним 
реченицама, изражавање намене, употреба инфинитива уз модалне глаголе и придевске 
предикате. 

 

Литература  

Halló, itt Magyarország II., Akadémiai Kiadó, Budapest, 1992. 
Андрић Едита: Лексикологија и морфологија мађарског језика. Филозофски факултет – Одсек за 
хунгарологију, Нови Сад, 2003. 

Андрић Едита: Структура синтагми и реченица у савременом мађарском језику. Филозофски 
факултет – Одсек за хунгарологију, Нови Сад, 2008. 

 



Мађарски језик Б2.1 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: резултат са дијагностичког теста пре почетка наставе или положени испити средњег нивоа 
Б1.2.   

Циљ предмета 

Овладавање језичким вештинама на нивоу Б2.1 (класификација Савета Европе), течно читање и 
добро разумевање релативно комплексних општих текстова, добро разумевање свакодневног 
говорног језика, овладавање вештином писања краћих текстова на опште теме, усмено 
изражавање мишљења, ставова, планова и жеља, разумевање елемената културе мађарског 
говорног подручја (историја, обичаји, празници, друштвено уређење, медији, поткултуре) 

Исход предмета  

Студент ће бити оспособљен да разуме главне идеје сложенијих текстова који се баве 
конкретним и апстрактним темама, укључујући и специјализоване садржаје из области своје 
струке, да компетентно учествује у размени мишљења са говорницима чији је матерњи језик 
мађарски, да износи своје ставове релативно течно и без напора и да продукује јасан и повезан 
писани текст на релативно велики број тема. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Практична настава: 

Студенти се упознају са граматичким структурама и вокабуларом мађарског језика кроз 
разноврсне вежбе у којима су подједнако заступљене све језичке вештине. Поред тога, студенти 
се упознају са аспектима мађарске културе. Настава обухвата пет јединица наведене литературе. 

Теме: разговор о кваровима на аутомобилу и апарата у кући, поправка истих, разговор о спорту, 
честитке поводом разних догађаја (имендана, поводом венчања, рођења детета, унапређења), 
огласи и оглашавање, разговори у вези са огласима, интервјуи, разговори око запошљавања и 
однос са претпостављенима, жалбе, молбе, учтиво обраћање у кондиционалу. 
Граматика: изражавање узрочних односа, употреба конструкција са инфинитивом, контрукција 
„szokott + ni“ са и без модалног глагола, саставне независно сложене реченице, експликативне и 
закључне зависне реченице, кондиционал садашњи и прошли, субјекатска и објекатска 
коњугација у кондиционалу, супротне независне реченице 

Литература  

Halló, itt Magyarország II., Akadémiai Kiadó, Budapest, 1992. 
Андрић Едита: Лексикологија и морфологија мађарског језика. Филозофски факултет – Одсек за 
хунгарологију, Нови Сад, 2003. 

Андрић Едита: Структура синтагми и реченица у савременом мађарском језику. Филозофски 
факултет – Одсек за хунгарологију, Нови Сад, 2008. 

 



Мађарски језик Б2.2 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: резултат са дијагностичког теста пре почетка наставе или положени испити средњег нивоа 
Б2.1.   

Циљ предмета 

Овладавање језичким вештинама на нивоу Б2.1 (класификација Савета Европе), течно читање и 
добро разумевање релативно комплексних општих текстова, добро разумевање свакодневног 
говорног језика, овладавање вештином писања краћих текстова на опште теме, усмено 
изражавање мишљења, ставова, планова и жеља, разумевање елемената културе мађарског 
говорног подручја (историја, обичаји, празници, друштвено уређење, медији, поткултуре) 

Исход предмета  

Студент ће бити оспособљен да разуме главне идеје сложенијих текстова који се баве 
конкретним и апстрактним темама, укључујући и специјализоване садржаје из области своје 
струке, да компетентно учествује у размени мишљења са говорницима чији је матерњи језик 
мађарски, да износи своје ставове релативно течно и без напора и да продукује јасан и повезан 
писани текст на релативно велики број тема. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Практична настава: 

Студенти се упознају са граматичким структурама и вокабуларом мађарског језика кроз 
разноврсне вежбе у којима су подједнако заступљене све језичке вештине. Подизање нивоа 
комуникативне и језичке компетенције студената на основу преосталих пет јединица наведене 
литературе. 

Теме: афинитети и хобији, разонода и забава, разговор о изгубљеним и нађеним стварима, о 
куповини и услугама, изражавање задовољства и незадовољства, писање приватне и службене 
кореспонденције, описивање знаменитости градова, туристичке туре, упознавање са 
географским, историјским и културним знаменитостима Републике Мађарске, позивање и 
одлажење у госте, 

Граматика: супротне независне реченице, експликативне, узрочне, поредбене, допусне 
реченице, жељне реченице, прилози за место са заменичким карактеристикама, каузативни 
глаголи, глаголски придеви садашњи и девербалне именице на –ó/ő, глаголски придеви прошли, 
потенцијал глагола, глаголски прилози, суфикси за грађење именица, придева. 

 

Литература  

Halló, itt Magyarország II., Akadémiai Kiadó, Budapest, 1992. 
Андрић Едита: Лексикологија и морфологија мађарског језика. Филозофски факултет – Одсек за 
хунгарологију, Нови Сад, 2003. 

Андрић Едита: Структура синтагми и реченица у савременом мађарском језику. Филозофски 
факултет – Одсек за хунгарологију, Нови Сад, 2008. 

 



Немачки језик А1.1 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: Нема услова 

Циљ предмета 

Развијање комуникативне и социјално активне језичке компетенције. Упознавање културе и 
цивилизације земаља немачког говорног подручја. Развијање техника и стратегија за даље 
самостално учење језика. 

Исход предмета  

На крају курса студент би требало да уме да се служи вештинама читања, писања, слушања и 
говора на нивоу А1.1 Заједничког европског референтног језичког оквира, и да на истом нивоу 
уме да употреби вокабулар и граматичке јединице које су покривене литературом. Студент треба 
да разуме и користи познате свакодневне изразе и сасвим једноставне реченице из свакодневне 
комуникације (Уме да представи себе и друге, да пита за пут, тражи информације у хотелу, 
опише свој дан, итд.).  

Садржај предмета 

Практична настава 

Теме покривене у првих пет поглавља уџбеника, а које дају контекст за вежбање вештина 
читања, писања, слушања и говора обухватају: представљање, оријентација у граду, музика, 
слободно време и свакодневница, куповина, храна и пиће.  

Граматичке јединице које се обрађују су: личне заменице, презент, одређени и неодређени 
члан, модални глаголи.  

Литература  

1. Мüller, M. et al.: Optimal A1. Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache. Lehrbuch. Berlin, München: 
Langenscheidt, 2004. 

2. Мüller, M. et al.: Optimal A1. Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache. Arbeitsbuch. Berlin, München: 
Langenscheidt, 2004. 

3. Hering, Axel et. al: ем Übungsgrammatik: Deutsch als Fremdsprache. Ismaning: Max Hueber Verlag, 
2002.  

 



Немачки језик А1.2 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: Положен испит из предмета Немачки језик А1.1. 

Циљ предмета 

Развијање комуникативне и социјално активне језичке компетенције. Упознавање културе и 
цивилизације земаља немачког говорног подручја. Развијање техника и стратегија за даље 
самостално учење језика. 

Исход предмета  

На крају курса студент би требало да уме да се служи вештинама читања, писања, слушања и 
говора на нивоу А1.2 Заједничког европског референтног језичког оквира, и да на истом нивоу 
уме да употреби вокабулар и граматичке јединице које су покривене литературом. Студент треба 
да разуме и користи познате свакодневне изразе и једноставне реченице из свакодневне 
комуникације (Уме да испланира и опише путовање, да наведе просторије у стану и опише своје 
стан и собу, да напише разгледницу, разговара о здрављу и болести, да наведе делове одеће и 
води разговоре о куповини, да разуме временске прогнозе). 

Садржај предмета 

Практична настава 

Теме покривене у поглављима 6-11 уџбеника, а које дају контекст за вежбање вештина читања, 
писања, слушања и говора обухватају: учење језика, путовања, становање, посећивање, здравље, 
одећа.     

Граматичке јединице које се обрађују су: слагање предлога и падежа, перфекат, присвојне и 
показне заменице, повратни глаголи, претерит модалних глагола.  

Литература  

1. Мüller, M. et al.: Optimal A1. Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache. Lehrbuch. Berlin, München: 
Langenscheidt, 2004. 

2. Мüller, M. et al.: Optimal A1. Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache. Arbeitsbuch. Berlin, München: 
Langenscheidt, 2004.  

3. Hering, Axel et. al: em Übungsgrammatik Deutsch als Fremdsprache. Ismaning: Max Hueber Verlag, 
2002.  

 



Немачки језик А2.1 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: Положен испит из предмета Немачки језик A1.2 или квалификациони тест за ниво А2. 

Циљ предмета 

Развијање комуникативне и социјално активне језичке компетенције. Упознавање културе и 
цивилизације земаља немачког говорног подручја. Развијање техника и стратегија за даље 
самостално учење језика. 

Исход предмета  

На крају курса студент би требало да уме да се служи вештинама читања, писања, слушања и 
говора на нивоу А2.1 Заједничког европског референтног језичког оквира, и да на истом нивоу 
уме да употреби вокабулар и граматичке јединице које су покривене литературом. Студент уме 
да говори о школовању, свом блиском окружењу, даје описe градова и путовања, води 
једноставне разговоре. 

Садржај предмета 

Практична настава 

Теме покривене у првих пет поглавља уџбеника, а које дају контекст за вежбање вештина 
читања, писања, слушања и говора обухватају: Фрајбург, снови, на путовању, школовање, 
Берлин.     

Граматичке јединице које се обрађују су: заменица „man“, зависне реченице и везници, слаба и 
мешовита придевска деклинација, компаратив придева.  

Литература  

1. Мüller, M. et al.: Optimal A2. Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache. Lehrbuch. Berlin, München, 
Langenscheidt, 2004. 

2. Мüller, M. et al.: Optimal A2. Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache. Arbeitsbuch. Berlin, München, 
Langenscheidt, 2004.  

3. Hering, Axel et. al: em Übungsgrammatik Deutsch als Fremdsprache. Ismaning: Max Hueber Verlag, 
2002.  

 



Немачки језик А2.2 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: Положен испит из предмета Немачки језик А2.1. 

Циљ предмета 

Развијање комуникативне и социјално активне језичке компетенције. Упознавање културе и 
цивилизације земаља немачког говорног подручја. Развијање техника и стратегија за даље 
самостално учење језика. 

Исход предмета  

На крају курса студент би требало да уме да се служи вештинама читања, писања, слушања и 
говора на нивоу А2.2 Заједничког европског референтног језичког оквира, и да на истом нивоу 
уме да употреби вокабулар и граматичке јединице које су покривене литературом. Студент уме 
да опише особу и прича о својој породици, да разговоара о послу и опише своје занимање, 
земљу у којој живи, да упућује честитке и разговара на тему медији.  

Садржај предмета 

Практична настава 

Теме покривене у других шест поглавља уџбеника, а које дају контекст за вежбање вештина 
читања, писања, слушања и говора обухватају: живот у заједници, посао и занимање, 
иностранство, медији у свакодневном животу, домовина, честитање.     

Граматичке јединице које се обрађују су: односне реченице, глаголи и придеви као именице, 
темпоралне реченице, намерне реченице, императив.  

Литература  

1. Мüller, M. et al.: Optimal A2. Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache. Lehrbuch. Berlin, München: 
Langenscheidt, 2004. 

2. Мüller, M. et al.: Optimal A2. Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache. Arbeitsbuch. Berlin, München: 
Langenscheidt, 2004. 

3. Hering, Axel et. al: em Übungsgrammatik Deutsch als Fremdsprache. Ismaning: Max Hueber Verlag, 
2002.  

 



Немачки језик Б1.1 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: Положен испит из предмета Немачки језик А2.2 или квалификациони тест за ниво Б1 

Циљ предмета 

Развијање комуникативне и социјално активне језичке компетенције. Упознавање културе и 
цивилизације земаља немачког говорног подручја. Развијање техника и стратегија за даље 
самостално учење језика. 

Исход предмета  

На крају курса студент би требало да уме да се служи вештинама читања, писања, слушања и 
говора на нивоу Б1.1 Заједничког европског референтног језичког оквира, и да на истом нивоу 
уме да употреби вокабулар и граматичке јединице које су покривене литературом. Студент је у 
стању да се снађе у највећем броју ситуација са којима се сусреће током путовања на немачком 
говорном подручју. Јасно и смислено се изражава о познатим темама и областима личног 
интересовања. Може да говори о искуствима и доживљајима, да опише своје снове, наде и 
циљеве и образложи своје планове и ставове.   

Садржај предмета 

Практична настава 

Теме покривене у првих пет поглавља уџбеника, а које дају контекст за вежбање вештина 
читања, писања, слушања и говора обухватају: студирање у иностранству, разговор о моди и 
куповини, пословну комуникацију, упознавање са немачком културом, интеркултуралне односе.  

Граматичке јединице које се обрађују су: зависне реченице (последичне, допусне, упитне, 
релативне реченице), независне реченице, компарација придева, инфинитивне конструкције, 
претерит. 

Литература  

1. Мüller, M. et al.: Optimal B1. Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache. Berlin, München: 
Langenscheidt, 2004.  

2. Hall, Karin; Schеiner, B.: Übungsgrammatik für Fortgeschrittene. München: Max Hueber Verlag, 
2001.  

 



Немачки језик Б1.2 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: Положен испит из предмета Немачки језик Б1.1. 

Циљ предмета 

Развијање комуникативне и социјално активне језичке компетенције. Упознавање културе и 
цивилизације земаља немачког говорног подручја. Развијање техника и стратегија за даље 
самостално учење језика. 

Исход предмета  

На крају курса студент би требало да уме да се служи вештинама читања, писања, слушања и 
говора на нивоу Б1.2 Заједничког европског референтног језичког оквира, и да на истом нивоу 
уме да употреби вокабулар и граматичке јединице које су покривене литературом. Студент је у 
стању да се снађе у највећем броју ситуација са којима се сусреће током путовања на немачком 
говорном подручју. Јасно и смислено се изражава о познатим темама и областима личног 
интересовања. Може да говори о искуствима и доживљајима, да опише своје снове, наде и 
циљеве и образложи своје планове и ставове.   

Садржај предмета 

Практична настава 

Теме покривене у других шест поглавља уџбеника, а које дају контекст за вежбање вештина 
читања, писања, слушања и говора обухватају: разговор о уметности (описивање уметничких 
дела, припрема изложбе), медији (разумевање информација из новина, разговор о утицају 
телевезије и  других медија на човеков живот), храна и однос према храни, занимања у области 
социјалних делатности  (хуманитарне организације, лични ангажман), становање у старости и 
живот на улици, слободно време и место за одмор.    

Граматичке јединице које се обрађују су: деклинација именица, футур, ред речи у реченици, 
глаголи са рефлексивном заменицом, компарација придева, заменице и чланови, временске 
реченице, месни и временски прилози, плусквамперфекат.  

Литература  

1. Мüller, M. et al.: Optimal B1. Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache. Berlin, München: 
Langenscheidt, 2004.  

2. Hall, Karin; Schеiner, B.: Übungsgrammatiк  für Fortgeschrittene. München: Max Hueber Verlag, 
2001.  

 



Српски језик: основи језичке културе и писмености 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: / 

Циљ предмета: Систематизација знања о језичком стандарду и оспособљавање за креирање 
писаних и усмених текстова, диференцираних према тематици, намени, жанру, медију  

Исход предмета: Стицање компетенција за валидно конципирање разнородних 
функционалностилских исказа – ортоепски и ортографски узуси; уочавање и превазилажење 
најчешћих огрешења о норму на граматичком, лексичком и стилском нивоу; структурирање 
текста     

Садржај предмета 

Теоријска настава: 1. Стандардни језик – појам; норма; нормативни приручници. 2. Ортоепска и 
ортографска норма – правила дистрибуције акцената; правопис – фонолошки и 
морфофонолошки. 2.1. Систематизација правописних правила – проблеми и недоумице (велико 
слово; гласовне промене у правопису; интерпункција; скраћенице; акроними; састављено и 
растављено писање; транскрипција). 3. Морфолошко-синтаксичка норма – неправилности у 
области падежне проблематике, конгруенције, рекције и употребе глаголских облика; ред речи – 
положај енклитика. 4. Лексичка норма – семантичко-прагматичке неправилности 
(неодговарајућа лексика; плеоназми; таутологије; гомилање синонима и блискозначница; 
англицизми). 5. Текстуелна норма. 5.1. Преглед типова и врсте текстова – информативни, 
нормативни, аргументативни, инструктивни, наративни. 5.2. Врста текста и избор лексичких и 
граматичких средстава. 6. Стилска (жанровска) норма. 6.1. Језички варијетети према медијуму 
остварења (говор – писање). 6.2. Статус говореног и писаног језика. 6.3. Одлике типичног 
говореног / усменог и писаног језика. 6.3.1. Разговорни језик и разговорни стил; књижевни језик 
/ говор / стил. 7. Језик науке / научни стил. 8. Административни стил. 8.1. Бирократизација језика. 
9. Језик медија. 10. Прагматичка (контекстуална) норма. 10.1. Ословљавање и обраћање у 
писаном и усменом исказу. 10.2. Намеравано и протумачено значење.  

Практична настава (вежбе): Анализа жанровски различитих текстова, уочавање формално-
садржинских карактеристика и структуре текста; корекција супстандардних језички јединица; 
писани текст – вежба конципирања и структурирања разнородних функционалностилских врста.    

Литература: 

Ивић, Павле и др. Српски језички приручник. Београд: Београдска књига. 2004, 93–203. 

Клајн, Иван. Речник језичких недоумица. Нови Сад: Прометеј. 2007. 

Klikovac, Duška. Jezik i moć. Beograd: Biblioteka XX vek. 2008, 147–207. 

Mrazović, Pavica. Gramatika srpskog jezika za strance. Sremski Karlovci – Novi Sad: Izdavačka 
knjižarnica Zorana Stojanovića. 2009, 668–749. 

Пешикан, Митар, Јован Јерковић, Мато Пижурица. Правопис српскога језика. Нови Сад: Матица 
српска. 2010. 

Prćić, Tvrtko. Engleski u srpskom. Novi Sad: Zmaj. 2011, 24–51. 

Radovanović, Milorad. Sociolingvistika. Sremski Karlovci – Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana 
Stojanovića. 2003, 186–197. 

Радовановић, Милорад и др. Српски језик на крају века. Београд: Институт за српски језик САНУ – 
Службени гласник. 1996, 143–159. 

Речник српскога језика (ур. Николић, М.). Нови Сад: Матица српска. 2007. 

Subotić, Ljiljana i dr. Fonetika i fonologija: ortoepska i ortografska norma standardnog srpskog jezika. 
Novi Sad: Filozofski fakultet [Digitalna biblioteka]. 2012, 96–105. 

 



Основе академског писања 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: Нема 

Циљ предмета 

Студенти требаа да се упознају са поступцима који се примењују у истраживању, академском 
читању и писању, као и да овладају стручном терминологијом. 

Исход предмета  

Оспособљеност за писање основних облика стручних и научних радова и за исправно налажење, 
коришћење и навођење литературе. 

Садржај предмета 

Теоријска настава  

Избор теме академског рада и одређивање концепта и обима истраживања. Трагање за 
изворима и документацијом. Критичко читање и прављење бележака. План рада. Писање рада: 
избор језика и стила, кохерентност реченица и параграфа, граматичка коректност. Документарна 
подлога рукописа (фусноте). Техничка обрада рукописа. 

Практична настава 

Израда огледне библиографије, избор кључних речи, састављање резимеа, писање семинарског 
рада. 

Литература  

1.  М. Шамић, Како настаје научно дјело (одломци), Сарајево 1984. 

2. З. В. Поповић, Како написати и публиковати научно дело (одломци), Београд 1999. 

 



Поетика средњoвековне књижевности 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов:  

Циљ предмета: Овладавање знањем о основама поетике средњовековне књижевности  и 
упознавање са њеним главним жанровима. 

Исход предмета: Упознавање са основним особинама српске средњовековне књижевности и 
њено сагледавање у односу на византијски културни контекст. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: Увод: Опште одлике средњовековне књижевности. Проблеми проучавања. 
Периодизација. Приступи (текстологија и поетика). Основи поетике средњовековне 
књижевности: Жанрови и њихов међусобни однос: прозни, поетски и прелазни жанрови. Однос 
према ауторству. Општа места. Стилска средства. Византијска књижевност као извор српских 
књижевних традиција: Српска књижевност као део византијског комонвелта. Компаративни 
књижевни контекст: Византија, Бугарска, Русија. Старословенска књижевност: Почетак 
словенске писмености. Живот и рад Ћирила и Методија. Преводилачки и оригинални рад 
Солунске браће. Панонске легенде. Српске штампарије XV и XVI века.  

Практична настава: Рад на текстовима, репрезентативни примери жанра житија, повеље, 
службе, акатиста, канона, посланице, записа, молитве, слова, похвале. Средњовековна 
белетристика – романи и приповетке. 

Литература  

Antologija stare srpske književnosti (XI-XVIII veka), izbor, prevodi i objašnjenja Đ. Sp. Radojičića, Nolit, 
Beograd, 1960; Климент Охридски, Константин Преславски и непознати писци, Ћирило и 
Методије. Житија, службе, канони, похвале, приредио Ђ. Трифуновић,  Београд, 1964; Ђ. Сп. 
Радојичић, Књижевна збивања и стварања код Срба у средњем веку и у турско доба, Нови Сад, 
1967; Србљак. Службе, канони, акатисти, I-III,  Београд, 1970; Д. Богдановић, Историја старе 
српске књижевности, СКЗ, Београд, 1980; Роман о Троји. Роман о Александру Великом, Београд, 
1986; Ђ. Трифуновић, Азбучник српских средњовековних књижевних појмова, Београд, 1990; 
Писах и потписах. Аутобиографске изјаве средњег века, приредила Р. Маринковић, Београд 
1996. Т. Јовановић, Стара српска књижевност. Хрестоматија, Београд-Крагујевац 2002; Б. 
Маринковић, Огледи о старом српском штампарству, Нови Сад, 2007. 

 



ИСТОРИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ У КОМПАРАТИВНОМ КЉУЧУ 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Упознавање с појмом културе, с појмом националне културе; током српске културе у свим њеним 
сегментима. 

 

Исход предмета  

Усвојен општи појам културе и историјски развој српске културе. Сагледавање националне 
културе у контексту европских културних кретања. 

 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Појам културе. 

Појам националне културе. Појам балканске културе. Појам европске културе. 

Однос националне, међунационалне и глобалне културе. 

Српска култура кроз време и у односу на друге културе. 

Хришћанство и паганство. 

Митологија код Срба. 

Важне упоришне тачке у развоју српске културе (1389; 1690). 

Однос прошлости и садашњости у култури. 

Уметност, наука, штампа. 

 

Практична настава 

Анализа појединачних текстова (И. Андрић, М. Јерговић, А. Шмаус, В. Чајкановић) о свим 
аспектима културе усвојеним на теоријској основи. 

Други облици наставе: Анализа илустратитивних књижевних текстова који проблематизују 
културолошке теме; индивидуалисана анализа појединих обичаја. 

 

Литература  

1, Ј. Деретић Културна историја Срба 1997. 

2, М. Пурковић Српска култура ср.века 2002. 

3, В. Чајкановић Мит и религија у Срба 1973. 

4. М. Д. Стефановић, Кратки увод у историју српске културе 2008. 

5. Егон Фридел, Култура новог времена, Загреб, 1931. 

6. Књига о Балкану, 1 – 2 (зборник; изабрани текстови) 

 



КЉУЧНА ДЕЛА НОВЕ СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Овладавање основним елементима националне културе као саст. дела европске традиције, како 
би се студенти припремили за курсве из историје српске књижевности 

 

Исход предмета  

Усвојен општи појам културе, представа о току српске културе, стечена способност да се 
национална култура сагледа у европским културним токовима. 

 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Теоријска настава: Лирика из четири столећа; мемоари С. Пишчевића, аутобиографија Д. 
Обрадовића; сатира М. Максимовића; Стеријин Роман без романа; трагедије Л. Костића; 
комедија Б. Нушића; Вертер Лазе Лазаревића; роман Милице Јанковић; проза И. Секулић; 
Хазарски речник М. Павића као роман-лексикон; Гвоздена завеса М. Павића; М. Поповића роман 
Судбине; Р. Петковића роман Судбине и коментари; роман Јовице Аћина; роман С. Басаре; 
Ситничарница Г. Петровића.  

Практична настава: Анализа теоријских текстова о појму кључно неканонизовано књижевно 
дело. Појам дела и текста. Интерпретација грађе. 

 

Вежбе: 0 

 

 Други облици наставе: Анализа илустратитивних књижевних текстова који проблематизују 
културолошке теме; индивидуалисана анализа појединих обичаја. 

 

Литература  

М. Флашар, Књига о Стерији 

Ђ. Трифуновић, Д. Кантакузин 

А. јерков, текстови о М. Павићу 

Ј. Деретић, Историја српске књижевности 

Ј. деретић, Поетика српске књижевности 

 

 

 



Библија и библијска традиција у српској култури и књижевности 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: – 

Циљ предмета: Показати да су многи обичаји, изреке, пословице, моралне норме и културни 
догађаји произашли из Библије и библијске традиције. Указати на могућности тумачења 
књижевних дела у контексту библијске традиције, у духу поетике немиметичких књижевних 
праваца и књижевних врста које се срећу у библијским књигама. 

Исход предмета: Овладавање знањима из области библијске културне и књижевне традиције; 
боље размевање како друштва утемељеног на овој традицији тако и књижевности која се на њој 
гради. 

Садржај предмета  

Теоријска настава:Почеци словенске писмености везани за ширење хришћанства. Библију као 
прва књига превођена на старословенски језик. Библијски темељи словенске културе. Житије 
светог Симеона светог Саве, прво оригинално дело националне књижевности и средњовековно 
дело са највише цитата из јеванђеља. Од почетака писмености па све до актуелног књижевног 
тренутка. Утицај Библије на имагинацију наших и страних писаца. Библија као митолошки 
универзум европске књижевности. Народна књижевност у библијском контексту. Косовска 
легенда и жртвена смрт у духу јеванђелске топике и етике. Косовски циклус епских песама у 
контексту архетипа пасхалне вечере, предсмртне причести и хришћанског даривања. Веза 
народних изрека и пословица са Соломоновим мудростима и јеванђелским изрекама. Значење 
народних изрека у контексту хришћанске традиције. Хришћанска симболика, стилистика, 
библијске метафоре и реторика. Горски вијенац  П. П. Његоша, однос према новозаветној 
типологији. Значај Даничићевог и Вуковог превода Библије и његов утицај на имагинацију 
писаца: Милоша Црњанског, Иве Андрића, Данила Киша, Борислава Пекића и Горана Петровића.  

Практична настава: Студенти ће током студијског истраживачког рада бити укључени у израду 
културолошких пројеката у складу са својом основном струком.  

Литература Ј. Брија, Речник православне теологије, Београд: Хиландарски фонд при 
Богословском 

 факултету СПЦ; В. Дјурант, Цезар и Христ, историја римске цивилизације и хришћанства од 
њихових 

 почетака до 325. године нове ере, Београд: Народна књига – Алф.; Leksikon ikonografije i liturgike 
zapadnog 

 kršćanstva, ur. A. Badurina, Zagreb: Liber, 1985; Ђ.Папини, Историја о Христу, Београд: Народно 
дело,1994; 

 Legende sveta. Priredio R. Kevendiš.Beograd: Rad 1984; Владета Јанковић, Митови и легенде, 

 Београд: Српска књижевна задруга. 1996; В.Бован, „Народне умотворине у Андрићевом делу“. У 
Дело Иве 

 Андрића у контексту европске књижевности и културе, зборник радова, уредник С.Кољевић, 
Задужбина 

Иве Андрића, Београд, 1981; С. Толстој, Словенска митологија, Zepter book vorld, Београд; 2001; 
Српск 

и митолошки речник, Ш.Кулишић, П. Ж. Петровић, Н. Пантелић, Београд: Нолит, 1970. 

 



Историја Мађарске културе у Војводини (на мађарском језику) 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: Знање мађарског језика. 

Образовни циљ предмета 

Да упозна студенте са областима, токовима, појавама и личностима мађарске културе у 
Војводини у контексту свеопште мађарске, славенске и европске културе са посебним освртом 
на периоду од 18. века до наших дана. 

Исход предмета  

Студенти ће бити у могућности да на основу диахроније и компаративне методе стеку знање о 
настанку, о развоју појединих области као и о исходима  поједине токове Мађарске културе у 
Војводини.  

Садржај предмета 

Теоријска настава 

I. Рани период мађарске културе на тлу средњовековне Војводине. Насеље–манастир–црква: 
Арача. Винска култура у Срему. Хуситизам у Каменици. Центар мађарског хуманизма и 
ренесансе у Бачу. 

II. 18. век. Формирање мултукултуралне средине, слободни краљевски градови. Ратио 
едукатионис и развој школства. Јозефинизам и канали у Војводини. Буђење националне свести: 
улога читаонице, библиотеке, културних/уметничких друштава и позоришне културе. Почеци 
науке: Историјско друштво Бачбодрошке жупаније. Штампа, часописи и новине. Књижевна 
друштва, књижевни живот. Уметност: архитектура, сликарство, fotografija.  

III. Мађарска култура регије између два светска рата. Култура у ери социјализма, глобализација 
и етноцентризам. 

Практична настава: Усмени реферати  студената. 

Литература  

1. Bori Imre, szerk. Ezredéve itt. Délvidéki olvasókönyv. Újvidék, Forum Könyvkiadó, 2004. 
http://www.forumliber.rs/pdf/books/Bori%20Imre%20EZREDEVE%20ITT.pdf 

2. Kalapis Zoltán: Életrajzi kalauz. Ezer magyar biográfia a délszláv országokból. I–III. Újvidék, 
Forum Könyvkiadó, 2002–2003. 
http://www.forumliber.rs/pdf/books/Kalapis%20Zoltan%20ELETRAJZI%20KALAUZ%20A-
GY.pdf; http://dda.vmmi.org/docs/kalapis-eletrajzi2.pdf; http://dda.vmmi.org/docs/kalapis-
eletrajzi3.pdf  

3. Káich Katalin: A bogyófák árnyékában. Tanulmányok Zombor művelődéstörténetéből. Újvidék, 
Vajdasági Magyar Közművelődési Társaság, 2006. 

4. Silling István: Barangolások Nyugat-Bácskában. Művelődéstörténeti földrajz szülőföldemről. 
Újvidék, Forum, 2012. 

5. A torony alatt. Szabadkai szerzők írásai Szabadkáról. Az Országépítő c. folyóirat 2001/4. 
számának melléklete. 

http://www.orszagepito.hu/szamok/teljes/2001-4m.pdf  

6. Ózer Ágnes: Élet és történelem. Esszék Újvidékről. Újvidék, Forum Könyvkiadó, 2002. 
http://www.forumliber.rs/pdf/books/Ozer%20Agnes%20-%20Elet%20es%20tortenelem.pdf  

7. Németh Ferenc: Úri világ Torontálban. Művelődéstörténeti írások. Újvidék, Forum, 2003. 
http://www.forumliber.rs/pdf/books/Nemeth%20Ferenc%20-
%20Uri%20vilag%20Torontalban.pdf  

8. Ispánovics Csapó Julianna: A bácskai magyar irodalmi kultúra előtörténete a régió magyar 
könyvkiadása szempontjából. Újvidék, BTK, 2011. 

http://www.forumliber.rs/pdf/books/Bori%20Imre%20EZREDEVE%20ITT.pdf
http://www.forumliber.rs/pdf/books/Kalapis%20Zoltan%20ELETRAJZI%20KALAUZ%20A-GY.pdf
http://www.forumliber.rs/pdf/books/Kalapis%20Zoltan%20ELETRAJZI%20KALAUZ%20A-GY.pdf
http://dda.vmmi.org/docs/kalapis-eletrajzi2.pdf
http://dda.vmmi.org/docs/kalapis-eletrajzi3.pdf
http://dda.vmmi.org/docs/kalapis-eletrajzi3.pdf
http://www.orszagepito.hu/szamok/teljes/2001-4m.pdf
http://www.forumliber.rs/pdf/books/Ozer%20Agnes%20-%20Elet%20es%20tortenelem.pdf
http://www.forumliber.rs/pdf/books/Nemeth%20Ferenc%20-%20Uri%20vilag%20Torontalban.pdf
http://www.forumliber.rs/pdf/books/Nemeth%20Ferenc%20-%20Uri%20vilag%20Torontalban.pdf


9. Pejin Attila: A helytörténetírás és -kutatás kézikönyve. Zenta, VMMI, 2008. 

10. Bácsország. Vajdasági honismereti szemle. 1995– . http://www.bacsorszag.rs/about.php  

 

http://www.bacsorszag.rs/about.php


ОСНОВЕ РЕТОРИЧКЕ АНАЛИЗЕ 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: Б2 ниво знања енглеског језика 

Циљ предмета 

Циљ предмета је примена реторичких вештина у продукцији у писаном и усменом облику на 
енглеском језику. Обучавање студената да примене принципе реторичке анализе  у раду са 
литературом на енглеском језику; савладавање вештине критичког читања и критичке анализе 
текста, како традиционалног, тако и мултимодалног, препознавање културолошких обележја у 
текстуалном материјалу као и критички приступ тим обележјима, уважавајући реторичку 
ситуацију, однос имеђу текста, писца, читаоца и контекста. Посебна пажња биће посвећена 
стратегијама које промовишу истраживачки интегритет и етичност. 

Исход предмета  

Студенти ће умети да произведу критички приказ различитих репрезентативних текстова на 
енглеском језику у писаној и у усменој форми – од популарних чланака, колумни, научних и 
стручних радова, преко стручне литературе до мултимедијалних и дигиталних текстова 
различитих жанрова.  

Умеће да анализирају  језичке одлике различитих текстуалних форми на енглеском језику, те да 
процене валидност штампаних и електронских извора и  да примене различите стратегије за 
критичко процењивање садржаја литературе, као и да ефектно користе изворе у сопственим 
ауторским радовима на енглеском језику. 

 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Критичко мишљење, критичко читање. Реторички принципи организације текста. Одлике 
текстова штампаних и дигиталних медија. Мултимодални текст као обележје културе. 
Продукција и интерпретација текстуалног садржаја у односу на реторичку ситуацију. Критичко 
читање и реторичка анализа одабраних текстова, презентација. 

Практична настава:Вежбе 

Методе процењивања литературе, анотирање, анализа структуре текста, писање сажетка, 
писање парафразе, Различити формати усмене презентације. 

 

Литература  

Cottrell, S. Critical Thinking Skills. Houndmills, Basingstoke Hampshire: Palgrave MacMillan, 2005. 

Goshgarian, G. Dialogues, An Argument Rhetoric and Reader. London: Longman, 2006. 

 



Англоамеричка дечија књижевност 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: Страни језик по избору – енглески Б.2 

Циљ предмета 

Упознавање са основним одликама дечије књижевности, као и са најзначајнијим  ауторима и 
делима енглеске и америчке књижевности за децу и омладину. 

Исход предмета  

Знање стечено на овом предмету неопходно је за разумевање англофоне дечје књижевности и 
њено коришћење у настави енглеског језика на школском узрасту, као и за стицање потпунијег 
увида у идеје о детињству и одрастању у различитим периодима опште и књижевне историје. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Статус дечје књижевности и њен значај у ширем контексту главних књижевних токова. 
Традиционални облици књижевности прилагођени за децу (бајке, басне, фолклор), 
традиционална енглеска и америчка дечија поезија. Англо-америчка дечија књижевност у доба 
романтизма, реализма, прелаза векова, модернизма, постмодернизма. Књижевност за 
омладину. Цртани филм, стрип.   

Практична настава: 

Читање и анализа лектире: 

Mother Goose Nursery Rhymes 

Lewis Carroll, Alice’s Adventures in Wonderland 

L. Frank Baum, The Wonderful Wizard of Oz 

J. M. Barrie, Peter Pan 

Frances Hodgson Burnett, The Secret Garden 

Roald Dahl, The Witches 

J. K. Rowling, Harry Potter 

Литература  

1. Cogan Thacker, Deborah and Jean Webb. Introducing Children’s Literature. London: Routledge, 
2002. 

2. Grenby, Matthew. Children’s Literature. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2008. 

3. Hunt, Peter, ed. Understanding Children’s Literature. Oxon: Routledge, 2007. 

4. Lesnik-Oberstein, Karin, ed. Children’s Literature: New Approaches. Basingstoke: Palgrave 
Macmillan, 2004. 

 

 



Психологија свести 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов:  

Циљ предмета 

 

Упознавање студената са: 

i. филозофским коренима проблема свести и различитим концепцијама свести у историјском и 
савременом контексту 

ii. актуелним филозофским и научним теоријама свести 

iii. oпштим приступима емпиријском истраживању свесних и несвесних процеса и различитих 
стања свести 

iv. карактеристикама циркадијалних и индукованих стања свести и теоријама и истраживањима 
снова као посебног стања свести 

v. карактеристикама свесних у односу на несвесне психичке процесе  

vi. основним питањима функције и еволуције свести  

Оспособљавање студента за: 

i. критичко сагледавање различитих теоријских концепција и емпиријских приступа феномену 
свести 

ii. увиђање значаја интердисциплинарног приступа проблему свести  

Исход предмета  

 

Од студента се очекује да на крају курса буде способан да: 

i. објасни основне проблеме у изучавању свести 

ii. идентификује различите приступе проблему свести и објективно анализира њихове предности 
и недостатке  

iii. опише методе истраживања стања свести, свесних процеса и неуралних корелата свести 

iv. наведе основне карактеристике различитих стања свести, као и основне карактеристике 
свесних у односу на несвесне психичке процесе  

v. репродукује основне идеје савремених филозофских и научних теорија свести и наведе 
адекватну логичку и емпиријску аргументацију 

Садржај предмета 

 

Теоријска настава 

Корени проблема свести у филозофији; Свест у психологији од структурализма до данас; 
Савремено стање у науци о свести; Питање научне решивости проблема свести;  

Одређење свести: таксономија стања свести и дихотомија свесно-несвесно; Циклична стања 
свести: биолошки и циркадијални ритмови, спавање и сан; Теорије и истраживања снова као 
посебног стања свести; Индукована стања свести: хипноза, медитација, психоактивне супстанце, 
"ретка искуства";  

Свесни и несвесни процеси: концепције у класичној психологији и психоанализи; Свесни процеси 
у савременој психологији: одређење и истраживачки приступи; Истраживања свесних и 
несвесних процеса: визуелна свесност, свест и акција, патологија свести; Посебни проблеми 
психологије свести: еволуција и функције свести, питање слободне воље, проблем селфа; 

Савремене филозофске теорије свести; Савремене научне теорије свести: психолошке теорије, 
неурофизиолошке теорије. 



 

Литература  

 

Раковић, Д. и Коруга, Ђ. (УР.). (1996). Свест: научни изазов 21. века. Београд: ЕЦПД 

Пец, Б. (2000). Увод у психологију. Јастребарско: Наклада Слап. (стр. 127-159) 

Стернберг, Р. (2005). Когнитивна психологија. Јастребарско: Наклада Слап (стр. 65-109) 

Revonsuo, A. (2010). Consciousness: The science of subjectivity. New York: Psychology Press, Taylor & 
Francis Group. 

 



Евалуација научно-образовног рада 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов:  

Циљ предмета 

 

a) Упознавање студента са: 

 - теоријом и доктрином евалуације у области научно-истраживачког и образовног рада 

 - основним квалитативним и квантитативним показатељима за процену различитих димензија 
научног учинка 

 - поступцима и организационим формама евалуације наставних програма 

 

б) Оспособљавање студента за:  

 - разумевање кључних психолошких, социолошких и културолошких импликација "свеприсутног 
рачунарства", односно реакција човека на технолошке иновације 

 - примену основних техника и стандарда у дизајнирању рачунарских интерфејса прилагођених 
кориснику 

 - објективну евалуацију хардверских и софтверских компоненти рачунарских система из аспекта 
употребљивости за корисника 

 

Исход предмета  

 

Од студента се очекује да на крају курса буде способан да: 

 - користи (електронске) изворе података за вредновање научног учинка 

 - самостално пројектује и развија програме евалуације у области научног и образовног рада 

 - самостално организује и примени програме евалуације у области научног и образовног рада 

 

 

Садржај предмета 

 

Теоријска настава 

1. Евалуација као научни поступак: принципи, улоге, облици и фазе; 2. Значај и функција 
евалуације у образовању и науци; 3. Управљање засновано на резултатима (улази, активности, 
излази, исходи, утицаји); 3. Квалитативни и квантитативни показатељи научног учинка 
(рецензија, продуктивност, цитираност); 4. Евалуација различитих елемената процеса научне 
комуникације; 5. Праћење квалитета наставног процеса и наставног материјала; 6. Принципи 
евалуације научних пројеката и развојних програма. 

 

Практична настава (вежбе, ДОН, студијски истраживачки рад) 

1. Претраживање извора научних инфорамција и обрада података о продуктивности и 
цитираности различитих учесника научног процеса; 2. Евалуација предлога истраживачких 
пројеката и њихових руководилаца; 3. Евалуација уџбеника; 4. Евалуација електронског 
наставног материјала. 

Литература  

 



Ковач-Церовић, Т. и сар. (2004). Квалитетно образовање за све: Изазови  
реформе образовања у Србији. Београд: Министарствo просвете и спорта Републике Србије. 

Пајић, Д. (2009). Има ли Импакт фактор алтернативу? У СНТПИ ‘09 Систем научно-технолошких и 
пословних информација, 19-20 јун (стр. 57-60). Београд: Факултет информационих технологија. 

Плут, Д. и сар. (2001). Култура критичког мишљења: базични приручник. Београд: Институт за 
психологију и МОСТ. 

Шипка, П. (2001). Наука у Србији: у сусрет евалуативној држави. Београд: Центар за евалуацију 
у образовању и науци, ЕРД 01-01. 

United Nations Development Programme (2002). Handbook on Monitoring and Evaluating for 
Results.New York: UNDP Evaluation Office. 

 



Принципи процене личности 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов:  

Циљ предмета 

 

Циљ предмета је упознавање студената с основним појмовима и методима психологије 
личности, са релевантним теоријским парадигмама за процену личности, као што су 
психодинамска и психологија индивидуалних разлика, као и са инструментаријумом који се 
користи за процену личности. Поред тога, циљ предмета је и да пружи основу за примену 
стечених знања у различитим контекстима. 

Исход предмета  

 

Од студента се очекује да на крају курса буде способан да: 

- покаже разумевање основних појмова у психологији личности 

- покаже разумевање основних принципа процене личности 

- покаже познавање основних принципа психодинамске психологије 

- покаже познавање најистакнутијих димензионалних модела личности 

- примени знања о карактеристикама личности и принципима процене личности на конкретним 
примерима 

 

 

Садржај предмета 

 

Теоријска настава 

I Проблеми психологије личности: питања структуре, динамике и развоја личности; II Основни 
појмови: особине и типови личности; III Процена личности: прикупљање информација; медији 
процене; IV Психодинамска парадигма за процену личности: психоаналитичка теорија личности, 
пројективне технике; V Основе психологије индивидуалних разлика: Петофакторски модел 
личности; упитници личности и друге технике за процену личности VI Личност у наставном 
процесу: личност наставника, личност ученика; VII Личност и насилно понашање  

Литература  

 

Смедеревац, С. и Митровић, Д. (2006). Личност - методи и модели. Београд: Центар за 
примењену психологију. 

 



Доживотно образовање 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: нема 

Циљ предмета: упознавање студената са проблематиком идеје, стратегије и праксе доживотног 
образовања, оспособљавање за сагледавање утицаја доживотног образовања на лични и 
друштвени развој, као и оспособљавање студената за критички приступ развоју едукативних 
програма и модела заснованих на принципима доживотног образовања.  

Исход предмета : познавање темељних појмова и начела доживотног образовања, прихватање 
принципа доживотног образовања као личне и друштвене вредности и овладавање 
компетенцијама за креирање и реализацију едукативних програма заснованих на стратегији 
доживотног образовања.  

Садржај предмета 

Теоријска настава: Конструкт друштва знања; Демократизација и децентрализација 
образовања; Доживотно образовање као “кључ за 21. век”; Стратегија доживотног образовања; 
Компоненте доживотног образовања; Меморандум о доживотном образовању (Лисабон, 2000); 
Доживотно образовање као “кишобран организација“; Одговорност појединца у процесу 
доживотног образовања (појединац-група-заједница); Струковно образовање и усавршавање (од 
квалификације до компетенције); Европски акциони програми који подржавају доживотно 
образовање. 

 

Вежбе: скице за дискусију у писаној форми за сваку тему; презентација семинарског рада на 
предложену или слободно изабрану тему везану за програмске садржаје. У реализацији 
практичне наставе, семинара, активно учествују студенти уз менторско вођење наставника; 
наставна стратегија практичне наставе подразумева проблемско излагање студената, учење 
откривањем, расправу на унапред најављену тему и сучељавање мишљења.   

Литература: 

 

Delors, J. (1998). Učenje-blago u nama. Zagreb: Eduka.  

Knežević Florić, O. (2001). Opšti  principi doživotnog učenja kao osnove koncepta održivog razvoja.  
Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Knjiga XXIX: 235-242.  

The Memorandum of Lifelong Learning. (2000). Lisbon : European Commission. 

 

 



Образовање за инклузију 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов:  

Циљ предмета 

Стицање базичног корпуса знања  o противречностима и перспективама образовања у 
глобалном друштву, усвајање педагошке концепције инклузивног образовања и разумевање 
специфичности инклузивне наставе. 

Исход предмета  

Овладаност основним знањима из области инклузивног образовања, сензибилизација за 
проблеме ученика са посебним потребама и рефлексивно-стваралачки приступ инклузивној 
образовној пракси. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: Противречности и перспективе образовања у глобалном друштву. 
Различитост и образовање за све. Образовање у различитости и за различитост. Појам 
инклузивног образовања. Истраживања индивидуалних разлика и различити приступи 
разликама. Расне, родне, етничке, културне, когнитивне, ефективне, конативне, мотивационе и 
друге разлике међу ученицима. Одељење: хомогено, хетерогено. Савремено схватање одељења 
као групе по свему неједнаких ученика. Педагошки одговор на плурализам разлика у настави: 
персонализација наставе. Инклузивна настава. Принципи и услови инклузивне наставе. Ученици 
са тешкоћама и проблемима у развоју. Даровити ученици. Специфичности и иновативне форме 
образовања даровитих.  

  Литература:  

- Suzić, N. (2008)  Uvod u inkluziju, XBS, Banja Luka 

 - Hrnjica, S. i saradnici (2007): Škola po meri deteta, Priručnik za rad sa učenicima redovne škole koji 
imaju teškoće u razvoju, Beograd: Institut za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu i „Save the 
children“ 

-допунска 

- Илић, М. (2009.) Инклузивна настава, Филозофски факултет, Источно Сарајево 

- Salend, S.J. (2008) Creating Inclusive Classroom, Pearson Pentice Hall, New Jersey 

- Инклузивно образовање, (2011) Тематски зборник (Ур. Мара Ђукић и др.), Филозофски 
факултет, Н.Сад 

- Мандић, П.,  (1990), Индивидуална комплексност и образовање, Научна књига, Београд 

 

 



Образовање за менаџмент 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: 

Циљ предмета:Увођење студената у савремена сазнања о образовању за менаџмент (теоријске 
и практичне компоненте); Упознавање са актуелним изазовима, проблемима и 
интердисциплинарним аспектима образовања за менаџмент; Подстицање развоја 
предузетничких вештина, способности са фокусом на оријентацију  ка деловању. 

Исход предмета: Прихватање и разумевање базичних повезаности образовања и менаџмента; 
Развијање компетенција неопходних у успешном предузетничком деловању; Оспособљеност  за  
(ауто)рефлексији, (само)евалуацију као и критички приступ и преиспитивање појава везаних за 
образовање и менаџмент. 

Садржај предмета Теоријска настава: Основна питања и проблеми oбразовања за менаџмент 
(основни појмови образовања, менаџмента, интердисциплинарност и парадигматски оквир 
концепта; Економска конструкција образовања за менаџмент; Педагошки подстицаји и кључне 
квалификације образовања за менаџмент; Дидактика менаџмента – образовање за менаџмент 
из угла конструктивистичке дидактике; Методе и принципи образовања за менаџмент; Модели 
анимативне дидактике  и поља дидактичког деловања у образовању за менаџмент; Образовање 
за менаџмент и етика – интегритет аргумената – подстрек за рефлексивну етику образовања за 
менаџмент. 

Вежбe: У реализацији предмета активно учествују студенти уз менторско вођење наставника. 
Стратегија и поступци практичног рада односе се на проблемско излагање студената, учење 
откривањем, расправу на унапред најављену тему и сучељавање мишљења. Израда семинарског 
рада на предложену или слободно изабрану тему везану за програмске садржаје. Презентација 
семинарског рада. 

Литература: Andevski, M., Ristić, D.(2010) Obrazovanje za menadžment, CEKOM – books, N. Sad; 
Andevski, M., (2007) Menadžment obrazovanja, CEKOM-books, N.Sad; 

Arsenijević, J., Andevski, M., (2010) Menadžment obrazovanja za društvo koje uči, Visoka škola 
strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Kikindi, Filozofski fakultet u N. Sadu, Novi Sad. 

Staničić, S. (2006) Menadžment u obrazovanju, Vlastita naklada, Rijeka. 

 

 



Образовне реформе у Европи 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: 

Циљ предмета 

 Упознати студенте са значајним реформским правцима у образовању у Европи и свету. 

 Указати студентима на могућности развоја и унапређење квалитета образовања у Србији уз 
поштовање међународних принципа и начела. Проучавање програма Европске уније и 
активности међународних организација које играју кључну улогу у међународном 
образовању.  

 Упознати студенте са основним постулатима међународног образовања и омогућити им 
критичку анализу и опсервацију савремених тенденција у Европском образовном простору.  

 Oмогућити студентима разумевање компаративних анализа образовних система и политика у 
свету и код нас.   

Исход предмета  

Након успешно савладаног предмета, студенти ће моћи:  

 Да дефинишу основне међународне документе и организације које се баве унапређењем 
образовања у Европи и свету. 

 Да објасне утицај друштвеног контекста на образовни систем. 

 Да критички анализирају и упоређују различите образовне системе и реформске правце. 

 Да процене активности и улогу кључних међународних организација у обезбеђењу 
квалитета образовања. 

 Да се изразе јасним и добро структуираним текстом, аргументујући своје ставове.    

 Да учествују у раду тима и разумеју и поштују друго мишљење. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Европске димензије и реформе у образовању. Програми и улога кључних међународних 
организација у промовисању међународног образовања: UNESCO, OECD и др. Компетитивност и 
међународни системи образовања. Кључни појмови и истраживачко подручје у међународном 
образовању. Интернационализација образовања као савремена образовна појава. Образовне 
стратегије, развојне политике образовања и наставни кадар. Образовање усмерено на 
компетенције и вештине за 21. век. Образовање у Србији и процеси интернационализације 
образовања. 

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 

Евалуација и компаративна анализа међународних образовних система, стратегија и докумената. 
Упознавање са програмима Европске уније који подстичу међународно образовање: (BASILEUS, 
JoinEU-SEE, Socrates, Comenius, Erazmus Mundus, Leonardo da Vinci). Израда семинарских радова и 
есеја, усмене презентације, самостални истраживачки рад.  

Литература  

1. Квалитетно образовање за све - изазови реформе образовања у Србији. (2004). Београд: 
Министарство просвете и спорта Републике Србије 

2. EFA global monitoring report 2005. (2004). Education for all: The quality imperative. Paris: UNESCO 

3. Wößmann, L., Schütz, G. (2006). Efficiency and equity of European education and training policies. 
u: CESifo Working Paper, European Expert Network on Economics of Education, Analytical Report for 
the European Commission, http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/eenee.pdf  

4. Gajić, O., Budić, S. & Lungulov, B. (2009). »Unity in Diversity« as a European Dimension of Higher 

http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/eenee.pdf


Education, in: European Dimensions of Changes in the Educational System in Serbia. Research and 
Development“, Vol. 5, Novi Sad: Faculty of Philosophy, p.p. 133-146        

 



Медијска писменост 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов:  

Циљ предмета: Стицање  знања о функционисању медија из перспективе публике и образовних 
политика. Уочавање и деконструисање стратегија медија у конструисању реалности: а) на 
академском нивоу савладавање знања и вештина о професији новинар; б) савладавање медијске 
писмености. Циљ је и  стицање специфичних знања о креирању образовних програма о 
медијима. 

Исход предмета: Стечена знања о медијима из перспективе публике и креатора образовних 
политика и различитих садржаја у медијима. Предлози курикулума за медијску писменост. 
Креирани модели добре праксе за различите садржје у медијима који се могу применити као 
алатка у образовном процесу. 

Садржај предмета: Стечена знања о медијима из перспективе публике и креатора образовних 
политика и различитих садржаја у медијима. Предлози курикулума за медијску писменост. 
Креирани модели добре праксе за различите садржје у медијима који се могу применити као 
алатка у образовном процесу 

Литература: 

- Валић Недељковић, Д. О новинарству и новинарима. Нови Сад: Филозофски факултет, 2007. 

- Валић Недељковић, Д. Прилози "медијској свесности". У Књига за медије – медији за књигу. 
Београд: Клио, 2008. 

 



Информатичка писменост 

Статус предмета: обавезни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов:  

Циљ предмета: Овладавање основама рада у МS Windows оперативном систему, претраживању 
и коришћењу интернета, израдом и форматирањем докумената у МS Wordu (са нагласком на 
писање семинарских радова), израдом презентација у МS PowerPointu, табеларним прорачунима 
у програму  МS Excel и елементарним методама израде веб страница.  

Исход предмета: Стечена знања ће омогућити студенту напредно кориштење рачунара и сервиса 
интернета у свим поступцима проналажења, прибављања, квалитетне обраде и анализе 
информација, као и презентације и слања информација помоћу интернета. Курс обухвата 
садржаје потребне за полагање Microsoft Certified Application Specialist (MCAS) и/или European 
Computer Driving Licence (ECDL).  

Садржај предмета 

Теоријска настава: Основи рачунарских система (хардвер и софтвер, представљање и обрада 
информације у рачунару, рачунарске мреже). Елементи историје рачунарства. Оперативни 
систем  

MS Windows XX. Браузери MS Internet Explorer и Firefox. Интернет. Веб и скрипт језик HTML. 
Програмски пакети MS Word, MS Excel, MS Power Point.   

Практична настава: Windows и интернет (рад са датотекама и кориштење интернета), MS Word 
(обрада текста), MS PowerPoint (презентација), MS Excel (табеларни прорачуни), HTML 
(елементарне методе за израду веб страница), вебмејл.  

Литература:  

- ЕЦДЛ 5.0, Модул 1. Основе информационих и комуникационих технологија. Микро књига, 
2010. 

- ЕЦДЛ 5.0, Модул 2. Коришћење рачунара и рад с датотекама. Микро књига, 2010. 

- ЕЦДЛ 5.0, Модул 3. Обрада текста. Микро књига, 2010. 

- ЕЦДЛ 5.0, Модул 4. Табеларни прорачуни. Микро књига, 2010. 

- ЕЦДЛ 5.0, Модул 6. Презентације. Микро књига, 2010. 

- ЕЦДЛ 5.0, Модул 7. Интернет и комуникација. Микро књига, 2010. 

- Cox, Ј. et al. MCAS. Study Guide: 2007 Microsoft Office System. Microsoft Press, 2008.  

- Гелер, З, Бала К. Информатика 1,  www.freewebs.com/infozad.  

- Лаловић, И. Информатика 1: Концепти предавања. CD запис, Нови Сад, 2006.  

 



Дебата 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: 

Циљ предмета: Да кроз савладавање правила дебатовања развија способност код студената да 
самостално и брзо доносе одлуке у јавној комуникацији, да кроз ненасилну размену аргумената 
решавају конфликтне ситуације у комуникативним догађајима типа интервју, распорава, округлих 
столова, панел дисмсија и разговора у различитим јавним дискурсима (медијијски, образовни, 
политички, културни). 

Исход предмета: Овладавање дебатним форматима. Стечена способност критичког мишљења, 
језичке артикулације и јавног изношења мишљења као и развијен сезибилитет према језику 
ненасиља, толеранције и разумевања, као и способност преговарања. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: 1. Појам и значај дебате; дебата и јавни дискурси; обавезни елементи за све 
дебатне формате (резолуција, дефиниција, аргументација, унакрсно испитивање, поље сукоба). 2. 
Дебатни формати: Линколн-Дагласов формат; формат Карла Попера; парламентарна; полиси 
формат. 3. Модели истраживања теме за дебатовање. 4. Дебатна резолуција. 5. Примена дебате у 
јавним дискурсима.  

Практична настава: 1. Дебатовање један на један, два на два, три на три (у зависности од 
формата). 2. Тимски рад: спремање случаја, технике истраживања проблема. 3. Вредносна и 
акциона дебата. 4. Структура дебатног случаја. 5. Креирање уводних говора. 6. Креирање питања. 
7. Логичке грешке. 8. Јавни наступ.  9. Завршни говор. 10. Правила суђења у дебати (евалуација 
постигнутогу дебати). 11. Дебатни  турнир. 

Литература: 

- Влаисављевић, С. Дебата отвара врата. Сарајево: Фонд за отворено друштво БиХ, 1997. 

- Петков, М. Дебатни уџбеник. (Самиздат скрипта). Нови Сад : АЦЦД, 2000. 

- Рашковац, Т. Логика дебате. (Самиздат скрипта).  Дебатна асоцијација Хрватске, 1998. 

 



Програмски пакети отвореног кода 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: 

Циљ предмета: Овладавање основама коришћења програмских пакета отвореног кода који 
представљају бесплатне алтернативе водећих комерцијалних софтверских производа. 

Исход предмета: Користећи алате програмског пакета Libre Office студент ће моћи да врши 
обраду текста (Writer) и да прави презентациије (Impress). Студент треба да савлада и елементе 
растерске графике и обраду фотографија у програму GIMP, елементе векторске графике у 
програму Inkscape и рад у програму за стоно идаваштво (припрему штампе) Scribus. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: Увод у рад са канцеларијским пакетом слободног кода Libre Office. Обрада 
текста коришћењем алата Writer. Прављење презентација коришћењем алата Impress. Елементи 
растерске графике. Обрада фотографија са програмом GIMP. Основе веторске графике. Рад са 
програмом Inkscapе. Основе припреме и слагања докумената у програму Scribus. 

Практична настава: На вежбама се програми, обрађени у теоријском делу курса, илуструју 
практичним примерима, респективно. 

Литература:  

- Perry, G. Sams Teach Yourself Open Office. Sams Publishing, 2004. 

- Peck, A. Beginning GIMP: From Novice to Professional. Apress, 2008. 

- Jurković, M. Di Scala, R. Inkscape 0.48 Illustrator's Cookbook. Packt Publishing, 2011. 

- Schäfer, C. Pittman, G. Scribus: Open-Source Desktop Publishing. FLES Books, 2009. 

 



СОЦИОЛОГИЈА ОБРАЗОВАЊА 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: 

Циљ предмета 

Упознавање са образовањем као производом и чиниоцем друштвеног развоја и његовом улогом 
у целокупном животу друштва; сагледавање функције образовања у савременим друштвеним 
процесима; разматрање односа образовања и окружења, друштвеног положаја учесника у 
образовном процесу, односа унутар образовног процеса и зависности образовања од 
друштвених вредности, потреба и норми. 

 

 

Исход предмета  

Усвајање социолошких сазнања о образовању; овладавање научно-категоријалним апаратом за 
сагледавање друштвеног контекста и значаја образовања; развијање критичког приступа процесу 
образовања. 

 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

 

Предмет и конституисање социологије образовања – Друштво, вредности и образовање – Појам 
и разноврсност образовних потреба – Може ли образовање променити друштво - Образовање и 
професије – Образовање и људски ресурси – Технологија и образовање – Екологија и 
образовање – Култура, религија и образовање – Образовање за све или образовање за свакога – 
Образовање и еманципација 

 

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 

Проучавање базичне литературе и социолошких студија о образовању кроз семинарске радове, 
дискусије о актуелним образовним процесима, њиховом значају и друштвеним последицама. 

 

Литература  

Коковић, Д.: Друштво и образовни капитал. Mediterran Publishing, Нови Сад 2009.  

Шира литература: према потребама семинарских радова студената. 

 

 



Екологија града 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: 5. семестар 

Циљ предмета 

Курс отвара неколико могућности: (а) разумевања начина функционисања друштава (посебно 
модерних, урбаних) у савременом еколошком контексту., (б) промишљање идеја о окружењу 
као друштвеној конструкцији (ц) критички однос према идејама које препознају само „природно“ 
и/или „вештачко“ окружење, (д) разумевање чињеница о томе да се градска друштва налазе у 
историјском, савременом и будућем епицентру свих збивања у окружењу – пут од 
енвајронментализма до одрживог развоја. 

 

 

Исход предмета  

Оспособљеност за контекстуалну анализу и синтезу посебних проблема дрштвено произведеног 
окружења у урбаним срединама и разликовање социолошког и осталих значења и значаја 
екологије у урбаним срединама. 

 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Појмовна одређења: град и урбано, екологија и енвајронментализам; социјална екологија, 
урбана екологија, окружење, природа; интердисциплинарност у социолошком разумевању 
екологије:   подстицаји и опструкције; град као макро-контекст; апологије у научним 
интерепретацијама социјалне екологије; друштвена конструкција природе; процеси дугог 
трајања; популациони, политички, технолошки, еколошки, економски и културни оквири за 
разумевање екологије града; одрживи развој; одрживи град. 

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 

Појединачна и групна интерпретација и дискусија упапред припремљених текстова, за сваку 
наставну јединицу/недељу. Анализа карактеристичних студија случаја. 

Литература  

1. Pušić, Ljubinko (2001), Održivi grad: ka jednoj sociologiji okruženja, Nezavisna izdanja Sl. Mašića, 
Beograd 

2. Ponting, Klajv (2007), Ekološka istorija sveta, Odiseja, Beograd.  

3. Goleman, Danijel (2010); Ekološka inteligencija, Geopoetika, Beograd. 

 



Основи статистике 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: Нема посебних услова за похађање предмета. 

Циљ предмета 

Циљ курса је упознавање студената са: етапама статистичког истраживања, основним терминима 
у статистици, нивоима мерења, груписањем и сређивањем статистичких података, графичким 
приказивањем података, као и са мерама дескриптивне статистике. 

Исход предмета  

Студенти су оспособљени да самостално прикупљају податке, да их групишу и графички 
представе, као и да их самостално тумаче помоћу мера дескриптивне статистике. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Краћи осврт на историјски развој статистике и њеном применом у социолошким 
истраживањима. Основни појмови у статистици. Етапе статистичког истраживања. Мерне скале. 
Груписање и сређивање података. Графичко приказивање података. Мере централне тенденције. 
Мере варијабилитета. Мере облика распореда. 

 

Практична настава:Вежбе 

Мерне скале. Груписање и сређивање података. Графичко приказивање података. Мере 
централне тенденције. Мере варијабилитета. Мере облика распореда. 

Литература  

Соколовска, Валентина (2013). Дескриптивна статистика. (ауторизована предавања) 

Žižić, Lovrić, Pavličić (2006). Metodi statističke analize. Beograd: Ekonomski fakultet. 

Šošić (2004). Primijenjena statistika. Zagreb: Školska knjiga. 

 



Увод у антропологију 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: нема посебних услова за похађање курса 

Циљ предмета 

Циљ прeдмeтa je дa сe студeнти упoзнajу сa нajвaжниjим пojмoвимa и тeoриjaмa aнтрoпoлoгиje, a 
првeнствeнo сa oснoвaмa њeнa чeтири "вeликa пoљa": биoлoшкoм, сoциoкултурнoм, 
aрхeoлoшкoм и лингвистичкoм aнтрoпoлoгиjoм. 

 

Исход предмета 

Oспoсoбљaвaњe студeнaтa дa сaвлaдajу и кoристe aнтрoпoлoшкa знaњa o брojним прoблeмимa 
кojи су кaрaктeристични зa свe друштвeнe нaукe, чимe сe знaтнo прoшируje њихoвa пeрспeктивa. 

 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Пoрeд нajзнaчajниjих тeoриjских приступa oбрaђуjу сe фундaмeнтaлнa питaњa кoja сe тичу 
људскe eгзистeнциje: eвoлуциja чoвeкa, рaзвoj успрaвнoг хoдa, мoзгa, дeбaтa oкo дoпринoсa 
нaслeђa и oкружeњa уљудскoм рaзвojу, прoблeмaтикa пoлa и рoдa, нaстaнaк jeзикa, друштвeних 
институциja, држaвe итд. 

 

Практична настава: вежбе, панел дискусија, проблематизација одабраних тема и литературе. 

 

Литература  

Фaбиjeти, У., Р. Maлигeти и M. Винчeнцo (2002). Увoд у aнтрoпoлoгиjу: oд лoкaлнoг дo 
глoбaлнoг. Бeoгрaд: Clio. 

Moore, J. (2002). Uvod u antropologiju. Zagreb: Jesenski i Turk. 

Шкoрић, M. и A. Кишjухaс. Aнтрoпoлoгиja. Aутoризoвaнa скриптa. 

 

 



Историја науке 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: нема посебних услова за похађање курса 

Циљ предмета 

Студeнти сe упoзнajу сa нajзнaчajниjим нaучним oткрићимa крoз истoриjу и нa oснoву тих знaњa 
мoгу aдeквaтниje дa схвaтe рaзвoj нaукe, кoнтeкст тoг рaзвoja и прeпрeкe сa кojимa сe нaукa 
суoчaвa. 

Исход предмета  

Студeнтимa сe oмoгућaвa дa схвaтe рaзвoj jeднe oд нajзнaчajниjих друштвeних институциja, a тo je 
нaукa, и дa рaзвиjajу критичкo мишљeњe крoз рaзмaтрaњe брojних зaблудa, aли и тeoриja кoje сe 
дaнaс смaтрajу тaчним. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Нaкoн aнaлизe нajрaниjих нaучних пoстигнућa дрeвних цивилизaциja, aнaлизирajу сe нaукa у 
Стaрoj Грчкoj и Риму, a зaтими срeдњи вeк, нaстaнaк унивeрзитeтa и знaчaj срeдњoвeкoвних 
тeхнoлoшких инoвaциja. Пoрeд eврoпскoг нaслeђa, изузeтнo je битнo и нaслeђe ислaмских 
нaучникa, гдe сe oбрaђуjу нajрeлeвaнтниjи нaучни дoпринoси oвe цивилизaциje. Ипaк, нajвaжниjи 
пeриoд у истoриjи нaукe свaкaкo je биo пeриoд нaучнe рeвoлуциje, тaкo дa сe пoсeбнa пaжњa 
пoсвeћуje и друштвeнo-истoриjским фaктoримa кojи су утицaли нa нaстaнaк климe кoja je билa 
пoвoљнa зa рaзвoj изузeтних нaучних дoпринoсa. Нaкoн aнaлизe нaучних дoпринoсa нaкoн 
нaучнe рeвoлуциje oбрaђуjу сe и нajзнaчajниjи дoпринoси у двaдeсeтoм вeку. 

Практична настава: вежбе, панел дискусија, проблематизација одабраних тема и литературе. 

Литература  

Кoaрe, A. (1981). Нaучнa рeвoлуциja. Бeoгрaд: Нoлит. 

Пeри, M. (2000). Интeлeктуaлнa истoриja Eврoпe. Бeoгрaд: Clio. 

Шкoрић, M. и A. Кишjухaс. Истoриja нaукe. Aутoризoвaнa скриптa. 

 



Увод у филозофију 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: Нема 

Циљ предмета 

Упознавање студената са темељним филозофским проблемима, питањима, правцима и 
дисциплинама, те са основном филозофском лексиком. 

Исход предмета  

Стицање основног општег знања из филозофије које оспособљава студента за самосталну 
лектиру филозофских текстова. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Одређење филозофије, порекло и извор филозофирања. Однос мита и логоса. Смисао и домети 
важења филозофских дисциплина. Однос филозофије према другим наукама. 

 

Литература 

1. Финк. Е., Увод у филозофију, Нолит, Београд 1989  

2. Јасперс К., Филозофија егзистенције. Увод у филозофију, Просвета, Београд 1967 

3. Хегел Г. В. Ф.,  Историја филозофије I (Увод), БИГЗ, Београд 1983 

 



Филозофија културе 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: Нема 

Циљ предмета 

Циљ предмета је да с обзиром на чињеницу да предмет „Филозофија културе“ има 
фундаментално значење за студије проблематике културе уопште, јер отвара могућност 
разумевања смисла човековог постојања из разумевања његове духовне делатности, односно, 
из његове културе и уметности, то је и циљ предмета да се студенти упознају са најзначајнијим 
филозофским промишљањима односа човека, културе и уметности. 

 

Исход предмета  

Исход предмета би требало да буде оспособљавање студената за успешно разумевање 
основних комплекса проблема из филозофске тематизације културе с посебним освртом на 
односе између културе, уметности и човека. 

 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Разумевање филозофског питања културе је оно које студенте треба да уведе у посебни свет 
филозофског поимања културе и уметности, објасни им специфично цивилизацијско, 
западноевропско значење појма историје, његово линеарно и циклично поимање, те отвори 
простор разумевања питања о томе шта уопште значи – историјско схватање културе и 
уметности. Програм предмета „Филозофија културе“ предвиђа и проблематизацију кључних 
појмова културе и уметности као што су: игра, музика, смисао трагедије у амбиваленцији 
појмова аполонског и дионизијског, однос религије и културе, језика и културе, естетике и 
филозофија уметности, те критика модерне грађанске државе и културе. 

 

Литература  

1. Хуизинга, Ј., Homo ludens, Матица хрватска, Загреб 1970. 

2. Шилер, Ф., О лепом, BOOK & MARSO, Београд 2007. 

3. Ниче, Ф., Рођење трагедије, Култура, Београд 1960. 

4. Вебер, М., Протестантска етика и дух капитализма, Mediterran publ., Нови Сад 
2011. 

5. Маркузе, Х., Човјек једне димензије, В. Маслеша, Сарајево 1968. 

6. Хоркхајмер, М., Адорно, Т., Дијалектика просвјетитељства, Свјетлост, Сарајево 1989. 

 

 



Увод у логику 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: Нема услова. 

Циљ предмета 

Циљ предмета је да се студенти упознају са теоријским и историјским основама логике што би 
требало да омогући разумевање закона логичког мишљења. 

 

 

Исход предмета  

Исход предмета би требало да буде оспособљавање студената за успешно савлађивање 
онтолошких основа логике у практичком односу према логичком мишљењу. 

 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

 

Одређење логике. Историја логике. Закони логике. Битак и логос. Мишљење: појам, суд, 
закључак. Елементи математичке логике: рачуни исказа, предикат, класа. Логика сазнања и 
знања. Методологија науке. 

 

 

 

 

Литература  

1. Аћимовић, М., Увод у логику, Филозофски факултет Нови Сад, Нови Сад 1999. 

2. Аћимовић, М., Елементи логике, Савез педагошких друштава, Нови Сад 2004. 

3. Зајечарановић, Г., Логика, Издавачка јединица Универзитета у Нишу, Ниш 1996. 

4. Коен, М./Нејгел Е., Увод у логику и научни метод, Јасен, Београд, Никшић 2006. 

5. Лемон, Е. Џ., Упознавање са логиком, Јасен, Никшић 2002.  

 

 

 



Естетика 1 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: Нема 

Циљ предмета 

Циљ предмета „Естетика 1“ је реактуализација филозофске оријентације овог предмета. Овај 
циљ биће остварен студирањем темељних списа и дела која се односе на естетско подручје, 
која су издржавала пробу времена, која подлеже најозбиљнијим питањима уметности и њеној 
улози и која су основ најутицајнијих естетичких оријентација. Студиј заснован на таквој 
припадајућој литератури требао би да еманципује студенте и оспособи их за самостална 
истраживања. 

 

Исход предмета  

Исход предмета би био оспособљавање студената за самостална естетичка истраживања. 

 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Искуство је показало да је најпродуктивније комбиновати историјски и проблемски метод. У 
том смислу студиј предвиђа упознавање са главним естетским учењима од пресократоваца до 
данас, као и уочавање темељних проблема који су и данас отворени у естетици. 

Практична настава: Вежбе 

Анализа изворних филозофско-естетичких текстова. 

 

Литература  

1. Платон, Ијон. Хипија Већи. Гозба. Федар, БИГЗ, Београд 2000. 

2. Аристотел, О песничкој уметности, Зав. за уџб. и нас. сред., Београд 1990. 

3. Гадамер, Х.Г., Огледи о филозофији умјетности, АГМ, Загреб 2003. 

4. Морпурго-Таљабуе, Г., Савремена естетика, Нолит, Београд 1968. 

5. Татаркјевич, В., Историја шест појмова, Нолит, Београд 1980. 

6. Еко, У., Умјетност и љепота у средњовјековној естетици, Профил, Загреб 2006. 

 

 



Историја филозофије 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: Нема 

Циљ предмета 

Упознавање са основама историје филозофије почев од античке, средњовековне и 
нововековне до савремене филозофије. 

 

Исход предмета  

Разумевање различитих епоха историје филозофије. 

 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Име, појам, основна питања, дисциплине и правци филозофије. Филозофија и њена повест. 
Филозофија и друга подручја духа. Хеленска и хеленистичко-римска филозофија. Филозофија 
Средњег века. Филозофија ренесансе. Нововековна филозофија. Немачки класични 
идеализам. Савремена филозофија. 

 

Литература  

Бес, Жан-Марк; Боасијер, Ан, Филозофски приручник, Завод за уџбенике, Београд, 2009. 

Перовић, М, Историја филозофије, Филозофски факултет, Одсек за филозофију, Нови Сад, 
2003. 

 

 



Тестирање у настави 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: - 

Циљ предмета 

 

Овладавање техником конструкције свих врста тестова постигнућа, Овладавање начинима 
евалуације и употребе тестова постигнућа 

 

Исход предмета  

 

Студент ће познавати основне принципе тестирања постигнућа и биће у стању да конструише 
тестове постигнућа свих врста и формата, као и да евалуира и тумачи резултате тестирања.  

Садржај предмета 

 

Теоријска настава 

Улога тестовa постигнућа у настави; Врсте тестова постигнућа; Формати презентовања и 
оцењивања ставки; Планирање израде теста; Конструкција објективног теста знања; 
Конструкција објективног теста сложеног постигнућа; Конструкција теста са питањима са 
конструисаним одговорима; Конструкција тестова извођења; Састављање, администрација и 
скоровање тестова; Методи интерпретације резултата тестова; Валидност и поузданост 

 

Практична настава (вежбе, ДОН, студијски истраживачки рад) 

Стивенсови нивои мерења, нормална расподела, мере централне тенденције и варијабилности, 
корелација, Основе статистичког пакета SPSS, Конструкција различитих врста тестова постигнућа, 
Методи скоровања и оцењивања тестова постугнућа, Одређивање основних метријских 
карактеристика теста; Семинарски рад 

Литература  

 

Фајгељ, С. (2009), Психометрија - Метод и теорија психолошког мерења (III допуњено издање), 
Београд: Центар за примењену психологију 

Jackson, C. (2003). Psihologijsko testiranje. Jastrebarsko: Naklada Slap 

Додатна литература:Miller, D.M., Linn, R.L., Gronlund. N.E (2009) Measurement and Assesment in 
Teaching, Pearson 

 



Психологија партнерских односа 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов:  

Циљ предмета 

 

Упознавање студената са факторима који утичу на избор партнера, динамику, квалитет и 
стабилност партнерских односа; разумевање различитих психопатолошких појава и процеса у 
партнерским односима, и развој свести о могућностима превенције и превазилажења ових 
проблема уз професионалну психолошку помоћ.  

Исход предмета  

 

Од студента се очекује да на крају курса буде способан: да покаже разумевање фактора који 
утичу на квалитет и стабилност партнерских односа; да разуме узроке најчешћих проблема у 
партнерским односима, да препозна различите облике насиља у партнерским односима, те да 
има свест о могућностима њиховог конструктивног превазилажења. 

Садржај предмета 

 

Теоријска настава 

Љубав и сексуалност. Заблуде о љубави. Теорије партнерских односа. Хетеросексуални и 
хомосексуални партнерски односи. Избор партнера. Динамика партнерских односа. Фактори 
који утичу на квалитет и стабилност партнерског односа. Квалитет партнерских односа и 
психичко здравље. Најчешћи проблеми у партнерским односима и могућности њиховог 
превазилажења. Насиље у партнерским односима. Превенција, психолошко саветовање и 
психотерапија. 

Литература  

 

Čudina-Obradović, M. i Obradović, J. (2006). Psihologija braka i obitelji. Zagreb: Golden marketing- 
Tehnička knjiga. (odabrana poglavlja) 

Миливојевић, З. (2008). Емоције. Нови Сад: Психополис институт. (одабрана поглавља) 

Миливојевић, З. (2007). Формуле љубави: Како не упропастити сопствени живот тражећи праву 
љубав. Нови Сад: Психополис институт. (одабрана поглавља) 

Фелдман, С. (2008). Љубав на други поглед: Прошлост и садашњост специфично људског 
осећања. Нови Сад: Психополис институт. (одабрана поглавља) 

Фром, Е. (1993).  Умеће љубави. Београд: БИГЗ. (одабрана поглавља) 

 



Психологија уметности 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: / 

Циљ предмета 

 

Упознавање студената са: различитим теоријским приступима и концептима у оквиру 
Психологије уметности; са различитим методама рада које се користе у оквиру Психологије 
уметности; са актуалним остраживањима у оквиру ове области. Оспособљавање студената за: 
детаљно и свеобухватно разумевање основних обележја различитих теоријских приступа; 
деталјно и свеобухватно разумевање метода рада; самостално трагање за актуалном 
релевантном литературом 

Исход предмета  

 

Од студента се очекује да на крају курса буде способан да: покаже разумевање основних 
теоријских концепата различитих приступа у психологији уметности; као и да покаже 
самосталност у препознавању и разумевању методологије рада различитих приступа у 
Психологији уметности. 

Садржај предмета 

 

Теоријска настава 

Теоријска настава обухвата: Дефиницију предмета и циљева Психологије уметности; Психолошке 
теорије уметности; Методе истраживања у Психологији уметности; Савремена истраживања у 
Психологији уметности; Карактеристике и проблеме савремене визуелне културе; Специфичне 
проблеме у Психологији уметности. 

Практична настава (вежбе, ДОН, студијски истраживачки рад) 

Практична настава обухвата анализу видео-презентација, истраживачке семинарске радове и 
директне контакте са ствараоцима 

Литература  

 

Панић, В. (1989): Психолошка истраживања уметничког стваралаштва, Научна књига, Београд 
(одабрана поглавља) 

Огњеновић, П. (1997): Психолошка теорија уметности. Институт за психологију, Београд 

Арнхајм, Р. (1971): Уметност и визуелно опажање. Уметничка академија, Београд 

Arnheim, R. (1962): The Genesis of a Painting Picasso's Guernica. University of California Press, 
Berkeley & Los Angeles 

Milenković, S. (1997): Vrednosti savremene psihoterapije. Prometej, Novi Sad (str. 52-57) 

 



Политичка психологија 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: - 

Циљ предмета:  

а) Упознавање студената: 

- са основним знањима из политичке психологије, њене историје и значаја за остале гране 
психологије; 

- са важним појмовима из ове области и њиховим манфиестацијама у току историје 

- са практичном применом социјалне психологије и других грана психологије и психолошких 
процеса на политичко опредељивање њихову улогу и развој;  

б) Оспособљавање студената: 

- за разумевање основних проблема којима се бави политичка психологија, као и могућностима 
решвања тих проблема; 

- за разумевање политичке ситуације и нарочито њено објашњење из социјално-психолошког 
угла; 

- за примену стечених знања у пракси у мултикултурној и политички специфичној средини 

Исход предмета:  

Од студента се очекује да на крају курса буде способан да: 

- Повеже стечена знања са знањима из других области психологије  

- уочи важне процесе за политичко опредељивање, њихову улогу и развој; 

- разуме и буде способан да објасни друштвено-политичке ситуацијеиз стручног угла; 

- прочава нову литературу која се тиче политичке психологије и политичког опредељивања. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

I Психолошке основе политичког одлучивања: ауторитарна личност, послушност и покравање 
ауторитету; II Стереотипи и предрасуде: настанак, развој, борба против предрасуда; III Врсте 
идентитета: социјални идентиет, теорије социјалног идентитета, нација и национални идентиет; 
IV Национализам и слични појмови: етноцентризам, расизам, антисемитизам, антинегризам; V 
Политичко опредељивање и понашање: теорије политичког опредељивања, медији и политика, 
испитивање јавног мнења; VI Прошлост и будућност политичке психологије: политика у 
посткомунистичким земљама, полтиика у Србији након 1990, будућност политичке психологије 
код нас и у свету. 

Практична настава 

Примери из праксе везани за основне концепте који ће бити обрађивани на теоријској настави. 
Презентација документарних и играних филмова на теме које се обрађују у току курса. Критички 
осврт на најважније експерименте из области политичке психологије. 

Основна литература:  

1. Миклош Биро (2006). Homo postcommunisticus. Београд, 20. Век 

2. Иван Шибер (1998). Основе политичке психологије. Загреб, Политичка култура.  

3. Hewstone and Stroebe (2004). Социјална психологија: Еуропске перспективе. Загреб, Наклада 
Слап.  

4. Никола Рот (1983). Основи социјалне психологије. Београд, Завод за уџбенике и наставна 
средства.  

 



Традиционална култура Срба у јужнословенском контексту 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: - 

Циљ предмета 

Упознавање са основним обележјима традиционалне културе Срба у јужнословенском контексту. 

Исход предмета  

Усвајање знања о традиционалној култури, као и њеним кључним категоријама, односно 
системом знакова који чине „језик“ традиционалне културе Срба и других Јужних Словена. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Порекло и историја Словена (Јужни Словени у дијахронијској перспективи). Значење и садржај 
појма традиционална култура (народна култура, етнокултура); традиционална култура као израз 
јединствене слике света; однос културе и природног језика као система знакова; семантичке 
јединице језика традиционалне културе: вербалне манифестације (песнички облици), радње, 
предмети и појаве; реконструисање садржаја традиционалне културе и њене слике света; 
бинарне опозиције; традиционална култура као систем знакова (циклично поимање времена; 
просторни односи: горе/доле, лево/десно; свој/туђи, елементи природе (вода, земља, небо, 
небеска тела); бића: богови, демони, хероји, свеци, људи и њихове номинације и атрибуције; 
биљке; животиње; предмети; појаве; социјални односи и сродство. 

Практична настава:Анализа текстова у којима се рефлектују поменуте представе. 

Литература: В. В. Седов, Словени у далекој прошлости, НС 2012; Ј. Деретић, Културна историја 
Срба, Бг. 2005; В. Караџић, Етнографски списи, Бг. 1972; Т.Ђорђевић, Природа у веровању 
српског народа I-II, Бг. 1958; В. Чајкановић, Сабрана дела, Бг. 1994 (одабрана поглавља); М. 
Недељковић, Годишњи обичаји у Срба, Бг. 1990; Љ. Раденковић, Симболика света у народној 
магији Јужних Словена, Ниш 1996; Н. Толстој, Језик словенске културе, Ниш 1995; Српски 
митолошки речник,  Бг. 1998; Словенска митологија: енциклопедијски речник, Бг.  2001; А. Гура, 
Симболика животиња у словенској народној традицији, Бг. 2005; М. Елијаде, Свето и профано, 
В. Бања 1980; Зоја Карановић, Небеска невеста, Бг. 2010. 

 



Култура, обред, поезија 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: - 

Циљ предмета: Усвајање знања о кључним одликама лирских усмених врста у оквиру српске 
традицоналне културе (обредни контекст). 

Исход предмета: Оспособљеност за самостално тумачење, разумевање и примену стечених 
теоријских знања приликом анализе усмених лирских песама. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Повезаност лирских врста са кључним елементима традиционалне духовне и материјалне 
културе. Дефиниција појма обред. Традиционални обред као културни текст, односно систем 
знакова/кодова (акционални – редослед одређених ритуалних радњи; предметни –  
свакодневни или специјално израђени ритуални предмети; вербални - поетски текст; персонални 
– одређени извођачи који врше ритулне радње и лица којима су упућене, локативном – простор 
на којем се изводи; темпорални – извођење у одређено доба године; музички и ликовни. 
Симболичка (знаковна) функција ритуалних радњи и предмета. Конструкција идеалтипске 
дескрипције обреда. Структурно-семантичка анализа обреда (календарског и животног циклуса). 

Практична настава:Анализа и интерпретација одабраних  текстова. 

Литература: Ј. Јокић, Краљичке песме: ритуал и поезија, Друштво за српски језик и књижевност 
Србије, Бг. 2012; З. Карановић, Небеска невеста, Друштво за српски језик и књижевност Србије, 
Бг. 2010; Љ. Пешикан-Љуштановић, Станаја село запали: огледи о усменој књижевности, 
Дневник, НС 2007; А. ван Генеп, Обреди прелаза, СКЗ, Бг. 2005; Т. Р. Ђорђевић, Животни круг, 
Просвета, Ниш 2002; Б. Јовановић, Магија српских обреда, Светови, НС 1995; И. Ковачевић, 
Семиологија ритуала, Библ. XX век, Бг. 1985; Н. И. Толстој, Језик словенске културе, Просвета, 
Ниш, 1995; С. Зечевић, Српска етномитологија, Службени гласник, Бг. 2008; М. Елијаде, 
Расправа о историји религија, Академска књига, НС 2011; Д. Бандић, Табу у традиционалној 
култури Срба, БИГЗ, Бг. 1980; Л. Радуловић, Пол/род и религија, Српски генеалошки центар, Бг. 
2009; Д. Големовић, Етномузиколошки огледи, Библ. XX век, Бг. 1997. 

 



Писци средњовековне књижевности 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов:  

Циљ предмета: Овладавање знањем о главним писцима и делима српске средњовековне 
књижевности. 

Исход предмета: Познавање најзначајнијих стваралаца и дела српске средњовековне 
књижевности и поседовање знања неопходних да би се схватиле њихове поетичке особености и 
историјски след. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Културноисторијски оквир и контекст средњовековне књижевности. Најважнији писци и дела 
српске средњовековне књижевности од XII до XVII века. Развој и главни мотиви косовске 
легенде. Узајамне везе и прожимања старе и народне књижевности.  

Практична настава  

Рад на текстовима: Свети Сава, Житије светог Симеона, Служба светом Симеону; Стефан 
Првовенчани, Хиландарска повеља, Житије светог Симеона; Доментијан, Житије светог Саве; 
Теодосије, Житије светог Саве; Данилов зборник; Григорије Цамблак, Житије Стефана 
Дечанског; Констанин Филозоф, Житије деспота Стефана Лазаревића; Пајсије, Житије цара 
Уроша; Деспот Стефан Лазаревић, Слово љубве; Списи о кнезу Лазару и Косовском боју. 

Литература  

Đ. Sp. Radojičić, Antologija stare srpske književnosti (XI-XVIII veka), Beograd, 1960; Ђ. Сп. Радојичић, 
Књижевна збивања и стварања код Срба у средњем веку и у турско доба, Нови Сад, 1967; М. 
Кашанин, Српска књижевност у средњем веку, Београд, 1975; Ђ. Трифуновић, Кратак преглед 
југословенских књижевности средњег века, Београд, 1976; Деспот Стефан Лазаревић, Књижевни 
радови, приредио Ђ. Трифуновић, Београд, 1979; Д. Богдановић, Историја старе српске 
књижевности, Београд, 1980; Ђ. Трифуновић, Азбучник српских средњовековних књижевних 
појмова, Београд, 1990; Ђ. Трифуновић, Стара српска књижевност. Основе,  Београд, 1994; Ј. 
Ређеп, Косовска легенда, Нови Сад, 1995; Р. Маринковић, Светородна господа српска, Београд, 
1998; Х. Георг Бек, Византијски миленијум, Београд-Бања Лука, 1998; Т. Јовановић, Стара српска 
књижевност. Хрестоматија, Београд-Крагујевац, 2000; Ј. Ређеп, Старе српске биографије,  
Нови Сад, 2008. 

 



Поетика Милоша Црњанског 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов:– 

Циљ предмета: Да студенти стекну увид у дело Милоша Црњанског и његове поетичке 
особености (стил, теме, мотиви, развој, континуитет) 

Исход предмета: Познавање стилских, тематских, мотивских и уопште поетичких особености 
дела Милоша Црњанског 

Садржај предмета 

Теоријска настава: Побуна итачке лирике (рушење традиције, однос према романтизму).- 
Суматраизам.- Стражиловски комплекс. – Лирско и историјско у роману М. Црњанског – Полност 
и жена у делу М. Црњанског. – Међуратне полемике.- Публицистика и есејистика. - Студијски 
истраживачки рад Интерпретација текстова: Поезија (избор); Есеји (избор); Путописи (избор), 
Дневник о Чарнојевићу; Сеобе; Друга књига Сеоба (избор); Код Хиперборејаца (избор); Роман о 
Лондону (избор); Контекстуално и компаративно проучавање дела М. Црњанског 

Литература  

Александар Петров, Поезија Црњанског и српско песништво, Београд 1971 (избор); Новица 
Петковић, Лирске епифаније М. Црњанског, Београд 1996 (избор); Новица Петковић, Два српска 
романа, Београд 1988 (избор); Никола Милошевић, Роман Милоша Црњанског, Београд 1970 
(избор); Књига о Црњанском (прир. М. Ломпар), Београд 2004 (избор); Књижевно дело Милоша 
Црњанског (зборник), Београд 1972 (избор); Петар Џаџић, Повлашћени простори Милоша 
Црњанског, Београд 1992 (избор); Милош Црњански (зборник) 1996; Мило Ломпар, Аполонови 
путокази, Београд 2004; Горана Раичевић, Есеји Милоша Црњанског, Нови Сад 2005 (избор); 
Горана Раичевић, Кротитељи судбине: о Црњанском и Андрићу, Београд 2010; Горана Раичевић, 
Коментари “Дневника о Чарнојевићу”, Нови Сад 2010; Слободан Владушић, Црњански, 
Мегалополис, Београд 2011.  

 



Поетика Иве Андрића 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: 

Циљ предмета: Да студенти стекну увид у дело Иве Андрића и његове поетичке особености 
(стил, теме, мотиви, развој, континуитет) 

Исход предмета: Познавање стилских, тематских, мотивских и уопште поетичких особености 
дела Иве Андрића 

Садржај предмета 

Теоријска настава: Писац као објективни посматрач – Андрићев рационализам – Појединачно и 
опште – од привидности, површности и таштине до суштине - Легенде и митови у књижевности  
као универзални обрасци у историјском току – Између реалистичких типова и цикличног 
схватања историје.- Мостови – тема и један од основних симбола Андрићевог дела: естетски, 
етички и метафизички –– пролазност и трајност.- Страх код Андрића Страсти и инстинктивни 
живот на путу ка анимализација човека – Превладавање страха кроз очовечење. – Речи – О причи 
и причању – Страх од речи – Страх од прекомерности и зла – Речи које се отимају свом 
првобитном смислу. - Андрић као ''ангажовани писац''. -  Фантастика код Андрића. -  Проблеми 
људске утамничености. -  Андрићеви писци. Интерпретација текстова: Приповетке (избор), 
''Разговор с Гојом'', На Дрини ћуприја, Госпођица, Травничка хроника, Проклета авлија, Есеји 
(избор). Студије интертекстуалних веза, истраживање односа историјског контекста и књижевних 
дела И. Андрића 

Литература  

Зборник о Андрићу (прир. Р. Вучковић), Бг. 1999 (избор); Радован Вучковић, Велика синтеза, 
Сарајево 1974 (избор); Иво Тартаља, Приповедачева естетика, Београд 1979 (избор); Драган 
Стојановић, Лепа бића Иве Андрића, Нови Сад 2003 (избор); Зборник радова о Иви Андрићу, 
САНУ, Београд 1981 (избор); Дело Иве Андрића у контексту европске књижевности, Беобрад 
1981 (избор); Петар Џаџић, Храстова греда у каменој капији, Београд; Петар Џаџић, О проклетој 
авлији; Горана Раичевић, Кротитељи судбине: О Црњанском и Андрићу, Београд 2010; Жанета 
Ђукић Перишић, Писац и прича: стваралачка биографија Иве Андрића, Нови Сад 2012. 

 



Семиотика културе 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: Курс није за студенте прве године 

Циљ предмета 

Упознавање студената са основним поставкама семиотичких истраживања и њихове примене на 
подручју проучавања културе. 

Исход предмета  

Студент је способан да сам изврши семиотичку анализу неке појаве у култури. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

I Појмови семиотике и културе. Основе семиотике: учења о знаку (Де Сосир, Пирс). Типологија 
знакова. Денотација, конотација, идеологија. Опизиције: дигиталне, аналогне, поларне, 
мултиполарне; деконструкција опозиција. Парадигматика  и синтагматика. Метафорични и  
метонимијски пол. Код и систем, енкодирање и декодирање, сигнал и језик, код и субкод, 
првостепени и другостепени. Врсте кодова: друштвени (вербални и невербални); текстуални; 
интерпретативни (перцептивни, идеолошки).  

II Општа семиотика и посебне семиотике: семиотика града, семиотика историје, књижевна 
семиотика, семиотика свакодневног живота, визуелна семиотика,семиотика рекламе. Семиотика 
културе (границе културе, спољашње/унутрашње; функционисање културе; динамизам културе; 
типологија културе). 

III Како урадити семиолошку анализу? 

Практична настава:Вежбе 

Анализа примера 

Литература  

1. Ј. Лотман, Семиосфера, Нови Сад 2005. 

2. „Огледи из типологије културе „,Трећи програм, бр. 4, Београд 1974. 

3.Ч. Морис, Основе теорије о знацима, Београд  1975. 

4. У. Еко, Култура, информација, комуникација, Београд  1973. 

5. Н. Грдинић, Семиотика културе, презентације 

 



Стални облици песме и строфе 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: Курс није за студенте прве године 

Циљ предмета 

Упознавање са појмовном апаратуром (стални облици песме/строфе; стилизације, 
криптоформе). Усвајање основних информација о стиховима и строфама класичног порекла; о 
сталним облицима песме и строфе романског, источњачког, германског, словенског и грчко-
византијског порекла. Указати на нормирану структуру форме. 

 

 

Исход предмета  

Усвојени књижевно-теоријски појмови сталних облика. Познавање порекла појединих облика и 
њихове утемељености у књижевној традицији. Познавање правила облика. Препознавање 
употребе облика.  

 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Појам сталног облика, стилизација и криптоформи. Класични стихови и строфе (хексаметар, 
елегијски дистих, сапфијска строфа, алкејска строфа). Облици романског порекла (терцина, 
станца, страмбото, сонет, циклус сонета, сонетни венац, канцона, сестина лирика, сеста рима, 
балада, балата, лауда, мадригал, рондо, рондел, глоса). Источњачки облици песме и строфе 
(газела, рубаија, касида, пантум, хаику). Облици германског, словенског и грчко-византијског 
порекла (бећарац, краковјак, оњегинска строфа, канон, нибелуншка строфа).  

 

 

Практична настава: 

Рад на тексту; анализа примера наведених облика.  

 

Литература  

 

1. Никола Грдинић, Стални облици песме и строфе. Београд: Народна књига – Алфа, 2007. 

2. Светозар Петровић, „Стих”, у: Зденко Шкреб/Анте Стамаћ, Увод у књижевност. Загреб: 
Графички завод Хрватске, 1983.  

3. Светозар Петровић, Облик и смисао. Списи о стиху. Београд: Фабрика књига, 2003. 

4. Речник књижевних термина. Београд: Институт за књижевност и уметност, 1987.  

 

 



Веб дизајн 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов:  

Циљ предмета: Овладавање основама израде веб страница и система за управљање садржајем.  

Исход предмета: Познавање језика за означавање хипертекста (HTML) и каскадног описа стилова 
(CSS) омогућиће студентима разумевање и примену основних алата за израду веб страница. 
Студент треба да савлада и коришћење система за управљање садржајем (CMS) и коришћење 
WYSIWYG едитора за визуелну израду веб страница. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: Упознавање са основама језика за означавање докумената и каскадног 
описа стилова. Формирање и одржавање веб садржаја, организовање садржаја блогова и web 
локација помоћу система за управљање садржајем (Joomla,Word Press), инсталирање и 
конфигурисање ових система. Визуелна израда веб страница коришћењем WYSIWYG едитора. 

Практична настава: На вежбама се програми, обрађени у теоријском делу курса, илуструју 
практичним примерима, респективно. 

Литература:  

- Hill, Ј. Brannan, Ј.А. Briljantno HTML5 i CSS3. CET, 2011. 

- Hussey, Т. Naučite Word Press. Mikro knjiga, 2011. 

- North, Б. М. Joomla! 1.5: priručnik za korisnike. Mikro knjiga, 2010. 

 



Облици језичке комуникације (на мађарском језику) 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: Знање мађарског језика  

Циљ предмета 

Упознавање студената са специфичним карактеристикама појединих комуникационих облика од 
свакодневног спонтаног говора и писаног парола до писаних интерактивних комуникационих 
облика на интернету. 

Исход предмета  

Студенти стичу способност препознавања и оцењивања конкретних комуникационих облика на 
основу њихових фонолошких, лексиколошких, морфолошких, синтаксичких и стилских 
карактеристика. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

1. Појам комуникације и њено научно проучавање. 2. Модели и основни типови комуникације. 3. 
Mедији и начин комуницирања. 4. Комуникативна способност и функционални стилови. 5. 
Спонтани говор: психолошки фактори и главне фазе продукције говора. 6. Комуникативна 
перспектива као принцип структуисања исказа. 7. Функције и карактеристике прозодијских 
фактора у спонтаном говору. 8. Говорни чинови и структуралне карактеристике дискурса. 9. 
Карактеристике писаног изражавања. 10. Утицај фреквентности синтаксичких фактора на 
комуникативност писаних и гласно интерпретираних, односно прочитаних текстова. 11. Језичко 
изражавање у масовним медијима. 12. Интернет, веб, мултимедијалност, хипертекст. 13. Нови 
облик комуникације: писано-говорни језик и његове карактеристике. 

Литература  

1. Buda Béla: A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei. Bp. Animula, 1994. 

2. Béres István – Horányi Özséb: Társadalmi kommunikáció. Bp. Osiris Kiadó, 2001. 

3. Rosengren, Karl Erik: Kommunikáció. Bp., Typotex, 2004. 

4. Pléh Cs. – Síklaki I. – Terestyéni T.: Nyelv – kommunikáció – cselekvés. Bp. Osiris Kiadó, 1997. 

5. Kontra Miklós : Beszélt nyelvi tanulmányok. Bp. MTA Nytud. Int., 1988. 

6. Keszler B. – Tátrai Sz.: Diskurzus a grammatikában – grammatika a diskurzusban. Bp. Tinta , 2009. 

7. Gecső T. – Sárdi Cs.: A kommunikáció nyelvészeti aspektusai. Bp. Tinta, 2009.  

8. Bódi Zoltán: A világháló nyelve. Bp., Gondolat Kiadó, 2004. 

9. Pásztor Kicsi Mária: A mai vajdasági magyar napi sajtó és elektronikus média informatív szövegeinek 
szintaktikai, intonációs és kommunikatív jellemzői. Újvidék, ÚE BTK, 2012. 

10. Pásztor Kicsi Mária: A spontán beszédtől az internetes nyelvhasználatig.  In: Tudomány – módszer – 
argumentáció. Újvidék, VMAT, 2012. 

 



Род и приповедање 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: 

Циљ предмета 

Циљ курса је да се преиспита однос категорије рода (gender) и приповедних поступака у 
књижевном тексту, односно да се на примерима репрезентативних књижевних дела писаних у 
различитим епохама осветле историјски, културни, теоријски и вредносни критеријуми који су 
утицали на  исказивање родних улога и идентитета у књижевном делу. 

 

Исход предмета  

Студенти стичу основна сазнања из области родних студија (историја и терминологија) и женске 
књижевне историје, и усвајају теоријске моделе родног читања књижевности. 

 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Пол и род: историја и примена термина (С. Бовоар, Р. Столер, Џ. Батлер). Гинокритика и 
истраживање женске књижевне традиције (С. Гилберт, С. Губар, И. Шоволтер). Представљање 
родних идентитета у књижевности (Џ. Фетерли, Ш. Фелман, К. Милет). Епистемологија и 
методологија родних студија књижевности (С. Гилберт, С. Губар, А. Колодни). Ауторство и 
књижевни канон (Х. Блум, С. Губар). Тело и текст (Ш. Фелман, Е. Сиксу, Ј. Кристева) 

 

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 

Анализа изабраних књижевних текстова из различитих епоха, од средњовековне (Чосер), 
ренесансне (Шекспир) до романа 19. и 20. века (Е. Бронте, Џ. Остин, Х. Џејмс, В. Вулф), с циљем 
примене теорије и методологије родних студија.  

 

Литература  

Дојчиновић Нешић, Биљана. Гинокритика (1993). 

Гордић Петковић, Владислава. На женском континенту ( 2007).  

Милојевић, Ивана и Слободанка Марков (ур.). Увод у родне теорије (2011). (изабрана поглавља) 

Showalter, Elaine. A Literature of Their Own: British Women Novelists from Bronte to Lessing (1977).   

Showalter, Elaine. A Jury of Her Peers (2009). 

Практикум са изабраним текстовима И. Шоволтер, Џ. Фетерли, Е. Мерс, С. Губар, А. Колодни, Џ. 
Батлер и других. 

 



РЕТОРИКА ТЕКСТУАЛНЕ КУЛТУРЕ 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: Б2 ниво знања енглеског језика 

Циљ предмета 

Проучавањем одлика текстова на енглеском језику три области у којима доминирају текстуални 
обрасци – потрошачке културе и рекламне индустрије, индустрије забаве (културолошки обрасци 
на телевизији и филму), и области нових медија (Интернет и дигитални медији), студенти се 
уводе у процес истраживања у области студија англофоне културе и енглеског језика, те 
професионалног бављења истраживањем и критиком. Један од главних циљева курса је 
сензибилизирање студената за препознавање кодова савремене популарне културе кроз одлике 
текстова које та култура производи, њихово оспособљавање за самостално спровођење 
семиотичке анализе датих текстова и групног истраживачког пројекта, као и за ефектно 
представљање резултата истраживања у писаној и усменој форми на енглеском језику. 

Исход предмета  

Студенти ће умети да самостално анализирају текстуални материјал примењујући принципе 
семиотичке анализе, да спроведу истраживање на одређену тему, те да своје истраживање 
прикажу у различитим форматима текста на енглеском језику прилагођеним контексту и циљној 
публици. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Културна продукција, разумевање одлика популарне културе. Кључни појмови везани за област 
студија културе. Проблеми субјективитета и идентитета. Популарна култура – потрошачко 
друштво, телевизија, текст, публика. Дигитална култура. Урбани простор као културни простор. 
Језик и популарна култура. 

Практична настава:Вежбе 

Часови су структурирани око активности везаних за дискусију о унапред дефинисаним темама, 
читање текстова са листе лектире и критички коментар тих текстова. Низови задатака укључују 
уводна излагања у вези са темама о којима ће се дискутовати на часовима, те циклусе читања и 
писања ради развијања и саопштавања идеја у професионалном окружењу. Планирање 
истраживачког пројекта. Формално усмено презентовање, израда двоминутне презентације 
истраживачког пројекта и увежбавање излагања у 20x20 формату усмене презентације. 

Литература  

Barker, Chris. Cultural Studies: Theory and Practice. London: Sage, 2008. 

Maasik, S. and Jack Solomon. Signs of Life in the USA. Boston, New York: Bedford St. Martins, 2012. 

 



Развој српског језичког стандарда 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: -  

Циљ предмета: Упознавање са основним појмовима о културно-историјским оквирима настанка 
словенске писмености, сменама књижевнојезичких идиома код Срба од 12. до 19. века, као и  
процесом стандардизације српског језика 

Исход предмета: Савладавање основних појмова у вези са почецима словенске писмености, 
развојем и сменом књижевних језика код Срба од 12. до 19. века, као и процесом 
стандардизације српског језика; способност читања и анализирања старословенских, 
старосрпских, српскословенских, рускословенских, славеносрпских текстова (на фонолошком 
нивоу).  

Садржај предмета 

Теоријска настава: Настанак старословенског језика. Живот и дело Ћирила и Методија. Појмови 
унутрашње и спољаше историје језика. Настанак српске редакције старословенског језика и њена 
фонолошка норма. Појам диглосије. Главни правци развоја фонолошког система српског језика. 
Прелазак са српскословенске на  рускословенску редакцију. Периодизација књижевних језика 
код Срба у 18. и 19. веку: (1) књижевни језик до 1740.године; (2) књижевни језик од 1740. до 
1780.г. и (3) од 1780. до првог издања Вуковог Рјечника. Конкуренција и коегзистенција норми у 
књижевном језику краја 18. и почетка 19. века. Славеносрпски и доситејевски тип књижевног 
језика. Реформе писма и правописа почетком 19. века (Сава Мркаљ и Вук Стефановић Караџић). 
Вуков Рјечник из 1818. г. Вуков програм књижевнојезичке реформе. Стандардизација 
српскохрватског књижевног језика у другој половини 19. века. Епоха кристализације стандардног 
језика (1878−1918). Књижевни језик у 20. веку. Српски и хрватски језички стандард. 

Практична настава (вежбе): Читање и анализа старословенских, српскословенских, 
рускословенских, славеносрпских текстова (фонолошки план).  

Литература: 

1. Ђорђић, Петар (1975). Старословенски језик. Нови Сад: Матица српска. 5−85. 

2. Јерковић, Вера (1984). Српскословенска норма у гласовном и морфолошком систему. 
Југословенски семинар за стране слависте. 33−34: 55−67. 

3. Младеновић, Александар(1971). Елементи историје српскохрватског језика. Општа 
енциклопедија Ларус.Београд. 

4. Ивић, Павле (1998). Преглед историје српског језика. Сремски Карловци – Нови Сад: 
Издавачка књижарница Зорана Стојановића. 

5. Суботић, Љиљана (2004). Из историје књижевног језика: питање језика. Предавања из 
историје језика. Нови Сад: Филозофски факултет.145−191. 

 



СОЦИОЛОГИЈА 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: Нема посебних услова 

Циљ предмета 

Циљ предмета јесте да студенте упозна са социолошким приступом друштву, укључујући главне 
социолошке теорије и метод. Други сегмент циља је да полазнике упути у најважније особености 
социолошког начина мишљења о друштву и друштвеним проблемима, као и да им учини јасним 
ограничења такозваног „здраворазумског“ промишљања друштва. 

 

 

Исход предмета  

Студенти су способни да разумеју најважније социолошке теорије и социолошки метод, као и да 
разматрају друштвене проблеме на начин који надилази оквире „здраворазумског“ приступа. 

 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Социологија између науке и имагинације – Конфликтна традиција у социологији – Диркемовска 
традиција – Микроинтеракционистичка традиција – Кључне социолошке дихотомије - 
Методологија и социолошки метод – Друштвене институције – Организације и бирократија – 
Појам моћи и појам власти – Држава и политика – Друштвене неједнакости и стратификација – 
Друштвена покретљивост и канали друштвене покретљивости – Сиромаштво – Култура, 
субкултуре и животни стилови - Глобализација  

 

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 

Вежбе за овај предмет нису предвиђене, али је зато у току предавања предвиђена дискусија о 
проблемима друштва из социолошког угла. Такође је предвиђено да студенти, уколико то желе, 
могу урадити семинарски рад на основу шире литературе, а под менторством наставника. 

 

Литература  

Обавезна:  

Маринковић, Д.: Увод у социологију. Mediterran Publishing, Нови Сад 2013 (треће   проширено 
издање). 

 

Шира: Гиденс, Е.: Социологија, 2001, 2007. (ЦИД, Економски факултет у Београду) 

              Хараламбос М, Холборн М.: Социологија. Теме и перспективе. Голден маркетинг, Загреб 
2002. 

 

 



Популарна култура и животни стилови 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: упис на одговарајућу годину студија 

Циљ предмета: 

Упознавање са најважнијим социолошким приступима у изучавању популарне културе и животних 
стилова, њеним садржајима и утицајем, као и њиховим друштвеним и културним контекстом, 
посебно у савременом свету. 

Исход предмета:  

Усвајање знања, овладавање научно-категоријалним апаратом за разумевање појава популарне 
културе и значаја животних стилова; оспособљавање за аналитичко и критичко сагледавање 
садржаја популарне културе и животних стилова у склопу друштвених и културних процеса и 
творевина; развијање способности за вредновање културних творевина и садржаја различитог 
нивоа. 

Садржај предмета:  

Теоријска настава – проблеми одређења популарне културе и њеног разграничења од масовне 
културе; проблеми друштвене, културне и техничке  условљености популарне културе; 
популарна култура, животни стилови и потрошачко друштво; вредносне оријентације, популарна 
култура и животни стилови; међусобна условљеност субкултура, популарне културе и животних 
стилова; савремени друштвени процеси, глобализација, популарна култура и животни стилови; 
животни стилови, друштвена структура и социјална стратификација; популарна култура, животни 
стилови и слободно време; проблеми индивидуализације и идентитета у популарној култури и 
животним стиловима. 

Практична настава – Проучавање базичне литературе и проблемских студија из социологије 
популарне културе и животних стилова, дискусије о прочитаним проблемима, њиховом научном 
значају и друштвеним и културним последицама. 

Литература  

Čejni, Dejvid (2003): Životni stilovi. Beograd: Clio. 

Đorđević, Jelena (prir.) (2009): Postkultura. Beograd: Clio. 

Fisk, Džon (2001): Popularna kultura. Beograd: Clio. 

Коковић, Драган (2005): Пукотине културе. Нови Сад: Прометеј. 

Tompson, Kenet (2003): Moralna panika. Beograd: Clio. 

 



Социологија надреализма 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: - 

Циљ предмета 

Упознавање са историјским и друштвеним пореклом и значајем надреализма. 

Исход предмета  

Упознавање садржаја и разумевање смисла надреалистичке теорије сазнања и поетике; 
разумевање надреализма у контексту историјске авангарде и друштвених и политичких прилика 
европског друштва почетком двадесетог века. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Порекло и типолошке одлике надреалистичког покрета. Место надреализма у историјској 
авангарди. Настанак, развој и главни актери париског надреализма. Настанак и главни актери 
београдског надреализма. Однос између париског и београдског надреализма. Надреализам и 
психоанализа. Надреализам и марксизам. Етнологија и надреализам. Надреализам и 
социологије свакодневног живота. Надреалистичка теорија сазнања. Социолошка димензија 
надреалистичке теорије и праксе. Интедрисциплинарност надреализма између књижевности, 
друштвене теорије и социјалне акције. Надреализам у савременом искуству. Историјске и 
друштвене поуке надреализма. 

Практична настава  

Представљање надреалистичких мултимедијалних радова. Упознавање са надреалистичким 
филмом, сликарством, плакатима, прогласима, изложбама, социјалним протестима и 
различитим облицима друштвеног ангажмана и активизма. 

Литература  

Breton, Andre (1979). Tri manifesta nadrealizma, Kruševac: Bagdala. 

Бретон, Андре (1999). Нађа, Београд: Нолит. 

Karan, Milenko (1989). Psihoanaliza i nadrealizam, Nikšić: Univerzitetska riječ. 

Kostić, Đorđe (1991). U Središtu nadrealizma. Sukobi, Beograd: Biblioteka grada Beograda. 

Milenković, Pavle (2012). Uvod u sociologiju srpskog nadrealizma, Novi Sad: Mediterran Publishing. 

Nado, Moris (1980). Istorija nadrealizma, Beograd: BIGZ. 

Novaković, Jelena (1996). Na rubu halucinacija. Poetika srpskog i francuskog nadrealizma, Beograd: 
Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu. 

Popović, Koča, Ristić, Marko (1985). Nacrt za jednu fenomenologiju iracionalnog, Beograd: Prosveta. 

Vučković, Radovan (2009). Sjajno društvance: priča o srpskim nadrealistima, Beograd: Službeni glasnik. 

 



Естетика 2 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: Нема 

Циљ предмета 

Циљ предмета „Естетика 2“ је реактуализација филозофске оријентације овог предмета. Овај 
циљ биће остварен студирањем темељних дела и списа који се односе на естетско подручје, 
која су издржавала пробу времена, која подлеже најозбиљнијим питањима уметности и њеној 
улози и која су основ најутицајнијих естетичких оријентација. Студиј заснован на таквој 
припадајућој литератури требао би да еманципује студенте и оспособи их за самостална 
истраживања. 

 

Исход предмета  

Исход предмета би био оспособљавање студената за самостална естетичка истраживања. 

 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Искуство је показало да је најпродуктивније комбиновати историјски и проблемски метод. У 
том смислу студије естетике предвиђају упознавање са главним естетским учењима од 
предсократика до данас, као и уочавање темељних проблема који су и данас отворени у 
естетици. 

Практична настава: Вежбе 

Анализа изворних филозофско-естетичких текстова. 

 

Литература  

1. Платон, Ијон. Хипија Већи. Гозба. Федар, БИГЗ, Београд 2000. 

2. Аристотел, О песничкој уметности, Зав. за уџб. и нас. сред., Београд 1990. 

3. Гадамер, Х.-Г., Огледи о филозофији умјетности, АГМ, Загреб 2003. 

4. Гилберт, К. Е., Кун, Х., Историја естетике, Култура, Београд 1969. 

5. Грлић, Д., Естетика I-IV, Напријед, Загреб 1974. 

6. Кроче, Б., Бревијар естетике, Глобус, Загреб 2001. 

 

 



Естетика 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: Нема 

Циљ предмета 

Циљ предмета је да се студенти упознају са основним правцима и проблемима естетике, која 
је у правом реду тематизована у свом традиционалном одређењу као филозофија уметности. 

 

Исход предмета  

Исход предмета „Естетика“ би требало да оспособи студенте да успешно апсолвирају основне 
естетичке категорије и проблеме, и да стекну оријентацију у основним правцима савремених 
естетичких теорија. 

 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Појам и предмет естетике. Естетика као филозофска дисциплина. Естетика и њој сродне 
дисциплине. Настанак естетике. Појам уметности у историјском смислу. Естетски феномен. 
Онтологија уметности. Естетичка аксиологија. Естетичка гносеологија. Класична, модерна и 
постмодерна уметност. Основни и практички појмови о уметности. Друштвена димензија 
уметности. 

 

Литература  

1. Узелац, М. Естетика, Академија уметности, Нови Сад 1999. 

2. Адорно, Т., Естетичка теорија, Нолит, Београд 1979. 

3. Хартман, Н., Естетика, Дерета, Београд 2004. 

4. Морпурго-Таљабуе, Г., Савремена естетика, Нолит, Београд 1968. 

5. Еко, У., Умјетност и љепота у средњовјековној естетици, Профил, Загреб 2006. 

6. Гилберт, К.Е., Кун, Х., Историја естетике, Култура, Београд 1969. 

 

 



Филозофија медија 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: Нема додатног услова. 

Циљ предмета 

Циљ предмета је да се студенти упознају са филозофским приступом различитим медијима. 
Такође требају бити упознати са променама које су сами медији извршили у нашој перцепцији 
стварности као и са новим погледима на свет који су настајали паралелно са развојем медија. 

Исход предмета  

Очекује се да ће студенти кроз филозофску призму стећи елементарно знање о појединим 
медијима, њиховим техничким, епистемичким и естетским обележјима, затим и о појединим 
етапама историје медија. Ово знање ће бити од користи приликом разбијања стереотипа о 
искључиво негативној (нпр. идеолошкој) функцији медија у друштву и о стварању адекватнијег 
суда о њиховој правој вредности. 

 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Задатак филозофије медија: проучавање општег феномена медијалности на примеру 
појединачних медија (писмо, штампа, фотографија, филм, радио, телевизија, интернет ...). Шири 
и ужи појам медија. Пренос информација и комуникација. Медијске револуције и иновације. 
Медији и јавно мнење. Моћ и медији. Проблем медијске обмане. Симулација и симулакруми. 
Медијски условљене трансформације опажања и сазнања. Етика и естетика медија. Типови 
теорије медија: културно-критичке, семиотичке, (пост)структуралистичке, техничке, 
конструктивистичке и друге теорије медија. Социјална историја медија. Историја филозофије 
медија.   

 

 

Литература  

1. Адорно, Т. В.: „Два есеја о телевизији“, у: Летопис Матице српске (1966), стр. 248–267; 2. 
Бењамин, В.: Есеји, Нолит, Београд 1974; 3. Бодријар, Ж.: Симболичка размена и смрт, Дечје 
новине, Горњи Милановац 1991; 4. Briggs A./P. Burke: Социјална повијест медија, Пелаго, Загреб 
2011; 5. Вирилио, П.: Машине визије, Светови/Октоих, Нови Сад/Подгорица 1993; 6. Меклуан М.: 
Гутенбергова галаксија, Нолит, Београд 1973; 7. Платон: Федар, БИГЗ 1985; 8. Чекић, Ј./Ј. 
Благојевић (прир.): Моћ/медији/&, Факултет за медије и комуникације, Центар за медије и 
комуникације, Београд 2012 

 

 



Филозофска антропологија 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: Нема 

Циљ предмета 

Циљ предмета „Филозофска антропологија“ је да се студенти упознају са појмом, предметом и 
садржајем фундаменталних антрополошких одређења човека у филозофији 

 

Исход предмета  

Исход предмета би требало да буде да се студенти оспособе за филозофско разумевање 
начина како је у традицији филозофије тематизовано питање бити човека. 

 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

а) Разликовање филозофске антропологије од емпиријске антропологије која се најчешће 
јавља у лику културне антропологије, социолошке и етнолошке антропологије 

б) Филозофска антропологија као темељна филозофска дисциплина (идеја да филозофска 
антропологија егзистира од почетка филозофије и идеја да филозофска антропологија 
представља нову филозофску дисциплину - схватања Канта и Плеснера) 

ц) Спорна филозофска становишта о карактеру филозофске антропологије: 

-Филозофска антропологија из перспективе феноменологије Шелера и Ландсберга, 

-Филозофска антропологија као онтологија човековог бивствовања  

-Фундаментална онтологија Мартина Хајдегера 

-Оспоравања филозофске антропологије са становишта егзистенцијализма (Јасперс, Сартр) 

-Филозофска антропологија и психоанализа (Фројд, Фром) 

-Филозофска антропологија и позитивизам 

-Филозофска антропологија и структурализам (Леви-Строс) 

-Оспоравање филозофске антропологије са становишта филозофије историје (Маркс, Дилтај) 

 

Литература  

1. Scheler, M., Положај човјека у космосу, В. Маслеша, Сарајево 1961. 

2. Plessner, H., Увод у филозофску антропологију, В. Маслеша, Сарајево 1961. 

3. Gehlen, A., Човјек. Његова природа и положај у свијету, В. Маслеша, Сарајево 1974. 

4. Финк, Е., Основни феномени људског постојања, Нолит, Београд 1984. 

5. Зборник Филозофија модерног доба: филозофска антропологија, В. Маслеша, 
Сарајево 1986. 

 

 



Филозофија морала 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: Нема 

Циљ предмета 

Циљ предмета „Филозофија морала“ је да се студенти упознају са основним садржајима 
филозофије морала као филозофске дисциплине која проучава унутрашњу структуру 
моралног карактера. 

 

Исход предмета  

Исход предмета би требало да омогући студентима добру оријентацију у проблематици 
моралног карактера, посебно с обзиром на структуру воље и вољних активности човека. 

 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Проблем филозофског заснивања психологије. Филозофија морала као филозофско-етичка 
дисциплина. Појам морала (Сократ, Стоицизам, Римски појам морала, Јудеохришћански појам 
морала, Нововековни појам морала, Кант, Хегел, Савремене дискусије о појму морала). 
Морални карактер и структура моралног делања (појам моралног карактера; морални мотиви; 
егоизам и алтруизам; морално уверење; морална намера,одлука и избор; морална 
импутација, кривица и санкција; морални стид и кајање; појам моралне одговорности; појам 
савести). 

 

Литература  

1. М.А. Перовић, Увод у етику, КриМел, Нови Сад 2003. 

2. М.А. Перовић, Етика, Графомедиа, Нови Сад 2001. 

3. Хусеинов, А.А., Ирлиц, Г., Историја етике, Књижевна заједница Н. Сада, Нови Сад 
1992. 

4. Сингер, П., Увод у етику, Изд. књиж. З. Стојановића, С. Карловци-Н. Сад 2004. 

5. Аристотел, О души. Parva naturalia (књиге: I-II), ПАИДЕИА, Београд 2012. 

 

 



Биоетика и медији 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: Нема 

Циљ предмета 

Циљ предмета „Биоетика и медији“ је упознавање студената са специфичним биоетичким 
приступом фундаменталним питањима холистички схваћеног живота, која су у непосредној 
вези са научним и техничко-технолошким напретком. Циљ предмета је и да се студенти 
упознају са моралним дилемама с којима се могу суочити у професионалном извештавању и 
јавном деловању, и указивање на поштовање одговарајућих кодекса приликом извештавања 
о деликатним и контроверзним биоетичким темама. 

 

Исход предмета  

Предмет треба да оспособи студенте за самостално размишљање, аргументовање и 
оријентисање у вези са темељним дилемама савременог човечанства. 

 

Садржај предмета 

Појам биоетике. Настанак и развој биоетике. Етика и биоетика. Појам живота у филозофији и 
другим наукама. Темељне позиције у биоетици. Екофилозофија. Нуклеарна технологија и 
њени изазови. Генетички модификовани организми. Статус животиња и њихова права. 
Биоетички проблеми у медицини. Еугеника. Абортус. Трансплантација органа. Репродуктивно 
и терапеутско клонирање. Еутаназија. Биоетика и болести зависности. Биоетика и религија. 
Биоетика и право. Биоетика и економија. Биоетика и уметност. Биоетичка едукација. Биоетика 
и медији. Биоетика у Србији. 

 

Литература  

1. Ракић, В., Младеновић, И., Дрезгић, Р., Биоетика, Сл. гласник, Београд 2012. 

2. Ринчић, И., Еуропска биоетика: идеје и институције, Пергамена, Загреб 2011. 

3. Перовић, М.А., Етика медија, „Бијели Павле“, Подгорица 2007. 

4. Жарден, Џ.Р. де., Еколошка етика, Сл. гласник, Београд 2006. 

5. Сингер, П., Увод у етику, Изд. књиж. З. Стојановића, С. Карловци-Н. Сад 2004. 

6. Човић, А., Етика и биоетика, Пергамена, Загреб 2004. 

 

 



АРХЕОЛОГИЈА И МЕДИЈИ 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: 

Циљ предмета: Стицање основних знања о археологији као научној дисциплини и њеном 
присуству у масовним медијима; непристрасна и објективна употреба археологије. 

Исход предмета: Усвојена знања из основа формирања и функционисања археолошких 
тумачења прошлости; способност за критичко вредновање различитих начина употребе 
археологије у медијима.  

Садржај предмета 

Теоријска настава – Археологија као научна дисциплина и теоријско-методолошки 
оквири. Улога медија у стварању и преношењу знања о прошлости. Питање медијске 
конструкције знања у корелацији са принципима научних дисциплина археологије и историје. 
Проблематизација погрешне употребе археолошких података у медијима: неразумевање 
археологије, намерна злоупотреба, сензационализам, формирање конструката у служби 
друштвених и политичких тежњи. Преиспитивање етичке и друштвене одговорности припадника 
академске заједнице у медијској популаризацији археологије и историје. Значај медија за 
археологију и њихова позитивна улога у едукацији и популаризацији науке и културе. 

Практична настава, вежбе – Дискусије о конкретним примерима и коришћењу 
археолошких сазнања у области телевизије, штампаних медија, филма, књижевности и 
различитим видовима популарне културе.  

Литература (одабрана поглавља из наведене литературе) : 

1. К. Грин, Увод у археологију, Београд 2003. 

2. М. Џонсон, Археолошка теорија, Београд 2009.  

3. B. Olsen, Od predmeta do teksta, Beograd 2002. 

Додатна литература (одабрана поглавља из наведене литературе):: 

1. T. Clack, M. Brittain (eds.), Archaeology and the Media, Walnut Creek 2007. 

2. C. Holtorf, Archaeology is a brand, the meaning of archaeology in contemporary popular 
culture, Walnut Creek 2007.  

3. А.  Палавестра, Измишљање традиције: „винчанско писмо“, Етноантрополошки 
проблеми 5/2, Београд 2010, 239-258. 

4. M. Milosavljević, Arheologija nad moštima, Antropologija 11/2, Beograd 2011, 115–140. 

 



ИСТОРИЈА АНТИЧКЕ ГРЧКЕ 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: - 

Циљ предмета: Излагање историје aнтичке Грчке и упознавање са закономерностима у 
политичкој, економској, социјалној и културној сфери. Културно наслеђе античке Грчке. 

Исход предмета: Усвајање знања из историје античке Грчке заснованих на резултатима 
савремених истраживања и оспособљавање студената за самостално истраживање и примену 
стечених знања. 

Садржај предмета 

Теоријска настава – Предмет обухвата излагање просторног, хронолошког и језичко-
етничких оквира античке Грчке. На предмету се излаже преглед преисторијског развоја Грчке, 
периодизација, становништво, језик, име и писмо, природни услови и привреда Грчке и 
карактеристике социјално-економских односа. 

Нарочита пажња на предмету се поклања материјалним и писаним историјским изворима: 
археолошки налази, натписи (епиграфика), папирологија, новац (нумизматика) и дела античких 
аутора. Тежиште излагања је на политичкој и културној историји и писменим изворима.  

Практична настава, вежбе – упознавање историје античке Грчке на основу читања извора 
и текстова у преводу уз коришћење техничких наставних средстава за приказивање простора на 
коме се простирала античка Грчка, као и приказивање слика и филмова о античкој Грчкој. 

Литература (одабрана поглавља из наведене литературе): 

1. И. Јордовић, Стари Грци. Портрет једног народа, Београд 2011. 

2. К. Марицки Гађански, Грчка историја, деo I (скрипта), Нови Сад 1984, 1987. 

3. Стара Грчка, у редакцији В. В. Струвеа и Д. П. Калистова, Сарајево 1959. 

4. Џ. Бјури, Р. Мигс, Историја Грчке I и II, Београд 2008. 

5. А.-М. Битен, Стара Грчка, Београд 2010. 

6. Античка Грчка, Кембриџ илустрована историја, приредио: П. Картлиџ, Нови Сад 2007. 

7. Оксфордска историја грчког и хеленистичког света, приредили: Џ. Бордман, Џ. Грифин, 
О. Мари, Београд 1999. 

8. Џ. Чедвик, Микенски свет, превод: Љ Црепајац, Београд 1980. 

9. Б. Гавела, Историја уметности античке Грчке, Београд 2002. 

10. Дела античких писаца у преводу. 

 



ИСТОРИЈА РУСИЈЕ 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов:  

Циљ предмета: Стицање нових и продубљивање стечених знања о различитим аспектима 
(друштвеном, политичком, економском, културном итд.) историје Русије. Развијање критичког 
мишљења и мултиперспективног приступа у самосталном интерпретирању резултата научних 
истраживања политичког, друштвеног, економског и културног аспекта историје Русије. 

Исход предмета: Способност да се најважнији догађаји, појаве, проблеми и процеси из историје 
Русије самостално идентификују, опишу и тумаче у складу са резултатима савремених 
историографских истраживања. 

Садржај предмета 

Теоријска настава – Излагања о историјским предусловима, контексту, субјектима, 
чиниоцима и најважнијим догађајима значајним за историју Русије. Ту спадају: Словени и 
европски простор и раном средњем веку. Настанак Кијевске државе. Теорије о настанку Русије. 
Покрштавање Руса: кнегиња Олга, кнез Владимир и Јарослав Мудри. Руске земље у доба кнеза 
Владимира Мономаха. Повест времених љет и развој руских летописа као извора за руску 
историју. Удеоно доба и борба против степских народа. Друштвено уређење и цивилизација 
Кијевске Русије. Руске земље и монголско освајање. Александар Невски. Успон Московске 
кнежевине. Димитрије Донски и прва руска победа над Монголима. Уједињење североисточне 
Русије под Иваном III. Руска црква у средњем веку. Идеологија „Москва трећи Рим”. Период 
смутног времена, после нестанка Рјуриковича, доласка Романова на власт. Формулисање 
државне идеје нове Русије, учвршћење централне власти у Русији, сукоб традиционалистичких и 
прозападних струја око политичке али и религијско-културне оријентације руског друштва, 
реформе петровске епохе и епохе Катарине Велике. Русија као Империја на европској сцени. 
Русија у новом европском поретку свете алијансе, унутрашње реформе, коначно укидање 
феудализма, нови изазови за систем самодржавља – сукоб са левичарима, нихилистима и 
револуционарима, владавина последњег Романова.  

Практична настава, вежбе – Читање историјских извора и литературе и њихово критичко 
промишљање, презентација домаћих радова студената. 

Одабрана поглавља из литературе: 

1. А. Н. Сахаров, История России, с древнейших времен до начала XXI века, Москва 2005. 

2. P. Miljukov, Š. Senjobos, L. Ezenman, Istorija Rusije, Zagreb 2009.  

3. Џејмс Билингтон, Икона и Секира, историја руске културе, једно тумачење, Београд 1988 

 



ИСТОРИЈА СРБА У ЦРНОЈ ГОРИ ДО 1918. ГОДИНЕ 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов:  

Циљ предмета: Упознавање студената са главним токовима српске историје на територији Црне 
Горе.  Сагледавање формирања националние држава и њених институција, али и изучавање 
свеобухватних друштвених, политичких, економских и културних токова историје Срба током 
дугог 19 века. 

Исход предмета: Овладавање знањима из српске историје до стицања независности - уређење 
држава Црне Горе, развитак институција, међународни положај, национална политика у две 
српске државе. 

Садржај предмета 

Теоријска настава – Историја Срба у Црној Гори обухвата све догађаје и процесе који 
карактеришу живот ове српске државе, од 15 века, све до 1918, уз нагласак на институције 
Владичанства и Гувернадурства, али и детаљно изучавање владавине Петра I и Петра II 
Петровића Његоша, те књаза Данила и књаза/краља Николе. Посебан осврт се прави и на развој 
економских, друштвених и војних реформи, те модернизацију Црне Горе 1878-1918. 

Практична настава, вежбе – читање извора, презентације студената, посете 
библиотечким и архивским установама у Новом Саду и Београду. 

Одабрана поглавља из литературе: 

1. Радош Љушић, Српска државност 19 века, Београд 2008 

2. Милорад Екмечић, Стварање Југославије 1790-1918, 1-2, Београд 1989 

3. Историја српског народа, V-1, VI-1, Београд 1994. 

4. Радослав Распоповић, Дипломатија Црне Горе 1711-1918, Подгорица 1996 

 



СРПСКА ПОЛИТИКА У АУСТРОУГАРСКОЈ 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов:  

Циљ предмета: Упознавање студената са главним токовима српске политичке историје на 
територији Аустро Угарске. Циљ је сагледавање формирања политичких странака, као носилаца 
политичке мисли и институција које сачињавају модерно друштво, и политичка борба 
народности за остварење парламентарних и основних демократских права у Аустро Угарској 
монархији 1867-1918. Анализира се и економски, друштвени и културни живот Срба, али и шире 
других народности у Аустро Угарској, између осталих Румуна, Словака, Русина, Буњеваца и 
других 

Исход предмета: Овладавање знањима из српске историје у Аустро Угарској и посебно 
упознавање и прихватање система вредности, које одговарају критеријумима парламенатарних 
демократија и културолошких норми које карактеришу Средњу Европу. 

Садржај предмета 

Теоријска настава – Код Срба у Аустро Угарској кључна странка је била Српска народна 
слободоумна странка Светозара Милетића која је обележила политички живот до 1884, а после 
ње и њени директни политички сукцесори Српска народна радиклана странка Јаше Томића, 
Либерална странка Михаила Полит Десанчића и нотабилитетска странка у Угарској и Хрватској. 
Посебна пажња се обраћа и на српску политичку сцену у Хрватској и Далмацији.  Анализира се и 
политички живот Румуна, Словака и Русина те њихових политичких представника. Сегмент 
предавања је и изучавање ширег контекста деловања националних и културних институција 
народности. 

Практична настава, вежбе – Читање извора, презентације студената, посете 
библиотечким и архивским установама у Новом Саду и Београду. 

Одабрана поглавља из литературе: 

1. Дејан Микавица, Политичка идеологија Светозара Милетића, Нови Сад 2006. 

2. Дејан Микавица, Михаило Полит Десанчић, Нови Сад 2007. 

3. Дејан Микавица, Српска Војводина у Хабзбуршкој монархији 1690-1920, Нови Сад 2004. 

4. Василије Крестић, Радош Љушић, Програми и статути српских политичких странака 
до 1918, Београд 1991. 

 



ИСТОРИЈА КНЕЖЕВИНЕ И КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов:   

Циљ предмета: Упознавање студената са правном и политичком историјом Србије 1804-1918 
Старој Србији, кроз политичку историју и историју многобројних устанака и буна против турске 
власти у 19 веку. Исто тако детаљно се сагледава и парламентарни живот те целокупна 
друштвена историја Срба 1788-1918. Детaљно се изучавају сви политички процеси који су 
доминирали политички и друштвеним животом Србије 1804-1918. 

Исход предмета: Овладавање знањима из српске историје кроз познавање државних 
институција, и токова национално-политичке борбе Србија 1804-1918. од устаничке државе до 
модерне парламентарне монархије. 

Садржај предмета 

Теоријска настава – Предвиђено је детаљно изучавање најзначајнијих догађаја и личности 
овог кључног процеса српске историје у 19 веку. Владари, династички сукоби, акција Србије у 
Босни и Херцеговини, рад на ослобођењу Старе Србије и ослободилачки ратови 1912-1918, су 
важан део предмета. Оквир су решавање српског питања кроз призму односа великих сила 
Аустро Угарске и Русије. Посебан значај даје се на изучавању династија Обреновић, 
Карађорђевић и Петровић. Парламентаризам, социјална историја, привредна историја, културна 
историја, архитектура, такође су део изучавања овог курса. Активно ће се радити на предочавању 
студентима кључних вредности уставних и парламентарних држава. 

Практична настава, вежбе – Читање извора, презентације студената, посете 
библиотечким и архивским установама у Новом Саду и Београду. 

Одабрана поглавља из литературе: 

1. Слободан Јовановић, Влада Милана Обреновића, 1-2, Београд 1990 

2. Слободан Јовановић, Влада Александра Обреновића, 1-2, Београд 1990 

3. Слободан Јовановић, Влада Уставобранитеља, Београд 1990 

4. Радош Љушић, Српска државност 19 века, Београд 2008 

5. Драгослав Јанковић, Рађање парламентарне демократије, Београд 1997 

6. Милорад Екмечић, Дуго кретање од клања до орања, историја српског народа у новом 
веку 1492-1992, Београд 2011 

 



Историја Срба у XX веку 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов:  

Циљ предмета  

- стицање знања о друштвеном, политичком и културном аспекту историје Срба у 20. веку; 
познавање савремене историографске продукције о историји Срба у 20. веку; развијање 
критичког мишљења и мултиперспективног приступа у самосталном интерпретирању 
савремених резултата научних истраживања политичког, друштвеног, економског и културног 
аспекта историје Срба у 20. веку.  

Исход предмета  

- знања и способност да се најважнији догађаји, појаве, проблеми и процеси из историје Срба у 
20. веку самостално идентификују, описују и тумаче у складу са резултатима савремених 
историографских истраживања. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

- излагања о државном политичком програму и улози Краљевине Србије у стварању југосл. 
државе за време Првог светског рата, становиштима српске политичке и интелектуалне елите о 
уређењу југословенске државе и националној идеологији, специфичностима положаја Срба у 
Краљевини СХС/Југославији (до 1939), ставовима српских политичара и државника о стварању 
Бановине Хрватске, положају Срба у Бановини Хрватској (од 1939), друштвено-економском и 
културном аспекту историје Срба у Краљевини СХС/Југославији, српским културним 
институцијама, улози српске политичке, војне, културне и верске елите у државном удару 27. 
марта 1941,  положају Срба у појединим окупационим подручјима и улози Срба у 
антиокупационим и антифашистичким покретима на подручју Југославије за време Другог 
светског рата, о друштвено-економском и културном аспекту историје Срба у другој половини 20. 
века у социјалистичкој Југославији, као и у процесу дезинтеграције Југославије и проблемима 
историје Срба на крају 20. века. 

Практична настава  

- читање одабраних научних радова и критичко промишљање резултата научних истраживања 
историје Срба у 20. веку. 

Литература (одабрана поглавља) 

1. Петрановић, Бранко, Србија у Другом светском рату (1939-1945), Београд (Војноиздавачки и 
новински центар) 1992. 

2. Петрановић, Бранко, Југословенско искуство српске националне интеграције, Београд 
(Службени лист СРЈ) 1993. 

3. Димић, Љубодраг, Срби и Југославија: простор, друштво, политика (поглед с краја века), 
Београд (Стубови културе) 1998. 

4. Ћирковић, Сима М., Срби међу европским народима, Београд (Equilibrium) 2004. 

5. Димић, Љубодраг-Стојановић, Дубравка-Јовановић, Мирослав, Србија 1804-2004: три виђења 
или позив на дијалог, Београд (Удружење за друштвену историју) 2005.  

 



Руски језик А1.1 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: да студент нема никаквих предзнања из руског језика или да се на дијагностичком тесту 
није квалификовао за неки од виших нивоа. 

Циљ предмета: Формирање артикулационе базе, савладавање руске графије, почетно 
формирање навика аудирања, говорења, читања и писања у оквиру ограниченог броја тема и 
ситуација на најелементарнијем нивоу. 

 

Исход предмета:  

На крају курса студент би требало да зна основна правила фонетике, графије и ортографије, да 
стекне навике правилног изговора руских гласова, да уме да прочита, каже, разуме на слух и 
напише на најелементарнијем нивоу неколико реченица о себи и околини у складу са темама и 
текстовима из прве половине уџбеника (првих 14 лекција). 

 

Садржај предмета: 

Практична настава: 

Упознавање са руским фонетским системом, основама морфологије и синтаксе (категорија рода, 
броја и падежа, номинатив, акузатив и локатив једнине и множине деклинабилних врста речи, 
инфинитив глагола, садашње време – I и II коњугација, прошло време; проста, просто-проширена 
реченица. Лексика и фразеологија у складу са темама из прве половине уџбеника (упознавање; 
изражавање молбе, извињења, тражење информације, дозволе, изражавање забране, 
поседовања, непоседовања; именовање и квалификација различитих земаља, нација, језика, 
професија, премета и радњи у учионици, у кући, на улици, на пијаци, у продавници, код лекара). 

 

Литература  

Уџбеник: Л. В. Миллер, Л. В. Политова, И. Я Рыбакова, Жили-были... 28 уроков русского языка для 
начинающих. Учебник/ Рабочая тетрадь, Санкт Петербург, 2004. 

Граматика: Р. Маројевић, Граматика руског језика, Нови Сад, 1989. 

Помоћна литература: М. Н. Аникина, Лестница. Книга – практикум. Начинаем изучать русский 
язык. Москва, 2005. 

Речник: Н. Ајџановић, К. Јуршић - Хузјан, Руско-српски речник (уз уџбеник Л. В. Миллер, Л. В. 
Политова, И. Я. Рыбакова: Жили-были... - 28 уроков русского языка для начинающих, Санкт-
Петербург, "Златоуст", 1998), Нови Сад, 2004. – скрипта. 

 

 



Руски језик А1.2 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: Положен испит из Руског језика А1.1 

Циљ предмета: Развијање навика аудирања, говорења, читања и писања у оквиру ограниченог 
броја тема и ситуација на елементарном нивоу, што приближно одговара нивоу А1 Заједничког 
европског оквира за живе језике. 

 

Исход предмета: На крају курса студент би требало да поседује формиране вештине читања, 
говорења, аудирања и писања на нивоу приближном нивоу А1 Заједничког европског оквира за 
живе језике, тј. да је у стању да разуме и употребљава познате и свакодневне речи и изразе у 
једноставним реченицама у циљу задовољавања свакодневних потреба. 

Садржај предмета: 

Теоријска настава 

Практична настава: Теме покривене лекцијама из уџбеника (15-28), у којима је заступљена 
одговарајућа фонетска, морфолошка и синтаксичка грађа (основни обрасци промене 
деклинабилних врста речи; основни бројеви, слагање именица уз бројеве; глаголи: презент, 
перфекат, глаголски вид, сложени и прости футур, инфинитив и промена повратних глагола, 
основни глаголи кретања; сложена реченица). Вокабулар у складу са темама које се обрађују у 
уџбенику (куповина, радни дан, прослава рођендана, град и село, сналажење на улици, 
путовање, летовање, спољашњост и карактер човека; изражавање допадања и недопадања, 
слагања, неслагања, изражавање времена, поседовања, позивања, честитања и сл.). 

 

Литература:   

Уџбеник: Л. В. Миллер, Л. В. Политова, И. Я Рыбакова. Жили-были... 28 уроков русского языка для 
начинающих. Учебник/ Рабочая тетрадь. Санкт Петербург, 2004. 

Граматика: Р. Маројевић, Граматика руског језика, Нови Сад, 1989. 

Помоћна литература: М. Н. Аникина, Лестница. Книга – практикум. Начинаем изучать русский 
язык. Москва, 2005. 

Шкатулка. Пособие по чтению для начинающих изучать русский язык (под ред. О. Э. 
Чубаровой), Москва, 2005. 

Речник: Н. Ајџановић, К. Јуршић - Хузјан, Руско-српски речник (уз уџбеник Л. В. Миллер, Л. В. 
Политова, И. Я. Рыбакова: Жили-были... - 28 уроков русского языка для начинающих, Санкт-
Петербург, "Златоуст", 1998), Нови Сад, 2004. – скрипта 

 

 



Руски језик А2.1 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: да је студент положио испите са претходног нивоа (А1.1, А1.2) или да се на 
дијагностичком тесту квалификовао за овај ниво. 

Циљ предмета: Даље развијање говорних вештина читања, говорења, аудирања и писања 
приближно до нивоа А1+ Европског оквира за живе језике. 

Исход предмета: До краја курса студенти би требало да савладају материјал презентован у првој 
половини уџбеника и да постигну језичку и комуникативну компетенцију која одговара нивоу 
А1+. На крају курса студент би требало да стекне основна културолошка знања о Русији; да може 
да разуме и користи вокабулар и конструкције и изван контекста уџбеника, често употребљаване 
изразе у вези са делокругом његових активности, да води разговор о уобичајеним активностима 
(подаци о себи, својој породици, месту становања, послу, студијама, плановима за будућност, 
познатим и успешним личностима, и сл.). 

Садржај предмета: 

Теоријска настава 

Практична настава: Теме и лексика покривене лекцијама из прве половине уџбеника, у којима 
је заступљена одговарајућа граматичка грађа (функција и значења појединих падежа: N, L, A, G; 
редни бројеви, основни глаголи кретања с префиксима; директан и индиректан говор, односна, 
временска, намерна реченица; изражавање објекта мишљења и говора, времена, места, објекта 
радње, сличности, правца кретања, поседовања и непоседовања, присуства и одсуства, 
припадања, количине, жеље, циља, неопходности). Вокабулар у складу са темама које се 
обрађују у првој половини уџбеника (биографија, професије, опис личности, породица и 
породични односи, радни дан, опис града и села, поређење живота и обичаја Руса и људи у 
нашој земљи, становање, путовање и сл.). 

Литература: Уџбеник: В. Е. Антонова, М. М. Нахабина, А. А. Толстых. Дорога в Россию 2. Учебник 
русского языка (базовый уровень), 2-е издание, Санкт-Петербург, 2005. 

Л.В. Миллер, Л.В. Политова, Жили-были... 12 уроков русского языка - базовый уровень. Учебник/ 
Рабочая тетрадь. Санкт Петербург, 2005. 

Помоћна литература:  

М. Н. Аникина, Лестница. Книга – практикум. Начинаем изучать русский язык. Москва, 2005. 

N. Volkova, D. Phillips, Let’s Improve Our Russian! Advanced Grammar Topics for English Speaking 
Students. Step One. Second Revised Edition, St. Petersburg, 2006. 

Граматика: Р. Маројевић, Граматика руског језика, Завод за уџбенике и наставна средства, 
Београд, 1983. 

Речник: Руско-српскохрватски речник (у ред. Б. Станковића), Нови Сад – Москва, 1988.  

Р. Бошковић, В. Марковић, Српско-руски речник, Београд: Народна књига – Алфа, 1999. 

 



Руски језик А2.2 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: да је студент одслушао претходни курс (А2.1) 

Циљ предмета: даље развијање говорних вештина читања, говорења, аудирања и писања на 
нивоу приближном нивоу А2 Европског оквира за живе језике. 

Исход предмета: До краја курса студенти би требало да савладају материјал презентован у 
другој половини уџбеника и да постигну језичку и комуникативну компетенцију која одговара 
нивоу А2. На завршетку курса требало би да студент познаје неке културолошке специфичности 
Русије и Руса, да може да води разговор у вези са уобичајеним и познатим стварима, да уме 
једноставним изразима да опише своје занимање, блиско окружење и учествује у разговору и 
преписци на теме које су у вези са задовољавањем његових непосредних потреба. 

Садржај предмета: 

Теоријска настава 

Практична настава: Теме и лексика покривене лекцијама из друге половине уџбеника, у којима 
је заступљена одговарајућа граматичка грађа (функција и значења појединих падежа: D, I, 
промена именица, заменица и придева у множини; глаголи кретања с префиксима; изражавање 
адресата, неопходности, стања и осећања, правца и места кретања, друштва и инструмента 
радње, професије, бављења разним активностима, карактеристика човека, квалификације 
предмета, изражавање просторних и временских односа; директан и индиректан говор; 
уопштено-лична реченица; зависносложена реченица – намерна, условна, допусна). 

Литература:  

Уџбеник:  

В. Е. Антонова, М. М. Нахабина, А. А. Толстых. Дорога в Россию 2. Учебник русского языка 
(базовый уровень), 2-е издание, Санкт-Петербург, 2005. 

Л.В. Миллер, Л.В. Политова, Жили-были... 12 уроков русского языка - базовый уровень. Учебник/ 
Рабочая тетрадь. Санкт Петербург, 2005. 

Помоћна литература: 

М. Н. Аникина, Лестница. Книга – практикум. Начинаем изучать русский язык. Москва, 2005. 

N. Volkova, D. Phillips, Let’s Improve Our Russian! Advanced Grammar Topics for English Speaking 
Students. Step One. Second Revised Edition, St. Petersburg, 2006. 

Граматика: Р. Маројевић, Граматика руског језика, Завод за уџбенике и наставна средства, 
Београд, 1983. 

Речник: Руско-српскохрватски речник (у ред. Б. Станковића), Нови Сад – Москва, 1988.  

Р. Бошковић, В. Марковић, Српско-руски речник, Београд: Народна књига – Алфа, 1999. 

 



Руски језик Б1.1 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: да је студент положио испите основног нивоа (А2.1. А2.2) или да се на дијагностичком 
тесту квалификовао за овај ниво. 

Циљ предмета: Даље развијање језичких вештина (читања, писања, слушања и говорења), као и 
овладавања вокабуларом и граматичким јединицама у складу са темама и текстовима из 
уџбеника приближно нивоу А2+ према Заједничком европском оквиру за живе језике. 

Исход предмета: На крају курса студент би требало да развије вештине читања, писања, 
слушања и говорења приближно нивоу А2+ Заједничког европског оквира за живе језике, да 
савлада лексички и граматички материјал презентован у првој половини уџбеника и да стекне 
шира културолошка знања о Русији и Русима. 

Садржај предмета: 

Теоријска настава 

Практична настава: Теме покривене лекцијама из прве половине уџбеника (биографија човека, 
породица и породични односи, професије, различита интересовања и хобији), у којима је 
заступљена одговарајућа лексика и граматичка грађа (прелазни и непрелазни глаголи, активне и 
пасивне конструкције с глаголима НСВ и СВ, повратни глаголи, активни и пасивни партиципи 
садашњег и прошлог времена, грађење активних партиципа и промена по падежима, њихово 
место у реченици; пасивни партиципи садашњег и прошлог времена, грађење пасивних 
партиципа и промена по падежима, краћи облик партиципа). 

Литература:  

Уџбеник:  

В. Е. Антонова, М. М. Нахабина, А. А. Толстых. Дорога в Россию 3. Учебник русского языка 
(первый уровень), Санкт-Петербург, 2006. 

Помоћна литература: 

N. Volkova, D. Phillips, Let’s Improve Our Russian! Advanced Grammar Topics for English Speaking 
Students. Step One. Second Revised Edition, St. Petersburg, 2006. 

Граматика: Р. Маројевић, Граматика руског језика, Завод за уџбенике и наставна средства, 
Београд, 1983. 

Речник: Руско-српскохрватски речник (у ред. Б. Станковића), Нови Сад – Москва, 1988.  

Р. Бошковић, В. Марковић, Српско-руски речник, Београд: Народна књига – Алфа, 1999. 

 



Руски језик Б1.2 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: Положен испит из Руског језика Б 1.1  

Циљ предмета: Даље развијање језичких вештина (читања, писања,слушања и говорења), као и 
овладавања вокабуларом и граматичким јединицама у складу са темама и текстовима из 
уџбеника приближно нивоу Б1 према Заједничком европском оквиру за живе језике. 

Исход предмета: На крају курса студент би требало да разуме кључне ставке исказа уколико се 
ради о јасном и стандардном језику и познатим стварима и догађајима; требало би да може да 
се снађе у већини свакодневних ситуација ако отпутује у Русију, да може да говори на 
једноставан и кохерентан начин о познатим стварима и темама које га интересују, да преприча 
неки догађај, дешавање, сан, као и да изрази очекивање, циљ или укратко објасни разлоге за 
остваривање неког пројекта или идеје. 

Садржај предмета: 

Теоријска настава 

Практична настава: Теме и лексика покривене лекцијама из друге половине уџбеника 
(образовни систем, студије, наука, посао, град, екскурзија, оријентација у граду, градски 
саобраћај, знаменитости највећих руских градова, живот у граду), у којима је заступљена 
одговарајућа лексичка и граматичка грађа (степени поређења придева и прилога, дужи и краћи 
облик придева, компаративна конструкција, изражавање атрибутивних односа у простој и 
сложеној реченици, глаголи кретања с префиксима – значење и употреба, поређење глаголског 
вида код глагола кретања, преносна значења глагола кретања; изражавање просторних односа у 
простој и сложеној реченици). 

Литература:  

Уџбеник:  

В. Е. Антонова, М. М. Нахабина, А. А. Толстых. Дорога в Россию 3. Учебник русского языка 
(первый уровень), Санкт-Петербург, 2006. 

Помоћна литература: 

N. Volkova, D. Phillips, Let’s Improve Our Russian! Advanced Grammar Topics for English Speaking 
Students. Step One. Second Revised Edition, St. Petersburg, 2006. 

Граматика: Р. Маројевић, Граматика руског језика, Завод за уџбенике и наставна средства, 
Београд, 1983. 

Речник: Руско-српскохрватски речник (у ред. Б. Станковића), Нови Сад – Москва, 1988.  

Р. Бошковић, В. Марковић, Српско-руски речник, Београд: Народна књига – Алфа, 1999. 

 



Књижевност за децу у настави 

Статус предмета: обавезни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: – 

Циљ предмета Оспособити студенте да аналитички приступају делима књижевности за децу као 
уметничко-естетском, психолошком и педагошком феномену и да то знање примене у будућем 
наставном раду.  

Исход предмета Познавање основних специфичности тематике, поетике и васпитно-образовних 
својстава књижевности за децу. Способност самосталне интерпретације дела књижевности за 
децу и способност да се то знање примени у настави.  

Садржај предмета 

Теоријска настава: Особеност књижевности за децу у односу на књижевност за одрасле. 
Основне одлике књижевности за децу: игра, фантастика, хумор, нонсенс... Теме, ликови, стил, 
језик, композиција у делима књижевности за децу. Васпитно-педагошки аспект књижевности за 
децу. Жанрови књижевности за децу: поезија (лирска песма, поема), проза (бајка, приповетка, 
роман). Светска књижевност за децу  

Практична настава (вежбе): На избору ауторских текстова – прозе (бајка по избору: Х.К. 
Андерсен, Д. Максимовић, Г. Олујић; романи: Л. Керол, Алиса у земљи чуда, А. С. Егзипери, Мали 
принц, Б. Нушић, Хајдуци, Б. Ћопић, Магареће године, приповедака: С. Велмар-Јанковић, Приче 
за Марка, те поезије за децу (Ј.Ј. Змај, С. Раичковић, М. Тешић, Д. Ерић, Д. Лукић, Д. Радовић, Љ. 
Ршумовић, М. Данојлић, М. Антић) развијају се интерпретативне способности и уочавају 
особености књижевности за децу и могућности њихове методичке апликације у настави. 

Литература:  

Вуковић, Ново. Увод у књижевност за дјецу и омладину. Подгорица: Унирекс, 1996, 16 страна по 
избору.  

Јовановић, Славица. Поетика Душана Радовића. Београд: Научна књига, 2001, 10 страна по 
избору.  

Љуштановић, Јован. Црвенкапа грицка вука. Студије и есеји о кљижевности за децу. Нови Сад: 
Дневник, 2004, 16 страна по избору. 

Пешикан-Љуштановић, Љиљана. Госпођи Алисиној десној нози. Нови Сад: Издање Змајевих 
дечјих игара, 2012, 16 страна по избору.  

Радикић, Василија. Змајево песништво за децу. Нови Сад: Издање Змајевих дечјих игара, 2003, 
16 страна по избору.  

Радуловић, Оливера. Библијски подтекст у роману Мали принц А. Сент Егзеперија. Детињство 2 
(2006): 3–8. 

 



Шпански језик А2.1 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: уписан одговарајући студијски програм 

Циљ предмета 

Развијање свих елемената комуникативне компетенције на шпанском језику на нивоу А2 
Заједничког европског референтног оквира за језике. 

Исход предмета  

Након савладаног курса, студенти владају шпанским говорним и писаним језиком на нивоу А2 
према стандардима Заједничког европског језичког оквира.  

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Личне навике, разлози и мотиви (porque / para), пружање савета и давање препорука (tener que + 
infinitivo /lo mejor es + infinitivo /va bien + infinitivo). Презент индикатива правилних и неправилних 
глагола. Повратни глаголи.  Поређење придева, прилога, именица и глагола. Предлози за место. 
Одређени и неодређени члан. Род именица. Презент индикатива неправилних глагола (c – zc). 
Присвојни придеви и заменице (este/esta/estos/estas, ese/esa/esos/esas). Учтивост (tú / usted).  
Правила акцентуације. Глаголска перифраза estar + gerundio. Сати. Исказивање намера и планова 
за будућност (pensar + infinitivo / ir a + Infinitivo). Искуства у прошлости ( еl Pretérito Perfecto). 
Временски маркери ya / todavía no.  Личне заменице директног објекта. Обезличене реченице 
(pronombre se + verbo en 3ª persona del singular o plural).  

Практична настава:Вежбе  

Језичке вежбе усмерене ка разумевању говорног језика, правилном усменом и писменом 
изражавању на шпанском језику (ниво A2). Теме: Искуства у прошлости и планови за будућност. 
Пружање савета и препорука. Исказивање личних навике, разлога и мотива, делови куће и 
намештај, физички опис људи, односи и сличности међу особама, тражење и пружање услуга, 
дозвола и изговора, одевни предмети. Говорни чинови поздрављања, представљања скретања 
пажње, активности у слободно време. Опис екстеријера исхрана и рецепти. 

Литература  

1. Corpas, Jaime, et al. Aula Internacional 2. Barcelona: Difusión. 2005. 

2. Troitiño, С., P. Seijas. Cuadernos de Gramática española A2. Barcelona: Difusión.2009. 

3. Rajić, Jelena, Hugo Marcos Blanco.Gramática de la lengua española para serbiohablantes con 
ejercicios. Beograd: Zavod za udžbenike. 2009. 

4. CLAVE: Diccionario de uso del español actual Madrid: SM 2002. 

5. Виња, Војмир. Diccionario español-croata. Загреб: Школска књига.1991. 

6. Filipović J., Díez Plaza, C.L. Diccionario didáctico español-serbio, serbio-español. Embajada de 
España en Belgrado. 2004. 

 



Шпански језик А2.2 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: уписан одговарајући студијски програм 

Циљ предмета 

Развијање свих елемената комуникативне компетенције на шпанском језику на нивоу А2 
Заједничког европског референтног оквира за језике. 

Исход предмета  

Након савладаног курса, студенти владају шпанским говорним и писаним језиком на нивоу А2 
према стандардима Заједничког европског језичког оквира.  

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Основна употреба шпанских глаголских времена (еl Pretérito Perfecto, еl Futuro Imperfecto el 
Pretérito Indefinido, el Pretérito Imperfectо) и начина (el Imperativo). Временске одреднице за 
исказивање радње у прошлости и временски маркери за будућност..Употреба глагола ser и estar. 
Исказивање жеља (me / te/ le / nos / os / les gustaría + infinitivo). Формулисање претпоставки (Si + 
Presente de Indicativo, Futuro Imperfectо). Употреба глаголске перифразе estar + gerundio у 
прошлости. Личне заменице директног и индиректног објекта. 

 Практична настава:Вежбе  

Језичке вежбе усмерене ка разумевању говорног језика, правилном усменом и писменом 
изражавању на шпанском језику (ниво A2). Теме: Искуства у прошлости и планови за будућност. 
Пружање савета и препорука. Исказивање расположења и душевног стања. Делови тела. 
Исказивање симптома болести. Описивање догађаја, околности особа и предмета у прошлости.. 
Приповедање и повезивање догађаја у прошлости, исказивање трајања радње. Давање 
упутстава и инструкција. Временски маркери за будућност. Исказивање будућих радњи и услова. 

Литература  

1. Corpas, Jaime, et al. Aula Internacional 2. Barcelona: Difusión. 2005. 

2. Troitiño, С., P. Seijas. Cuadernos de Gramática española A2. Barcelona: Difusión.2009. 

3. Rajić, Jelena, Hugo Marcos Blanco.Gramática de la lengua española para serbiohablantes con 
ejercicios. Beograd: Zavod za udžbenike. 2009. 

4. CLAVE: Diccionario de uso del español actual Madrid: SM 2002. 

5. Виња, Војмир. Diccionario español-croata. Загреб: Школска књига.1991. 

6. Filipović J., Díez Plaza, C.L. Diccionario didáctico español-serbio, serbio-español. Embajada de 
España en Belgrado. 2004. 

 



Рефлекси усмене књижевности у српској драми 20. и 21. века 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов:– 

Циљ предмета Да студенти сагледају укрштаје и стапање модерног и традиционалног у српској 
драми 20. и 21. века, у контексту националне културе, и да унапреде аналитички приступ 
драмском тексту. 

Исход предмета Познавање писаца и дела у историјском редоследу. Познавање поетичких 
одлика српске драме. У основним цртама схваћен однос ових дела према националној традицији 
и према властитом добу. Српска драма у контексту културе.  

Садржај предмета 

Теоријска настава Жанровске и значењске одлике и иновације у развоју српске драме. 
Актуелизација и ресемантизација жанра фарсе; настанак и функционисање такозваног 
политичког позоришта; однос мелодраме и модерне трагедије; однос српске драме према 
обрасцима традиционалне културе и традиционалном систему вредности (индивидуа – 
колектив; однос према жени; концепт жртве и обнављања; питање верности; концепт чуда итд.).  

Практична настава: На избору драмских текстова (Б. Станковић, Коштана; Б. Нушић, Госпођа 
министарка; А. Поповић, ране фарсе; Љ. Симовић, Хасанагиница, Чудо у Шаргану, Косовски бој; 
Д. Ковачевић, Професионалац, Балкански шпијун; Б. Србљановић, Скакавци, Барбело, Америка 
други део; М. Марковић, Брод за лутке, Шума блиста) испитивали би се заступљеност и 
функција усмене књижевности и традиционалних културних образаца у обликовању драме 20. и 
21. века. 

Литература  

Maрjaнoвић, П. Српски дрaмски писци XX стoлeћa. Нови Сад, 1997. избор текстова 16 стр.;  

Пешикан-Љуштановић, Љ. Кад је била кнежева вечера? Нови Сад, 2009. избор текстова 32 стр.;  

Пешикан-Љуштановић, Љ. Рефлекси усмене књижевности у савременој српској драми, 
Неговање српског језика и књижевности, Нови Сад, 2006. 89–103.  

Јакшић Провчи, Б. Одраз стварности у делима драмских писаца с краја XX века, Научни 
састанак слависта у Вукове дане, Београд. 2007. 465–474.  

Јакшић Провчи, Б. Естетска стварност у драмама за децу Александра Поповића, Детињство, 
3–4, 2003. 42–47.  

Јакшић Провчи, Б. Типови говорних исказа и њихова функција у драмама Душана Ковачевића, 
Свеске, 94/2009. 25–32. Избор критика 24 стр. 

 



Јеврејски архетип код Киша, Тишме, Албахарија и Давида 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: - 

Циљ предмета: Студенти упознају интерпретацију јеврејске традиције, религије и културе у 
делима писаца који из те традиције потичу.  

Исход предмета: Уочавање сродности дела писаца јеврејског порекла, кроз описану тематику, 
проблематику, симболику и реторику.   

Садржај предмета 

Теоријска настава Проблем страдања Јевреја, њихова историјска и архетипска судбина у 
прозном стваралаштву српских писаца јеврејског порекла. Интертекстуални и културолошки 
приступ делу у контексту књижевне и религијске традиције. Јеврејска култура и традиција као 
интегративни фактори у Средњој Европи. Поетичке сродности Данила Киша, Александра Тишме, 
Давида Албахарија и Филипа Давида. Креативни однос према јеврејском архетипу, дијалог и 
полемика с традицијом. Доминантне теме: логори, страдања недужних, прогони, терет 
мимикрије.  

Практична настава: Рад на тексту, анализа доминирајуће типологије: прогона, жртвовања, 
потопа, потраге за обећаним простором и разарања Јерусалима. Тора и Талмуд у подтексту 
књижевних дела. Израда заједничког пројекта на одабрану тему.  

Литература:  

Ševalije – Gerbran (2004). Rečnik simbola: mitovi, snovi, običaji, postupci, oblici, likovi, boje, brojevi. N. 
Sad; Kiša.  

Šolem, Geršom G. (2006). Glavni tokovi jevrejskog misticizma. Čačak–Beograd;  

Harrington, W. (1977). Uvod u Bibliju: spomen objave. Zagreb;  

Tišma, A. (1989). Nenapisana priča. N. Sad;  

Ракић, Р. (2004а). Библијска енциклопедија. 1, (А-Л). Србиње;  

Ракић, Р. Б. (2004б).  Библијска енциклопедија. 2, (Љ-Ш). Србиње;  

Dil, P. (1991). Simbolika u Bibliji: univerzalnost simboličkog jezika i njegovo psihološko značenje. N.Sad–
Sremski Karlovci;  

Голдберг, Д. Џ; Рејнер, Џ. Д. (2003). Јевреји: историја и религија. Београд; Graves, R. (1969). 
Hebrejski mitovi: knjiga postanka. Zagreb;  

Радуловић, Оливера (2011). Нове научне методологије у настави књижевности. Н. Сад. 

 



Библијске књижевне врсте у српској књижевности 20. века 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: - 

Циљ предмета Показати да је Библија жанровски, а не само митолошки универзум српске и 
европске књижевности Преко генезе библијских књижевних врста, указује се на континуитет у 
развоју српске књижевности, на интертекстуалне везе савремене књижевности не само са 
Библијом и библијском традицијом већ и са европском књижевношћу. 

Исход предмета : Утврђивање и проширивање знања праћењем генезе и трансформације 
библијских књижевних врста у српској књижевности 20. Синхронијско и дијахронијско 
познавање врста у српској и европској књижевности. 

Садржај предмета Теоријска настава : Изучавање Библије у жанровском погледу, у духу идеја Н. 
Фраја и архетипске критике. Интертекстуални жанрови: пародија, травестија, пастиш. 
Функционисање откровења као библијског жанра у контексту есејистике и приповедачког опуса 
М. Настасијевића и Б. Пекића. Библијски мит о страдању изабраног народа у подтексту Сеоба М. 
Црњанског. На Дрини ћуприја И. Андрића на нивоу микро жанра: библијске параболе о 
стварању, сејачу и посејаном, митова о стварању света и потопу, легенди о страдању и васкрсењу 
Исуса Христа. Библијски жанровски контекст Проклете авлије  И. Андрића и Дервиша и смрти 
М.Селимовића. Поступци деконструкције параболе у подтексту ових дела и стварање иновантних 
књижевног облика: апсурдне параболе и антипараболе.   

Практична настава: Рад на тексту и примена понуђених интерпретативних модела на новим 
примерима.  

Литература  

Радуловић, О. (2007) Речи са чистих усана: библијски подтекст модерне књижевности, 
Београд;  

Радуловић, О. (2004) Лист небеске књиге: библијски подтекст српске прозе 20. века, Нови Сад; 
Библијска легенда у подтексту романа Проклета авлија, Иве Андрића, Синхронијско и 
дијахронијско изучавање врста у српској књижевности: зборник. Књ. 1(2007)  Нови Сад; 

Наративни облици у роману На Дрини ћуприја Иве Андрића. Зборник Матице српске за 
књижевност и језик. Књига LVII. Свеска 2/2009. 317–329. Нови Сад; 

Библија у подтексту српског есеја 20. века. Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, 
141–153, XXXV-2, 2010;  

„Прича и коментар у романима Проклета авлија и Дервиш и смрт” (355–366 стр.). НСС у Вукове 
дане, 41/2011; Београд;  

Фрај, Н. (1985) Велики код (екс) Београд; 

Интертекстуалност и интермедијалност, зборник радова (1988). Ур. З. Маковић, М. 
Медарић, Д. Ораић, П. Павличић, Загреб  

 



Српска комедиографија 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: 

Циљ предмета 

Упознати поетичку конфигурацију одабраних комедиографских дела, успоставити књижевне 
међуодносе и интертекстуалне везе, аналитички приступити драмским књижевноуметничким 
структурама појединих дела 

Исход предмета  

Овладавање генеричким и фундаменталним постулатима комедиографског жанра, 
специфичностима стваралачког поступка Ј.П. Стерије, Б. Нушића,  А. Поповића,  Д. Ковачевића и 
других, као  и стећи способност  креативне апликативне примене интерпретативног поступка у 
односу на представљени  модел 

Садржај предмета 

Теоријска настава: Од традиционалног до савременог сагледавања комедије и комичког ритма. 
Почеци комедиографског рада код Срба: Доситеј, Јанковићеве посрбе, Ј. Вујић, Лазар Лазаревић. 
Комедиографски рад Ј. Стерије Поповића. Комедиографија Косте Трифковића. Сеоска комедија 
Глишића; Драгутин Илић. Комедиографски рад Бранислава Нушића. Фарсе и комични проседеи 
Александра Поповића. Црни хумор Душана Ковачевића. 

Литература:  

Селенић, С., Савремена српска драма, у: Антологија савремене српске драме, Београд, 1977. 
Miočinović, M. Moderna teorija drame . Beograd, 1981. 

Проп, В. Проблеми комике и смеха. Нови Сад, 1984. 

Лангер, С. Велике драмске форме: комични ритам. у: Модерна теорија драме, прир. М. 
Миочиновић, Београд, 1981, 379–401.  

Јакшић Провчи, Б. Паралеле и сусретања. Нови Сад: Филозофски факултет, 2012. 

Бергсон, Анри, Смех. Есеј о значењу комичног. Београд, 1993. 

 



Основи говорничких вештина 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: 

Циљ предмета 

Стећи теоретска и практична знања из реторике, упутити студенте у особености говора у јавном 
наступању. 

Исход предмета  

Овладати реторичким занањима и вештинама, презентовати властиту делатност. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: Појам реторике – tehne и poiesis, теорија и пракса, реторика и говорништво, 
реторика–поетика–стилистика, савремени аспекти говорништва; циљ, предмет реторике и 
покретачки принципи у дијахронијској перспективи; реторички жанрови; officia oratoris - 
дужносрти беседника; избор теме и прикупљање грађе, организација говора са аргуентацијом 
почев од Аристотелових ентимема; анализа говора, реторичка стилска средства; тенхике 
памћења; физичка и морална својства говорника, говорнички наступ, невербална комуникација; 
однос према аудиторијуму; импровизовани говор и дебата. Аналитичка и креативна примена 
стечених знања, креирање и презентовање различитих типова беседа. 

Литература: Избор текстова из: 

Тадић, Љ. Реторика, Увод у вештину беседништва. Београд, 1999. 

Нушић, Б. Реторика, Наука о беседништву. Београд ,1938. 

Петровић, С. Реторика. Ниш,1975. 

Радоњић, Р. Говорништво. Подгорица. 1999. 

Аврамовић,С. и Стојановић, О. Аrs rhetotorica. Београд, 2002. 

Keno, R. Stilske vežbe. Prevod, pogovor i crteži Danilo Kiš. BIGZ, 1993. 

Књижевна реторика. прир. М. Радовић. Београд, 2008;  

Јакшић Провчи, Б. На граници вештине и (или) жанра, беседа „О причи и причању” Иве Андрића, 
у Синхронијско и дијахронијско изучавање врста у српској књижевности, зборник радова. 
Нови Сад, 2007: 273–280;  

Јакшић Провчи, Б. Типови говорних исказа и њихова функција у драмама Душана Ковачевић. 94/ 
2009: 25–32. 

 



Шпански језик А1.1 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: уписан одговарајући студијски програм 

Циљ предмета 

Развијање свих елемената комуникативне компетенције на шпанском језику на нивоу А1 
Заједничког европског референтног оквира за језике. 

Исход предмета  

Након савладаног курса, студенти владају шпанским говорним и писаним језиком на нивоу А1 
према стандардима Заједничког европског језичког оквира.  

Садржај предмета 

Теоријска настава  

Лични подаци (име, презиме, старост, националност...) поздрави; националност, професије. 
Абецеда. Род именица. Бројеви. Индикатив презента глагола све три коњугације (- аr / - еr / - ir); 
употреба предлога а, con, de, por, para; одређени члан; личне заменице. Безлични глаголски 
облик hay и глагол estar; суперлатив, неодређени члан; упиитне заменице. боје. Показне 
заменице и придеви; употреба одеђеног члана уз придев; глаголска перифраза tener que + 
infinitivo; глагол ir. Глагол gustar; присвојни придеви. 

Практична настава:Вежбе  

Језичке вежбе усмерене ка разумевању говорног језика, правилном усменом и писменом 
изражавању на шпанском језику (ниво A1). Теме: изражавање намерa, мотива, разлога, 
склоности,  интересовања и потреба, физички изглед и карактер; породични односи, одевни 
предмети,опис места, градова и држава, клима. 

Литература  

1. Corpas, Jaime, et al. Aula Internacional1. Bаrcelona: Difusión. 2005.  

2. Conejo, E., Tonnelier, B. Cuadernos de Gramática española A1. Barcelona: Difusión.2008. 

3. Rajić, Jelena, Hugo Marcos Blanco. Gramática de la lengua española para serbiohablantes con 
ejercicios. Beograd: Zavod za udžbenike. 2009. 

4. Filipović J., Díez Plaza, C.L. Diccionario didáctico español-serbio, serbio-español. Embajada de 
España en Belgrado. 2004. 

5. CLAVE: Diccionario de uso del español actual. Madrid: SM. 2002. 

6.  

 



Шпански језик А1.2 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: уписан одговарајући студијски програм 

Циљ предмета 

Развијање свих елемената комуникативне компетенције на шпанском језику на нивоу А1 
Заједничког европског референтног оквира за језике. 

Исход предмета  

Након савладаног курса, студенти владају шпанским говорним и писаним језиком на нивоу А1 
према стандардима Заједничког европског језичког оквира.  

Садржај предмета 

Теоријска настава  

Индикатив презента неправилних глагола; повратни глаголи; прилози за учесталост, слагање у 
мишљењу, сати; дани у недељи; делови дана. Употреба безличног облика уз заменицу se; 
глаголи poner и traer. прилози за количину.. El Préterito Perfecto. Saber + infinitivo; изражавање 
учесталости; Приповедање и повезивање догађаја у прошлости; изражавање трајања радње; El 
Préterito Indefinido; временске одреднице за прошлост; глаголска перифраза empezar a+ infinitivo; 
глагол ir / irse. 

Практична настава:Вежбе  

Језичке вежбе усмерене ка разумевању говорног језика, правилном усменом и писменом 
изражавању на шпанском језику (ниво A1). Теме: навикаме и обичаји, понашање у ресторану; 
обичаји Шпанаца у исхрани, Описивање села, града, градске четврти; пружање упутстава, 
склоности и способности, врлине и мане. 

Литература  

1. Corpas, Jaime, et al. Aula Internacional1. Bаrcelona: Difusión. 2005.  

2. Conejo, E., Tonnelier, B. Cuadernos de Gramática española A1. Barcelona: Difusión.2008. 

3. Rajić, Jelena, Hugo Marcos Blanco. Gramática de la lengua española para serbiohablantes con 
ejercicios. Beograd: Zavod za udžbenike. 2009. 

4. Filipović J., Díez Plaza, C.L. Diccionario didáctico español-serbio, serbio-español. Embajada de 
España en Belgrado. 2004. 

5. CLAVE: Diccionario de uso del español actual. Madrid: SM. 2002. 

 



Табела 5.2 Спецификација предмета  
Студијски програм: Српска књижевност и језик 
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: Критичка мисао Радомира Константиновића 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Гојко М. Тешић 
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 3 
Услов: Положени испити из претходне године. 
Циљ предмета: Омогућити стицање увида у  разноврсну критичку мисао о српској, страној 
књижевности, о осталим уметностима – и оно што је најважније у сасвим модерно интерпретирање 
српске књижевне традиције од Доситеја па све до седамдесетих година 20. века (Јаша Гробаров, М. 
Димић, В. Марковић итд. Кључни и најважнији резултат Константиновићевог критичког 
промишљања српског песништва од Лазе Костића па све до Десимира Благојевића – капитално дело 
српске књижевне мисли под насловом  „Биће и језик у искуству песника српске културе двадесетог 
века“ (1-8, 1983). Тежиште курса биће на тумачењу мање познатих есејистичко-критичких и 
теоријских радова објављених по  листовима и часописима  између 1950. и 1975. године..  
Исход предмета: Релевантан увид у обиље Константиновићевих непознатих а веома важних 
текстова и у теоријској и у књижевноисторијској равни. И у изузетност Константиноићеве мисли 
тзв. ране стваралачке фазе до Философије паланке и Бића и језика.  
Садржај предмета 
Теоријска настава: Контекстуализација критичко-есејистичког опуса  у педесетим и шездесетим 
годинама које су значајне у тзв. Другом послератном модернизму.  Константиновићево дело је  
неспорно једно од најважнијих појеката српског књижевноуметничког модернитета друге половине 
20. века, 
Литература:  Р. Константиновић: Пентаграм,  Нови Сад, 1966; Р. Константиновић: Биће и језик у 
искуству песника српске културе двадесетог века 1-8, Београд – Нови Сад 1983; Р. Константиновић: 
На маргини, Сарајево 2013; Р. Константиновић: Дух уметности, Сарајево 2016; Р. Константиновић: 
Величина и проклетство. Од Доситеја до Скерлића, пр. Г. Тешић, Београд, 2018; Р. Константиновић: 
О једном ћутању, пр. Г. Тешић, Београд, 2018 // П. Угринов: Неизрециво Р. Константиновића“, 
Књижевне новине, 24. 06. 1967;  Н. Петковић: Драма свести, Одјек, 1. 04, 1967; Р. Вучковић: Између 
догме и пентаграма, Израз, бр. 6, 1967, стр. 574-577; , Одјек, бр. 20, 1971, стр. 8; Б. Алексић: Verba 
volant Радомира Константиновића, Студен, 8- 12. 1976; Ј. Пејчић: „Биће и језик“ Радомира 
Константиновића, Градина, бр. 1, 1980, стр. 54-59; Разговор о циклусу „Биће и језик“ Радомира 
Константиновића, Трећи програм, бр. 54, 1982, стр.  67-706; Округли сто о делу „Биће и језик“ Р. 
Константиновића, Књижевност, бр. 8-9, 1984, стр. 1254-1315. 
Број часова активне наставе Остали 

часови Предавања: 2 Вежбе:0 Други облици наставе: 0 Студијски истраживачки 
рад: 0 

Методе извођења наставе: Монолошка, дијалошка, текст-метод, групни рад, индивидуални рад 
(консултативна настава). 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит (рад) 60 
припрема за час 10 усмени испит (одбрана рада) 10 
усмено излагање 10 ..........  
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