Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
Српска књижевност
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Докторске студије
Назив предмета
Српска проза у 20. веку
Наставник
Јован М. Делић, Александар M. Јерков, Предраг Ж. Петровић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
3 Статус предмета (обавезни/изборни)
изборни
Услов
Стицање компетентних знања и теоријске и методолошке стручности из целокупне области
српске прозе 20. века, као и формирање свести о њеном значају и повезаности са националном
и европском културом, уметношћу и историјом. Студент ће стећи темељно познавање и
Циљ
релевантне информације о периодима, правцима, ауторима и делима српске прозе 20. века и
умеће да их примени и проширује у изради докторске дисертације.
предмета
Стицање научне компетенције за познавање и разумевање савремених приступа проучавању
модерне прозе, аналитичке могућности самосталне примене научених метода у читању
књижевних дела 20. века, као и способност за самосталан научни рад.
Исход
предмета
Садржај предмета

Прeдмeт oбухвaтa кoнтинуирaни рaзвoj српскe прозе oд пoчeткa 20. вeкa, сeгмeнтoвaн у
књижeвнe пeриoдe и прaвцe кojи су прeдстaвљeни нajзнaчajниjим aутoримa, лeктирoм и
стручнoм литeрaтурoм. Први пeриoд je мoдeрнa и oбухвaтa врeмe oд пoчeткa вeкa дo 1917.
гoдинe. Други пeриoд je aвaнгaрдa кoja oбухвaтa врeмe измeђу двa свeтскa рaтa. Трeћи пeриoд
oбухвaтa мoдeрнизaм, у oквиру кoгa сe прoучaвa рaзвoj прозе дo 70-их гoдинa и пoстмoдeрну
кoja oбухвaтa књижeвникe крaja 20. и почетка 21. века.

Теоријска
настава
Практична
настава
(вежбе,
ДОН,
студијски
истраживачки рад)
Литература

Н. Петковић, Два српска романа, 1988.
А. Јерков, Од модернизма до постмодерне, 1991.
Ј. Делић, Кроз прозу Данила Киша, 1997.
П. Петровић, Авангардни роман без романа, 2008.
Х.П. Абот, Увод у теорију прозе, 2009.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад

Остали часови

2
предавња, дискусије

Методе
извођења
наставе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена
Завршни испит
активност у току
предавања
20 писмени испит
практична настава
усмени испит
колоквијуми

поена

60

семинари

20

