Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
Услов
без посебних услова

Циљ
предмета

Српска књижевност
Дипломске академске студије
Преводна књижевност у контексту старе српске књижевности
Јовановић, Ж. Томислав; Витић, С. Зорица
Витић, С. Зорица
Статус предмета (обавезни/изборни)

изборни

Упознавање са поетичким и жанровским везама између преводне и изворне српске средњовековне књижевности. П

Стицање знања о ширим стваралачким струјањима која су постојала између преводне и
изворне српске средњовековне књижевности. Стварање јаснијих представа о делима преводне
Исход
књижевности средњег у оквирима српског наслеђа. Развијање естетских ставова према
предмета
књижевним делима на основу познавања особености поетике.
Садржај предмета

Изучавање узора из преводне књижевности на којима је неговано изворно српско стваралаштво
на примерима одабраних дела. Шире упознавање са одабраним делима преводне
књижевности и њихово повезивање са поетичким одликама српског средњовековног
стваралаштва.

Теоријска
настава

Практична
настава
(вежбе,
ДОН,
студијски
истраживачки рад)
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 30
ДОН
Студијски истраживачки рад
Предавања Вежбе
Остали часови
2

2

Методе
извођења
наставе
Предавања, дискусија, самостална израда семинарског рада.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена
Завршни испит
активност у току
предавања
30 писмени испит
практична настава
усмени испит
колоквијуми
завршни рад
семинари

поена

70

