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Табела 5.2 Спецификација предмета

61507 Европски идентитет српске књижевности 1
Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 3

Статус предмета:

Број часова активне наставе(недељно)

Предавања: Други облици наставе:Вежбе: Студијски истраживачки рад:

И

Развијање,  проширивање  и  примењивање  интерпретативних  и  аналитичких  сазнања  о  европском  идентитету  српске
књижевности;  разумевање интеркултурних  и  интерлитерарних  претпоставки  европског  идентитета  српске  књижевности;
упознавање са специфичним поетичким карактеристикама појединих дела и аутора у српској књижевности, у вези са делима и
ауторима европске књижевности; развијање свести о европском (интер)културном и интерлитерарном континуитету и идентитету
српске литературе; научно осветљавање компаративне, интерлитерарне и интеркултурне проблематике у српској књижевности
као могућност савременог књижевнонаучног и културолошког проучавања.

Оспособљеност за примену стечених теоријских знања на поједина дела из савремене српске књижевности. идентификовање
симболичког, евроцентричног идентитета српске књижевности. Описивање, разликовање и тумачење европејског пута српске
књижевности, њене интерелитерарности и њеног интеркултиурног карактера.

Теоријске  основе  за  разумевање  проблема  идентитета,  интерлитерарности,  компаратистике,  интекултуралности.
Књижевноисторијска  и  културноисторијска  знања о  успостављању и  развијању идентитета  српске  књижевности.  Исто  и
различито у књижевности. Иманентне везе српске и европских литература. Место српске у породици европских литература.
Разумевање  интеркултурног  идентитета  литературе  и  процеса  њеног  конституисања  и  реконституисања.  Имаголошка
компаратистика. Друго (етничко, родно, расно) и српска литература; Идеологија и српска књижевност 20. века.Данило Киш –
дискурс историје и дискурс литературе. Данило Киш – интертекстуална синтакса. Данило Киш – интерлитерарна идеологија.
Киш-Крлежа: интеркултурни идентитет. Киш - Џојс, Бабељ, Цветајева. Данило Киш, хуманитет и нихилирање идентитета. Данило
Киш – Литертура и превазилажење заблуда идентитета.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Вербално-текстуалне и илустративно-демонстративне.

Литература

Аутор Назив ИздавачР.бр. Година

1, Константиновић, Зоран
Интертекстуална компаратистика –
компаратистички прилог проучавању српске
књижевности

Београд 2002

2, -
Интеркултурни хоризонти:
јужнословенске/европске парадигме и српска
књижевност

Крагујевац 2009

3, Деретић, Јован Пут српске књижевности – идентитет, границе,
тежње Београд 1996

4, Живковић, Драгиша Европски оквири српске књижевности, 1-6 Београд: Просвета 1997

5,
Српска књижевност у
европском контексту
(зборник)

Српска књижевност у европском контексту
(зборник) Београд 2002

6, Бошковић, Драган Текстуално несвесно Београд 2008
7, Бошковић Драган Заблуде модернизма Београд 2010

8,
Империјални оквири
књижевности и културе
(зборник)

Империјални оквири књижевности и културе
(зборник) Крагујевац 2010

Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 50.00Да

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 20.00Да
Колоквијум 30.00Да

Бошковић Б. ДраганНаставник:

Предмети предуслови Нема

Остали часови:

2 0 0 0 0
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Литература

Аутор Назив ИздавачР.бр. Година

9,

Свој и тућ: Слика другог у
балканским и
средњоевропским
књижевностима (зборник)

Свој и тућ: Слика другог у балканским и
средњоевропским књижевностима (зборник) Београд 2006
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