ГРЧКА КЊИЖЕВНОСТ 2
АКАДЕМСКА 2016/2017. ГОДИНА
ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Тип предмета

научно- стручни

Одговорни наставник

др Милена Јовановић, редовни професор

Наставу изводи

сарадник

Трајање курса

1 семестар
За групу 28

Статус предмета

обавезни
За остале студијске групе
изборни

Семестар у ком се настава

летњи

изводи
Недељни фонд часова:

2

Предавања

Вежбе

Број ЕСПБ

3 (три)

Предуслов за слушање курса

нема предуслова

Предуслов за полагање испита

за групу 28 положен курс Грчка књижевност 1,
редовно похађање наставе (80% од укупног броја
часова).
САДРЖАЈ КУРСА

Садржај
предмета
(теоријска и
практична
настава)

У току извођења наставе грчке књижевности обрађује се појам епике и
епског; Хомер и хомерско питање; структура и значење Илијаде и Одисеје,
интерпретација и рецепција Илијаде и Одисеје; врсте и облици античке
лирике; канон 9 (10) лирских песника; јамбографи, елегичари; Платонова
критика поезије
Студент ће се упознати са основним правцима и тенденцијама у развоју

Циљ
предмета

епске и лирске традиције у грчком књижевном наслеђу (Хомер, Хесиод,
лиричари, елегичари и јамбографи), као и увод у разумевање критике и
анализе песништва и песничког стварања (Платон). Знања и умећа стечена

на овом предмету користиће студенту да се лакше прилагоди потребама и
захтевима програма из предмета Грчка књижевност 3.
Студент ће знати да разликује, анализира и интерпретира хомеровску
поезију и остале песничке врсте најстарије европске књижевности где је
Исход
предмета

„извођење“ суштинска карактеристика, а знаће и да примени „хомерско
питање“ и друге усвојене историјскe и теоријске појмове на сличну или исту
проблематику у даљем остваривању студијског програма.

Обавезе
студената

Лекарска оправдања потребно је донети искључиво сараднику у термину
консултација. Студенти који су у радном односу треба да обавесте о томе
Катедру писменим путем, током прве радне недеље у летњем семестру
(20.02-25.02.2017).
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ОЦЕНА ЗНАЊА (НАЈВЕЋИ БРОЈ ПОЕНА ЈЕ 100)

Завршни испит

Писмени испит
Тест

Кратак опис
завршног
испита

100

Испит је писмени, у облику теста, и полаже се на крају 2. семестра.

