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ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Тип предмета

академско-образовни

Одговорни сарадник

др Ана Елаковић-Ненадовић, доцент

Наставу изводи

др Ана Елаковић-Ненадовић, доцент

Трајање курса

1 семестар
За групу 28

Статус предмета

изборни
За остале студијске групе
изборни

Семестар у ком се настава изводи

летњи

Недељни фонд часова:

Предавања

2

Вежбе

Број ЕСПБ

3 (три)

Предуслов за слушање курса

нема предуслова

Предуслов за полагање испита

нема предуслова

0

САДРЖАЈ КУРСА
У току извођења наставе студенти ће се упознати са теоријским знањима која
обухватају митологију и религију и њихов утицај на књижевност и уметност
у европским националним културама.
Садржај
предмета
(теоријска и
практична
настава)
Студент ће се упознати са делотворним и формативним утицајима грчке
Циљ
предмета

културе и цивилизације на европско културно наслеђе. Студент ће, такође,
бити

оспособљен

за

аналитичко-синтетички

приступ

оригиналним

текстовима као и секундарној литератури, тј. њиховом коришћењу у даљем
раду и усавршавању.

Студент ће на основу стечених знања бити оспособљен да критички сагледава
и анализира утицај грчког културног наслеђа на модерну и савремену
Исход
предмета

европску културу.
Студент је дужан да похађа часове предвиђене наставним планом и
програмом и мора бити спреман за час.

Обавезе
студената
ЛИТЕРАТУРА
Burkhart, Jakob. Povest grčke kulture. Tom I-IV. Sremski Karlovci-Novi Sad:
Обавезна
литература

Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, 1992.
Ђурић, Милош. Историја хеленске књижевности. Београд: Дерета, 2003.
Прегледни речник компаратистичке терминологије у књижевности и култури
(аутори Бојана Стојановић Пантовић...и др.). Нови Сад: Академска књига,
2011.
Solar, Milivoj. Povijest svjetske književnosti: kratki pregled. Zagreb: Golden
marketing, 2003
Срејовић, Драгослав., Цермановић-Кузмановић Александрина. Речник грчке
и римске митологије. Београд : СКЗ, 1987.
ОЦЕНА ЗНАЊА (НАЈВЕЋИ БРОЈ ПОЕНА ЈЕ 100)

Предиспитне обавезе

Завршни испит
Писмени испит

Семинарски рад

40

60

Тест

Студент такође има обавезу да напише семинарски рад на задату тему, као и да
га јавно одбрани у терминима предавања.

Кратак опис
предиспитних
обавеза
Студент приступа полагању завршног испита након одслушаних часова, у
испитним

роковима

дефинисаним

Статутом

Филолошког

факултета

Универзитета у Београду. Завршни испит представља провера знања у виду

задатака са четири одговора (до 50, a може бити више од једног тачног
Кратак опис
завршног
испита

одговора).

