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Условљеност другим предметима 
 
Циљеви изучавања предмета: 
 
Изучавањем предмета Књижевност и феминизми настоје се постићи сљедећи цињеви: 
указивање на постојање родно сензитивних алтернативних књижевнх канона кроз упознавање 
студената са занемареним дјелима англоамеричког књижевно-критичког канона, као и са неким 
од осталих репрезентативних текстова у преводу на енглески, те дјелима која нису изучавана у 
првом и другом циклусу, или су била недовољно заступњена у наставном процесу, а 
традиционални прегледи књижевности их систаматски искључују из разлога што се у њима 
обрађује женско искуство као супротно или друго искуству мушкарца као нормативном искуству; 
указивање на постојање платформе за феминистичко читање књижевних дјела; упознавање 
студената са основним и специфичним појмовима феминстичке теорије, као и разноврсним 
концептима феминистичке мисли од појаве првих феминистичких идеја до савремених 
разматрања проблематике трећег таласа феминизма, постфеминизма и транснационалног 
феминизма, као и њихових перформативних рамификација; успостављање и разматрање 
теоријских и (гино-)критичких оквира за дискусију о књижевним дјелима аутора и ауторки 
објављених на енглеском језику; постизање свијести о превазилажењу искључивости и 
стереотипа приликом евалуације књижевне продукције; стварање критичко-теоријских веза 
између представљених књижевних дјела, као и дјела која су обрађивана на претходним 
циклусима у различитим или стичним контекстима.   
 
Исходи учења (стечена знања): 
 
Осим што ће имати прилику да се упознају са низом књижевних, критичких и теоријских 
текстова који су настајали упоредо са дугогодишњом борбом жена за основна људска права и 
равноправност и тако подржавали један алтернативни, маргинални, али данас и све 
репрезентативнији поглед на свијет, студенти и студенткиње стећи ће нова теоријска и практично 
примјењива знања и вјештине из области науке о књижевности, феминистичке теорије и критике, 
као и сазнања о механзмима стварања књижевних канона и њиховом традиционалном полно-
родном условљеношћу кроз патријархално фаворизовање родно фиксног књижевног субјекта. 
Очекује се да ће студенти усвојити неопходне теоријске и оперативне концепте потребне 
приликом разнатрања и анализе књижевног дјела, што их неће само усмјерити у правцу 
предложених приступа одређеном књижевном дјелу, него ће им повећати способност 
самосталног размишљања на којем се заснива успјешна теоријско-критичка анализа и 
контекстуализација књижевног текста.  



 
Садржај предмета: 
 
Поред осврта на нека од досад обрађиваних и незаступљених књижевних дјела, предмет 
подразумијева интензивне дискусије засноване на текстова феминстичке књижевне теорије и 
критике ауторки као што су: Elizabeth Cady Stanton, Emmа Goldman, Mina Loy, Kate Millett, 
Helene Cixous, Nawal El Saadawi, Judith Fetterley, Luce Irigaray, Mary Daly, Nancy Chodorow, Julia 
Kristeva, Audre Lorde, Carol Gilligan, Valerie Amos, Chandra Talpade Mohanty, Toril Moi, Gilbert and 
Gubar, Judith Butler, Biddy Martin, Donna J. Haraway, Marjane Satrapi, Gayatri Chakraworthy Spivak, 
Azade Seyhan и Rosi Braidotti. Посебан нагласак ставља се на актуелне могућности 
транснационалног феминизма у књижевности, које ће бити илустроване и подстакнуте кроз 
разматрање савремене књижевне продукције жена које живе у егзилу и дијаспори на енглеском 
говорном подручју и пишу на размеђи двају или више култура. 
 
Методе наставе и савладавања градива: 
 
Након уводних предавања, од студената се очекује да на часове дискусија и консултација долазе 
спремни, са унапријед прочитаним предметним материјалом, како би конструктивна, научно 
утемељена размјена мишљења неометано текла. У току семестра, студенти су дужни да напишу и 
предају три есеја, и то: а) прегледни рад који приказује дијалог између неколико релевантних 
књига које обрађују приступ или теоријски оквир по избору студента (3000-4000 ријечи); б) 
приказ једне од новијих књига из области феминистичке теорије и критике (3000-4000 ријечи); ц) 
завршни, оригинални рад, који на основу синтезе наученог нуди самостални поглед на одређен 
сегменат феминистичке теорије, приступа или књижевног дјела или правца у контексту (6000-
7000 ријечи). 
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Облици провјере знања и оцјењивање: 
 
Први есеј 3000-4000 

ријечи 
25%  Трећи есеј 6000-7000 

ријечи 
50% 

Други есеј 3000-4000 
ријечи 

25%    

Посебна назнака за предмет: 
 
Име и презиме наставника који је припремио податке: Проф. др Татјана Бијелић 
 


