УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
Докторске студије
Студијски програм:
Назив предмета
Шифра
предмета
Наставници

Српски језик и књижевност

Усмени текст између књижевног и обредног
Статус
Семестар
Фонд часова
предмета
Изборни
Др Јеленка Пандуревић, ванредни професор

Број ECTS бодова

Условљеност другим предметима: нема
Циљеви изучавања предмета:

Циљ предмета је укључивање студената у научноистраживачки рад који за предмет
има усмену традицију, вјеровања, обреде и обичаје, религијске праксе и културне
манифестације, представе о природи и свемиру, који испитује њихову трајност и виталност
у ткиву књижевног текста. Савремена хуманистика инсистира на интердисциплинарности,
и овај курс је осмишљен у правцу активног односа према нематеријалном културном
насљеђу и књижевној традицији која га на специфичан начин презентује.
Исходи учења (стечена знања):

Студенти ће бити оспособљени за тематски интердисциплинарни приступ у
осмишљавању и идентификовању архетипа, универзалних појмова, традиционалних
симбола и типолошких аналогија у књижевности, језику, култури, медијима. У процесу
дефинисања истраживачког простора биће у стању да изнађу методолошки и теоријски
оквир уз реферисање на адекватну литературу, те да
у складу са властитим
интересовањима, пронађу модалитете за конкретне теме и упориште за њихову
реализацију. На тај начин ће се створити чвршћа веза између афинитета и интересовања
за фолклористику с једне, и програмске схеме трећег циклуса студија националне
филологије с друге стране.
Садржај предмета:

У оквиру овог курса испитиваће се фолклорни хронотопи, архетипи и колективне
представе у традиционалној култури Срба. Намјера је да у креативном и иновативном
амбијенту филолошких студија трећег циклуса студентима књижевности понуде
истраживачки програми базирани на појмовима: вук, жртва, маске, молитва, хљеб и
храм. Овај избор условљен је њиховим семантичким потенцијалом који се ослобађа у
повезивању митолошког, фолклорно-обредног и књижевног, лишеног условљавања у
смислу дистинкција између усмене и писане, националне и свјетске, класичне и
тривијалне књижевности, између антике, средњовјековља, ренесансе, барока,
романтизма....и нама савременог књижевног и културног микро и макрокосмоса, те
различитих литерарних родова и врста. Пошло се од претпоставке да је измијењена,
прилагођена или преосмишљена слика свијета која се помаља у процесу научне
реконструкције традицијске културе уграђена не само у структуре памћења и мишљења

савременог човјека, него и у његово стварање и поимање имагинарног свијета
књижевности, те да различити идеолошки, методолошки и теоријски приступи и
интердисциплинарна преиспитивања бришу границе између разумијевања и тумачења
традиционалног и модерног у књижевности, језику и култури.
Свака од понуђених тема подразумијева анализу статуса митолошког и обредног
текста у књижевној обради. Овако задан угао посматрања провоцира нова читања
националне књижевности, из аспекта теренских фолклорних записа и палимпсестних
наслојавања у која улазе сегменти реалног, митског, фолклорног и поетског простора, уз
подршку не само антропологије, фолклористике, књижевних студија, него и историје
умјетности. Лингвистичка и етнолингвистичка истраживања значајно партиципирају у
овако замишљеном приступу књижевности, као и актуелни идеолошки и политички,
односно медијски дискурс.
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