
 Назив 
предмета: 

Landeskunde Austrija 

Шифра предмета Статус предмета Семестар Број ECTS кредита Фонд часова 

9ЊЛЊ обавезни 4. 1 1x15 = 15 

 

Студијски програми за које се организује: Њемачки језик и књижевност 

Условљеност другим предметима: нема 

Циљеви изучавања предмета: Кроз овај предмет студенти добијају основни увид у аустријске теме који им омогућава 
фундиран приступ  њемачком језику и аустријској култури, што је релевантно за курикулум. Главне теме су географија, 
аустријски њемачки, становништво, мањине, оквирни историјски подаци (прије свега Хабзбурговци и период од 1918. до 
1945), економија, туризам, висока култура, народна култура ... 

Исходи / резултати учења (стечена знања): Након што успјешно положе овај предмет, студенти су због фундираног и 
оквирног знања о Републици Аустрији у стању да боље повезују и разумију садржаје студија. Поред стручног исхода  
студенти могу појачати вјештине самосталног рада и вјежбати излагање на њемачком језику.  

Име и презиме наставника и сарадника: Регина Мертл, ма 

Методe наставе и савладавања градива: Самостално проучавање теме, припрема и излагање презентација о датој 
теми; настава и интерактиван рад као допуна 

Садржај предмета: Главне теме су географија, аустријски њемачки, становништво, мањине, оквирни историјски подаци 
(прије свега Хабзбурговци и период од 1918. до 1945), економија, туризам, висока култура, народна култура ... 

Припремна недјеља 
 

I      nedelja 
II     nedelja  
III    nedelja  
IV    nedelja  
V     nedelja 
VI    nedelja 
VII   nedelja 

    VIII    nedelja 
IX     nedelja 
X      nedelja 
XI     nedelja 
XII    nedelja 
XIII   nedelja 
XIV   nedelja 

     XV    nedelja 

Припрема и упис семестра 
 
Увод: Аустрија-квиз, расподјела тема, припрема за презентације 
Аустријске (народне) традиције 
Географија Аустрије (физичка и политичка) 
Аустријски њемачки (стандарди, варијетети и дијалекти) 
Становништво (историски и актуелни аспект) 
Мањински народи (Корошки словенци)  
Мањински народи (Градишћански хрвати) 
Хабзбурговци (историјски преглед, важне личности) 
Царица Елизабета „Сиси“ 
Аустрија од 1918. до 1945. (историјски преглед) 
Туризам и економија 
Народна култура 
„Висока култура“ 
Музика (класична и модерна) 
„Made in Austria“ (изуми, иновације, фирме) 
 

Оптерећење студеnта на предмету: 

Недjељно 
 

1 час настава и вјежба (интеграти) 
 

У семестру 
  
 15 часова наставе и вјежби (интегратив) 
 

Студенти су обавезни да похађају наставу и вјежбе. 

Обавезна литература: (избор) 

 
- Koppensteiner, Jürgen 2014: Österreich. Ein landeskundliches Lesebuch. Wien:  

 preasens. 
- Posch, Erich M. 2008: Alles, was Sie über Österreich wissen müssen. Wien: Carl Ueberreuter. 
- Österreich. Zahlen, Daten, Fakten. 2016. Wien: Statistik Austria 
- Neiiser, Heinrich; Loibelsberger, Gerhard; Stobl, Helmut 1996: Unsere Republik auf einen Blick. Ein Nachschlagewerk 

über Österreich. Wien: Carl Ueberreuter.  
- Rauscher, Hans 2005: Das Buch Österreich. Texte, die man kennen muss. Wien: Christian Brandstätter Verlag.  
- Tötschinger, Gerhard 2003: Österreich ist ein bissl anders. Geschichte und Anektdoten aus einem besonderen Land. 

Wien: Amalthea Signum Verlag.  
- Tötschinger, Gerhard 2006: O du mein Österreich! 100 Begegnungen mit einem geliebten Land. Wien: Amalthea Signum 

Verlag.  
- Chorherr, Thomas 2003: Eine kurze Geschichte Österreichs. Wien: Ueberreuter.  
- Weissensteiner, Friedrich 2007: Berühmte Österreicher. 50 Porträts von Maria Theresia bis Helmut Qualtinger. Wien: 

Kremayr & Scheriau. 
 

Облици провјере знања и оцјењивање: 
50 бодова – презентација 
50 бодова – испит 

Посебна назнака за предмет: / 

Име и презиме наставника који је припремио податке: Регина Мертл ма 

Напомена:  

 


