Назив предмета:

Шифра предмета

Статус предмета
изборни
Студијски програми за које се организује:

Библијски мотиви у српској књижевности
Семестар Број ECTS кредита
Фонд часова
2+0

Условљеност другим предметима:
Циљеви изучавања предмета:
Упознавање студената са Библијом као пратекстом и њеним најзначајнијим мотивима, симболима и
функцијом. Потрага, примјена и функција њене рецепције у српској књ. и начина њихове литератизације у
дјелима.

Исходи/резултати учења (стечена знања):
У оквиру изборног предмета Библијски мотиви у српској књижевности студенти ће се припремити за
квалитетније и потпуније тумачење књижевног текста, овладаће компаратистичким методама, знањем и
појмовном апаратуром. Студенти би послије курса требало да самостално могу да праве паралеле између
Библије као архетипског обрасца и дјела српске и свјетске књижевности.

Име и презиме наставника и сарадника: др Славица Васиљевић Илић, редовни професор
Методe наставе и савладавања градива: Предавања, рад на тексту, семинарски рад, дискусија
Садржај предмета:
Припр. недјеља
План и програм рада
I недjеља
Упознавањe са Библијом. . Књ. врсте. Проучавања и тумачења Библије.
II недjеља
Стари завјет – општи поглед и историја. Подјела. Петокњижје – књиге Мојсијеве.
III недjеља
Историјске књиге – Књига Исуса Навина,
IV недjеља
Књига о Судијама, Књига о Рути, Књиге Самуилове, Књиге о Царевима, Књиге
V недjеља
дневника. Књига о Јову. Псалми, Пјесма над пјесмама.
VI недjеља
Пророчке књиге –избор,
VII недjеља
Нови завјет и новозавјетне параболе, Јеванђеља, Дјела апостола
VIII недjеља
Посланице апостола Павла, Откровење.
IX недjеља
Примјери паралела на Проклетој авлији Иве Андрића и дјелима српске књижевности по
X
недjеља
избору и договору са студентима.
Полазници курса самостално бирају дјела и пишу реферате који се читају на часу, гдје се
XI недjеља
XII недjеља кроз разговор и дискусију дају смјернице и сугестије за њихову коначну израду .
XIII недjеља
XIV недjеља
XV недjеља
Оптерећење студента на предмету:
Недjељно: 2 предавања
У семестру: 30 предавања
Литература:
1. Српска књижевност и Свето Писмо. Научни састанак слависта у Вукове дане, књ. 26/1,
Београд 1997.
2. Д. Богдановић, Јован Лествичник у византијској и старој српској књижевности, Београд,
1968.
3. Nortop Fraj, Veliki kod(eks), Biblija i knјiževnost, Beograd 1985.
4. Џон Дрејн, Увођење у Стари завет, Clio, Београд 2003. Исти: Увођење у Нови Завет, Clio,
Београд 2004.
5. Pol Dil, Simbolika u Bibliji, Novi Sad 1991.
Облици провјере знања и оцјењивање:
Присуство и рад на часу
10
Семинарски рад
30

Колоквијум 20
Завршни испит
40
Укупно
100
Посебна назнака за предмет:
Име и презиме наставника који је припремио податке: др Славица Васиљевић Илић, редовни
професор

