
 Назив 

предмета: 
На маргини средњега вијека 

Шифра предмета Статус предмета Семестар Број ECTS кредита Фонд часова 

 И  4 2+1 

 

Студијски програми за које се организује: различити 

Условљеност другим предметима: није 

Циљеви изучавања предмета: 
Проучити текстове скрајнутих писаца средњега вијека и указати на њихов значај и  умјетничке узлете у оквиру средњовјековне 

поетике. Указати  и на  продуктивне жанрове српског срењега вијека који нису били обрађени у оквиру редовног курса. 

Исходи:  

Студенти ће проширити и продубити своје знање  о ауторима старијег периода и књуижевним жанровима.  Пазвиће  опште и 

специфичне компетенције: развијање естетских ставова према специфичним периоду књижевности. Оспособљени су да препознају 

условљеност историјских и књижевних појава. 

Име и презиме наставника и сарадника: др Славица Васиљевић Илић, редовни професор 

ма  Данијел Дојчиновић, виши асистент 

Методe наставе и савладавања градива:  

предавање, вјежбе, рад на тексту, анализа и синтеза, консултације 

Садржај предмета: 

Припремна недјеља 

 

I      недjеља 

II     недjеља 

III    недjеља 

IV    недjеља 

V     недjеља 

VI    недjеља 

VII   недjеља 

VIII    недjеља 

IX     недjеља 

X      недjеља 

XI     недjеља 

XII    недjеља 

XIII   недjеља 

XIV   недjеља 

XV    недjеља 

 

Припрема и упис семестра 

 

 План и програм рада, силабуси 

Исповједна молитва Непознатог аутора 

Никон Јерусалимац, Повест о Јерусалемским црквама,  Владислав Граматик 

Повјесно и похвално слово Светом Стефана Штиљановићу непознати аутори 

  Пајсије Грабовачки, Љетопис манастира Грабовца 

Пајције, Посланица папи Урбину Осмом и др. 

Гаврило Тадић, Поклоњење Часном гробу Божијем и Светим мјестима у светом граду Јерусалиму 

Лаврентије Хиландарац, Пут од Хиландара до Јерусалима 

Патријарх Арсеније Црнојевић, Путовање у Јерусалим/ Јеротеј Рачанин, Путовање ка граду Јерусалиму, 

Андреј Петковић Поклоњење Гробу Господњем 

 Ђорђе Бранковић Славеносербске хронике , Рачнин Јеротеј и Кипријан 

 Поп Пеја, Мученије и Служба Ђорђа Кратовца,  Матеј Граматик, Житије Николе Софијског 

Монах Јов писар 14.; Аверкије, Гаврило Тројичанин .. 

Пахомије Србин  

Зограф Логин 

Колоквијум  

Оптерећење студеnта на предмету: 

Недjељно 

2 часа предавања и 1 час вјежби 

У семестру  

30 часова предавања и 15 часова вјежби 

Студенти су обавезни да похађају наставу и вјежбе. 

Литература:  

1. Томислав Јовановић, Стара српска књижевност хрестоматија, Београд, Крагујевац: Филолошки 

факултет, Нова светлост, 2000. 

2. Богдановић, Каталог ћирилских рукописа манастира Хиландара, 

3. Љ. Стојановић, Стари српски записи и натписи 1-6, Београд 

4. Димитрије Богдановић, Историја старе српске књижевнсоти, Београд, Српска књижевна 

задруга1980. 
 

Облици провјере знања и оцјењивање:  

10% присуство (10 бодова максимално) 

20% 1. колоквијум (20 бодова максимално) 

20% рад на часу  (20 бодова максимално) 

50% завршни испит (50 бодова максимално) 

Закључна оцјена представља збир свих претходно наведених облика провјере знања. 

-   

Посебна назнака за предмет:  

Име и презиме наставника који је припремио податке: проф. Славица Васиљевић Илић 

Напомена: 

Аутор силабуса  задржава право измјене назива предмета до почетка курса 

 

 

 

 



 


