
 Назив 
предмета:  Италијанска култура 2 

Шифра предмета Статус предмета Семестар Број ECTS кредита Фонд часова 
13ИИТК2 Обавезни  II 5 2+2 

 
Студијски програми за које се организује:  
Италијански језик и књижевност 
Условљеност другим предметима: 
Прије полагања испита из предмета Италијанска култура 2 студенти треба да имају положен испит из предмета Италијанска култура 1 
из првог семестра  
Циљеви изучавања предмета: 
Упознавање студената са бројним аспектима италијанске историје, географије, цивилизације, културе, те са савременим друштвеним 
и политичким приликама у Италији.  
Исходи / резултати учења (стечена знања): 
Након слушања овог предмета студенти ће стећи знања о италијанској култури, цивилизацији, историји и географији. Стечена знања 
ће моћи примијенити на самостална истраживања и на наставу из сродних предмета.  
Име и презиме наставника и сарадника: 
доц. др Зорана Ковачевић; мр Дејан Малчић, виши асистент  
Методe наставе и савладавања градива:  
Предавања, колоквијуми, консултације и испит 
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   
 
Италија у XV и XVI вијеку: друштвено-историјски контекст; хуманизам и ренесанса у књижевности и  
умјетности 
Италија у XVII вијеку: друштвено-историјски контекст; барок у књижевности и умјетности 
Италија у XVIII вијеку: друштвено-историјски контекст; развој просвјетитељске мисли у Италији; барокна 
музика  
Италија у првој половини XIX вијека: друштвено-историјски контекст; неокласицизам и преромантизам у 
књижевности и умјетности; музички живот  
Италија у другој половини XIX вијека: друштвено-историјски контекст; Ризорђименто и уједињење Италије 
Италија у другој половини XIX вијека: књижевност и култура; музички живот  
Италија у XX вијеку: Ђолити, I свјетски рат и успон фашизма  
Понављање градива и припрема за први колоквијум  
Први колоквијум 
Италија у XX вијеку: II свјетски рат; покрет отпора; „економско чудо“, социјални протести  
Италија у XX вијеку: рецесија и тероризам  
Италијански филм послије II свјетског рата  
Савремене прилике у Италији  
Понављање градива; припрема за други колоквијум; припрема за завршни испит 
Други коловијум 
 

Оптерећење студеnта на предмету: 
Недjељно 

 
2 часа предавања + 2 часа вјежби 

У семестру 
 

30 часова предавања + 30 часова вјежби 
 
 

Студенти су обавезни да редовно похађају наставу.  
Обавезна литература: 

1. Даган, Кристофер (2013), Кратка историја Италије, Београд: Завод за уџбенике.   
2. Ђурић, Жељко (2010), О Италији, Београд: Мирослав.  
3.  PowerPoint презентације са предавања и вјежби 

Облици провјере знања и оцјењивање: 
10% присуство и  активност на часу (10 бодова максимално)  
20% 1. колоквијум (20 бодова максимално) 
20% 2. колоквијум (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: доц. др Зорана Ковачевић   
Напомена: 



 


