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GENERAL INFORMATION 

Study program in which the course unit is offered Komparativna književnost 

Course unit title Европска књижевност 1800-1850. 

Course unit code 08КККК024 

Type of course unit1  Obavezan 

Level of course unit2 Osnovne studije 

Field of Study (please see ISCED3) 0232, Književnost i jezik (komparativna književnost) 

Semester when the course unit is offered Zimski semestar 

Year of study (if applicable) 3 

Number of ECTS allocated 9 

Name of lecturer/lecturers doc. dr Sonja Veselinović, prof. dr Vladimir Gvozden 

Name of contact person MA Stevan Bradić 

Mode of course unit delivery4 Dijaloška nastava 

Course unit pre-requisites (e.g. level of language 
required, etc) 

/ 

PURPOSE AND OVERVIEW (max 5-10 sentences) 

упознавање студената са главним токовима европске књижевности прве половине XIX века; упућивање у избор и 
начин коришћења секундарне литературе; оспособљавање са самосталну анализу, тумачење и вредновање 
књижевног текста. 

LEARNING OUTCOMES (knowledge and skills) 

                                                      
1 Compulsory, optional 
2 First, second or third cycle (Bachelor, Master's, Doctoral) 
3
 ISCED-F 2013 - http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-f-detailed-field-descriptions-en.pdf (page 54) 

4 Face-to-face, distance learning, etc. 

 

http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-f-detailed-field-descriptions-en.pdf


прочитана обавезна дела; умеће примењивања периодизацијског, жанровског и тематског начела њихове 
кпасификације; познавање релевантне секундарне литературе; оспособљеност за самосталну анализу, тумачење и 
вредновање књижевног текста. 
 

SYLLABUS (outline and summary of topics) 

Теоријска настава. Предметом су обухваћени период романтизма и раног реализма у европској књижевности, 
укључујући Е. А. Поа, а избор дела уважавао је критеријуме доминантних жанрова, водећих националних 
књижевности и канона универзалних кпасика. На предавањима на се тумаче следећа дела (издања назначена у 
силабусу); Песништво европског романтизма, саставио М. Павловић; Шилер: УИће1т Те1, превод В. Живојиновића; 
Гете: Фауст, превод Б. Живојиновића; Бајрон: Чајлд Харолд, превод Н. Тучев; Дон Жуан, превод О. Глушчевић; Џејн 
Остин: Ема, превод Ј. Стојановић; Пушкин: Евгеније Оњегин, превод М. Павића; Стендал: Црвено и црно, превод М. 
Јовановића; Балзак: Шагринска кожа, превод Д. Милачића; Чича Горио, више превода; Дикенс: Оливер Твист, 
превод Б. Марковића; Љермонтов: Јунак нашега доба, више превода; Гогољ: Старовремске спахије, Прича о томе 
како су се завадили Иван Иванович и Иван Никифорович, Невски проспект, Шињел и Нос (више превода); Ревизор, 
превод М. Стојиљковић; Мртве душе, превод М. и С. Глишић; По: Гавран, превод В. Кошутића или К. Мићевића; 
Пад куће Ашер и Украдено писмо (више превода). Практична настава. Вежбања на којима се читају и коментаришу 
одабрани текстови из секундаоне литеоатуое: коментаоишу се семинаоски оадови. 

LEARNING AND TEACHING (planned learning activities and teaching methods)  

У фази припреме за наставу студенти читају дела обавезне литературе, а на предавањима професор врши њихова 
анализа и тумачење. На вежбањима се читају релевантни одломци књижевноисторијских и критичких студија и 
чланака наведених у секунлаоној литератури. 

REQUIRED READING 

1. Уметност тумачења поезије, прир. Д. Недељковић и М. Радовић      
2. Т. Ман, Есеји, т. 2, огледи о Гетеу и Шилеру      
3. Ф. Зенгле, Континуитет и преображај, поглавља о Шилеру и о Фаусту      
4. М.Тривунац, О Гетеу, поглавља о Фаусту      
5. 3. Пауновић , Историја, фикција, мит, «Болно одрастање Чајлда Харолда*      
6. М. Сибиновић, «Евгеније Оњегин» Апександра Пушкина      
7. Есеји о Пушкину и Љермонтову, приредио Ј. Бадалић      
8. Формалисти о Пушкину, изабрани текстови      
9. темат о Гогољу,1-1У,      
10. Ј. Мелетински, Историјска поетика новеле, поглавља о романтичарској новели (По) и новели од оомантизма 
до оеализма (Гогољ)      
11. Ж. Старобински, Живо око, поглавље о Стендалу      

ASSESSMENT METHODS AND CRITERIA 

Pismeni rad, psimeni ispit  

LANGUAGE OF INSTRUCTION 

Srpski 

 

 


