
Табела 5.2.Спецификација предмета 

Спецификацију треба дати за сваки предмет из студијског програма.  
Студијски програм: Енглески језик и књижевност 

Назив предмета: Увод у књижевне теорије 

Наставник/наставници:  

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: Испуњене предиспитне обавезе 

Циљ предмета 

Целовита елаборација и усвајање темељних концепата, појмова те интерпретативно-аналитичких 

стратегија и процедура традиционалних, модерних и постмодерних приступа књижевности, почев од 

биографизма и позитивизма па све до постструктурализма, као и њихових апликативних могућности, 

посебно у области проучавања српске књижевности, односно књижевности јужнословенске 

интерлитерарне заједнице уопште. 

Исход предмета  

Студент елаборира и усваја темељне концепте, појмове као и  интерпретативно-аналитичке стратегије и 

процедуре традиционалних, модерних и постмодерних приступа књижевности. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Наука и методологијанаучнограда. Наука о књижевности и њенаметодологија. Теоријакњижевности, 

књижевнатеорија / књижевнетеорије, Теорија. „спољашњи“ и „унутрашњи“ приступикњижевности. 

Интертеоријскизаплети. Традиционална и модернакњижевнотеоријскамисао – развој и 

темељнепретпоставкемодерногкњижевнонаучногмишљења; постмодерна и наука о књижевности. 

Биографизам, позитивизам и историјскапоетика; историјакњижевности. Стилистичкакритика. 

Рускиформализам; окренутостформи – „књижевнипоступаккаоновијунак о књижевности“. Англо-

америчкановакритика; „close reading“ каометодолошкапроцедура. Феноменолошкиприступкњижевности; 

феноменолошкаредукција и херменеутичкикруг у потразиза „суштинама”. Психоаналитичкакритика – 

СигмундФрojд и наконњега.Књижевнотеоријскиконцепти, појмови, интерпретативно-

аналитичкестратегије и процедуредоструктурализма. Структурализам и семиотика; у „царствузнакова“ –

наука о књижевности у трагањуза „граматикомкњижевногтекста“. Структурализам, постструктурализам 

и постмодернизам; епистемолошкизаокрет и „постструктуралистичкареволуција“. РоландБарт – „ужитак 

у тексту“. ЖакДерида – „деконструкција“. ЈулијаКристева – „семаналитичкипостструктурализам“. 

Марксистичка и неомарксистичкакритика – „политичкакритика“. Теоријарецепције и „Reader-Response 

Criticism“ – од „местанеодређености“ и „хоризонтаочекивања“ до „интерпретативнихстратегија“ и 

„интерпретативнихзаједница“. Књижевнотеоријскиконцепти, појмовитеинтерпретативно-

аналитичкестратегије и процедуренаконструктурализма. Феминистичкатеорија и критика – 

оддруштвеногпокретадоинтерпретативнестратегије. Новиисторицизам и културалниматеријализам – 

„књижевност у историји, култури и политици“. 

Постколонијалнатеорија и критика – од „раснооријентиранекритике“ допитањаДругости. 

Културалнистудији. Теоријекултуралногпамћења. 

 

Практична настава  
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Број часова  активне наставе Теоријска настава:       2 Практична настава: 0 

Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе, семинарски рад, колоквијуми, консултације 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 



Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 20 писмени испит 20 

практична настава  усмени испит 30 

колоквијум-и 2 x 10 ..........  

семинар-и 10   

 

 

 


