
Табела 5.1 Спецификација  предмета  на студијском програму докторских студија 

Назив предмета: СРЕДЊОВЕКОВНА КЊИЖЕВНОСТ СРБА И БУГАРА 

Наставник или наставници: Татјана Суботин-Голубовић  

Статус предмета: изборни   

Број ЕСПБ:  10  

Услов:  Редован упис докторских академских студија 

Циљ предмета 

Компаративно проучавање српске и бугарске књижевности у средњем веку.  Обе књижевности потекле су 

из ћирило-методијевске традиције.  Ученици словенских мисионара су после Методијеве смрти (885) 

напустили Панонију, и спустили се на  Југ.  Ту их је у своју државу примио бугарски цар Симеон.  Од тада 

започиње самостално књижевно стварање у Првом бугарском царству, а то књижевно наслеђе  је сачувано 
управо у бројним  српским рукописима, све до XVII века.   

Исход предмета  

Компаративни  приступ  проучавању  књижевности  код Срба и Бугара у средњем веку показује да постоје 

многе сличности, како у стваралачком приступу,  тако и у  књижевним формама и жанровима који се 

негују. Поред тога,  из сачуваних писаних извора  јасно  се види да је свака средина добро познавала  

књижевну продукцију  оне друге стране и преузимала одређене садржаје и моделе, прилагођавајући их 
сопственим потребама.   

Садржај предмета 
 

Преводилачка сктивност Ћирила и Методија у  време Моравске мисије.  Долазак њиховх ученика на 

Балкан где их у своју државу прима бугарски цар Симеон.  Књижевност Првог бугарског царства: прозна 

дела, химнографија.  Византијски узори дела која се стварају.  Рецепција  књижевних дела Првог бугарског 

царства у средњовековној Србији.  Заступљеност химнографских дела бугарске књижевности у раним 

српским рукописима.  Утицај књижевности Првог бугарског царства на  развој старе српске књижевности. 

Етапе развоја књижевности у српској средини (XII-XV век).  Службе светим Србима које прате настајање 

националних култова.  Српске средњовековне хагиографије.  Трновска књижевна школа и  њен утицај на 

стваралачке токове у српској књижевности  XIV-XV века.  Књижевност српске Деспотовине.      
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 5 Практична настава: 0 

Методе извођења наставе 

Предавања или  консултације.  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Семинарски рад – 30 поена, Завршни усмени испит – 70 поена 

 
  


