
Табела 5.1 Спецификација  предмета  на студијском програму докторских студија 
Студијски програм: ДАС класичних наука 
Назив предмета: Античко наслеђе у српској књижевности и култури 
Наставник или наставници: проф. др Ненад Ристовић 
Статус предмета: изборан 
Број ЕСПБ: 10 
Услов: нена. 
Циљ предмета У зависности од специјалистичке усмерености кандидата и теме његове будуће дисертације 
програм се  фокусира на одређени теоријски или историјски феномен из вековног присуства античког 
наслеђа у српској књижевности и култури. 
Исход предмета Стицање знања о присуству и утицају класичне традиције у српској књижевности и 
култури, главним ствараоцима, делима, специфичностима и вредностима које се везују за ову традицију. 
Садржај предмета 
Теоријска настава. Уочавање и разумевање појава и процеса у српској књижевности и култури који су 
резултат утицаја античког литерарно-мислилачког предања. Кандидат добија у задатак даи реферише о 
прочитаној задатој или самостално изабраној изворној грађи и секундарној литератури. Следеће тематско-
проблемске целине могу бити предмет посебне анализе: 1. Присуство антике у српском средњем веку и 
добу туркократије: патристичка верзија класичне традиције у Срба. — 2. Велико отварање српске 
књижевности и културе антици у XVIII столећу: српско нововековно класицистичко школство као 
књижевни и културни фактор. — 3. Српска књижевност на латинском језику. — 4. Античко наслеђе у 
функцији просветитељске критике, моралистике и дадактике (Д. Новаковић, Д. Обрадовић, Л. Мушицки, Ј. 
Стерија Поповић). — 5. Античка метрика у српској поезији. — 6. Његош и антика. — 7. Српски 
романтизам и антика (Л. Костић). — 8. Српска драма и античка драмска традиција. — 9. Античка реторика 
у Срба. — 10. Класицизам у српској уметности. — 11. Антички утицај на модерне тенденције у српској 
књижевности (В. Илић, Ј. Дучић). — 12. Амбивалентан однос српске књижевне авангарде према антици 
(М. Ракић, М. Црњански). 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 75 Практична настава: 0 
Методе извођења наставе предавања и консултације методама демонстрације, дијалога и рада на тексту. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) усмени испит или писани рад или комбинација једног и 
другог. 

 


