
Табела 5.2. Спецификација предмета Познолатинска филологија 
Студијски програм: ОАС класичних наука 

Назив предмета: Познолатинска филологија 

Наставник/наставници: проф. др Војин Недељковић, доц. др Душан Поповић 

Статус предмета: изборан 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: положен испит из Латинског језика 2 на ОАС класичних наука. 

Циљ предмета Стицање основних знања из књижевно-културне и језичке историје латинске позне антике 

и (сумарно) средњег века. 

Исход предмета Студент ће бити у стању да операционализује своје знање латинског језика и познавање 

позног латинитета као културноисторијског феномена у сврху читања и филолошког тумачења изворних 

текстова. 

Садржај предмета 

Теоријска настава. 1. Позни латинитет: појам и границе. — 2. Почеци хришћанске писмености на 

латинском; Библија на латинском, рана преводна књижевност. — 3. Латинска хришћанска књижевност II и 

III века. — 4. Латинска хришћанска књижевност прве и друге трећине IV века. — 5. Амвросије. — 6. 

Јероним. — 7. Августин као антички писац. — 8. Августин као префигурација средњовековног писца. — 9. 

Почеци латинске хришћанске поезије; поезија IV и V века. 10. — Хришћанска проза у V веку. — 11. 

Књижевност у Италији под Остроготима. — 12. VI век: Италија. — 13. Григорије I. — 14. VI век: Галија. — 

15. VI век: остале римске земље. — 16. Исидор Севиљски и књижевност његовог доба у Шпанији. — 17. 

Улога латинске писмености и књижевности у мисионарским подухватима на европском западу. — 18. 

Острвска књижевност VI и VII века. — 19. Континентални VII век. — 20. Каролиншка ренесанса и језичка 

ситуација у оновременој Европи. — 21. Каролиншка ренесанса као период латинске књижевности. — 22. 

Поглед на латински средњи век: духовна и црквена књижевност. — 23. Поглед на латински средњи век: 

световна књижевност. — 24. Закључна разматрања. 

 

Практична настава. На вежбањима се читају и филолошки тумаче познолатински прозни и песнички 

текстови. Избор текстова сваке године је друкчији. 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 30 Практична настава: 90 

Методе извођења наставе предавања и вежбе. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  

практична настава 20 усмени испит 70 

колоквијум-и    

семинар-и    

 


