
Табела 5.2. Спецификација предмета Класична традиција у српској књижевности 
Студијски програм: МАС класичних наука 

Назив предмета: Класична традиција у српској књижевности 

Наставник/наставници: проф. др Војислав Јелић, проф. др Ненад Ристовић 

Статус предмета: изборан 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема. 

Циљ предмета Упознавање са феноменом класичне традиције, са историјатом њеног изучавања и са 

видовима њеног  присуства у српској књижевности. 

Исход предмета Овладавање теоријским знањима и практичним вештинама потребним за истраживања на 

пољу класичне традиције у српској књижевности. 

Садржај предмета 

Теоријска настава. Теоријски садржаји предмета излажу се по следећој наставној схеми: 1. Појам класична 

традиција и његове варијације (рецепција, наслеђе); развој студија у области класичне традиције. — 2. 

Изучавање класичне традиције у српској књижевности; проблеми и перспективе изучавања. — 3. 

Периодизација класичне традиције у Срба; главне теме класичне традиције у српској књижевности. — 4. 

Класицизам и антикласицизам у српској књижевности и култури. — 5. Класична традиција у српском 

школству. — 6. Класична традиција и поетичке и поетолошке концепције у српској књижевности. — 7. 

Антички еп и српска књижевност. — 8. Античка лирика и српска књижевност. — 9. Античка сатира и 

српска књижевност. — 10. Антички роман и српска књижевност. — 11. Класична традиција и развој 

реторике у Срба. — 12. Класична традиција и српска историографија и српска политичка мисао. 

 

Практична настава. Практична настава подразумева рад на одабраним текстовима на којима се 

демонстрирају проблемски феномени који се обрађују на часовима теоријске наставе. 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 30 Практична настава: 30 

Методе извођења наставе Настава се изводи комбиновањем метода усменог излагања наставника, 

интерактивног рада на тексту, разговора, писаног/усменог реферисања студената на задате теме из извора 

и/или литературе. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 30 писмени испит  

практична настава  усмени испт 70 

колоквијум-и    

семинар-и    

 


