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Студијски програм: Енглески језик и књижевнот 

I циклус студија II година студија 

Пун назив предмета ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНОГ ТЕКСТА 

Катедра  Катедра за англистику- Филозофски факултет Пале 

Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS 

ЕЈ-4-11 обавезан IV 4 

Наставник/ -ци др Весна Лопичић, редовни професор 

Сарадник/ - ци мр Огњен Куртеш, виши асистент 

Фонд часова/ наставно оптерећење 
(седмично) 

Индивидуално оптерећење студента (у 
сатима семестрално) 

Коефицијент 
студентског 

оптерећења So1 

П АВ ЛВ П АВ ЛВ So 

2 1 0 42 21 0 1.4 

укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)  
45h 

укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)  
63h 

Укупно оптерећење предмета (наставно + студентско):  
108h семестрално 

Исходи учења 
Упознавање студената са англосаксонским методама критичког читања и тумачења књижевног 
текста: жанр, структура, контекст, интертекстуалност. 

Условљеност нема 

Наставне методе Вербално-текстуална метода 

Садржај 
предмета по 
седмицама 

Стратегије интерпретације књижевног дјела. Проблем књижевног текста 
Читање у теорији и пракси; Теорије рецепције 
Анализа одломака – стара књижевност 
Анализа одломака – англофона проза (роман 18. вијека) 
Анализа одломака – англофона проза (викторијанска проза) 
I парцијални испит 
Анализа одломака – англофона проза ( америчка кратка прича, савремени британски роман  ) 
Анализа одломака – англофона поезија (ренесансна поезија) 
Анализа одломака – англофона поезија (романтичарска поезија ) 
Анализа одломака – англофона поезија (викторијанска и модерна поезија) 
Анализа одломака – англофона драма (Шекспир, О. Вајлд, Т. Вилијамс) 
Анализа одломака – англофона драма (избор из модерне драме) 
II парцијални испит 
Систематизација 
Завршни испит 

Обавезна литература  

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

J. Chandler, J. Richetti, L. 
Marcus, et al., 

Cambridge Histories of English Literature, CUP 2008  

Scholes, R. 
Textual Power: Literary Theory and Teaching of 
English. Yale University Press 

1986  

Допунска литература 

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

Jacobs, R. 
A Beginnerʼs Guide to Critical Reading,  London/New 
York 

2001  

Обавезе, облици 
провјере знања и 
оцјењивање 

Врста евалуације рада студента Бодови Проценат 

Предиспитне обавезе 

нпр. присуство предавањима/ вјежбама 10  

нпр. позитивно оцјењен сем. рад/ пројекат/ есеј 20  

нпр. студија случаја – групни рад   

тест/ колоквијум 30  

рад у лабораторији/ лаб. вјежбе    

                                                           
 



практични рад   

Завршни испит 

завршни испит (усмени/ писмени) 40  

УКУПНО 100 100 % 

Web страница  

Датум овјере 2016. 

 


