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Табела 5.2 Спецификација предмета
Наставни предмет:
Ознака предмета:

62112

Број ЕСПБ:

6

Ренесансна енглеска књижевност

Наставник:

Бубања М. Никола

Статус предмета:

О

Број часова активне наставе(недељно)
Предавања:

Вежбе:

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Остали часови:

2

2

0

0

0

Предмети предуслови
Р.бр.

Ознака
предмета

1,

Назив предмета

62011 Средњовековна енглеска књижевност

Мора се
одслушати

Мора се
положити

Да

Не

1. Образовни циљ:
Стицање знања о енглеској ренесансној књижевности и поетичкој / књижевно-теоријској мисли у културним и друштвеноисторијским контекстима, те оспособљавање студената за праћење развоја књижевности и мисли о књижевности
надовезивањем - хронолошким и тематским - на курс Енглеска средњовековна књижевност из претходног семестра. Даље
оспособљавање студената за 1) критичко читање канонских књижевних текстова енглеске ренесансе, 2) даље разумевање и
конкретно анализирање примене карактеристичних реторичких и прозодијских техника, и 3) сазнавање и разумевање односа
историјског контекста и ренесансне енглеске књижевности. Стицање основних знања и вештина критичке евалуације
секундарних извора и њихове интеграције у властиту аргументацију.
2. Исходи образовања (Стечена знања):
Познавање енглеске ренесансне књижевности у културним и друштвено-историјским контекстима. Оспособљеност студената за
праћење даљег развоја енглеске књижевности и мисли о књижевности хронолошким и тематским надовезивањем на курс
Енглеска средњовековна књижевност. Оспособљеност студената за 1) критичко читање канонских књижевних текстова енглеске
ренесансе, 2) даље разумевање и конкретно анализирање примене карактеристичних реторичких и прозодијских техника, и 3)
сазнавање и разумевање односа друштвено-историјског, научно-филозофског и културно-уметничког контекста и ренесансне
енглеске књижевности. Основна знања и вештине критичке евалуације секундарних извора и њихове интеграције у властиту
аргументацију.
3. Садржај/структура предмета:
Упознавање са друштвено-политичким, културним, историјским, научним и уметничким контекста енглеске књижевности доба
ренесансе. Карактеристичне поетије и теорије. Друштвено-књижевна имагинација хуманизма и почетак утопијске традиције
(Мор). Еволуције поетске форме (енглески сонет, Вајат, Сари, бланкверс) и тематике (врхунац и крај домета петраркизма као
наставка традиције дворске љубави, у контексту политичке службе, Сидни). Спенсеровска синтеза енглеских и европских
традиција (алегорија, романса, еп, пасторала, петраркизам и дворска поезија) и њени утицаји (Милтон, романтизам).
Елизабетинска драма пре Шекспира: Кид и трагедија освете, Марло, еволуција бланкверса и драма једног човека. Шекспирова
синтеза (петраркизам и антипетраркизам, бланкверс и дикција, мит, историја, хроника, литература и поетика). Позно-ренесансна
поезија: метафизички песници (Дан, кончето, дисцордиа цонцорс као полазиште каснијих теорија (Елиотова дисоцијација
сензибилитета). Наставак дворске традиције (песници каваљери, Херик, Саклинг). Пуританска револуција, еклектицизам Ендру
Марвела, Џон Милтон и основе ,анксиозности утицаја".Вежбање читања и разумевања изабраних одломака и целокупних
књижевних дела енглеске ренесансе. Вежбање рецитовања одабраних стихова, као и драматизација одломака и сцена. Затим и
вежбање усменог и писменог презентовања властитих аналитичких судова формираних на основу ширих знања стечених на
предавањима и из препоручене литературе.
4. Методе извођења наставе:
Предавања и вежбе изводе се вербално-текстуалном методом а усмено излагање наставних садржаја допуњава се
интеракцијом са студентима о занимљивим / контроверзним аспектима обрађених тема. Примењује се и илустративнодемонстративна метода у којој се студентима рецитују песме или драмски одломци, те приказује визуелни материјал, пуштају
професионалне аудио изведбе ренесансне драме и поезије, драматизују сцене и приказују одломци из екранизација драмских
дела, како би се студенти осетили непосредније повезаним са наставним садржајима.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Активност у току предавања
Колоквијум

Обавезна
Да
Да

Поена
Завршни испит
18.00 Писмени испит
36.00

Обавезна
Да

Поена
46.00

Литература
Р.бр.

Аутор

1, Sanders, Andrew

Датум:

24.12.2013

Назив
The Short Oxford History of English Literarature

Издавач

Година

Oxford: Oxford University Press 2004
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Литература
Р.бр.

Аутор
Иванка Ковачевић и група
2,
аутора
3, Wilson, John Burgess

Назив
Енглеска књижевност, Књига I
English literature : a survey for students

4, Александар Б. Недељковић History of the British and American civilization
Abrams, M.H. (general
The Norton Anthology of English Literature. Vol. 1,
5,
editor)
W.W
Renaissance Self-Fashioning: From More to
6, Greenblatt, Stephen
Shakespeare

Датум:

24.12.2013

Издавач
Београд: Нолит

Година
2009

London: Longmans, Green and
1961
Co.
Београд: Утопија
2007
Norton and Company

1986

Chicako and London: University
2005
of Chicago Press
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