БАЛКАНОЛОГИЈА 2
АКАДЕМСКА 2013/2013. ГОДИНА
ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Тип предмета

академско–општеоразовни

Одговорни наставник

др Предраг Мутавџић, доцент

Наставу изводи

др Предраг Мутавџић, доцент

Трајање курса

1 семестар
За групу 28

Статус предмета

обавезни
За остале студијске групе
изборни

Семестар у ком се настава изводи
Недељни фонд часова:

летњи
Предавања

2

Вежбе

Број ЕСПБ

3 (три)

Предуслов за слушање курса

за групу 028 и 025: одслушан предмет

0

Балканологоија 1
за остале студијске групе: нема предуслова
присуство на настави најмање 80%

Предуслов за полагање испита

САДРЖАЈ КУРСА
У оквиру овог предмета обрађују се следеће тематске целине:
Садржај
предмета
(теоријска
настава)

1. Развој писмености на Балкану,
2. Савремени балкански народи,
3. Путописци о Балкану.
Студент:
1. упознаће се са основним одликама историјског развоја писмености на
Балкану,

Циљ
предмета

2. стећи ће основна знања (историјска и културна) о балканским
народима,
3. препознаће исти културно-цивилизацијски контекст у коме су се

народи Балкана развијали и стварали, али и уочиће како поједине разлике
тако и непоклапања,
4. преко упознавања са путописцима и њиховима делима моћи ће да
препозна одлике Балкана као географскoг, културног, историјског и
политичког региона Европе;
5. развиће способност самосталног критичког размишљања, вредновања и
сагледавања Балкана и Балканаца;
6. преко дискусија и разговора на одређене тему развиће способност
анализе и синтезе усвојених сазнања као и да их упоређује са властитима
и раније стеченим;
7. умеће да се користи и служи литературом (основном и препорученом),
8. развијаће сопствено мишљење и критички осврт (било на одређену
проблематику, било у ширем смислу);
Знања и умења стечена на овом предмету користиће студенту да се лакше
прилагоди потребама и захтевима програма из предмета Балканологија 3
Студент се путем читања основне и додатне литературе упознаје са
Исход
предмета

постојећом научном мишљу и начином проучавања Балкана, чиме ће ући
делимично у суштину проблематике која се обрађује. Такође, знаће и умеће
да повезује основна и додатна сазнања из других научних (помоћних)
дисциплина, пошто је предмет мултидисциплинарног карактера.

Обавезе
студената

Препоручене обавезе студената је редовно похађање наставе.
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ОЦЕНА ЗНАЊА (НАЈВЕЋИ БРОЈ ПОЕНА ЈЕ 100)

Предиспитне обавезе

Завршни испит
Писмени испит

Колоквијум
Кратак опис
предиспитних
обавеза

30

Тест

70

Редовно долажење студената на часове јесте предуслов за излазак на испит.
Због тога се доласци уредно евиднетирају на сваком часу.
Студент на крају дослушаног семестра полаже писмени испит у форми теста

Кратак опис
завршног
испита

(multiple choices) на основу градива предвиђеног за тај семестар – до 100
захтева, максимално време израде 45 минута. Колоквијум је интегрисан у
оквиру самог испита. Сматра се да је студент положио писмени испит
уколико је остварио најмање 52% тачних одговора.
1. Порекло и развој грчког алфабета.
2. Појава писмености код Јужних Словена.

Испитна
питања

3. Етнојезичка карта Балкана.
4. Балканословенски језици.
5. Македонски језик.
6. Бугарски језик.

7. Балканоромански језици.
8. Албански језик.
9. Вук и албанска проучавања.
10. Саракачани.
11. Власи и Цинцари.
12. Долазак Бугара на Балкан.
13. Албанци и њихово порекло.
14. Јужни Словени.
15. Путопис као књижевна врста.
16. Алберто Фортис.
17. Феликс Каниц.
18. Густав Вајганд.
19. Александар Фјодорович Гиљфердинг.
20. Евлија Челебија.
21. Франсоа Пуквил.

