
Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм Језик, књижевност, култура
Изборно подручје (модул) Српска књижевност
Врста и ниво студија Докторске студије
Назив предмета Савремeни приступи проучавању новије српске књижевности: драма
Наставник (за предавања) Јерков Александар, Несторовић В. Зорица
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни предмет
Услов

Садржај предмета

Литература
Ђерђ Лукач, Историја развоја модерне драме, превео Саво Бабић, Нолит, Београд, 1978.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

4 0
аналитички метод; интерактивна настава;предавања, радионице, панел расправа

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

30 писмени испит 70
практична настава усмени испит
колоквијуми

Циљ 
предмета

Стицање компетентних знања, теоријске и методолошке стручности за проучавање новије 
српске драме, формирање свести о њеном значају и повезаности са националном и европском 
културом, уметношћу и историјом. Студент ће стећи темељно познавање и релевантне 
информације о савремним приступима тумачењу српске драме од 18. до 21. века и умеће да их 
примени и проширује у изради докторске дисертације.

Исход
предмета

Стицање научне компетенције за познавање и разумевање савремених приступа у проучавању 
новије драме, аналитичке могућности самосталне примене научених метода у читању 
књижевних дела од 18. до 21. века века као и способност за самосталан научни рад.

Теоријска
настава

Прeдмeт oбухвaтa преглед савремених приступа проучавању новије српскe драме, од 
постструктурализма до широког спектра студија културе.

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад)

Зорица Несторовић: Богови, цареви и људи. Трагички јунак у српској драми XIX века, Чигоја 
штампа, Београд, 2007.; Зорица Несторовић, Класик Стерија, Друштво за српски језик и 
књижевност Србије, Београд, 2011.
Ђорђе Малетић, Грађа за историју српског народног позоришта у Београду, Чупићева 
задужбина, Београд, 1884; Петар Волк, Писци националног театра (Позоришни живот у Србији 
1835–1994), Београд: Музеј позоришне уметности Србије; Петар Марјановић, Српски драмски 
писци XX столећа, Нови Сад: Матица српска: Академија уметности, Београд: Факултет драмских 
уметности.

Модерна теорија драме, приредила Мирјана Миочиновић, Нолит, Београд, 1981;Теорија драме. 
XVIII и XIX век, приредио Владимир Стаменковић, Универзитет уметности, Београд, 1989. Петер Сонди, Студије о драми, превео Томислав Бекић, Орфеус, Нови Сад, 2008; Френсис 
Фергасон, Суштина позоришта, превела Марта Фрајнд, Нолит, Београд, 1970; 
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