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6 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни

Услов

Циљ 

предмета

Исход

предмета

Теоријска

настава"Практична 

настава 

(вежбе, 

ДОН, 

студијски 

истражива-

чки рад)

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 2

Методе

извођења

наставе

поена Завршни испит поена

20 писмени испит 60

усмени испит

Спецификација предмета за књигу предмета

Назив предмета

Д. М. Јеремић, Нарцис без лица, 1981

Данило Киш између Цетиња и панонског потопа, зборник радова, 1993.

Студијски програм

К. Тарановски, Књига о Мандељштаму, 1982; 

Јован М. ДелићНаставник (за предавања)

Наставник/сарадник (за вежбе)

Наставник/сарадник (за ДОН)

Јован М. Делић

Студент стиче научне компетенције за познавање и разумевање савремених приступа у 

проучавању књижевности и аналитичке могућности самосталне примене знања у читању дела 

Данила Киша и модерне књижевности.

активност у току 

предавања

практична настава

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Предиспитне обавезе

Оцена знања (максимални број поена 100)

колоквијуми

предавања, дискусије

Литература

Ј. Делић, Књижевни погледи Данила Киша, 1995

Ј. Делић, Кроз прозу Данила Киша, 1997;

Изборно подручје (модул)

Врста и ниво студија

Стицање књижевноисторијских, поетичких и теоријских знања о опусу Данила Киша у контексту 

развоја српске књижевности. Студент ће стећи темељно познавање и релевантне информације 

о поетици Данила Киша и њеним везама и односима са поетикама других српских књижевника 

као и умеће да стечена знања примени и проширује у даљем самосталном раду.

Садржај предмета

Проза Данила Киша у контексту српске књижевности

Место Данила Киша у модерној српској књижевности. Преглед литературе о Данилу Кишу. 

Експлицитна поетика Данила Киша. Жанровска и поетичка питања односа романа и новеле; 

прозе, историје и докумената; књижевности, сликарства и филма. Данило Киш као књижевни 

критичар и есејиста. Писац као тумач сопственог дела. Иманентна поетика Кишове прозе: 

кратки романи, породични циклус и новелитичке књиге. Кишова поезија и преводи. Ауторова 

постхумно објављена дела. Кишов однос према књижевној традицији. Утицај Кишове поетика 

на свремену српску прозу.
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