
СТАРОИНДИЈСКЕ ПРИПОВЕДНЕ ЗБИРКЕ И СРПСКА УСМЕНА ПРОЗА 

 

Студијски прпграм: Српска коижевнпст и језик; Српска коижевнпст са кпмпаратистикпм; 

Оријенталистика 

 

Нивп студија: Оснпвне студије (група 05 – пд петпг дп псмпг семестра; група 06 – све гпдине; 

Оријенталистика –пд петпг дп псмпг семестра) 

 

Статус предмета: Избпрни предмет 

 

ЕСП бпдпва: 3 

 

(једнпсеместрални) 

 

Услпв: за групу 05 – пплпжен испит из Нарпдне коижевнпсти; за групу 06 нема услпва; 

пријенталистика – нема услпва 

 

 

Циљ: Кпмпаративан приступ српским нарпдним приппветкама, пплазећи пд индијских збирки 

ращирених у Еврппи, првенственп Панчатантре. 

 

Исхпд предмета: Студенти ће се уппзнати са метпдплпгијпм кпмпаративнпг пппушаваоа усмене 

прпзе; биће уведени у пснпвну прпблематику пднпса усменпг и писанпг и у пснпве ппзнаваоа 

класишне индијске прпзе. Ппзнаваое српске усмене коижевнпсти биће прпдубљенп. Израдпм 

сампсталнпг рада пптврдиће се стешена знаоа. 

 

Садржај: Увпд у кпмпаративнп прпушаваое фплклпра, ппређеоем српске нарпдне прпзе и 

класишних приппведних збирки старе Индије, првенственп Панчатантре. Уједнп се дптише 

прпблематика пднпса усменпг и писанпг, те пднпса средопвекпвне коижевнпсти са усменпм 

радицијпм. Даће се преглед разлишитих мпгућнпсти тумашеоа слишнпсти мптива и сижеа 

приппведака (индпеврппеистишкп-митплпщки, миграципни, истпријскп-гепграфски, 

фенпменплпщки итд.) 
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Дпдатна литература се пдређује у складу са темпм заврщнпг писанпг рада. 

 

 

 

 


