
 Назив 

предмета: Америчка књижевност до 20. вијека 

Шифра предмета Статус предмета Семестар Број ECTS кредита Фонд часова 
АК 1 обавезан III 5 2+2  

 
Студијски програми за које се организује: 
Енглески језик и књижевност 
Условљеност другим предметима: 
- 
Циљеви изучавања предмета: 
Упознавање студената са културно-историјском динамиком ране и старије америчке књижевности, уз детаљније ишчитавање и 
интерпретацију најзначајнијих дјела америчке књижевности ХIX вијека. 
Исходи / резултати учења (стечена знања): 
По успјешном завршетку овог модула / курса, студенти ће бити у стању   

- да се критички осврну на основне одлике америчке књижевности до 20. вијека 
- да препознају заступљена дјела и врше компарацију и контекстуализацију истих 
- да успјешно врше текстуалну анализу и контекстуализацију заступљених пјесама и прича 
- да успјешно врше текстуалну анализу и контекстуализацију сличних примјера из старе америчке књижевности 

        -      да успјешно врше синтезу неколико дјела, постављајући их у шире друштвене и критичке контексте 
Име и презиме наставника и сарадника: др Татјана Бијелић, ванредни професор и Милица Јошић-Милиновић, мр, виши асистент 
Методe наставе и савладавања градива: 
Предавања, вјежбе, семинарски радови и презентације. 
Садржај предмета:  Америчка књижевност XVIII и XIX вијека у контекстима америчке цивилизације и културе, са посебним 
нагласком на репрезентативна дјела америчке књижевности  XIX вијека.  

Припремна недјеља 
 

I      недjеља 
II     недjеља 
III    недjеља 
IV    недjеља 
V     недjеља 
VI    недjеља 
VII   недjеља 

    VIII    недjеља 
IX     недjеља 
X      недjеља 
XI     недjеља 
XII    недjеља 
XIII   недjеља 
XIV   недjеља 
XV    недjеља 
 

Припрема и упис семестра 
 
Уводне напомене о историји и култури америчких Индијанаца                                                                                                                 
Период колонизације: историја, култура; дневници и путописи као зачеци књижевног израза 
Доба просвијећености и револуције: кратак преглед аутора и ауторки у контексту  
XIX вијек – Америчка ренесанса – преглед и карактеристике 
Романтизам кроз дјела Едгар Алан Поа 
Трансцендентализам у идејама Емерсона, Тороа, и Маргарет Фулер 
Амерички роман XIX вијека; Мелвил и Хоторн 
Херман Мелвил, Моби Дик; Натаниел Хоторн, Пурпурно слово 
Колоквиј I 
Грађански рат; реализам и натурализам у књижевности 
Поезија која одолијева једноставној класификацији: В. Витмен и Е. Дикинсон 
Хенри Џејмс, Портрет једне даме; Хериет Б. Стоув: Чича Томина колиба 
Лујза М. Алкот: Мале жене;  Марк Твејн, Авантуре Хаклбери Фина 
Жене писци и реформатори; Кејт Шопен, Буђење 
Колоквиј II 
 

Оптерећење студеnта на предмету: 
Недjељно 

 
2 часа предавања, 2 часа вјежби 
4 часа самосталног рада, укључујући и консултације 

          

У семестру 
  
 
 
 

Студенти су обавезни да похађају наставу и вјежбе. 
Обавезна литература: 
(Поједина поглавља/дијелови из наведених књига + копије материјала с предавања/вјежби) 
 
Baym, Nina et al (eds.): The Northon Anthology of American Literature, Package 1, W.W. Norton & Company, 2007. 
Bradbury, Malcolm & Ruland, Richard: From Puritanism to Postmodernism: A History of American Literature, Penguin Books, 1991. 
Cunliffe, Marcus (ed.): American Literature to 1900, The Penguin History of Literature, London, 1993. 
Lauter, Paul (ed.): The Heath Anthology of American Literature, Volumes A-C, Fifth Edition, Houghton Mifflin Company, Boston, 2006. 
O’Callaghan, Bryn, An Illustrated History of the USA, Longman, England, 1990. 
VanSpanckeren, Kathryn: Outine of American Literature, US Dept of State, 1994. 
Vukčević, Radojka, A History of American Literature: Then and Now, Univerzitet Crne Gore, Institut za strane jezike, Podgorica, 2005. 
Vukčević Radojka (ed.):  Perspectives on American Literature, Univerzitet u Beogradu, 2008. 
- 
Облици провјере знања и оцјењивање: 
 
Провјера знања врши се путем колоквијума и завршног усменог испита. Колоквијуми носе по 21 бод, активност на настави и 

презентације 8 бодова, завршни испит 50 бодова. (21+21+8)+50 
 



-   
Посебна назнака за предмет:  
Име и презиме наставника који је припремио податке: др Татјана Бијелић, ванредни професор 
Напомена: 
 

 
 
 
 
 


