
 Назив 
предмета: Руска књижевност 20. вијека I 

Шифра предмета Статус предмета Семестар Број ECTS кредита Фонд часова 

 обавезан VI 5 2П + 2В 

 

Студијски програми за које се организује: 
Руски и српски језик и књижевности 

Условљеност другим предметима: 
Положен испит из предмета Руска књижевност реализма 

Циљеви изучавања предмета: 
Анализирају се  парадигматски за руску књижевност прозни текстови  прве половине 20. вијека, тако да се  студенти упознају с 
разнородним књижевним покушајима структурног превладавања у руској књижевности канонизованог романа реализма. У складу с 
тим настају нове спознаје о односу збиље и фикције, језика и стварности те нова вредновања како текста, тако и контекста дјела.  

Име и презиме наставника и сарадника: 
 

Методe наставе и савладавања градива: 
Предавања, вјежбе, реферати 

Садржај предмета: 

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 
 
  Андрей Белый (Борис Бугаев), Петербург* (1913.-1914.)   
Фёдор К. Сологуб (Тетерников), Мелкий бес (1905., 1907.)  

Маленький человек (1907.)  
Борис А. Пильняк (Вогау), Голый год (1922.)  
Смертельное манит (1918.) ili Мать – сыра земля (1924.) 
 Исаак Э. Бабель, Конармия (1923.-1926.)  
Ди Грассо (1937.) ili  Солнце Италии (1924.) 
 Юрий К. Олеша, Зависть (1927.)  
Любовь (1929.) 
 А. П. Платонов, Чевенгур (1926.-1929.)   

Третий сын (30-ые гг.) 
 Евгений И. Замятин, Мы (1920., 1924., 1952.)  
Иваны (1918.) 
 Михаил A. Булгаков, Мастер и Маргарита*   (1929., 1966.-1967.)  
 Колоквијум                                                                                                               
 

Оптерећење студеnта на предмету: 

Недjељно 
 

                  2 часа предавања + 3 часа вјежби 

У семестру 
  

30 часова предавања + 45 часова вјежби 
 
 

Студенти су обавезни да похађају наставу и вјежбе. 

Обавезна литература: 

Силард, Л. 1981. Русская литература конца ХIХ–началa ХХ века (1890-1917), Будапест. Том 1. Будапешт, 1979. 
Русская советская повесть 20-30-ых годов, 1976. Ленинград.   
Русская советская литература 30-ых годов. 1978.  Москва.  

Облици провјере знања и оцјењивање: 
- 1. колоквијум – 20 бодова                           - завршни испит – 50 бодова 
- 2. колоквијум – 20 бодова 
- активности и присуство – 10 бодова 

-   

Посебна назнака за предмет:  

Име и презиме наставника који је припремио податке:  

Напомена: 
 

 

 

 

http://sologub.narod.ru/texts/stories_malenki.htm

