
 Назив 
предмета:  Италијанска женска књижевност  

Шифра предмета Статус предмета Семестар Број ECTS кредита Фонд часова 
 Изборни  VII 4 2 + 1 

 
Студијски програми за које се организује:  
Италијански језик и књижевност 
 
Условљеност другим предметима: 
 
Циљеви изучавања предмета: 
Упознавање са основним карактеристикама, дјелима и ауторима  женске италијанске књижевности  
Име и презиме наставника и сарадника: 
др Roberto Russi, доцент 
 
 
Методe наставе и савладавања градива:  
Предавања. Колоквијуми, семинарски рад и испит.  
 
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 
 
Увод у настанак женске италијанске књижевности 
Женска књижевност, политика и историја 
Психоанализа и женска књижевност 
Жанрови 
Теме 
Период до Првог свјетског рата 
Сибила Алерамо, лик и дјело 
Una donna 
Припрема за 1. колоквијум 
Период 1914-1945 
Елса Моранте, лик и дјело 
Чаролија и варка 
Историја: саблазан која траје 
Савремена женска књижевност, карактеристике и представнице 
Припрема за 2. Колоквијум 

Оптерећење студеnта на предмету: 
Недjељно 

 
2 часа предавања + 1 час вјежби 

У семестру 
 

30 часова предавања + 15 часова вјежби 
 
 
 

Студенти су обавезни да похађају наставу и вјежбе. 
Обавезна литература: 
Zancan, Маrina,  Le autrici. Questioni di scrittura, questioni di lettura, Einaudi,Torino 2003. 
Morante, Elsa,  Opere, Milano, Mondadori, 2001. 
 Georges Duby e Michelle Perrot (a cura di), Storia delle donne: Il novecento, Bari, Laterza 2007. 
Антологија критичких  и књижевних текстова припремљена од стране предавача 
 
Облици провјере знања и оцјењивање: 
10% присуство и рад на часу (10 бодова максимално) 
20% 1. колоквијум (20 бодова максимално) 
20% 2. колоквијум (20 бодова максимално) 
50% завршни испит (50 бодова максимално) 

 

Закључна оцјена представља збир свих претходно наведених облика провјере знања. 
- 
Посебна назнака за предмет: 
Име и презиме наставника који је припремио податке: доц. др Сања Кобиљ  
Напомена: Представљени програм предлаже низ аргумената који ће се моћи развијати у току курсева 

 
 


