
 Назив 
предмета:  Метрика и стилистика ит. књижевности 

Шифра предмета Статус предмета Семестар Број ECTS кредита Фонд часова 
 И IV 3 2 + 0 

 
Студијски програми за које се организује:  
Италијански језик и књижевност 
 
Условљеност другим предметима: 
/ 
Циљеви изучавања предмета: 
Упознавање са метриком, прозодијом, жанровима и формама италијанске поезије. Тема предмета: сонет и канцона 
Име и презиме наставника и сарадника: 
др Roberto Russi, доцент 
 
Методe наставе и савладавања градива:  
Предавања. Колоквијуми 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 италијанску поезију 
Стих и прозодија италијанске поезије 
Форма и структура италијанске поезије 
Рима, метричке форме у италијанској поезији 
Жанрови италијанске поезије 
Поетски језик 
Граматика и синтакса италијанске поезије 
Реторичке фигуре 
Припрема за први колоквијум 
Сонет и канцона  
Сонет и канцона у 13. и 14. вијеку 
Сонет и канцона у 15. и 16. вијеку 
Сонет и канцона у 17. и 18. вијеку 
Сонет и канцона у 19. и 20. вијеку 
Припрема за други колоквијум 

Оптерећење студеnта на предмету: 
Недjељно 

 
2 часа предавања 

У семестру 
 

30 часова предавања  
 

 
Студенти су обавезни да похађају наставу. 
Обавезна литература: 
Stefano Colangelo, Come si legge una poesia, Carocci, Roma 2006. 
Remo Ceserani, Il testo poetico, Il Mulino, Bologna 2005. 
Pier Vincenzo Mengaldo, Attraverso la poesia italiana, Carocci, Roma 2008. 
Luca Serianni, La lingua poetica italiana, Carocci, Roma 2009. 
 
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 Roberto Russi 
Напомена: 

 


