Спецификација предмета
Богословско-пастирски програм
Студијски програм
Изборно подручје (модул)
Основне академске студије
Врста и ниво студија
Увод у Стари Завет
Назив предмета
др Драган Радић
Наставник (за предавања)
Данило Михајловић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
9 Статус предмета обавезни
Број ЕСПБ
Уписан први семестар основних студија
Услов
Циљ
Стицање теоријских знања о Уводу у Стари Завет, његовом појмовнопредмета
категоријалном апарату, као и о његовим помоћним
дисциплинама неопходним за разумевање библијског текста.

Поседовање базичних академских компетенција у домену Увода у
Стари Завет и пратећих апликативних способности уз помоћ
објективних истраживачких метода и техника.

Исход
предмета
Садржај предмета

Теоријска
настава

1. Увод у СЗ као научна дисциплина: појам, задаци, садржаји, везе са
другим наукама, методологија исагошких истраживања / 2.Историјски
преглед развоја увода у Свето писмо / 3. Историја старозаветнога
текста; језици старозаветних књига; споменици јеврејскога текста / 4.
Материјали за писање; чување првобитнога текста; рукописи и
штампана издања јеврејског текста / 5. О богонадахнутости Светога
писма / 6. Старозаветни канон; канон у Хришћанској цркви;
Старозаветни апокрифи / 7. Историја превода Светога писма (грчки,
латински, словенски и др.) / 8. историја Петокњижја/Пентатеуха; време
постанка и аутор Пентатеуха / 9. Посебан увод у књиге Старог Завета /
10. Увод у Кумранске списе

На вежбама се обрађују исте тематске целине у апликативном аспекту
(са инсистирањем на умењима анализе исагошке проблематике текста),
оспособљавање за активно и продуктивно коришћење литературе из
области Увода у Стари Завет (представљањем тема предмета кроз
мишљења релевантних аутора у оквиру часова вежбе), као и базично
Практична
упознавање са самим библијским текстом. Због специфичне природе
настава (вежбе,
Факултета у систему наставе на истом заступљени су и посебни облици
ДОН, студијски
наставе пастирско-катихетска и практично-литургијска пракса
истражива-чки
рад)

Д. Милин, Увод у Свето писмо Старогa Завета, Београд 1991.
М. Ердељан, Општи увод у Свето писмо Старога Завета, Београд
2000.
С. М. Веселиновић, Лекције из Светога писма Старога завета. Законске
књиге, Србиње 2000.
W. Harrington, Uvod u Stari Zavjet, Zagreb 1987, 21-116, 192-315, 359-373,
389-428.

5 В. Шнидевинд, Како је Библија постала књига, Крагујевац, 2011.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Студијски
Предавања
Вежбе
ДОН
истраживачки рад Остали часови

2

1

Методе
Интерактивна предавања, аудиторна вежбања, консултације
извођења
наставе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне
поена
Завршни испит
поена
у обавезе
у
15 писмени испит
предавања
15 усмени испит
практична настава
колоквијуми
семинари
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70

