
Спецификација предмета за књигу предмета 
Студијски програм  Богословско-катихетски програм 
Изборно подручје (модул)   
Врста и ниво студија Академске студије - Основне студије 
Назив предмета Старозаветна егзегеза 
Наставник (за предавања) Ненад Божовић 
Наставник/сарадник (за вежбе) Данило Михајловић 
Наставник/сарадник (за ДОН)   
Број ЕСПБ 5 Статус предмета (обавезни/изборни)  
Услов Уписан пети семестар основних студија. 
Циљ 
предмета 

Стицање теоријских знања о старозаветној егзегези њеном појмовно категоријалном апарату и 
методологији, као и овладавање умењима егзегезе библијског текста. 

Исход 
предмета 

Поседовање базичних академских компетенција у домену старозаветне егзегезе и пратећих 
апликативних способности уз помоћ објективних истраживачких метода и техника. 

Садржај предмета 

Теоријска 
настава 

1.Тумачење прича из библијске праповести: Пост 1 1–2 4а, Пост 2–3, Каин и Авељ, Потоп,Кула 
вавилонска / 2. Тумачење већих текстуалних целина: Приповести о патријарсима,Излазак из 
Египта, Освајање Ханаана, Књига о судијама, Књига о Рути, Књига о Јони,Мудросно поетски списи / 
3. Егзегеза одељака из појединих књига: Пост 22, 1-18, 1Цар 22,1-38, 2Цар 2, 23-24, Пс 104, Јез 18, 
Дан 1–6. / 4. Тумачење месијанских места: Пост 3, 15, Пс110, Ис 7, 14, Ис 9, 1-6, Јер 31, 29-33, Дан 7 

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад) 

На вежбама се обрађују исте тематске целине у апликативном аспекту (са инсистирањем на 
умећима анализе и тумачења текстова Старог Завета), као и оспособљавање за активно и 
продуктивно коришћење литературе из области старозаветне егзегезе (путем израде превода са 
страног језика, представљањем тема и проблема старозаветне егзегезе кроз мишљења 
релевантних аутора у оквиру часова вежбе или израде самосталног семинарског рада). Због 
специфичне природе Факултета у систему наставе на истом заступљени су и посебни облици 
наставе пастирско-катихетска и практично-литургијска пракса. 
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 
2 1       

Методе 
извођења 
наставе 

Вербално - текстуалне, илустративно - демонстративне. 
 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току предавања 15 писмени испит 70 
практична настава  15 усмени испит  
колоквијуми      
семинари       

 


