
Спецификација предмета

Студијски програм Богословско-катихетски програм / богословско-пастирски програм
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија Основне академске студије
Назив предмета Библијска ерминевтика 
Наставник (за предавања) др Предраг Драгутиновић
Наставник/сарадник (за вежбе) Данило Михајловић
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСП                                         6 / 7Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни
Услов Уписана II година студија богословско-катихетског / богословско-пастирског програма

Овладавање ерминевтичким начелима и методама, и њихова практична примена. 
Садржај предмета

Литература
1
2
3
4
5

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
2 1 2

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

15 писмени испит
практична настава усмени испит 70
колоквијуми
семинари 15

Циљ
Предмета

Стицање основних увида у проблематику приступа библијским текстовима, упознавање с 
ерминевтичким начелима и методама, као и подстрек на теолошки профилисано читање 
библијских текстова. 

Исход
Предмета

Теоријска
Настава

Увод у библијску ерминевтику и теолошки смисао библијске ерминевтике 2. настанак 
библијских текстова и библијска егзегеза у позном јудаизму; 3. новозаветна егзегеза и 
егзегеза ране Цркве, обликовање канона; 4. светоотачка егзегеза; 5. основне поставке 
философске ерминевтике, ерминевтички процес у савременој православној теологији; 6. однос 
читалац - текст и историјско-критичка метода; 7. текстуална и литерарна критика и 
критика обликâ, предањâ и редакцијâ; 8. нова литерарна критика и историја учинка; 9. 
канонски, догматски и литургички приступ тексту; аскетски и психолошки приступ тексту 
10. социолошко-антрополошки и контекстуални приступ тексту; 11. литерарни смисао, 
књижевне врсте и стилске фигуре; 12. дубљи икономијски смисао, алегорија и типологија; 13. 
научна излагања у прошлости и савремена научна излагања; 14. актуализација и 
инкултурација библијског текста, литургијско изношење библијског смисла.

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

Због специфичне природе Факултета, у наставном систему истог су заступљени и посебни 
облици наставе, док вежбе чини oбрада теоретских тематских целина са апликативног аспекта, 
уз инсистирање на умећу ерминевтичке анализе издвојених новозаветних текстова, као и 
оспособљавање за активно коришћење литературе путем израде превода са страног језика, 
представљањем ерминевтичких тема у оквирима вежби или самосталног семинарског рада.
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Методе
извођења
наставе

Вербално - текстуалне, илустративно - демонстративне.

активност у току 
предавања




