
15 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни

Услов

Циљ

предмета

Исход

предмета

Теоријска

настава

Практична 

настава 

(вежбе, 

ДОН, 

студијски 

истражива-

чки рад)

1

2

3

4

5

6

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

Методе

извођења

наставе

поена Завршни испит поена

писмени испит

усмени испит 40

60

Предиспитне обавезе

Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Поседовање развијених и највиших академских компетенција у погледу обраде и анализе 

древних митских текстова, као и оспособљеност студената за компаративну анализу 

митолошког и старозаветног наслеђа и потоња самостална истраживања у овој области. 

Стицање теоретских, методолошких и практичних знања о митовима Древног Оријента као 

литерарном миљеу у којем настају старозаветни текстови. 

Садржај предмета

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања, семинари и консултације уз упоредну примену вербално-текстуалне и 

демонстративне методе. 

Литература

Е. Чапо, Теорије митологије , Clio, Београд 2008. 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

B. Janowski/ D. Schwemer (Hrgb), Texte aus der Umwelt des Alten Testaments  (TUAT), 

Weisheitstexte, Mythen und Epen, Band 8, Gütersloh 2015. 

W. Hallo/W. Younger (ed), The Context of Scripture - Canonical Compositions, Monumental 

Inscriptions and Archival, Documents from the Biblical World, vol. I, Brill 2002

S. Dalley (ed.), Myths from Mesopotamia -  Creation, The Flood, Gilgamesh and others, Oxford 1989.

Ј. Фреј, "Демитологизација", у: Лексикон библијске егзегезе (прир. Р. Кубат/П. Драгутиновић), 

Београд 2018,  117-118.

A. George (ed), The Babylonian Gilgamesh Epic - Introduction, Critical Edition and Cuneiform Texts, 

vol I-II, Oxford 2003.

др Ненад БожовићНаставник (за предавања)

Наставник/сарадник (за вежбе)

Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 

предавања

практична настава

колоквијуми

семинари

У оквиру овог предмета биће представљен и обрађен значајан литерарни корпус 

старооријенталних митова који имају тематску сличност са текстовима Старог Завета. У ове 

текстове пре свега спадају митови о стварању/настанку света (космогонске представе), митови 

о стварању/настанку човека (антропогонија), као и они текстови који представљају митолошку 

рефлексију најраније људске историје (конфликти-ратови, настанак пољопривреде и 

култивација животиња, потопи у просторима великих река). У ове текстове спадају митови 

древног Египта, Месопотамије (Вавилоније и Асирије), Ханана (Угарит и Алалах) као и митови 

древних Хетита.  

Докторске студије теологије

Стари Завет и митови

Студијски програм 

Изборно подручје (модул)

Врста и ниво студија

Назив предмета

Докторске студије




