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Сикамно пале ДОН

Ворбенго сикавипе

практикано сикавипе

колоквијумурја

Е семинарја

мр Марија Александровић

Е спецификација предметоски

Е литература

Рајко Ђурић, Историја књижевности Рома, Вршац 2010.

Ђиндо катар е часурја по сикавипе анде курко анде јекх семестро/трин семеструрја/берш

Дела класика дечије  

Чхаврикано лиларипе тхај лиларипе пале терне 

Ћидине  бајке

Миливој Солар, Теорија књижевности, Загреб 1987.

Струковно винај

Англе егзамоске бућа

Џанглипе пе егзамурја (мајвучо ђиндо пале егзамурја 100 поенурја

Ђиндо ЕСПБ

Ћерелапе литерарно-чхибаки култура, естетско култура, шаипе те ћерелпе интерпретација тхај 

те араћхелпе кова со си мајимпортантно анде литература пале чхавора, венајипе

Е вежбе. Шаипе те џалпе анде чхаврикано позориште.

Сикавипе литература е чхавренги катар англунипе, прикал лако бијандипе анде Европа џи ке 

лиларипе пале чхавора анде романи литература. 

Сикавипе предметоско
Со си лиларипе(нав тхај о појмо лиларипако, лиларипе тхај чхиб, лиларипе тхај тхемеско трајо, е 

наука пале лиларипе, естетика тхај е семиотика), е анализа лиларипески ( е структура 

лиларипески, е тема, мотивурја, е фабула, е композиција тхај е мотивација, гндо тхај кова со 

камлапе те рамолпе анде лил), е класификација лиларипаки (сар ћерелпе е класификација, 

ворбенги тахј рамосаримаско лиларипе, со си лиларне котора, лиларне лингурја, е поезија, е 

проза тхај драма).

Е лиларне саве рамосарде лиларипе пале чхавора: Х. Андерсен: е бајке; К. Левис: Алиса анде 

бипинџарди пху; К. Колоди: Пинокио;Д. Дефо: Робинсон Крусо; Ч. Дикенс: Оливер Твист; М. Енде: 


