Egzamin licencjacki – język serbski
1. Język serbski a serbsko-chorwacki. Zasięg terytorialny i główne podziały dialektalne
współczesnego języka serbskiego.
2. Typy deklinacyjne rzeczowników serbskich.
3. Przykładowe typy serbskich zdań podrzędnie złożonych. Subiunktury što i da.
4. Cyrylica jako alfabet Serbów – rys historyczny i sytuacja najnowsza.
5. Leksykografia współczesnego języka serbskiego.
6. System temporalny języka serbskiego.
7. Tendencje neoflklorystyczne (neofolk) w kulturze serbskiej (historyczne uwarunkowania
i cechy typologiczne zjawiska).
8. Widowiska sportowe w Serbii jako przejaw popnacjonalizmu.
9. Nurt czarnej fali w kinematografii serbskiej (twórcy, filmy, kontekst społeczno-polityczny
zjawiska).
10. Nowe festiwale w Serbii (muzyczne, kulinarne itp.) jako tradycje wynalezione.
11. Omów zjawisko globalizacji i glokalizacji na wybranym przykładzie z serbskiej kultury
popularnej (fenomen prasowy, program telewizyjny lub radiowy, komiks, inne).
12. Kult władców serbskich w średniowieczu i jego literackie przejawy.
13. Znaczenie wybranych dzieł doby romantyzmu dla kultury duchowej Serbów.
14. Twórczość pisarzy z Bośni i Hercegowiny w uniwersum duchowym Serbów.
15. Temat miasta we współczesnej literaturze serbskiej (na wybranych przykładach).
16. Porównaj wybrane obrazy Innego i inności w literaturze serbskiej.
17. Wizja serbskiej kultury narodowej Vuka Stefanovicia Karadžicia i jej europejskie
konteksty.
18. Założenia antropogeografii Jovana Cvijicia oraz etnopsychologii Vladimira
Dvornikovicia; ich znaczenie dla serbskiej nauki o kulturze.
19. Charakterystyka serbskiej kultury patriarchalnej w świetle pracy Radomira
Konstantinovicia Filosofija palanke.
20. Funkcije i značenja ikone u srpskoj kulturi (primeri).
21. Slava – značenje, tradicionalni običaji i savremene promene praznika.
22. Karakteristike izabranog narodnog praznika u Srbiji – tradicija i savremenost.
23. Najvažniji nacionalni simboli (grb, himna i dr.) i državni praznici u Srbiji.
24. Karakteristike savremene političke scene u Srbiji.

25. Zakonske osnove države – organizacija državne vlasti, srpski Ustav.
26. Pitanje Kosova u nacionalnom i političkom diskursu Srbije.
27. Pojava jugonostalgije.
28. Istorijsko i kulturno značenje srpskih gradova.
29. Srpski verski centri – Hilandar, Fruška Gora.
30. Etničke i regionalne razlike u savremenoj Srbiji.

