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1. OPĆE INFORMACIJE 

1.1. Studijski program (preddiplomski, 
diplomski, integrirani) 

Preddiplomski 1.5. Način izvođenja nastave (broj sati 
P+V+S+e-učenje) 

30P + 0V + 15S 

 

1.2. Godina studija  1. 1.6. Očekivani broj studenata na predmetu 25 + 5 

1.3. Naziv predmeta  Opći uvod u Sveto pismo 1.7. Nositelj predmeta Doc. dr. sc. Pero Vidović 

1.4. Bodovna vrijednost (ECTS) 3 1.8. Suradnici  

1.5. Status predmeta Obvezan   

2. OPIS PREDMETA 

2.1. Ciljevi predmeta 
Omogućiti studentima poznavanje osnova Svetoga pisma kao polazište i preduvjet za cjeloviti studij Biblije (Egzegeza I., 
Egzegeza II., Izborni kolegij) kao i za razumijevanje ostalih teoloških i katehetskih kolegija. Studenti trebaju biti upoznati s 
biblijskim saznanjima, pristupima i metodama kakve bi dobili na srodnim učilištima u Europi i svijetu.  

2.2. Uvjeti za upis predmeta i ulazne 
kompetencije potrebne za predmet 

Nema uvjeta.  

2.3. Ishodi učenja na razini programa 
kojima predmet pridonosi 

Student će moći: 
- primijeniti  stečena biblijska znanja u praćenju drugih biblijskih, teoloških i ostalih  kolegije za koji je potrebno temeljno 

poznavanje Biblije i biblijske terminologije 
- primijeniti biblijska znanja za razumijevanja raznih oblika kulturnih izražaja (književnosti, likovne umjetnosti, glazbe, 

filma…) koji su tijekom povijesti bili inspirirani biblijskim sadržajima. Ti kulturni izražaji spadaju  također u opis pojedinih 
kolegija 

2.4. Očekivani ishodi učenja na razini 
predmeta (4-10 ishoda učenja)  

Nakon uspješno završenog kolegija student će biti u stanju: 
- razlikovati kritički od nekritičkog izdanja izvornog biblijskog teksta 
- razlikovati pouzdani od nepouzdanog biblijskog prijevoda na hrvatskom jeziku i nekim svjetskim jezicima 
- služiti se Biblijom (kvalitetnim prijevodom s izvornih biblijskih jezika na hrvatski) i biblijskim pomagalima 
- primijeniti egzegetske metode i pristupe u interpretaciji biblijskog teksta 
- analizirati specifičnost svijeta iz kojega proizlazi Biblija 
- vrjednovati važnost i ulogu drugih znanosti u pripravi pouzdanog biblijskog teksta, posebno arheologije, paleografije, 

lingvistike… 
- kritički pristupiti izboru literature 
- kritički pristupiti parabiblijskoj književnosti (apokrifima…) 

2.5. Sadržaj predmeta detaljno razrađen 
prema satnici nastave  
 

1. Uvodne hermeneutičke napomene: Čovjek kao biće riječi („homo loquens“) i Božja riječ (DV 2). 
2. Biblija: Definicija pojma (hrvatski, grčki, hebrejski).  
3. Biblijski tekst: Povijesni pregled formiranja teksta Staroga zavjeta. 
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4. Biblijski tekst: Povijesni pregled formiranja teksta Novoga zavjeta. 
5. Biblijske zemlje i biblijski jezici. Povijesni, zemljopisni, kulturni i religijski pregled biblijskog ambijenta Bliskog istoka. 
6. Pouzdanost i integritet biblijskog teksta. Paleografija. Biblijska tekstualna kritika. 
7. Izvorni biblijski tekstovi (autografi) i biblijski tekstualni svjedoci (apografi, manuskripti…). Septuaginta i drugi najstariji prijevodi 
Biblije. Apokrifi (pseudoepigrafi). 
8. Suvremena kritička izdanja biblijskog teksta Staroga i Novoga zavjeta. 
9. Inspiracija Svetog pisma. Svete knjige drugih religija. 
10. Biblijski kanonski popis u židovstvu i kršćanstvu. Suvremena ekumenska biblijska izdanja. 
11. Tumačenje Biblije, egzegeza i hermeneutika. Povijest interpretacije Svetoga pisma. 
12. Suvremeni pristupi i metode u interpretaciji Svetoga pisma. Dodir filozofske i biblijske hermeneutike.  
ZASEBNE TEME: 
I. Značaj otkrića u Kumranu i drugih arheoloških nalaza na Bliskom istoku za suvremenu biblijsku znanost. 
II. Biblija u Hrvata: Povijest prevođenja Biblije na hrvatski jezik. Biblijski prijevodi na suvremenom hrvatskom jeziku. 

2.6. Vrste izvođenja nastave: 

x predavanja 
 seminari i radionice   

x vježbe   
 on line u cijelosti 

x   mješovito e-učenje 
x terenska nastava 

x samostalni  zadaci   
x multimedija i mreža   

 laboratorij 
 mentorski rad 
  (ostalo upisati)                

2.7. Komentari: 

Studenti će imati priliku pokazati da se uvježbano 
služe egzegetskim pristupima i metodama. Pri 
tome će doći do izražaja njihovo poznavanje i 
primjena saznanja iz zadane literature te uporaba 
biblijskih pomagala (konkordancija, biblijskih 
leksikona…). 

2.8. Obveze studenata 
Redovito pohađanje i aktivno sudjelovanje na predavanjima, redovito pristupanje kolokvijima, pojedinačni nastupi s pripremljenom 
temom, vježbe služenja biblijskim tekstovima i biblijskim pomagalima. Čitanje obavezne i izabrane preporučene literature. 

2.9. Raspodjela ECTS bodova prema 
studijskim obvezama (upisati udio u 
ECTS bodovima za svaku aktivnost 
tako da ukupni broj ECTS bodova 
odgovara bodovnoj vrijednosti 
predmeta): 

Pohađanje nastave 0,5 Praktični rad 0,5 Kolokvij 1 

Priprema za predavanje  Referat  Pismeni ispit  

Domaće zadaće  Seminarski rad 0,5 Usmeni ispit 0,5 

Istraživanje  Esej  (Ostalo upisati)  

Eksperimentalni rad  Projekt  (Ostalo upisati)  

2.10. Ocjenjivanje i vrjednovanje rada 
studenata tijekom nastave i na 
završnom ispitu 

Aktivnost na nastavi – 10% 
Seminarski rad / vježbe / ispit –  40% 
Najmanje tri kolokvija -  50% 
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2.11. Obvezna literatura (dostupna u 
knjižnici i putem ostalih medija) 

Naslov 
Broj primjeraka u 

knjižnici 

Dostupnost 

putem ostalih 

medija 

BIBLIJA: (Stari i Novi zavjet; Sveto pismo Staroga i Novoga zavjeta), Zagreb, Sarajevo i 

dr., 2011. 

4-8  

S. JURIČ, Biblija: Misterij Boga i čovjekova spasenja izražen ljudskim jezikom, Zagreb, 

2008. 

4-8  

T. SÖDING, Više od knjige: Razumjeti Bibliju, Zagreb, 2001. 4-8  

PAPINSKA Biblijska Komisija, Tumačenje Biblije u Crkvi, Zagreb, 2005. 4-8  

I. DUGANDŽIĆ, Upoznajmo Bibliju: Narod Božji i njegovo Sveto pismo,  Zagreb, 

2011. 

4-8  

R. E. BROWN i dr., Znanstveni uvod u Bibliju, Sarajevo, Zagreb, 2012. 4-8  

C. TOMIĆ, Pristup Bibliji: Opći uvod u Sveto pismo, Zagreb, 1986. 4-8  

R. E. BROWN, Biblija: 101 pitanje i odgovor, Zagreb, 1999. 4-8  

2.12. Dopunska literatura (u trenutku 
prijave prijedloga studijskoga 
programa) 

MONOGRAFIJE: D. i P. ALEXANDER (prir.), Biblijski priručnik: Mala enciklopedija, Zagreb, 1989.; G. ANDRESEN i dr., Biblija nekoć 
i sad, Zagreb, 2001.; I. BAGARIĆ, Kumranski rukopisi i Novi zavjet, Tomislavgrad, 1986.; J. BRATULIĆ (prir.), Biblija u Hrvata: 
Izbor tekstova od XIV. do XX. stoljeća, Zagreb, 1996.; I. DUGANDŽIĆ, Upoznajmo Bibliju: Narod Božji i njegovo Sveto pismo, 
Zagreb, 2011.; J. BURIĆ, Život i običaji Svete zemlje u Isusovo vrijeme, Split, 1998.; B. DUDA, Što je za me Biblija?, Zagreb, 
22004.; N. HOHNJEC, Ulaz u svijet Biblije: Opći uvod u Sveto pismo, Zagreb, 2001.; W. J. HARRINGTON, Uvod u Bibliju: 
Spomen objave, Zagreb, 1995.; J. KREMER, Biblija - Riječ Božja za sve ljude: Kratki uvod u čitanje Biblije, Zagreb, 1993.; G. 
LOHFINK, Kako čitati Bibliju, Zagreb, 1968.; J. B. PRITCHARD, Biblijski atlas, Zagreb, 1990.; A. REBIĆ, Biblijske starine, Zagreb, 
1983.; L. A. SCHÖKEL, Današnji čovjek pred Biblijom, Zagreb, 1986.. 
LEKSIKONI: A. REBIĆ (ur.), Opći religijski leksikon: A-Ž, Zagreb, 2002.; D. FOUILLOUX i dr., Rječnik biblijske kulture (dalje: RBK), 
Zagreb, 1999.; A. GRABNER-HAIDER (prir.), Praktični biblijski leksikon, Zagreb, 1997.; GRUPA autora, Biblijski leksikon, Zagreb, 
1972. 
STUDIJE: S. BOTICA, „Biblijski izvori hrvatske tradicijske kulture“, Književna smotra 26 (1994) 197-202.; J. BRATULIĆ, „Biblija u 
kulturi i civilizaciji hrvatskoga naroda“, u D. FOUILLOUX i dr., RBK, Zagreb, 1999., 249-256.; LJ. MOKROVIĆ, „Biblija u hrvatskoj 
likovnoj umjetnosti“, u D. FOUILLOUX i dr., RBK, Zagreb, 1999., 257-264.; B. PETRAČ, „Biblija i hrvatska književnost“, Književna 
smotra 26 (1994) 185-196.; M. STEINER, „Biblija u hrvatskoj glazbenoj umjetnosti“, u D. FOUILLOUX i dr., RBK, Zagreb,1999., 
243-248.; P. VIDOVIĆ, „Kumran u Novom zavjetu“, OŽ (1996) 515-542.; (P. VIDOVIĆ), „Biblija“, Hrvatska enciklopedija 2, 
ZAGREB, 1999., 97-101. 
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2.13. Načini praćenja kvalitete koji 
osiguravaju stjecanje izlaznih 
kompetencija 

Sustavno i kontinuirano vodit će se evidencija o prisutnosti studenata na nastavi, njihovu praćenju predavanja i vježbi, 
ispunjavanju obveza, aktivnome sudjelovanju u raspravama, izradbi i predstavljanju vlastitih radova. Informiranje o 
napretku i manjkavostima studenti će dobivati prigodom konzultacija i, vrlo konkretno, nakon svakoga kolokvija, pisanog i 
usmenog.  
Na završetku akademske godine, na temelju preciznih kriterija,  bit će načinjena evaluacija predmeta, sveučilišnog nastavnika i 
suradnika u izvođenju nastave. 

2.14. Ostalo (prema mišljenju 
predlagatelja) 

Izvoditelj nastave nastojat će sa studentima svoga kolegija posjetiti Zbirku Biblija Zadarske nadbiskupije 
(http://www.zadarskanadbiskupija.hr/?page_id=166). 

 


