УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ
Филозофски факултет Пале
Студијски програм: Историја
Пун назив предмета
Катедра

I циклус студија
II година студија
ИСТОРИЈА СРПСКОГ ЈЕЗИКА
Катедра за србистику-Филозофски факултет Пале

Шифра предмета

Статус предмета

ИС4-6/1
изборни
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др Биљана Самарџић, доцент
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42
0
1,4
укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)
укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)
1
45 h
63 h
Укупно оптерећење предмета (наставно + студентско):
108 h семестрално
Савладавањем овог предмета студент ће моћи/ бити оспособљен да:
1. овлада историјском граматиком српскога језика
2. разумије однос историје језика према другим језичким областима
Исходи учења
3. познаје најзначајније личности и њихов рад на историји српскога језика
4. користи знање о историјском развитку падежа, глаголских облика и слично на боље
упознавање савременог језика и његовог стања.
Фонд часова/ наставно оптерећење
(седмично)

Условљеност
Наставне методе

Индивидуално оптерећење студента (у
сатима семестрално)

Нема услова за слушање и полагање предмета.
Предавања, бјежбања. Учење и израда домаћих задатака. Консултације.
1. Досадашња проучавања историје језика и најзначајније личности које су радиле на овом пољу;
те њихови доприноси (В. Караџић, Ђ. Даничић, М. Решетар, Љ. Стојановић, С. Новаковић, А.
Белић, П. Ђорђић, Р. Бошковић, П. Ивић).
2. Извори за проучавање историје језика: поређење сродних језика (основни појмови о упоредној
граматици); писани споменици и њихов преглед (књижевни текстови, богослужбене књиге, писма,
повеље, записи, натписи).
3. Прасловенски језик и његово поријекло. Настанак источнословенске, западнословенске и
јужнословенске језичке заједнице
4. Карактеристике прасловенског вокалског и сугласничког система.
5. Развитак српског вокалског система: судбина назалних вокала, полугласника, вокала јери, јата,
Садржај
вокалног р и л.
предмета по
6. Палатализације, јотовање, асимилација, дисимилација консонаната; неке промјене у
седмицама
сугласничким основама (група св у вс, група чр у цр и слично).
7. Историја именичких промјена и падежних наставака.
8. Именице мушког рода – историјски развитак и свођење на данашње стање.
9. Именице женског рода – историјски развитак и свођење на данашње стање.
10. Именице средњег рода – историјски развитак и свођење на данашње стање.
11. Замјенице и њихове карактеристике.
12. Придјеви и њихови облици.
13. Бројеви и њихови облици.
14. Глаголи и њихове карактеристике: историјски развитак презента, аориста, имперфекта,
императива.
15. Историјски развитак футура, инфинитива и свих пет партиципа.
Обавезна литература
Аутор/ и
Назив публикације, издавач
Година
Странице (од-до)
Белић, А.
Основи историје српскохрватског језика 1, Фонетика 1976

Белић, А.
Белић, А.
Вуковић, Ј.
Аутор/ и
Ђорђић, П.
Бошковић, Р.
Бошковић, Р.

Обавезе, облици
провјере знања и
оцјењивање

Речи са деклинацијом
Речи са конјугацијом
Историја српскохрватског језика, I дио

Допунска литература
Назив публикације, издавач
Година
Странице (од-до)
Историја српске ћирилице
1974
Основи упоредне граматике словенских језика 1,
1968
Фонетика
Основи упоредне граматике словенских језика 2
1968
Врста евалуације рада студента
Бодови
Проценат
Предиспитне обавезе
Присуство предавањима/ вјежбама 10
10%
Семинари и реферати 20
20%
20%
колоквијум 10+10
50%
Завршни испит 50

УКУПНО
Датум овјере

1964
1973
1974

100

100 %

