УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ
Филозофски факултет Пале
Студијски програм: Српски језик и књижевност
I циклус студија
Пун назив предмета
Катедра

IV година студија

ЛЕКТУРА И КОРЕКТУРА ТЕКСТА
Катедра за србистику- Филозофски факултет Пале

Шифра предмета

Статус предмета

СЈ8-7/1
изборни
Наставник/ -ци
др Сања Куљанин, доцент
Сарадник/ - ци
др Божица Кнежевић, доцент

Семестар

ECTS

VIII

3

Коефицијент
студентског
оптерећења So1
П
АВ
ЛВ
П
АВ
ЛВ
So
2
2
0
48,3
48,3
0
1,6
укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)
укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)
60h
96,5h
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Савладавањем овог предмета студент ће моћи/ бити оспособљен да:
1. постави критеријуме лектуре текста и аргументује лекторске поступке;
Исходи учења
2. уочи различите типове одступања од норми српског језика;
3. примјењује правописну и граматичку норму;
4. лекторише текст у складу с нормама српског језика.
Условљеност
Положени испити из предмета савременог српског језика.
Наставне методе Фронтални, индивидуални, групни рад; метода излагања и рада на тексту.
1. Појам лектуре текста и задаци и циљеви лектора.
2. Појам коректуре и задаци коректора.
3. Коректорски знаци и поступци и увјежбавање њихове употребе.
4. Однос лектора/коректора према ауторском тексту (рукопису).
5. Појам редактуре текста.
6. Језичка норма: правописна, граматичка, лексичка, стилистичка.
Садржај
7. Типови одступања од језичких норми.
предмета по
8. Функционални стилови и језичка норма.
седмицама
9. Језик у средствима јавног информисања.
10. Уочавање и анализирање различитих типова одступања од језичких норми.
11. Лектура различитих типова текстова – исправљање правописних погрешака.
12. Лектура различитих типова текстова – исправљање морфосинтаксичких погрешака.
13. Лектура различитих типова текстова – исправљање лексичко-семантичких, стилских погрешака.
14. Вјежбања на разним текстовима и примјена знања из лектуре и коректуре;
15. Анализа лекторских интерванција на тексту.
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