Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
Босански језик и бошњачка књижевност
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Основне академске студије
Назив предмета
Хисторијска граматика јужнословенских језика
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
5 Статус предмета (обавезни/изборни)
O-oбавезни
Услов
Испуњене предиспитне обавезе
Основни циљ предмета је да студенти стекну цјеловитији увид у главне токове језичке еволуције, односно развоја
Циљ
гласовнога система босанског језика од најранијих времена до данас. У том смислу прате се главне појаве са аспекта
предмета

генетског и са аспекта еволутивнога, са ослањањем на конкретне изворе за проучавање хисторије језика, тј. на писане
споменике, дијалекте, ономастичку грађу и сл.

Исход
предмета

Поступним савладавањем хисторијског метода у лингвистици студенти се оспособљавају за целовитије и лингвистички
прецизније и утемељеније разумијевање свих појава у вези са гласовним системом у сувременом језику, тако да су у стању
разумијевати и објашњавати језичке појаве у најширем смислу ријечи, не само са аспекта стандардног језика већ и са
осталих ширих лингвистичких аспеката.

Садржај предмета
Праиндоевропски вокализам и консонантизам. Праславенски вокализам и консонантизам. Старославенски вокализам и
Теоријска
консонантизам. Вокализам и консонантизам. Поријекло и развој вокала. Поријекло и развој консонаната. Периодизација
настава

гласовне еволуције. Поријекло прасловенскога етноса, расељавање, формирање три језичке заједнице. Јужнословенска
језичка заједница и њено формирање са аспекта гласовног система. Полугласи, њихово поријекло и еволуција. Назали,
њихово поријекло и еволуција. Вокал јери, његово поријекло и еволуција. Вокал јат, његово поријекло и еволуција. Вокално
р и вокално л, њихово поријекло и еволуција. Закон отвореног слога и монофтонгизација дифтонга. Формирање
палаталних сугласника у прасловенском језику.Јотовања и палатализације. Поријекло сугласника х. Поријекло сугласника
ф и џ. Поријекло акценатског система прасловенског језика. Прасловенска метатонија и метатакса. Формирање трочланог
и четверочланог акценатског система. Поријекло старог и новога преношења акцента на проклитике.

Практична
настава
(вежбе,
ДОН,
студијски
истраживачки рад)
Литература
1
2
3
4
5

Читање, пријевод и морфолошко-синтаксичка анализа канонских текстова.

Радосав Бошковић, Упоредна граматика словенских језика, Фонетика, Београд, 1977.
Милан Могуш, Фонолошки развој хрватског језика Матица хрватска, Загреб, 1971.
Александар Белић, Историја српскохрватског језика. Фонетика,Научна књига, Београд, 1999.
Јован Вуковић, Историја српскохрватског језика. Фонетика,Научна књига, Београд, 1974.
Ј.Грковић, - Мејџор, М. Радовановић, Теорија дијахрониске лингвистике у пручавање словенских језика, САНА, Београд,
2010.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
2
2
Методе
Предавања, вјежбе, семинарски рад, колоквијуми, консултације
извођења
наставе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
активност у току
предавања
5 писмени испит
практична настава
15 усмени испит
колоквијуми
20
семинари
10

Остали часови

поена
30
20

