
6 Статус предмета (обавезни/изборни) И-изборни
Услов
Циљ
предмета

Исход
предмета

Теоријска
настава

Практична
настава (вежбе,
ДОН, студијски
истражива-чки
рад)

1
2
3

4

5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
2 2

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

5 писмени испит 30
15 усмени испит 20
20
10

Основне академске студије
Језици у контакту

Студијски програм
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Спецификација предмета за књигу предмета

Вербално-текстуална, илустративно-демонстративна, проблемска метода

Литература
Бугарски, Ранко (1997) језици, 20. век, Чигоја штампа. Београд.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

В.Мухвић-Димановски, Преведенице-један облик неологизама Загреб, 1992.

Халиловић, М. (1999) Правопис босанскога језика: Приручник за школе. Сарајево.

Филиповић, Рудолф (1986), Теорија језика у контакту. Загреб: ЈАЗУ.
Кристал, Дејвид (1987). Кембриџка Енциклопедија језика. Београд: Нолит

Босански језик и бошњачка књижевност

Нема услова

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Идентификовати општа обележја културе и културних процеса и описати и протумачити културу свакодневнице на подручју
Балкана, затим примијенити темељне теоријске и методолошке концепте у конкретним истраживачким ситуацијама.

Излагање и анализа студентских пројеката.

Упознавање студената са овом научном дисциплином која садржајем и темама, терминологијом и методологијом повезује
етнологију и антропологију лингвистичку; дисциплином која се промишљањем о корелацији културе и језика и говора с
једне стране ослања на етнографску литературу / грађу, а с друге на инструментариј споменутих антрополошких наука.

Садржај предмета
Језици у свету. Језици у времену. Језици у простору. Језици у друштву. Историјат контактне лингвистике.
Појмови: мешање језика (мешани лангуагес), језичко (лингвистичко) посуђивање, језички контакти. Творци модерне теорије
језика у контакту. Контакти лангуаге: Директни, индиректни Контакти. Језичко посуђивање, језик давалац, лангуаге
Прималац. Непосредно сам посредно посуђивање. Фонетско-фонолошка адаптатион; морфолошка адаптација;
синтаксичка адаптација. Интеграција. Интерференција. Билингвизам: Појам и типови. Билингвизам И Когнитивни развој.
Билингвизам и диглосија.


