Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
Босански језик и бошњачка књижевност
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Основне академске студије
Назив предмета
Хисторија књижевног језика са старословенским језиком
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
6 Статус предмета (обавезни/изборни)
O-oбавезни
Услов
Испуњене предиспитне обавезе
Стицање знања о фонетско-фонолошком, морфолошком и синтаксичком систему старослoвенског језика.
Циљ
предмета
Исход
Студент је оспособљен за превођење старословенског текста на матерњи језик и оспособљен за
предмета
граматичку анализу тог текста.
Садржај предмета
Стварање старославенског језика и Моравска мисија. Дијалекатска основа старославенског језика. Утицај грчког језика на
Теоријска
лексичком и синтаксичком плану. Глагољица и ћирилица. Глагољски и ћирилички правопис. Старословенски споменици:
настава

рукописи и натписи. Охридска и преславска школа. Најважније гласовне промјене у прасловенском језику: преглас,
јотовање, палатализације. Старославенски вокалски и консонантски систем. Промјене у периоду од средине ИX до краја X
вијека: слаби и јаки полугласници, асимилација и контрација вокала. Ћирилометодијевски старословенски и језик
старословенских споменика. Морфлошка структура језика. Деклинација именица, замјеница, придјева и бројева. Глаголски
систем: инфинитивне и презентске основе. Времена, глаголски начини (императив и потенцијал). Партиципи: грађење и
промјена, значење. Апсолутни датив. Приједлози и прилози.

Читање, пријевод и морфолошко-синтаксичка анализа канонских текстова.
Практична
настава
(вежбе,
ДОН,
студијски
истраживачки рад)
Литература
1 Николић, Светозар: Старословенски језик I, Београд, Научна књига, 1987.
2 Ђорђевић, Петар: Старословенски језик, Нови Сад, Матица српска, 1975.
3 Панић, Миленко, Старословенска хрестоматија, Београд, Чигоја штампа, 2001.
4 Хам, Јосип: Старославенска граматика, Загреб, Школска књига, 1979
5 Г. А. Хабургаев, Старословенски језик, Москва, 1974.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
Остали часови
2
Методе
извођења
наставе

4
Текст-метода, дијалошка, теоријско-монолошка метода.

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

поена
30
20

