Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
Босански језик и бошњачка књижевност
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Основне академске студије
Назив предмета
Дијалектологија са aкцентологијом
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
5 Статус предмета (обавезни/изборни)
Услов
Испуњене предиспитне обавезе
Циљ
предмета
Исход
предмета

O-oбавезни

Уз наглашену примjену метода лингвистичке географије сагледават ће се главне изоглосе, али и главни дијалeкатски и
говорни типови. Све у циљу да се студентима приближи дијалект као конкретни органски идиом.
Студенти сагледавају говорну, односно дијалекатску цjеловитост босанског језика и његову подjелу на 5 дијалеката и 14
поддијалеката и однос тог говорног простора према широј штокавштини, према чакавском и кајкавском наречју, али и
према широј јужнославенској дијалекатској слици.

Садржај предмета
Поријекло штокавског наречја. Поријекло чакавског и кајкавског нарјечја. Формирање западне штокавштине. Подијела
Теоријска
дијалеката босанског језика. Источнохерцеговачки дијалект и његови поддијалекти. Западнобосански дијалект и његови
настава

поддијалекти. Западнохерцеговачки дијалект. Санџачки дијалект и његови поддијалекти. Неке специфичне гласовне појаве
у дијалектима босанског језика као резултат језичких интерференција. Поријекло и развој сугласника у дијалектима
босанског језика. Поријекло и развој африкатских парова у дијелекту босанског језика. Лексичко богатство дијалеката
босанског језика. Турцизми односно оријентализми у дијалектима босанског језика. Поријекло и развој исламске лексике у
дијалектима босанског језика. Функционисање дијалектизама у дјелима бошњачке усмене и писане књжевности.
Дијалектолошки атласи и лингвогеографско проучавање дијалеката босанског језика.

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

Рад на тексту. Као материјал користе се књижевни текстови и текстови из медија.

Литература
1 Павле Ивић, Дијалектологија српскохрватског језика. Увод и штокавско наречје, Нови Сад.
2 Асим Пецо, Прeглед српскохрватских дијалеката, Београд.
3 Асим Пецо, Основи акцентологије српскохрватског језика, Београд.
4 Џевад Јахић, Бошњачки народ и његов језик, Сарајево.
5 Џевад Јахић, Сенахид Халиловић, Исмаил Палић, Граматика босанскога језика, Зеница.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
Остали часови
2
Методе
извођења
наставе

2
Вербално-текстуална, илустративно-демонстративна, проблемска 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

