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Условљеност другим предметима

Уписане докторске академске студије, модул Наука о језику. Завршене мастер студије
српског или руског језика и књижевности.
Циљеви изучавања предмета:

Стицање теоријских знања о лексичко-семантичким категоријама, дијахронијској
семантици, њеном појмовно-категоријалном апарату и методологији, као и промјенама
значења у току историјског развоја језика; овладавање умијећем сагледавања значења
индоевропског, прасловенског и црквенословенског лексичког слоја, те умијећима
компетентног самосталног истраживања и наставног презентирања лексичких и
семантичких садржаја српског језика. Допуњавањем знања из осталих лингвистичких
дисциплина, али из дијахронијског аспекта, стварају се услови за свеобухватно праћење
језичких појава са становишта унутрашњих законитости језичког развитка, те повезивање
историје језика са историјом народа.
Исходи учења (стечена знања):

Посједовање развијених теоријско-методолошких академских компетенција у домену
историјске семантике и лексикологије, као и пратећих апликативних способности
непосредног опсервирања и анализе релевантних појава и елемената на конкретном
језичком материјалу уз помоћ објективних истраживачких метода и техника. Ширење
сазнања о језику као духовном и културно-историјском феномену на основу садржаја и
порука старих споменика односно сагледавање језика не само као скупа језичких факата
већ и са становишта историјског, националног и духовног идентитета народа.
Садржај предмета:

-

Семантика као лингвистичка дисциплина. Објекат и предмет семантике.
Лексичка семантика. Лексичко-семантичке категорије.
Теоријске основе дијахронијске семантике.
Могућност реконструкције у дијахронијској семантици.
Лексички слојеви старословенског језика: а) прасловенски лексички слој, б)
позајмљенице, в) књишке творбе (неологизми), г) калкови
Језик и теологија. Теоцентрични поглед на свијет и философско-теолошки
појмовник средњег вијека;

-

-

Koгнитиве основе семантичке промјене. Појам здравља у индоевропским
језицима. Прав и крив као когнитивни примитиви.
Семантичка промјена као одраз сусрета култура (пагански и хришћански
културни модел код Словена) (на примјерима greh, vina, krivina, blod, dlg, cena,
kajati se)
Чиниоци семантичких промјена и полисемија - помјерање значења и/или
вербализација психичких доживљаја. Помјерање семантичког садржаја (на
примјерима добар, благ, знати, прав, крив, труд, страст, свештен итд),
недјељивост синхроније од дијахроније.
Метафора и метонимија као когнитивни процеси који обликују семантичке
структуре
Семантизација појмова у хришћанству. Сакрална лексичка семантика.
Развитак и усавршавање језика у области лексике.

Методе наставе и савладавања градива:

Вербално-текстуалне, текстуалне, демонстративне, експерименталне. Облици извођења
наставе: интерактивна предавања, аудиторна вjежбања, консултације
Литература:

-

Јасмина Грковић-Мејџор, Списи из историјске лингвистике, Издавачка књижарница
Зорана Стојановића, Сремски Карловци-Нови Сад, 2007.
- Јасмина Грковић-Мејџор, Историјска лингвистика- когнитивно типолошке
студије, Издавачка књижарница Зорана Стојановића, Сремски Карловци-Нови Сад,
2014.
- Зорица Никитовић, Сложенице у оригиналним српскословенским дјелима
сакралног карактера, Филолошки факултет Бања Лука 2014.
- Зорица Никитовић. Именица „благоутробије“ у дијахронијској
перспективи. Зборник радова са научног скупа: Наука и традиција, Филозофски
факултет Пале, 2013, 157-168.
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языка, Переводческаяя деятельность Кирилла и Мефодия и их учеников, Мартис, Москва
1997.
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лексики. М.: Наука, 1986.
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Издательство „Наука“.
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York: Oxford University Press.
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