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Условљеност другим предметима

Слушање предмета условљено је претходним славистичким образовањем (србистика,
русистика), пошто се лингвистичка анализа базира на материјалу ова два словенска
језика.
Циљеви изучавања предмета:

- Упознавање појмовно-категоријалног апарата теорије семантичких поља, методологије
теолингвистичке анализе на лексичком, творбеном и семантичком нивоу, стицање
теоријских знања о структури и функционисању семантичких и творбених јединица на
синхронијском плану, као и умијећа активног и продуктивног коришћења научне
литературе из дериватологије и семантике.
- Исте тематске цјелине у апликативном аспекту ‒ са инсистирањем на умијећима
калификоване анализе релевантих извора, синхронијског и дијахронијског опсервирања и
генерализовања маркираних језичких јединица и творбено-семантичких елемената.
Исходи учења (стечена знања):

Посједовање највиших теоријско-методолошких академских компетенција у домену
лексичких истраживања путем теорије семантичких поља, морфемске творбе и пратећих
апликативних способности непосредног опсервирања и анализе семантичких и
дериватолошких категорија на конкретном материјалу словенских језика уз помоћ
објективних истраживачких метода и техника.
Садржај предмета:
-

Сакрална лексика. Семантичка категорија сакралног. Теолингвистичка истраживања
лексике.
Теорија семантичког поља и лексичко-семантичких група.
Језик и теологија. Теоцентрични поглед на свијет и философско-теолошки

лексички појмовник.
-

Семантичко поље човјека и лексичко-семантичке групе: узраста, емоција,
дјелатности, итд.
Морфемска творба: извођење (префиксација и суфиксација)
Слагање као продуктиван творбени модел сакралног стила

-

Деривација кроз призму морфемске сложености творбене основе
Књишке лексичке категорије: сложенице и партиципи (синхроно-дијахрони аспект)
Семантика доминирајућих творбених гнијезда
Лексичка и творбена разуђеност у сфери сакралне лексике
Лексичка и творбена синонимија

-

Корелативне предикације изведених ријечи

Методе наставе и савладавања градива:

Вербално-текстуалне, демонстративне, експерименталне. Облици извођења наставе:
интерактивна предавања, аудиторна вjежбања, консултације.
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Облици провјере знања и оцјењивање:
Присуство настави, испит, семинарски рад.
Посебна назнака за предмет:
Предмет се може реализовати кроз корпус укупног лексичког система српског језика, без
издвајања сакралности као посебне семантичке категорије.
Име и презиме наставника који је припремио податке: проф. др Зорица Никитовић

