
 Назив предмета: Дијалектологија српског језика 2 

Шифра предмета Статус предмета Семестар Број ECTS кредита Фонд часова 

12СДСЈ2 Обавезни 6.  4 2 + 2 

Студијски програм за који се организује: Српски језик и књижевност, први циклус 

Условљеност другим предметима: Дијалектологија српског језика 2 

Циљеви изучавања предмета: Циљ предмета је да се студенти упознају са дијалектима српског 

језика. То подразумијева изучавање екавске, ијекавске и икавске скупине српских говора. У овом 

циклусу студија намјера је да студенти усвоје основне дијалекатске црте сваког српског дијалекта, на 

основу чега могу стећи слику о дијасистему који влада на штокавском подручју.  

Исходи/резултати учења (стечена знања): Студенти ће на основу усвојених знања самостално 

моћи да истражују дијалекте, пореде ексцерпирану дијалекатску грађу у српском језику као систему 

и уочавају специфичности ужих говорних ареала.  

Име и презиме наставника и сарадника: Др Драгомир Козомара и мср Соња Леро Максимовић 

Методe наставе и савладавања градива: усмено излагање, нормативна метода, метода 

специјализованих упитника 

Садржај предмета: 

Припр. недјеља 

I      недjеља 

II     недjеља 

 

III    недjеља 

 

IV    недjеља 

V     недjеља 

VI    недjеља 

 

VII   недjеља 

 

    VIII    недjеља 

IX     недjеља 

 

 

 

X      недjеља 

XI     недjеља 

XII    недjеља 

XIII   недjеља 

XIV   недjеља 

XV    недjеља 

Припрема и упис семестра 

 

А) Екавска скупина говора  

– Призренско-тимочки дијалекат (распрострањеност, главне особине, 

поддијалекти, литература); 

– Косовско-ресавски дијалекат  (распрострањеност, главне особине, поддијалекти, 

литература); 

– Шумадијско-војвођански дијалекат (распрострањеност, главне особине, 

поддијалекти, литература). 

 

Б) Ијекавска скупина говора 

– Зетско-јужносанџачки дијалекат (распрострањеност, главне особине, 

литература); 

– Источнобосански дијалекат (распрострањеност, главне особине, литература); 

– Источнохерцеговачки дијалекат (распрострањеност, главне особине, 

поддијалекти, литература). 

 

В) Опште напомене о српским икавским говорима. 

Оптерећење студента на предмету: 

Недjељно:  2 часа наставе + 2 часа вјежби У семестру: 30+30 

Литература:  

П. Ивић, Дијалектологија српскохрватског језика. Увод и штокавско наречје, Нови Сад 1956; П. 

Ивић, #“Наречја“ (у књ. Д. Брозовић – П. Ивић, Језик српскохрватски/хрватскосрпски, хрватски или 

српски, извадак из 2. издања Енциклопедије Југославије, Загреб 1988, 54–80); П. Ивић, 

Српскохрватски дијалекти. Њихова структура и развој. 1. књ, Општа разматрања и штокавско 



наречје, С. Карловци – Н. Сад 1994: А. Пецо, Преглед српскохрватских дијалеката, Београд: М. 

Окука, Српски дијалекти, Загреб 2008; М. Драгичевић – С. Реметић, Српска дијалектологија на 

почетку 21. века, Филозофски факултет, Научни скупови, књ. 2, Бања Лука 2001, 143–158. М. 

Драгичевић, Најзападнији српски говори данас, Зборник за српски језик, књижевност и умјетности, 

Бања Лука, књ. 1, 79–89. 

У току наставе студенти се упознају са широм литературом, углавном са монографијама о појединим 

говорима. 

Облици провјере знања и оцјењивање: Испит се полаже у три фазе (два колоквијума и завршни 

испит). Активност и присуство настави носе 10 поена, колоквијуми по 20, а завршни испит 50 поена.  

Посебна назнака за предмет: Нема. 

Име и презиме наставника који је припремио податке: Др Драгомир Козомара 

 
 


