Назив предмета:

Историјска српског књижевног језика
Шифра предмета
Статус предмета
Семестар Број ECTS кредита
Фонд часова
Обавезни
4
4
2+1
Студијски програми за које се организује: Српски језик и књижевност
Условљеност другим предметима: Положен испит из Историјске морфологије српског језика 2.
Циљеви изучавања предмета:

- овладање знањима о типовима књижевних језика у предстандардном периоду развоја српског
књижевног језика,
- уочавање везе између развоја књижевног језика и културно-историјског контекста у којем су ти
идиоми настали;
- овладавање читањем и језичком анализом текстова из предстандардног периода (18. и 19. вијек).
Исходи/резултати учења (стечена знања):
- препознавање особености књижевнојезичких идиома код Срба у прошлости;
- способност филолошке и лингвистичке анализе текстова на рускословенском, руском књижевном
језику 18. вијека, славеносрпском и доситејевском типу језика.
- способност разликовања текстова српскословенске, рускословенске и народне провенијенције,
- могућност уочавања особености текстова славеносрпске епохе,
- препознавање и опис особености лексике књижевнојезичких идиома код Срба у прошлости.
Име и презиме наставника и сарадника:
Проф. др Биљана Бабић, наставник
Мр Вера Чолаковић, сарадник
Методe наставе и савладавања градива: Садржај предмета прати дијахронијску раван проучавања
језика. Отуда је основна метода усмено излагање, која се допуњава презентацијама, видео
пројекцијама и посјетом установама, које чувају старо писано насљеђе.
Садржај предмета:
Припр. недјеља Припрема и упис семестра
Историја књижевног језика : историјска граматика; Књижевни језик; Језичка
диглосија;
II недjеља
Старословенски језик као најстарији словенски књижевни језик; Писма
старословенског језика
III недjеља
Редакције старословенског језика; Српскословенски језик; Споменици српске
редакције
IV недjеља
Правописне школе код Срба
V недjеља
Дубровачки књижевни језик
VI недjеља
Језик Ђорђа Бранковића; Рачани; Гаврило Стефановић Венцловић;
VII недjеља
Тест
VIII недjеља Језик војвођанске књижевности 18. вијека
IX недjеља
Типови књижевних језика код Срба у 18/19. вијеку
X
недjеља
Рускословенски језик;
XI недjеља
Славеносрпски језик
XII недjеља Доситеј Обрадовић: језик његових дјела и његови погледи на књижевни језик
XIII недjеља Претходници Вука Караџића у реформи језика и писма
XIV недjеља Вук Караџић и одређивање основице књижевног језика
XV недjеља Вукова реформа језика, писма и правописа
Оптерећење студента на предмету:
Недjељно: 2 часа предавања + 1 час вјежбања
У семестру: 30 часова предавања + 15 часова
вјежбања
I

недjеља
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Облици провјере знања и оцјењивање:
10 % присуство и рад на часу (10 бодова)
40 % колоквијум (40 бодова)
50% испит (50 бодова)
Закључна оцјена представља скуп свих облика провјере.

Посебна назнака за предмет:
Име и презиме наставника који је припремио податке: проф. др Биљана Бабић

