Назив предмета:

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

Показати на одабраним примјерима старих текстова богатство српске писмености, историјат
настанка и развоја ћирилице као и промјене у самогласничко-сугласничком систему српског језика,
које су се током развоја десиле. Циљ је:
- упознавање с главним правцима еволуције српског фонолошког система,
- осигурање елементарних стручних компетенција студената у области дијахроног проучавања
језика,
- развијање свијести о значају и вриједности ћириличног писаног насљеђа.
Исходи/резултати учења (стечена знања):
- студенти ће бити оспособљени да самостално читају, преводе и анализирају старе ћириличне
писане текстове,
- да објасне систем и начине скраћивања лексема унутар текста,
- да разликују текстове српскословенске и народне провенијенције,
- да интерпретирају гласовне промјене и узроке њиховог настанка,
- препознају и опишу структуру старих српских повеља.
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
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
Недjељно:

Дијахронија : синхронија
Извори за проучавање историје српског језика
Позни прасловенски вокалски систем – дистинкције
Поријекло и судбина назала у српском језику
Поријекло и судбина полугласника у српском језику
Посљедице губљења полугласника у слабом положају
Тест
Поријекло и судбина вокала јери у српском језику
Поријекло и рефлекси вокала јат у српском језику
Наслијеђени консонантски систем
Прва палатализација у прасловенском језику и њени резултати у српском језику
Друга палатализација у прасловенском језику и њени резултати у српском језику
Трећа палатализација у прасловенском језику и њени резултати у српском језику
Јотовање у српском језику
Тест
Оптерећење студента на предмету:
У семестру: 30 часова предавања + 15 часова вјежбања

2 часа предавања + 1 час вјежбања

Литература
Обавезна
1. Белић, Александар. Историја српског језика (Фонетика), Сабрана дела Александра Белића,
четврти том, Београд: Завод за издавање уџбеника, 1999.
2. Белић, Александар. Историја српског језика (Студије, расправе, критике), Сабрана дела
Александра Белића, седми том, Београд: Завод за издавање уџбеника, 1999.
3. Ивић, Павле. Преглед историје српског језика, Сремски Карловци/Нови Сад, 1998, 5–104.
4. Ивић, Павле. Српски народ и његов језик. Београд: Српска књижевна задруга, 1986, 7–82.
Додатна
5. Ивић, Павле. Расправе, студије, чланци. 1. О фонологији [Целокупна дела. Књ. X/1]. Сремски
Карловци – Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића, 1998, 308–475.
6. Ћорић, Божо. Повеља бана Кулина (графемика, фонемика, морфемика). Београд: Чигоја штампа,
2011.
7. Суботић, Љиљана. Историјска лингвистика. Фонолошке промене и морфолошке алтернације.
Нови Сад: Филозофски факултет, 2002, одабрана поглавља.
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

