
 Назив предмета: Историјска морфологија српског језика 1 

Шифра предмета Статус предмета Семестар Број ECTS кредита Фонд часова 

 Обавезни 2  4 2+1 

Студијски програми за које се организује: Српски језик и књижевност 
Условљеност другим предметима: Историјска фонетика српског језика и Старословенски језик 2. 

Циљеви изучавања предмета:  

Показати на одабраним примјерима старих текстова устројеност деклинације у историји српског 

језика. Циљ је:  

- упознавање с главним правцима еволуције српског морфолошког система с обзиром на 

деклинацију,  

- осигурање елементарних стручних компетенција студената у области дијахроног проучавања 

морфолошког система српског језика.  
                  

Исходи/резултати учења (стечена знања): 

- способност тумачења морфолошких феномена у старосрпским текстовима, 

- могућност дијахроног образлагања устројености савременог српског морфолошког система. 

- разликовање текстова редакцијске и народне провенијенције у погледу морфолошког система,   

- препознавање старих деклинационих типова именица унутар старих српских повеља,  

- морфолошка анализа текстова ћириличке писмености.   
 

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 

 

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 

 

Типови промјена именица у старом српском језику 

Узроци упрошћавања (симплификације) типова деклинације код именица 

Развитак облика именица мушког рода                                                                                                         

Развитак облика именица средњег рода 

Развитак облика именица женског рода  

Судбина двојине у српском језику 

Развитак множинског синкретизма код именица 

Tecт 

Замјенице, придјеви и бројеви и њихов историјски развој 

Развитак облика личних замјеница 

Развитак облика именичких замјеница 

Именичка промјена придјева и њен развој 

Замјеничка промјена придјева и њен развој 

Морфолошки развој бројева 

Tecт 

 

Оптерећење студента на предмету: 

Недjељно:  2  часа предавања + 1 час вјежбања У семестру: 30 часова предавања + 15 часова вјежбања 

Литература 

 



Обавезна  

1. Белић, Александар. Историја српског језика (Фонетика/ Речи са деклинацијом / Речи са 

конјугацијом), 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. Александар Белић, О двојини у словенским језицима, Београд: Српска краљевска академија, 

Посебна издања, 1923. 

4. Ивић, Павле. Преглед историје српског језика, Сремски Карловци/Нови Сад, 1998.  

 

 

Додатна 

5. Ћорић, Божо. Повеља бана Кулина (графемика, фонемика, морфемика). Београд: Чигоја штампа, 

2011.    

6. Ивић,  Павле.  О  језику  у  списима  светога  Саве,  Сава  Немањић - свети  Сава.  Историја  и  

предање.  Београд:  Српска  академија  наука  и  уметности, 1979, 167-175.      

 

 

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 

 

 

 

 

 
 


