
 Назив предмета: 

Лингвистика текста 
 

Шифра предмета Статус предмета Семестар Број ECTS кредита Фонд часова 

12СССЈ2 изборни  3 2 + 0 

Студијски програми за које се организује: Српски језик и књижевност 

Условљеност другим предметима: - 

Циљеви изучавања предмета: Упознавање са релевантним теоријама и методама лингвистике текста у циљу 

оспособљавања за критички приступ текстним врстама и анализу различитих типова дискурса српског језика. 

Исходи/резултати учења (стечена знања): Студенти ће бити у стању да у даљем школовању и раду 

примијене знања стечена на овом предмету: препознаваће врсте текстова и односе међу њима, критички ће 

приступати тексту и контексту његовог настанка, препознаваће начела текстне кохезије и кохерентности, 

препознаваће елементе структуре и композиције текста и сл. 

Име и презиме наставника и сарадника: др Дијана Црњак, ред. проф. 

Методe наставе и савладавања градива: Предавања, семинарски радови. 

Садржај предмета: 

 

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 

Теоријски дио:  
1. Појмовно и терминолошко одређење дискурса и текста. 1.1. Анализа дискурса 

према сродним лингвистичким дисциплинама.  

2. Преглед савремених теоријских приступа и метода.  

3. Основна обиљежја дискурса. 3.1. Кохезија и кохеренција. 3.2. Пресупозиција и 

импликација. 3.3. Идентификација и анафоризација.  

4. Дискурсне стратегије. 4.1. Отварање. 4.2. Затварање. 4.3. Ред говорења.  

5. Културне одреднице дискурса.  

6. Основна обиљежја појединих типова дискурса према критерију односа међу 

учесницима, теми, намјери, конверзационом облику.  

7. Лексичко-граматичка обиљежја у дискурсу. 

Практични дио:  
1. Провјера теоријских приступа на појединим типовима дискурса.  

2. Обрада појединих типова дискурса према основним дискурсним обиљежјима.  

3. Обрада појединих типова дискурса према дискурсним стратегијама.  

4. Обрада појединих типова дискурса према критеријуму односа међу учесницима, 

теми, намјери, конверзационом облику (учионички, ђачки, струковни, свакодневних 

разговора, институционални, медијски и сл., информативни, убјеђивачки, наративни, 

полемички и др.; монолошки, дијалошки).  

5. Обрада лексичко-граматичких обиљежја појединих типова дискурса. 

Оптерећење студеnта на предмету: 

Недjељно:  2 часа предавања  У семестру:  30 часова предавања  

Студенти су обавезни да похађају наставу и напишу семинарске радове. 

Обавезна литература (поједина поглавља): 

Бугарски, Р. (1993). Језички ниво, дискурс, текст: појмовно-терминолошки осврт. НССВД 21/2, 14–20. 

Велчић, М. (1987). Увод у лингвистику текста. Загреб: Школска књига. 

Остин, Џ. (1993). Како деловати речима. Нови Сад: Матица српска. 

Савић, С. (1993). Дискурс анализа. Нови Сад: Филозофски факултет. 

Серл, Џ. (1992). Говорни чинови. Београд: Нолит. 

Стевић, С. (1997). Анализа конверзације. Београд: Филолошки факултет. 

Изабрани чланци: по договору, у зависности од афинитета студената и тема семинарских радова. 

Облици провјере знања и оцјењивање: Од студената ће се тражити израда семинарских радова, чија ће тема 

зависити од појединачних интереса. Радови ће се излагати на часовима, а свако излагање биће пропраћено 

расправом о обрађеној теми. 

Посебна назнака за предмет: - 

Име и презиме наставника који је припремио податке: проф. др Дијана Црњак 

 


