
 Назив предмета: Ономастика 

Шифра предмета Статус предмета Семестар Број ECTS кредита Фонд часова 

12COНОМ изборни  VI 3 2 + 0 

Студијски програми за које се организује: 

Студијски програм српског језика и књижевности, први циклус 

Условљеност другим предметима: 

Нема. 

Циљеви изучавања предмета:  
Овладавање основним теоријско-методолошким поставкама ономастике и принципима ономастичке анализе.  

Исходи/резултати учења (стечена знања): 
По успјешном завршетку овог курса студенти ће бити оспособљени да издвоје и анализирају ономастичке 

јединице свих врста у различитим функционалним стиловима. Моћи ће да анализирају ономастичке јединице 

у књижевноумјетничком тексту, тј. њихову семантику и функције, и то у односу на прекњижевни модел. 

Стећи ће увид у повезаност ономастике с другим дисциплинама (етимологијом, дијалектологијом, историјом, 

етнологијом, митологијом). 

Име и презиме наставника и сарадника:  
Др Мирјана Стојисављевић, редовни професор 

Методe наставе и савладавања градива:  
Предавање ex cathedra, допуњено дијалогом са студентима и радом на текстовима из различитих 

функционалних стилова. Теренско прикупљање грађе за потребе семинарског рада. 

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. 

Предмет, задаци и методе ономастике. 

Ономастика и сусједне дисциплине. 

Историјат и развој ономастике у свијету, словенским земљама и у србистици. 

Појам и дефиниција онима као ономастичке јединице. 

Граматичке категорије у ономастици. 

Антропонимија (1): значење и творбени модели личних имена домаћег 

(словенског) поријекла; имена по мужу. 

Антропонимија (2): лична имена страног поријекла; настанак, значење и 

творбени модели патронима. 

Топонимија: ојконими, ороними, хидроними и хороними; егзоними; семантичке 

и структуралне класификације прозирних топонима. 

Хрематоними: историјат и творбени модели. 

Увод у ономастику књижевног текста. 

Семиолошка анализа „претходног знака”. 

Ономатолошко значење – ономатолошки смисао. 

Семантички аспекти другостепеног антропонима.  

Семантички аспекти другостепеног топонима. 

Поетика промјене властитог имена. 

Оптерећење студента на предмету: 

Недjељно: 2 часа предавања У семестру: 30 часова предавања 
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Облици провјере знања и оцјењивање: 

10% присуство и активност на настави (10 бодова максимално) 

20% колоквијум (20 бодова максимално) 

20% семинарски рад (20 бодова максимално) 

50% завршни испит (50 бодова максимално)  

Посебна назнака за предмет: – 

Име и презиме наставника који је припремио податке:  
Проф. др Мирјана Стојисављевић 

 

 

 

 

 
 


