
           

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 

ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ  
 

Дипломске академске студије 

Студијски програм: Српски језик и књижевност 

 
Назив предмета Публицистичка стилистика 

Шифра 

предмета 

Статус 

предмета 
Семестар Фонд часова Број ECTS бодова 

МСПС И I 2 + 2 5 

Наставници Проф. др Мирјана Стојисављевић 

 

Условљеност другим предметима 

Нема. 

Циљеви изучавања предмета: 

Упознавање студената са публицистиком као интелектуалном и комуникативном дјелатношћу. 

Овладавање основним знањима о публицистичкој стилистици. Упознавање са језичким и 

стилским особинама новинских текстова те оспособљавање за тумачење текстова ове врсте. 

Исходи учења (стечена знања): 

По успјешном завршетку овог курса студенти ће бити детаљно упознати са основама 

публицистике. Овладаће основним знањима о теоријско-методолошким поставкама 

публицистичке стилистике. Упознаће се са језичким и стилским особинама новинских текстова, а 

биће и оспособљени за тумачење текстова ове врсте. 

Садржај предмета: 

Припремна недјеља 

I недјеља 

 

II недјеља 

III недјеља 

IV недјеља 

V недјеља 

VI недјеља 

VII недјеља 

VIII недјеља 

IX недјеља 

X недјеља 

XI недјеља 

 

XII недјеља 

XIII недјеља 

XIV недјеља 

XV недјеља 

Припрема и упис семестра 

О мјесту публицистичке стилистике у систему наука. Публицистички 

стил. 

Новинарство као интелектуална и комуникативна дјелатност. 

Развој новинарства. 

Новинска информација и средства масовне комуникације. 

Типови исказних форми у новинском тексту. 

Композиција новинског текста. 

Стилско активирање језика у новинском тексту. 

Тропичност и фигуративност новинског језика. 

Симболички, језички и нејезички елементи у новинским текстовима. 

Устаљени изрази у новинским текстовима. 

Колоквијални, нестандардни и страни језички елементи у новинским 

текстовима. 

Идеолошки слој новинских текстова. 

Елементи научног и административног стила у новинском тексту. 

Преношење туђег говора у новинском тексту. 

Жанрови књижевне публицистике. 

Методе наставе и савладавања градива: 

Излагање ex cathedra, допуњено дијалогом са студентима и радом на тексту. 
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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 

 


