УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
Назив предмета:
Шифра предмета

Руска језичка слика свијета у поређењу са српском
Статус предмета
Семестар
Број ECTS кредита
изборни
I
5

Фонд часова
2+2

Студијски програми за које се организује: Руски језик и књижевност
Условљеност другим предметима: нема
Циљеви изучавања предмета: Студент треба да овлада основним појмовима битним за руску језичку слику света, да научи

да уочава различиту или сличну концептуализацију одређених појмова у руској и српској култури.

Исходи / резултати учења (стечена знања): Студент ће, по завршетку курса, стећи практичну и теоријску професионалну

компетенцију која ће му помоћи да боље разуме руске културне концепте. Ово опет доприноси стицању сигурности у
језичкој компетенцији.
Име и презиме наставника и сарадника: доц. др Биљана Марић
Методe наставе и савладавања градива: предавања, семинарски рад, дискусија
Садржај предмета: Језичка слика света (почеци: Хумболт, америчка етнолингвистика). Погледи Ј. Д. Апресјана на

концептуализацију стварности. Концептуална анализа (Арутјунова, Лакоф и Џонсон). Човек у огледалу језика. Човек као
централна фигура језика. Антропоцентричне језичке категорије (лице, поседовање, модалност...). Човек као субјект
говора. Човек и емоције. Човек као интелектуално биће. Концептуализација времена и простора у руској језичкој слици
света. Етички концепти. Руска и српска говорна етикеција у контакту.
Руска књижевност и култура и кључне речи руског језика.
Припремна недјеља

Припрема и упис семестра

I недjеља

Језичка слика света (почеци: Хумболт, америчка етнолингвистика).

II–III недjеља

Погледи Ј. Д. Апресјана на концептуализацију стварности.

IV недjеља
V недjеља
VI недjеља
VII

недjеља

VIII недjеља
IX недjеља

Концептуална анализа (Арутјунова, Лакоф и Џонсон).
Човек у огледалу језика.
Човек као централна фигура језика.
Антропоцентричне језичке категорије (лице, поседовање, модалност...).
Човек као субјект говора.

X недjеља

Човек и емоције.
Човек као интелектуално биће.

XI недjеља

Концептуализација времена и простора у руској језичкој слици света.

XII недjеља

Етички концепти.

XIII недjеља

Руска и српска говорна етикеција у контакту.

XIV недjеља

Руска књижевност и култура и кључне речи руског језика.

XV недjеља
Оптерећење студента на предмету:
Недjељно
2+2

У семестру

Студенти су обавезни да похађају наставу.
 Обавезна литература:




Апресян Ю. Д. Образ человека по данным языка // Избранные труды, т.2. − М., 1995.
Зализняк Анна А., Левонтина И. Б., Шмелев А. Д. Ключевые идеи русской языковой картины мира. − М.: Языки
славянской культуры, 2005.
Попова З. Д., Стернин И. А. Очерки по когнитивной лингвистике. − Воронеж: Истоки, 2001.
Яковлева Е. С. Фрагменты русской языковой картины мира. (Модели пространства, времени и восприятия). −
М., 1994.
Зализняк А.А., Левонтина И.Б., Шмелев А.Д. Константы и переменные русской
языковой картины мира. −
М.: Языки славянской культуры, 2012.
Пипер П. Језик и простор. Београд, 1997.
Поповић Љ. Језичка слика стварности. Когнитивни аспект контрастивне анализе. Београд, 2008.

Облици провјере знања и оцјењивање: писмена и усмена провера знања, семинарски, завршни испит
Посебна назнака за предмет:
Име и презиме наставника који је припремио податке: доц. др Биљана Марић
Напомена:

