Назив предмета:

Српскословенска лексика

Шифра предмета
Статус предмета
Семестар Број ECTS кредита
Фонд часова
12ССЛ
изборни
VI
3
2+0
Студијски програми за које се организује: Српски језик и књижевност (први циклус)
Условљеност другим предметима:
Положени Старословенски језик 1 и 2, Историјска фонетика српског језика, Историјска морфологија српског
језика 1 и 2.
Циљеви изучавања предмета:
Упознавање са лексичким системом српскословенског језика. Овладавање основним појмовима семантичког
поља православне духовности.

Исходи/резултати учења (стечена знања):
Разумијевање лексичког система српскословенског језика са посебним освртом на философско-теолошки
појмовник ареала Slavia Orthodoxa и лексичке слојеве Законоправила Светог Саве.

Име и презиме наставника и сарадника: Проф. др Зорица Никитовић
Методe наставе и савладавања градива:
Монолошка, дијалошка, метода рада на тексту. Облици извођења наставе: интерактивна предавања,
вјежбања, консултације.

Садржај предмета:
Припр. недјеља
- Историја средњег вијека, право, теологија као оквири разумијевања лексичког система.
I недjеља
- Средњовјековни човјек у свјетлу старословенског лексичког система: а) човјек као
II недjеља
духовно биће и б) човјек као социјално биће
III недjеља
- Теоцентрични поглед на свијет и стварање философско-теолошког појмовника;
IV недjеља
- Семантичко поље православне духовности.
V недjеља
- Лексички слојеви старословенског језика: а) прасловенски лексички слој, б)
VI недjеља
позајмљенице, в) књишке творбе (неологизми), г) калкови
VII недjеља
- Сакрална и општеупотребна лексика.
VIII недjеља - Лексичка и творбена разуђеност у сфери духовне лексике.
IX недjеља
- Сложенице као посебан слој књишке лексике
X
недjеља
- Синонимија.
XI недjеља
- Хомонимија.
XII недjеља - Творбено-семантичке одлике карактеристичних лексема Савиног рјечника (закључци
XIII недjеља на основу вјежби)
XIV недjеља - Сакрална лексика данас.
XV недjеља - Израда узорка лексикона Светог Саве – анализа резултата истраживања.
Недjељно: 2
Литература:

Оптерећење студента на предмету:
У семестру: 30
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Облици провјере знања и оцјењивање:
Похађање наставе, учешће у групним облицима рада, израда семинарског рада, испит.
Присуство и активност: 10
Семинарски рад: 30
Испит: 60

Посебна назнака за предмет: –
Име и презиме наставника који је припремио податке: Проф. др Зорица Никитовић

