
 Назив предмета: Стилистика српског језика 2 

Шифра предмета Статус предмета Семестар Број ECTS кредита Фонд часова 

12ССТСЈ2 обавезни  VIII 4 2 + 2 

Студијски програми за које се организује: 

Студијски програм српског језика и књижевности, први циклус 

Условљеност другим предметима: 

Положен испит из Стилистике српског језика 1. 

Циљеви изучавања предмета:  
Овладавање основним знањима о лингвостилистици и њеном предмету проучавања. Усвајање знања о 

стилској маркираности јединица на свим језичким нивоима. Упознавање са новијим правцима у стилистици – 

прагматичком и когнитивном стилистиком. 

Исходи/резултати учења (стечена знања): 
По успјешном завршетку овог курса студенти ће бити детаљно упознати с предметом проучавања 

лингвостилистике. Биће оспособљени да препознају стилематичност и стилогеност језичких јединица на свим 

нивоима, укључујући ниво текста. Моћи ће притом да одреде и функционалностилску маркираност неких 

језичких јединица. Стећи ће увид у нове лингвостилистичке приступе најважнијим тропима – метафори, 

метонимији и синегдохи. Биће упознати и с предметом проучавања новијих стилистичких праваца – 

прагматичке и когнитивне стилистике.  

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

Мр Горан Милашин, виши асистент 

Методe наставе и савладавања градива:  
Предавање ex cathedra, допуњено дијалогом са студентима и радом на тексту. 

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. 

Основи лингвостилистике. Аспекти стилеме: стилематичност и стилогеност. 

Фоностилистика (1): експресивна вриједност гласова. 

Фоностилистика (2): ритам, интонација, акценат и дикција. 

Фоностилистика (3): фонометаплазме. 

Графостилистика. 

Морфостилистика. 

Лексикостилистика. 

Семантостилистика. 

Метафора.  

Метонимија и синегдоха. 

Синтаксостилистика (1): функционалностилска маркираност језичких јединица 

на синтаксичком нивоу. 

Синтаксостилистика (2): поступци експресивне синтаксе. 

Стилистика текста. 

Основи прагматичке стилистике. 

Основи когнитивне стилистике. 

Оптерећење студента на предмету: 

Недjељно: 2 часа предавања + 2 часа вјежби У семестру: 30 часова предавања + 30 часова вјежби 

Литература:  

Антош, Антица (1974). Основе лингвистичке стилистике. Загреб: Школска књига. 

Багић, Крешимир (2012). Рјечник стилских фигура. Загреб: Школска књига. 

Вуковић, Ново (2000). Путеви стилистичке идеје. Подгорица – Никшић: Универзитет Црне Горе – 

Јасен. 

Дибоа, Жак и др. (1986). Общая риторика. Перевод с французского языка Е. Э. Разлоговой и Б. П. 

Нарумова. Москва: Прогресс. 



Зима, Лука (1988). Фигуре у нашем народном пјесништву с њиховом теоријом (претисак изд. ЈАЗУ 

из 1880). Загреб: Глобус. 

Jeffries, Lesley, Dan McIntyre (2010). Stylistics. Cambridge: Cambridge University Press. 

Катнић Бакаршић, Марина (2001). Стилистика. Сарајево: Љиљан / Научна и универзитетска књига. 

Кликовац, Душка (2004). Метафоре у мишљењу и језику. Београд: Библиотека ХХ век / Чигоја 

штампа – Књижара Круг. 

Ковачевић, Милош (20003). Ковачевић, Милош. Стилистика и граматика стилских фигура. 

Крагујевац: Кантакузин (или неко друго издање). 

Симић, Радоје (20102). Стилистика српског језика I: Увод. Фоностилистика. Београд: Научно 

друштво за неговање и проучавање српског језика – Јасен. 

Ћорац, Милорад (1974). Стилистика српскохрватског књижевног језика. Београд: Научна књига. 

Облици провјере знања и оцјењивање: 

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

20% први колоквијум (20 бодова максимално) 

20% други колоквијум (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 

 

 

 

 

 
 


