Назив предмета:

Шифра предмета
Статус предмета
Семестар Број ECTS кредита
Фонд часова
12СУГСЈ2
О
VI
5
3+1
Студијски програми за које се организује: Српски језик и књижевност (први циклус)
Условљеност другим предметима:
Положена Упоредна граматика словенских језика 1
Циљеви изучавања предмета:
Истицање спецификума генезе морфолошког система прасловенског језика и његовог развитка у словенским
језицима. Стицање увида у активне језичке процесе и поријекло промјена, као и општу динамику и
интензитет развоја и мјењања прасловенског језика. Праћење језичких појава са становишта унутрашњих
законитости језичког развитка именичког и глаголског система. Представљање теоријских знања о
морфологији и њеном појмовно-категоријалном апарату, о морфемској творби ријечи и њеном појмовнокатегоријалном апарату, као и о антропонимским категоријама у словенским језицима.

Исходи/резултати учења (стечена знања):
Овладавање морфолошким системом и граматичким категоријама прасловенског језика и њиховим развојем
у словенским језицима. Разумијевање језика као скупа језичких факата. Посједовање развијених теоријских и
компетенција у домену облика ријечи, морфемске творбе ријечи и антропонимских категорија као и пратећих
апликативних способности непосредног опсервирања и анализе релевантних појава и елемената на
конкретној историјскојезичкој грађи уз помоћ објективних истраживачких метода и техника. Оспособљеност
за примјену стечених знања и умјења у настави српског језика.

Име и презиме наставника и сарадника: Проф. др Зорица Никитовић
Методe наставе и савладавања градива:
Теоријско-спознајна, компаративно-историјска.

Садржај предмета:
Припр. недјеља
- Упоредна морфологија словенских језика. Врсте ријечи. Три историјске подјеле ријечи
I недjеља
на врсте. Деклинација. Конјугација. Компарација. Граматичке категорије.
II недjеља
III недjеља
IV недjеља
V недjеља
VI недjеља
VII недjеља
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV

недjеља
недjеља
недjеља
недjеља
недjеља
недjеља
недjеља
недjеља

Недjељно: 3+1

- Категорија броја (у прасловенском и савременом српском и руском). Губљење дуала.
Формирање паукала. Придјеви као врста ријечи. Посесиви. Формирање категорије
придјевског вида. Именице као врста ријечи.
- Именичка деклинација: Н јд.; Г јд.; Д јд.,
- А. јд. В. јд., Н мн., Г. мн., Д. мн., А мн.,
- И мн., Л. мн., Н-А-В двојине; Г-Л дв-, Д-И дв.
- Главне промене у деклинацији именица у словенским језицима: губљење двојине у
већини словенских језика), смањивање броја деклинација (губљење непродуктивних
именичких врста).
Антропонимске категорије. Лична имена.
- Словенски патроними и настанак презимена.
- Структура глаголског система у прасловенском (глаголска времена и начини)
- Прасловенски презент
- Типови аориста у прасловенском
- Глаголски начини у прасловенском: императив и потенцијал. Инфинитив и супин.
- Партиципи и њихове синтаксичке функције.
- Главне промене у глаголском систему у словенским језицима: промене у наставцима
презента и аориста; губљење асигматског аориста и супина у свим језицима; судбина
аориста и имперфекта у словенским језицима; разлике у наставцима инфинитива.
- Морфемика. Морфолошка, морфемска и творбена структура ријечи. Суфикс, префикс,
постфикс, интерфикс као морфеме. Суфиксација, префиксација и слагање као начини
морфемске творбе; префиксално-суфиксална и сложено-суфиксална творба.

Оптерећење студента на предмету:
У семестру: 45+15

Литература:
Радосав Бошковић, Упоредна граматика словенских језика, Београд, Требник 2000.

Облици провјере знања и оцјењивање:
Теоријска настава (похађање): 10 бодова
Практична настава (активност): 15 бодова
Колоквијум: 15 бодова
Теоријски дио (усмени): 60 бодова.
Посебна назнака за предмет:
Студент је дужан да похађа наставу (предавања) и извршава предиспитне обавезе и потом приступи
завршном испиту.

Име и презиме наставника који је припремио податке: Проф. др Зорица Никитовић

