УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ
Филозофски факултет Пале
Студијски програм: Историја
Пун назив предмета
Катедра

I циклус студија
II година студија
СТАРОСЛОВЕНСКИ ЈЕЗИК I
Катедра за србистику-Филозофски факултет Пале
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1, 4
укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)
укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)
45 h
63 h
Укупно оптерећење предмета (наставно + студентско):
108 h семестрално
Савладавањем овог предмета студент ће моћи/ бити оспособљен да:
1. чита и преводи глагољске и ћирилске старословенске споменике
2. разумије развитак фонетског система првог књижевног језика свих Словена
Исходи учења
3. познаје старословенску лексику
4. разумије развитак морфолошког система првог књижевног језика из 9. вијека.
Фонд часова/ наставно оптерећење
(седмично)

Условљеност
Наставне методе

Индивидуално оптерећење студента (у
сатима семестрално)

Нема услова за слушање и полагање предмета
Предавања, бјежбања. Учење и израда домаћих задатака. Консултације.
1. Старословенске азбуке – глагољица, ћирилица и надредни знаци.
2. Вокалски систем старословенског језика – самогласници: класификација, изговор, употреба у
споменицима и промјене; полугласници: слаб и јак положај, вокализација, губљење и међусобно
мијешање.
3.Сугласнички систем старословенског језика – класификација, изговор, употреба у споменицима.
4. Палатализације – прва регресивна, друга регресивна и трећа прогресивна палатализација.
5. Јотовање – мијењање појединих група примарних сугласника у вези са ј.
6. Морфологија – основни појмови: деклинација и конјугација, именичке основе.
7. Промјена именица мушког рода по основама.
Садржај
8. Промјена именица женског рода по основама.
предмета по
9. Промјена именица средњег рода по основама.
седмицама
10. Замјенице – личне замјенице за 1. и 2. лице, повратна замјеница, анафорска или лична
замјеница за 3. лице, тврда и мека варијанта замјеничке деклинације.
11. Придјеви – неодређени вид (именичка промјена), одређени вид (сложена придјевска промјена),
компарација придјева.
12. Систем глаголских облика – прости и сложени глаголски облици, глаголске основе: врсте
презентских и глаголских основа, лични наставци.
13. Презент и императив – грађење и промјена по појединим врстама презентске основе.
14. Аорист и имперфекат – грађење и промјена.
15. Партиципи – партицип презента актива и пасива, партицип претерита актива и пасива, партицип
перфекта.
Обавезна литература
Аутор/ и
Назив публикације, издавач
Година
Странице (од-до)
Николић, С.
Старословенски језик I-II
1981
Ђорђић, П.
Старословенски језик
1975
Допунска литература
Аутор/ и
Назив публикације, издавач
Година
Странице (од-до)

Хам, Ј.

Обавезе, облици
провјере знања и
оцјењивање

Web страница
Датум овјере

Старословенска граматика
1970
Све граматике старословенског језика на руском,
бугарском и њемачком језику
Врста евалуације рада студента
Предиспитне обавезе
присуство предавањима/ вјежбама
Семинари и реферати
колоквијум
Завршни испит
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