
 

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
Филозофски факултет Пале 

 

Студијски програм: Руски и српски језик и књижевности 

I циклус студија I година студија 

Пун назив предмета СТАРОСЛОВЕНСКИ ЈЕЗИК 1 

Катедра  Катедра за србистику- Филозофски факултет Пале 

Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS 

РСЈ1-4 обавезан  I 6 

Наставник/ -ци др Биљана Самарџић, доцент 

Сарадник/ - ци - 

Фонд часова/ наставно оптерећење 
(седмично) 

Индивидуално оптерећење студента (у 
сатима семестрално) 

Коефицијент 
студентског 

оптерећења So1 

П АВ ЛВ П АВ ЛВ So 

2 2 0 42 42 0 1,4 

укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)  
60 h 

укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)  
84 h 

Укупно оптерећење предмета (наставно + студентско):  
144 h семестрално 

Исходи учења 

 
Савладавањем овог предмета студент ће моћи/ бити оспособљен да: 

1. чита и преводи глагољске старословенске споменике 
2. чита и преводи ћирилске старословенске споменике 
3. разумије развитак фонетског система првог књижевног језика свих Словена 
4. познаје старословенску лексику. 

Условљеност Нема услова за слушање и полагање предмета 

Наставне методе Предавања, бјежбања. Учење и израда домаћих задатака. Консултације. 

Садржај 
предмета по 
седмицама 

1.Настанак и значај старословенског језика (моравско-панонска мисија, центри словенске 
писмености послије Методијеве смрти, име старословенског језика). 
2.Старословенске азбуке – глагољица, ћирилица; сличности и разлике двају азбука и надредни 
знаци 
3. Вокалски систем старословенског језика. 
4. Полугласници. 
5. Јери, јат и назали. 
6. Редуковано И и ЈЕРИ. 
7. Вокално Р и Л и групе РА, ЛА, РЕ, ЛЕ (са јатом. 
8. Самогласници на почетку ријечи. 
9. Асимилација, дисимилација, контракција вокала. 
10. Сугласнички систем старословенског језика. 
11. Палатализација (општи појмови); прва регресивна палатализација. 
12. Друга регресивна и трећа прогресивна палатализација. 
13. Јотовање. 
14. Промјене у сугласничким групама (асимилација сугласника по звучности, губљење сугласника). 
15. Удвојени сугласници (геминате), уметање сугласника 

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) 

Јосип Хам Старословенска граматика 1970 
 
 

Снежана Вучковић 
Старословенски језик (приручник са вежбама за 
студенте србистике и славистике основних и мастер 
студија) 

2016  

                                                           
 



 
Све граматике старословенског језика на руском, 
бугарском и њемачком језику 

  

Обавезе, облици 
провјере знања и 
оцјењивање 

Врста евалуације рада студента Бодови Проценат 

Предиспитне обавезе 

присуство предавањима/ вјежбама 10 10% 

Семинари и реферати 20 20% 

                                                      колоквијум 10+10 20% 

                                                                                             Завршни испит 50 50% 

    

   

                                                                                    

   

УКУПНО 100 100 % 

Web страница  

Датум овјере  

 


