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Студијски програм: Српски језик и књижевност 
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Пун назив предмета КЊИЖЕВНИ ЈЕЗИЦИЦ КОД СРБА 

Катедра  Катедра за србистику- Филозофски факултет Пале 

Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS 

СЈ4-8/1 изборни IV 2 

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 0 0 42 0 0 1,4 

укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)  
30h 

укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)  
42h 

Укупно оптерећење предмета (наставно + студентско):  
72h сати семестрално 

Исходи учења 

 
Савладавањем овог предмета студент ће моћи/ бити оспособљен да: 

1. развије свијест о значају развоја писмености и књижевног језика код Срба 
2. изврши графијску и  ортографску анализу текстова дипломатичке и црквене грађе 

(српскословенског, рускословенског, славеносрпског језика) 
3. изврши фонетску и морфолошку анализу текстова дипломатичке и црквене грађе 

(српскословенског, рускословенског, славеносрпског језика) 
4. изврши синтаксичку анализу текстова дипломатичке и црквене грађе (српскословенског, 

рускословенског, славеносрпског језика) 
5. разумије развој српског језика прије и послије Вука Стефановића Караџића, те данашњи 

статус и положај српског језика.  
 

Условљеност Нема услова за слушање и полагање предмета 

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

Садржај 
предмета по 
седмицама 

1.Старословенски језик – први  писани или књижевни језик свих Словена. 
2.Развитак књижевних језика код Срба у свјетлу историјских и друштвених околности у којима су се 
они развијали у епохама од почетака до 19. вијека. 
3. Српска редакција старословенског језика (српскословенски) – познавање графије, ортографије и 
језика старих текстова.  
4. Мирослављево јеванђеље, Вуканово, Чајничко јеванђеље – графијске, ортографске и језичке 
карактеристике. 
5. Душанов законик – графијске, ортографске и језичке карактеристике. 
6. Средњовјековне српске повеље (Повеља бана Кулина, повеље Твртка I Котроманића, краља 
Дабише ...) 
7. Писано стваралаштво на српском народном језику до половине 18. вијека (жанрови,писма, 
законици, тестаменти, повеље). 
8. Дубровачки књижевни језик. 
9. Рускословенски језик и  употреба код Срба (Велика сеоба Срба) 
10. Руски књижевни језик и употреба код Срба 
11.Славеносрпски језик –  (настанак и еволуција, фонетски систем, граматички систем, лексичке и 
синтаксичке карактеристике). 
12. Јован Рајић и Захарије Орфелин 
13. Зачеци српских функционалних стилова 
14. Вук Стефановић Караџић и реформа језика, писма и правописа. 
15. Развој вуковског језика у 19. вијеку, послије Вукове смрти. 

Обавезна литература  

                                                           
 



Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

 Толстој, Н. И. Студије и чланци из српског књижевног језика 2004  

Драгојловић, Д. 
Историја српске књижевности у средњовјековној 
босанској држави 

1997  

Ивић, П. Преглед историје српског језика 1998  

Ковачевић, М. Српски језик и српски језици 2003  

Допунска литература 

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

Бараћ, Д. Општа историја писма 2004  

Деретић, Ј. Културна историја Срба 2001  

Младеновић, А. Славеносрпски језик 1989  

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 % 
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