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укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)
60h
90h
Укупно оптерећење предмета (наставно + студентско):
150h семестрално
Савладавањем овог предмета студент ће моћи/ бити оспособљен да:
1. репродукује знање о општим типовима норме и њиховим карактеристикама;
Исходи учења
2. анализира језичке чињенице са нормативног аспекта;
3. примјењује стандарднојезичке форме српског језика;
4. уочи и отклони нормативне грешке на свим нивоима језичке структуре.
Условљеност
Нема услова за пријављивање и слушање предмета.
Наставне методе Предавања, вјежбе. Учење и израда домаћих задатака и семинарских радова. Консултације.
1. Предмет изучавања. Органски и неоргански идиоми.Стандардни језик као неоргански идиом.
2. Фазе стандардизације.Однос стандардни и књижевни језик (језик књижевности).
3. Особине стандардног језика: полифункционалност, аутономност, еластична стабилност и
нормираност.
4. Критеријуми нормативности: системност, проширеност у употрeби, језичко осјећање.
5. Критеријуми нормативности: јасност, економичност, љепота, континуитет.
6. Историјат норме српског језика. Српски књижевни језици предвуковског периода.
Садржај
7. Норма од Вука до данас.
предмета по
8. Општи типови норме и њихове карактеристике: системска, функционална и стилистичка норма.
седмицама
9. Општејезичка норма и њене подврсте: ортографска норма.
10. Општејезичка норма и њене подврсте: ортоепска норма.
11. Општејезичка норма и њене подврсте: лексичка и граматичка (морфолошко-творбена).
12. Општејезичка норма и њене подврсте: граматичка (синтаксичко-семантичка).
13. Норма и језичка култура.
14. Најчешће нормативне грешке – на свим нивоима језичке структуре
15. Припрема за завршни испит.
Обавезна литература
Аутор/ и
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Пешикан, М. Јерковић, Ј.
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Радовановић, М.
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