
Табела 5.1. Спецификација предмета Класични језици у контакту 
 

Студијски програм: ДАС класичних наука 
Назив предмета: Класични језици у контакту 
Наставник/наставници: проф. др Александар Лома, проф. др Војин Недељковић 
Статус предмета: изборан 
Број ЕСПБ: 10 
Услов: нема. 
Циљ предмета Сагледавање историјског развоја класичних језика са становишта њихових узајамних 
контаката и веза са другим језицима. 
Исход предмета Студент ће умети да тумачи изворе с обзиром на међусобни утицај двају класичних језика 
у разним фазама њиховог историјског развоја, као и на утицај грчког и латинског на друге језике и других 
језика на њих у разним периодима историје. 
Садржај предмета 
Теоријска настава.1. Трагови супстрата у грчком језику. — 2. Језички аспект грчке експанзије на 
Медитерану. — 3. Удео позајмљеница у лексици класичног грчког. — 4. Језичка ситуација у 
хеленистичком свету; језички аспект јудеохеленизма. — 5. Етрурски у латинском: трагови утицаја. — 6. 
Језички аспект грчког формативног утицаја на римску културу; специјалне области грчког утицаја: 
технички жаргони. — 7. Римска држава, право и војска као извориште језичке конкуренције и 
интерференције. — 8. Подручја интензивног језичког контакта: југ Италије, римска Африка, Египат, 
источни Медитеран. — 9. Библијски преводи као поприште језичке интерференције. — 10. Питање позне 
експанзије латинског на Истоку. — 11. »Отачки« и ромејски: језици у Источном царству V–VII в. — 12. 
»Римски« и германски: језици на суб-римском Западу. 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 75 Практична настава: 0 
Методе извођења наставе  
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 30 писмени испит  
практична настава  усмени испит 70 
колоквијум-и    
семинар-и    

 


