
Табела 5.2. Спецификација предмета Основи грчке и латинске лингвистике 
Студијски програм: ОАС класичних наука 

Назив предмета: Основи грчке и латинске лингвистике 

Наставник/наставници: доц. др др Орсат Лигорио, проф. др Војин Недељковић 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: одслушан предмет Основи историје језика и положени испити из Грчког језика I и Латинског 

језика 1 I на ОАС класичних наука. 

Циљ предмета Предмет има за циљ да се студенти упознају с појмовима, поставкама и чињеницама које су 

предуслов за изучавање грчке и латинске историјске граматике (у 5–6. семестру основних студија 

класичних наука). 

Исход предмета Студент ће бити у стању да с разумевањем приступи грчком и латинском језику као 

предметима специјалних грана науке о језику. 

Садржај предмета 

Теоријска настава. 1. Историја грчког (периодизација, главне развојне црте). — 2. Грчки дијалекти и 

критеријуми њихове поделе; дијалекатска миксоглотија; постанак којне и даља историја грчке којне. — 

3. Грчко језичко питање; диглосија у историји грчког језика. — 4. Језичка слика старе Италије. — 5. 

Историја латинског (периодизација, главне развојне црте). — 6. Проблем латинских варијетета; од 

латинског до романског. — 7. Латински као средњовековни »отачки језик«; латински у контексту 

ранонововековног хуманизма. — 8. Грчка писма пре алфабета; историја алфабета.— 9. Порекло латинице; 

историја латинице. — 10. Изговор грчког језика: традиција и реституција. — 11. Изговор латинског језика: 

традиција и реституција. — 12. Међусобни утицај грчког и латинског у разним периодима. 

Практична настава. На вежбањима се практично илуструју и утврђују главне поставке и упућује на 

конкретна решења питања изнесених на предавањима. 
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Број часова активне наставе Теоријска настава: 30 Практична настава: 30 

Методе извођења наставе предавања и вежбе. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 15 писмени испит  

практична настава 20 усмени испит 65 

колоквијум-и    

семинар-и    

 
 


