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за групу 28 положен курс Класични грчи језик 1
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Циљ
предмета

Упознавање с основним категоријама упоредне индоевропеистике.
Индоевропска језичка породица и место грчког језика. Индоевропски и
грчки фонолошки систем. Основне категорије индоевропског морфолошког
система. Индиевропска и грчка деклинација. Придеви, прилози, заменице,
бројеви. Током практичне наставе у петом семестру користе се једноставни
примери, погодни за самосталне вежбе трансформација и контрастирања на
основу оног што студенти познају и користе у српском језику и савременом
грчком (независно од нивоа компетенције).
Студент ће савладати основне категорије упоредне индоевропеистике, који
ће му омогућити да разуме позицију грчког језика у оквиру индоевропске
језичке породице и да грчке језичке феномене сагледава како у односу на
друге (класичне и живе) сродне језике, посебно словенске, одн. српски, тако
и у континуитету најшире дијахронијске перспективе (тј. у односу на
модерни грчки). Знања стечена на овом предмету користиће студенту да се
лакше прилагоди потребама и захтевима програма из предмета Историја
грчког језика 2.
Студент ће бити оспособљен да савлада основне појмове историјске

Исход
предмета

Обавезе
студената
Обавезна
литература
Препоручена
литература

фонологије и морфологије, примењујући их на знања из нормативне
граматике стечена у оквиру предмета Класични грчки језик – и то најпре у
области номиналне категорије класичног грчког (деклинација именица и
придева, компарација придева и прилога, заменице, бројеви).
Редовно похађање наставе.
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