ИСТОРИЈА ГРЧКОГ ЈЕЗИКА 4
АКАДЕМСКА 2016/2017. ГОДИНА
ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Тип предмета

теоријско-методолошки

Одговорни наставник

др Милена Јовановић, редовни професор

Наставу изводи

др Дејан Џелебџић, научни сарадник

Трајање курса

1 семестар
За групу 28

Статус предмета

обавезни
За остале студијске групе
изборни

Семестар у ком се настава

летњи

изводи
Недељни фонд часова:

Предавања

2

Вежбе

0

Број ЕСПБ

3 (три)

Предуслов за слушање курса

одслушан курс Историја грчког језиика 3

Предуслов за полагање испита

положен курс Историја грчког језиика 3, редовно
похађање наставе (најмање 50% од укупног броја
часова).
САДРЖАЈ КУРСА

Садржај
предмета
(теоријска и
практична
настава)
Циљ
предмета

Исход
предмета

Развој грчког језика у периоду туркократије. Формирање новогрчких
дијалеката. Језичко питање и формирање новогрчког језичког стандарда.
Током практичне наставе у петом семестру користе се лакши текстови,
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 се упознати са детаљима поствизантијске историје грчког
језика, затеченим стањем морфосинтактичког система „средњег“ регистра
(тј. поствизантијске којне), његовом стабилизацијом (и првим покушајима
граматичког нормирања) у периоду туркократије.
Студент ће стећи представу о географском распореду и основним
лингвистичким карактеристикама новогрчких дијалеката, посебно оних који
су изградили сопствене књижевне идиоме (кипарски, критски). Најзад,
добиће широк историјски увид у модерну историју „Језичког питања“,

Обавезе
студената

повезујући га са својим досадашњим знањима о античким изворима,
средњовековној и нововековној историји грчке диглосије.
Студент мора бити спреман за час и мора имати са собом обавезну
литературу.

Лекарска

оправдања

потребно

је

донети

искључиво

координатору у термину консултација. Студенти који су у радном односу
треба да обавесте о томе Катедру писменим путем, током прве радне недеље
у летњем семестру (20.02-25.02.2017).

Обавезна
литература
Препоручена
литература

ЛИТЕРАТУРА
Браунинг, Р. (2005), Средњовековни и савремени грчки језик, Карпос, 198
Tonnet, H. (2005), Ιστορια της νεας ελληνικης γλωσσας. Η διαµορφωση της,
Αθήνα
Horrocks, G., Greek: A History of the Language and its Speakers, Chichester:
Wiley-Blackwell, 2010[2]. Pp. XX + 505. ISBN 978-1-40513415-6

