
 Назив 
предмета: ВУЛГАРНИ ЛАТИНИТЕТ 

Шифра предмета Статус предмета Семестар Број ECTS кредита Фонд часова 
 изборни пети 2 1П 1В 

 
Студијски програми за које се организује: ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ И ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК 
 
Условљеност другим предметима: Положен испит из предмета Латински језик 4. 
 
Циљеви изучавања предмета: Циљ наставног процеса предмета Вулгарни латинитет јесте да студенти упознају најважније 
карактеристике морфосинтаксе и лексике вулгарног (говорног) латинског језика и да кроз анализу одабраних латинских текстова 
стекну знања помоћу којих би лакше разумјели историјски развој романских језика. 
 
Исходи / резултати учења (стечена знања): Студенти усвајају знања о основним карактеристикама вулгарног латинитета, говорног 
језика Римског царства, који је представљао темељ и исходиште каснијег развоја романских језика.  
 
Име и презиме наставника и сарадника: доц. др Слободанка Пртија 
 
Методe наставе и савладавања градива: Програм наставног предмета биће оствариван кроз предавања, вјежбања, консултације, 
семинарске радове.  
 
Садржај предмета: Кроз предавања и вјежбе из предмета Вулгарни латинитет студенти бивају упознати с појмом, дефиницијом и 
временским ограничењем вулгарног латинитета, те са гласовним, морфосинтактичким и лексичким карактеристикама вулгарног 
латинског језика. Ове карактеристичне гласовне, морфосинтактичке и лексичке облике студенти распознавају и анализирају у 
одабраним текстовима, који су сачувани као извори за проучавање вулгарног латинитета. 
 

Припремна недјеља 
 

I      недjеља 
II     недjеља 
III    недjеља 
IV    недjеља 
V     недjеља 
VI    недjеља 
VII   недjеља 

    VIII    недjеља 
IX     недjеља 
X      недjеља 
XI     недjеља 
XII    недjеља 
XIII   недjеља 
XIV   недjеља 
XV    недjеља 
 

Припрема и упис семестра 
 
Уводни час; вулгарни латинитет: појам, дефиниција, временско ограничење  
Јединство и/или диференцијација вулгарног латинског језика; однос према романским језицима 
Фонолошка обиљежја вулгарног латинитета: вокализам 
Фонолошка обиљежја вулгарног латинитета: консонантизам 
Морфолошка обиљежја вулгарног латинитета: именице и придјеви 
Морфолошка обиљежја вулгарног латинитета: замјенице, приједлози и прилози 
Морфолошка обиљежја вулгарног латинитета: глаголи 
Синтактичка обиљежја вулгарног латинитета: синтакса падежа 
Синтактичка обиљежја вулгарног латинитета: синтакса падежа 
Синтактичка обиљежја вулгарног латинитета: синтакса глагола 
Синтактичка обиљежја вулгарног латинитета: синтакса реченица 
Синтактичка обиљежја вулгарног латинитета: синтакса реченица 
Лексичка обиљежја вулгарног латинитета: творба ријечи, промјене значења 
Лексичка обиљежја вулгарног латинитета: географска дистрибуција лексика 
Припрема и понављање за испит 

Оптерећење студеnта на предмету: 
Недjељно 

 
             1 час предавања + 1 час вјежби      

У семестру 
  

15 часова предавања + 15 часова вјежби 
 
 

Студенти су обавезни да похађају наставу и вјежбе. 
Обавезна литература: 

1. Tekavčić, Pavao, Uvod u vulgarni latinitet (s izborom tekstova), Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, 1970. 
2. Herman, Jozsef, Vulgar Latin, Pennsylvania: The Pennsylvania State University Press, 2000. (Прво издање: Le Latin vulgaire, Paris 

1967). 
3. Grandgent, C.H., An Introduction to Vulgar Latin, Boston: D.C. Heath & Co, 1907. 
4. Додатни материјали (биће дијељени током наставе). 

 
Допунска литература: 

1. Väänänen, Veikko, Introduction au latin vulgaire, Langres: Klincksieck, 2006. 
2. Glare, P.G.W., (ed.), Oxford Latin Dictionary, Oxford: Clarendon Press, 1982. 
3. Blaise, Albert, Dictionnaire latin-français des auteurs chrétiens, Turnhout 1962. 

 
Облици провјере знања и оцјењивање: 
Присуство и рад на часу (10 бодова максимално) 
1. колоквијум (20 бодова максимално) 



2. колоквијум (20 бодова максимално) 
Завршни испит (50 бодова максимално) 
Завршни испит се полаже усменом провјером знања путем граматичке и синтактичке анализе латинских текстова који су били 
превођени и анализирани током семестра. 
Закључна оцјена представља збир свих претходно наведених облика провјере знања. 
 
Посебна назнака за предмет:  
Име и презиме наставника који је припремио податке: доц. др Слободанка Пртија 
Напомена: 
 

 


