
 Назив 
предмета: 

Српска књижевност и српски филолошки програм  

Шифра предмета Статус предмета Семестар Број ECTS кредита Фонд часова 

 изборни   2+0 

 

Студијски програми за које се организује: Српски језик и књижевност и Руски и српски језик и књижевност 
 

Условљеност другим предметима: нема 
 

Циљеви изучавања предмета: Упознавање студената са идентитетом  и статусом српског језика (а тиме и са историјским 
чињеницама) од времена прве српске писмености па све до данашњих дана. Овладавање датим филолошким чињеницама, подацима, 
и парадигмама које су српски језик пратиле кроз његов историјски развој. Спознање данашњег статуса и идентитета српског језика.   
 

Име и презиме наставника: доц. др Зорица Никитовић 
 

Методe наставе и савладавања градива: Mонолошка, дијалошка, метода рада на тексту. 
 

Садржај предмета: 

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 
 

Основне  упуте за полагање испита, наставни програм, литература.  
 

1. Писмо и правопис српских споменика 12. и 13. вијека. 
(Правопис најстаријих српских споменика у свјетлу терминологије: раски, ресавски, босанско хумски, 
Најстарији српски споменици и правописне  тенденције, О правописним и  тенденцијама у 12. и 13. вијеку 
на основу представљење споменичке грађе, Мирослављево јеванђеље) 

2. Историјски континуитет ћирилице на просторима српске писмености (настанак и именовање 
ћирилице, о писменима, Вукова реформа ћирилице, подривање ћирилице у прошлости (19. в. нпр ), статус 
ћирилице данас) 
3. Историјски континуитет латинице на просторима српске писмености (реформе латинице) 
4. Средњевјековно језичко насљеђе Босне и Херцеговине  (диглосија у српској писмености: 
српскословенски језик и старосрпски језик, одлике и једног и другог стила на примјерима средњовјековних 
језичких споменика, Повеља Кулина Бана). 
5. Филолошка мисао Милана Решетара (језик дубровачке поезије, језик дубровачке прозе, говор 

Дубровника и полемике М. Решетара са његовим савременицима у вези са говором и језиком Дубровника) 
6. Вукова филолошка парадигма (друштвено-историјски контекст и концепције књижевног језика) 
7. Вукова филолошка парадигма (основица српског књижевног језика, нарјечја, норма, стандардизација…) 
8. Из српске филолошке традиције (Д. Обрадовић, Гај, Колар, Шафарик, Јагић, Лаза Костић, С. 
Новаковић) 
9. Српски језик након Вука; двије идеје југословенства (српска и хрватска);  (Љ. Стојановић, А. Белић, 
Новосадски књижевни договор) 
10. Идентитет и  статус српског језика у Хрватској и Црној Гори (историјскојезичка скица Хрватске и 

Црне Горе, име језика,  српски језик у огледалу политике, стандардизација и нормирање) 
11. Идентитет и статус српског језика у БиХ (историјскојезичка слика Босне и актуелне језичке прилике у 
БиХ) 
12. Србистика на почетку 21. вијека, Србистика – темељ идентитета, духовног и националног 
13. Излагање студентских семинарских радова и дискусија 
14. Излагање студентских семинарских радова и дискусија  
15. Излагање студентских семинарских радова и дискусија  

 

Оптерећење студеnата на предмету: 

Недjељно 
 

                  1+2 

У семестру 
  
      45  
 
 

Студенти су обавезни да похађају наставу и вјежбе. 

Обавезна литература: 
1. Јелица Стојановић, Путевима српског језика и ћирилице, Никшић 2011. 
2. Милош Ковачевић, Српски језик и српски језици, СКЗ-БИГЗ, 2003. 
3. Милош Ковачевић, У одбрану језика српскога и даље, Требник, Београд 1999. 
4. Радмило Маројевић, Ћирилица на раскршћу векова, Горњи Милановац 1991. 
5. Радмило Маројевић, Српски језик данас, ЗИПС Београд, 2000. 



6. Петар Милосављевић, Српски филолошки програм, Требник Београд, 2000.  
7. Петар Милосављевић, Срби и њихов језик, Београд 2002. 
8. Петар Милосављевић, Српска писма, Бесједа 2006. 
9.  

 
 

Облици провјере знања и оцјењивање: 
 тест и семинарски рад 
 

-   

Посебна назнака за предмет:  

Име и презиме наставника који је припремио податке: доц. др Зорица Никитовић  

Напомена: 
 

 
 

 
 

 

 

 


