
 Назив 
предмета: 

Историја њемачког језика 

Шифра предмета Статус предмета Семестар Број ECTS кредита Фонд часова 

 обавезан VII 5 2 + 2 

 

Студијски програм за који се организује: Њемачки језик и књижевност 
 

Условљеност другим предметима: Нема. 
 

Циљеви изучавања предмета: Стицање информација о: предисторији њемачког језика, мјесту германског у оквиру индоевропске 
језичке заједнице, најранијим језичким потврдама за неки германски језик, издвајању њемачког из германске језичке заједнице и 
рефлексији индоевропских консонаната и вокала у германском. Затим упућивање студената у тумачење њемачких текстова из 
најстарије њемачке језичке епохе – из старовисокоњемачког језика. 
 

Исходи: По успјешном завршетку овог курса, студенти ће стећи знања о настанку њемачког језика и бити у стању да тумаче њемачке 
текстове из најстарије њемачке језичке епохе – из старовисокоњемачког. 

Име и презиме наставника и сарадника: др Смиља Срдић, редовни професор 
 

Методe наставе и савладавања градива: Предавања, вјежбе, консултације, самосталан рад 
 

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 
 

Припрема и упис семестра 
 
Индоевропска језичка заједница: подјела и основне карактеристике 
Германски језик: подјела германског у језичке огранке; новине у германским језицима у односу на 
индоевропски прајезик 
Најстарији језички споменици на неком од германских језика 
1. колоквијум 
Издвајање германског из индоевропске језичке заједнице 

1. помијерање гласова 
Вернеров закон 
2. помијерање гласова  
2. колоквијум 
Индоевропски консонанти у германском 
Индоевропске сонантске ликвиде и назали у германском 
Рефлекси индоевропског вокалног система у германском 
Периодизација њемачког језика 
Етимологија ријечи „deutsch“ 

Подјела њемачког језика на дијалекте 

Оптерећење студеnта на предмету: 

Недjељно 
 

2 часа предавања + 2 часа вјежби 

                   

У семестру 
  

30 часова предавања + 30 часова вјежби  

 

Студенти су обавезни да похађају наставу и вјежбе. 

 

Обавезна литература: 
Schmidt, Wilhelm (1996. ili neko kasnije izdanje): Geschichte der deutschen Sprache, Stuttgart 
Срдић, Смиља (2006): Das Hildebrandslied, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 
Stedje, Ingrid (1989):  Deutsche Sprache gestern und heute. München 

 

Облици провјере знања и оцјењивање: 
Предиспитне обавезе: активност у току предавања ( 10 бодова ) ; 2 колоквијума ( 40 бодова ) 
Завршни испит:           писмени испит ( 30 бодова ) ; усмени испит ( 20 бодова ) 

Посебна назнака за предмет:  

Име и презиме наставника који је припремио податке: др Смиља Срдић, редовни професор 

 


