
 Назив 
предмета:                     Увод у  лингвистику 2 

Шифра предмета Статус предмета Семестар Број ECTS кредита Фонд часова 
 обавезни II 2          2+0 

 
Студијски програми за које се организује:  Француски језик и књижевност  
 
Условљеност другим предметима: Положен испит из предмета Увод у  лингвистику 1 
 
Циљеви изучавања предмета: Упознавање са развитком лингвистике као науке и важнијим лингвистичким школама и правцима. 
 
Име и презиме наставника и сарадника: др Милан Драгичевић, редовни професор  
 
Методe наставе и савладавања градива: Предавања,  колоквијум и завршни испит 
 
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 
 
          О језичким испитивањима до краја 18. вијека. Антички свијет (Индија, Кина, Грчка, 
Рим). Раздобље од Римљана до краја ренесансе. Период од ренесансе до краја 18. вијека (укупно: 
6 часова) 
          Важнији смјерови језичких испитивања у 19. вијеку. Компаративисти, учење Вилхелма 
фон Хумболта, теорија биолошког натурализма, младограматичари (укупно: 10 часова). 
          О неким лингвистичким правцима у 20. вијеку. Неструктурална лингвистика 
(прогресивне славистичке школе, школа географске или ареалне лингвистике). Структурална 
лингвистика (о учењу Фердинанда де Сосира, женевска школа, прашки кружок, копенхашка 
школа). Школе америчке лингвистике (дескриптивна и антрополошка лингвистика, 
трансформативно-генеративни приступ проучавању језика). Напомене о неким савременим 
размишљањима о језику (укупно: 14 часова). 
                                                                                                                

 
Недjељно 

 
                        2 часа предавања  

У семестру 
  
                                       30 часова предавања  
 
 

Студенти су обавезни да похађају наставу и вјежбе. 
Обавезна литература: 
1. M.  Ivić, Pravci u lingvistici, Beograd, Ljubljana... 
2. R. Simeon, Enciklopedijski rječnik lingvističkih naziva, I-II, Zagreb, 1969. 
3. O. Dikro – C. Todorov, Enciklopedijski rečnik nauka o jeziku, I-II, Prosveta, beograd, 1987. 
4. D. Kristal, Enciklopedijski rečnik moderne lingvistike, Beograd, 1988. 
Облици провјере знања и оцјењивање: 
   - присуство настави и колоквијум (максимално до 50 бодова) 
   - завршни испит (до 50 бодова) 
-   
Посебна назнака за предмет:  
Име и презиме наставника који је припремио податке: проф. др Милан Драгичевић 
Напомена: 
 

 


