
 Назив 
предмета:  Италијанска диjалектологија 

Шифра предмета Статус предмета Семестар Број ECTS кредита Фонд часова 
 Изборни VIII 3 2 + 0 

 
Студијски програми за које се организује:  
Италијански језик и књижевност 
Условљеност другим предметима: 
Нема условљености другим предметима 
Циљеви изучавања предмета: 
Циљ овог предмета је упознавање студената са италијанскиом диалектологијом. 
.  
Име и презиме наставника и сарадника: 
доц. Франческа Ригети 
 
Методe наставе и савладавања градива:  
Предавања, колоквијуми, семинарски рад, консултације и испит.  
Садржај предмета: италијанска диалектологија 

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 
 
Увод у италијанску диалектологију 
Увод у италијанску диалектологију 
Језичка раслојеност 
Мјесна раслојеност 
Класна раслојеност 
Ситуациона раслојеност 
Тематска раслојеност 
Геосинонимија 
Геохомонимија 
Сјеверни регионални италијански језик 
Централни регионални италијански језик 
Јужни регионални италијански језик 
Класификација италијанских дијалеката 
Развој италијанских дијалеката 
Историја италијанских дијалеката 

Оптерећење студеnта на предмету: 
Недjељно 

 
2 часа предавања  

У семестру 
 

30 часова предавања  
 

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

1. Jack K. Chambers e Peter Trudgill (1987), La dialettologia, edizione italiana a cura di A. Varvaro, Bologna, Il Mulino. 
2. Manlio Cortelazzo (1969), Avviamento critico allo studio della dialettologia italiana. I: Problemi e metodi, Pisa, Pacini. 
3. Corrado Grassi et al. (1997), Fondamenti di dialettologia italiana, Roma-Bari, Laterza. 
4. Introduzione all’italiano contemporaneo. La variazione e gli usi (1993), a cura di A. A. Sobrero, Roma-Bari, Laterza. 
5. Gerhard Rohlfs (1937), La struttura linguistica dell’Italia, Leipzig, Keller. 

Облици провјере знања и оцјењивање: 
10% присуство и  рад на часу и семинарски рад (10 бодова 
максимално) 
20% 1. колоквијум (20 бодова максимално) 
20% 2. колоквијум (20 бодова максимално) 
50% завршни испит (50 бодова максимално) 

Студети који нису положили колоквијуме: 
10% присуство и рад на часу и семинарски рад  (10 бодова 
максимално) 
40% интегрални писмени испит (40 бодова максимално) 
50% завршни испит (50 бодова максимално)  

Закључна оцјена представља збир свих претходно наведених облика провјере знања. 
Посебна назнака за предмет: Потпуније информације о предмету и методу рада студенти добијају на почетку курса и на 
консултацијама 
Име и презиме наставника који је припремио податке: Francesca Righetti 
Напомена: 

 


