
 Назив 

предмета: 
Старословенски језик 1 

Шифра предмета Статус предмета Семестар Број ECTS кредита Фонд часова 

? обавезни први 4 2+2 

 

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

 

Условљеност другим предметима: 
нема 

Циљеви изучавања предмета: Овладавање најважнијим гласовним промјенама у прасловенском језику, културно-

историјским оквирима настанка словенске писмености, фонолошким системом старословенског језика и 

старословенском деклинацијом. Учење читања и превода одломака Јеванђеља на савремени српски језик. 
 

Име и презиме наставника и сарадника: 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 
 

Припрема и упис семестра 
 
1. Историјски оквири настанка старословенског језика. Живот и дјело Ћирила и Методија.                                                                                                                  
2. Прва словенска писма: ћирилица и глагољица. Глагољски и ћирилски правопис. 
3. Канонски споменици. Дијалекатска основица старословенског. Утицај грчког језика. 
4. Фонолошки систем раног и позног прасловенског. Закон отвореног слога. 
5. Унутарслоговни синхармонизам. Преглас. 

6. Прва палатализација и њени трагови у деклинацији и конјугацији.  
7. Друга палатализација. Трећа палатализација 
8. Општесловенско старо јотовање и његови трагови у старословенској конјугацији и деклинацији. 
9. Вокалски и консонантски систем старословенског језика. Фонолошке промјене у старословенским 
споменицима: полугласници, контракција вокала. 
10. Колоквијум 
11. Морфолошки систем: структура, *о промјена 
12. *jo промјена, *a/ja промјена 

13. *i промјена мушког и женског рода 
14. Преглед непродуктивних именичких промјена: сугласничке основе мушког, женског и средњег рода. 
15. Основе на * ŭ *ū и њихова судбина у историјском развоју српског језика 

Оптерећење студеnта на предмету: 

Недjељно 
 

                  2+2 

У семестру 
  
30+30 

 
 

Студенти су обавезни да похађају наставу и вјежбе. 

Обавезна литература: 

Јасмина Грковић-Мејџор, Настанак и рана историја словенске писмености, Летопис Матице српске, октобар 2006, 723-

733. 
Светозар Николић, Старословенски језик, Београд: Требник 2001 (или неко друго издање). 

Облици провјере знања и оцјењивање: 
присуство и активност: 10 
колоквијуми: 40 

усмени испит: 50 
 
 

-   

Посебна назнака за предмет:  

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

Напомена: 
 

 
 
 
 

 

 


