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ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Тип предмета

теоријско-методолошки

Одговорни наставник

др Милена Јовановић, редовни професор

Наставу изводи

др Дејан Џелебџић, научни сарадник

Трајање курса

1 семестар
За групу 28

Статус предмета

обавезaн
За остале студијске групе
изборaн

Семестар у ком се настава

летњи

изводи
Недељни фонд часова:

Предавања

1

Вежбе

1

Број ЕСПБ

3 (три)

Предуслов за слушање курса

одслушан курс Историја грчког језиика 1

Предуслов за полагање испита

положен курс Историја грчког језиика 1, редовно
похађање наставе (најмање 50% од укупног броја
часова).
САДРЖАЈ КУРСА

Садржај
предмета
(теоријска и
практична
настава)

Развој грчког језика у хеленистичко и римско доба. У датом раздобљу
говорни грчки језик трпи корените промене, и то: у домену фонетике (нпр.
поједностављивање вокаласког система и коренита промена изговора),
систему именских речи (нпр. почетак постепеног преласка речи из атематске
у тематску α или ο деклинацију и слабљење датива), глаголском систему
(нпр. губљење медијалног стања и мешање појединих времена), лексици
(увођење нових речи, било грчког било страног порекла) и синтакси. Да би
студент ове појаве уочио на вежбама се највише читају египатски папируси,
а потом и књижевни текстови писани на којни (нпр. Нови завет и
Септуагинта). С друге стране, студенту се указује на врло снажну
тенденцију вештачког одржавања старих језичких образаца у књижевним
текстовима, што води стварању диглосије.

Циљ
предмета

Исход
предмета
Обавезе
студената

Студент пре свега треба да разуме да је трансформација грчког језика од
његовог класичног до новогрчког облика започета већ у хеленистичко и
римско доба, као и то да су већ у то доба велике промене у говорном језику
и изразити језички конзервативизам учених људи створили услове за појаву
диглосије.
Студент је оспособљен да у текстовима самостално препозна основне
промене које су се у грчком језику одвијале у хеленистичко и римско доба и
добро је припремљен за изучавање грчког језика у византисјко доба.
Студент мора бити спреман за час и мора имати са собом обавезну
литературу.

Лекарска

оправдања

потребно

је

донети

искључиво

координатору у термину консултација. Студенти који су у радном односу
треба да обавесте о томе Катедру писменим путем, током прве радне недеље
у летњем семестру (20.02-25.02.2017).
Обавезна
литература

Препоручена
литература
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