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Настава на основним студијама

Упоредна граматика словенских језика
Упоредна граматика словенских језика је централна научна дисциплина славистике,
која обједињује дијахроно и синхроно проучавање словенских језика. Историју језика повезује с
лингвистичком географијом и дијалектологијом, разоткрива генетски и типолошки карактер
језичких промена у развоју појединих словенских језика.
У оквиру овога курса обрађене су: 1) основне одлике праслов. фонолошког развоја од
позног индоевропског до позног прасловенског; 2) типолошке (морфолошке) одлике праслов.
језика које укључују опис важнијих елемената именске и глаголске флексије, као и њихов развој
у словенским језицима.
Основна литература:
Р. Бошковић 2000 — Основи упоредне граматике словенских језика. Фонетика, морфологија,
грађење речи, «Требник», Београд.
П. Ивић 1991 — Изабрани огледи, I. О словенским језицима и дијалектима, «Просвета», Ниш.
32/2, 41-58.
Л. Лашкова 2010 — Историјска фонологија словенских језика (превели с бугарског Љ.
Јоксимовић и В. Станишић), Филолошки факултет, Београд 2010.
M. Mihaljević 2002 — Slavenska poredbena gramatika, 1. dio, Uvod i fonologija, «Školska knjiga»,
Zagreb.
The slavonic languages 1993 — The Slavonic languages. Ed. by B. Comrie and G. Corbett,
«Routledge», London & New York.

Упоредна граматика индоевропских језика
Упоредно-историјска индоевропеистика представља ону грану експланаторне
лингвистике која проучава језички развој индоевропских језика и етногенезу њихових носилаца.
Обогаћена структуралистичком апаратуром током XX века упоредна индоевропеистика је уз
помоћ лингвистичке типологије и лингвистичке географије објединила синхрони и дијахрони
приступ у реконструкцији језика и културе древних Индоевропљана.
Из садржаја: периодизација развоја упоредно-историјског проучавања индоевропских
језика; филолошки опис индоевропских језика; реконструкција праиндоевропског и позног
индоевропског граматичког система; дијалекатска подела индоевропских језика.
Основна литература:
E. Бенвенист 2002 — Речник индоевропских установа, «Издавачка књижарница Зорана
Стојановића», Сремски Карловци.
M. Kapović 2008 — Uvod u indoeuropsku lingvistiku, Matica hrvatska, Zagreb MMVIII.
М. Мајрхофер 2002 — Санскритска граматика, «Издавачка књижарница Зорана Стојановића»,
Сремски Карловци.
А. Мартине 1987 — Индоевропски језик и Индоевропљани, «Књижевна заједница Новог Сада».

Ж. Одри 1990 — Индоевропљани, «Издавачка књижарница Зорана Стојановића», Сремски
Карловци.
И. Пудић 1971 — Готски језик. Историјска граматика, «Научна књига», Београд.
В. Станишић 2006 — Увод у индоевропску филологију, «Чигоја штампа», Београд 2006.

Историја албанског језика с дијалектологијом

Историја албанског језика се бави реконструкцијом језичког развоја албанског језика,
местом албанског језика у кругу индоевропских језика, као и старобалканским наслеђем
албанског језика. У тесној вези с овим питањима је и питање његове дијалекатске поделе,
пошто за језик с релативно касном појавом писмености историјска дијалектологија представља
драгоцен извор података о ранијим фазама његовог развоја.
Основна литература:
B. Beci 2002 — Dialektet e shqipes dhe historia e formimit të tyre, “Dituria”, Tiranë.
E. Çabej 1976 — Studime gjuhësore III. Hyrje në historinë e gjuhës shqipe, “Rilindja”, Prishtinë 1976.
E. Çabej 1986 — Studime gjuhësore VII. Hyrje në studimin krahasues të gjuhëve indoevropiane,
“Rilindja”, Prishtinë 1986.
E. Çabej 1987 — Studime gjuhësore IV. Nga historia e gjuhës shqipe, “Rilindja”, Prishtinë 1987.
Sh. Demiraj 1989 — Gjuha shqipe dhe historia e saj, Prishtinë.
Sh. Demiraj 1996 — Fonologjia historike e gjuhës shqipe, “Toeana”, Tiranë.
J. Gjinari, Gj. Shkurtaj 2003 — Dialektologjia, «Shtëpia botuese e librit universitar», Tiranë.
V. Orel 1998 — Albanian Etymological dictionary. Leiden, Boston, Köln.
V. Orel 2000 — A Concise Historical Grammar of the Albanian Language. Leiden /Boston / Köln.
K. Topalli 2000 — Shndërrime historike në sistemin zanor të hjuhës shqipe, Akademia e shkencave e
republikës së Shqipërisë. Instituti i gjuhësisë dhe i letërsisë, Tiranë.
K. Topalli 2001 — Sonantet e gjuhes shqipe, Akademia e shkencave e republikës së Shqipërisë.
Instituti i gjuhësisë dhe i letërsisë, Tiranë.

Развој писма
Човечанство се данас не може замислити без писма. То је једно од највећих достигнућа
у његовој културној историји. У првом реду, то је средство визуелне комуникације које
надомешта ограничености језичке комуникације и омогућава преношење поруке у времену и
простору. Више од тога, то је порука у времену која може да оживи давно изумрлу цивилизацију
и кључ за упознавање људске историје. Речју – писмо је својеврсно памћење човечанства.
Савремена општа наука о писму, или граматологија, заснива се на упоредно-типолошком
приступу еволуцији писма који омогућава проучавање писма као двостраног феномена између
језика и културне историје.
Из садржаја: типолошка класификација писмених система; писмо у ширем и ужем
смислу; о месту цртежа у типологији писма; развој писма између мита и стварности.
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Бугарски Р., Писмо, Нови Сад 1996.
Друкер, Јохана 2006, Алфабетски лавиринт. Слова у историји и имагинацији. «Stylos», Нови
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Вл. Ђукановић), «Portalibris», Beograd 2006.
Станишић В., “О типологији писма: писмо и претписмо”, Српски језик I, 1-2, Београд 1996, 432443.
Станишић В., “Типолошка проблематика класификације система писма”, Зборник Матице
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Тричковић Д., «Јапанско писмо – лепота у наговештајима», Свет речи 21-22, 2006, 40-43.

Настава на докторским студијама

Индоевропска језичка заједница

Делимично прерађен курс с основних студија (Упоредна граматика индоевропских
језика) с тежиштем на реконструкцији индоевропске језичке породице и протокултуре.
Основна литература:
Уз литературу која је наведена у оквиру курса на основним студијама, овде су додати и
следећи радови:
J. P. Mallory 2006 — Indoeuropljani. Zagonetka njihova podrijetla – jezik, arheologija, mit, Zagreb,
«Školska knjiga» [J. P. Mallory, In search of the Indoeuropeans – Language, Archaeology and Myth,
Thames&Hudson Ltd, London 1989].
R. Schmitt 1977 — Einführung in die griechischen Dialekte, Darmstadt 1977 [Р. Шмит, Увод у грчке
дијалекте (прев. С. Шћепановић), Ср. Карловци, Нови Сад 2005].
B. Sergent 1995 — Les Indo-Européens. Histoire, Langues, mythes, Paris, Édition Payot-Rivages.
Matasović, Ranko, 2000, Kultura i književnost Hetita, Matica Hrvatska
Fortson, W. Benjamin, 2004, Indo‐ Eurpoean Language and Culture, An Introducition, Blackwell
Publishing

