УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ, ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 34000 КРАГУЈЕВАЦ, ЈОВАНА ЦВИЈИЋА ББ

Акредитација студијског програма
ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Шпански језик и хиспанске књижевности

Стандард 05. - Курикулум
Табела 5.2 Спецификација предмета
Наставни предмет:
Ознака предмета:

65127

Број ЕСПБ:

4

Увод у историјску граматику шпанског језика

Наставник:

Вучина-Симовић Ј. Ивана

Статус предмета:

О

Број часова активне наставе(недељно)
Предавања:

Вежбе:

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Остали часови:

2

2

0

0

0

Предмети предуслови
Р.бр.

Ознака
предмета

1,
2,

Назив предмета

65094 Морфологија шпанског језика 2
65116 Латински језик 2

Мора се
одслушати

Мора се
положити

Да
Да

Да
Да

1. Образовни циљ:
Упознавање студената са основама унутар-језичког развоја шпанског језика. Прате се главне промене до којих долази на
различитим језичким нивоима у периоду од настанка шпанског, па све до данас.
2. Исходи образовања (Стечена знања):
Општи исходи – студент уме да практично примени стечена знања о дијахронијском развоју шпанског језика на разумевање и
превођење књижевних и ванкњижевних текстова из различитих епоха. Способан је да знања из историјске граматике шпанског
језика повеже са знањима о граматици модерног језика. Специфични исходи – студент стиче способност да сагледа и
интерпретира главне језичке промене које је шпански језик претрпео током свог постојања.
3. Садржај/структура предмета:
Однос између дијахронијске/ историјске лингвистике и синхронијске лингвистике; однос између историјске лингвистике и
филологије; дефинисање језичких варијација и промена. Историјска фонологија шпанског језика: дефинисање основних појмова;
главне фонолошке проемене; развој самогласника; развој сугласника и сугласничких група; утицај јода на самогласнике и
сугласнике; хронологија главних фонолошких промена од вулгарног латинског до шпанског. Преглед главних морфосинтаксичких промена од вулгарног латинског до шпанског према врстама речи. Порекло шпанске лексике: вокабулар наслеђен
од латинског, позајмљенице из других језика; творба речи. Узроци, врсте и последице семантичких промена од вулгарног
латинског до шпанског.
Практична настава: Вежбе прате садржаје обрађене на часовима предавања и служе за утврђивање исте материје.
4. Методе извођења наставе:
Интерактивна настава кроз предавања и вежбе, индивидуалан и групни рад, презентације.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Активност у току предавања
Колоквијум

Обавезна
Да
Да

Поена
Завршни испит
10.00 Писмени испит
30.00

Обавезна
Да

Поена
60.00

Литература
Р.бр.

Аутор

1, Penny, Ralph
2, Pountain, Christopher
3, Ariza Viguera, Manuel
4, Lapesa, Rafael
García-Macho, María
Lourdes; Ralph Penny
6, Penny, Ralph
7, Клајн, Иван
5,

Датум:

24.12.2013

Назив
Historia de la lengua española
History of the Spanish Language Through Texts
Manual de fonología histórica del español
Historia de la lengua española, prólogo de Ramón
Menéndez Pidal
Gramática histórica de la lengua española: morfología
Variación y cambio en español
Историјска граматика шпанског језика

Издавач

Година

Barcelona, Ariel Lingüística
London, New York, Routledge
Madrid: Síntesis

2008
2001
1999

Madrid: Gredos

1981

Madrid: Universidad nacional
de educación a distancia
Madrid: Gredos
Београд: Научна књига

2002
2004
1997

Страна 70

