
др Бранислав Ивановић, доцент 

ИСТОРИЈСКА ФРАЗЕОЛОГИЈА НЕМАЧКОГ ЈЕЗИКА 
(опис предмета) 

 

ПРЕДМЕТ: Историјска фразеологија немачког језика 

НАСТАВНИК: др Бранислав Ивановић, доцент 

БРОЈ ЕСПБ: 6 

УСЛОВ: Уписане мастер-студије на Филолошком факултету Универзитета у Београду 

 

ЦИЉ ПРЕДМЕТА 

Циљ предмета Историјска фразеологија немачког језика јесте упознавање студената са главним и 

релевантним токовима дијахронијске перспективе у проучавању фразеолексикона немачког 

језика, области која је и у матичној германистичкој лингвистици и данас запостављена и развијање 

лингвистичке компетенције да о одређеним релевантним питањима везаним за историјска 

проучавања немачког фразеолексикона дају адекватно тумачење. 

 

ИСХОД 

Након одслушаног и положеног предмета Историјска фразеологија немачког језика студент ће 

бити оспособљен да понуди компетентно мишљење у вези са обрађеним темама везаним за 

дијахронијски приступ у проучавању фразеологизама немачког језика и биће оспособљен за даље 

самостално праћење литературе из наведене области. 

 

САДРЖАЈ ПРЕДМЕТА – ТЕОРИЈСКА НАСТАВА 

Предмет и задаци историјске фразеологије немачког језика. Досадашња проучавања немачког 

фразеолексикона из историјске перспективе. Проблем идентификације фразеологизама у 

текстовима из минулих периода у историји немачког језика. Процеси примарне фразеологизације 

и идентификација деривационих база. Историјска фразеографија и могућности датирања настанка 

фразеологизама. Висок степен стабилности фразеологизама и тенденција ка задржавању 

архаичних формалних обележја. Фонетска рецесивност код фразеологизама. Морфолошка 

рецесивност код фразеологизама. Фразеологизми са уникалним компонентама. Синтаксичка 

рецесивност код фразеологизама у савременом немачком језику. Функције фразеологизама у 

текстовима из старијих језичких периода. 

 



САДРЖАЈ ПРЕДМЕТА – ПРАКТИЧНА НАСТАВА 

У оквиру практичне наставе дискутује се и рекапитулира градиво о најзначајнијим темама из 

области историјске фразеологије немачког језика. Студенти припремају и држе реферате на 

одабране теме из области историјске фразеологије немачког језика. Увежбавање идентификације 

фразеологизама на одабраним текстовима. 

 

НЕДЕЉНИ ФОНД ЧАСОВА: 2 часа предавања и 2 часа вежби 
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