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Наставник / сарадник за вежбе мр Маја Матић 

Циљ предмета: 
1. Уппзнаваое са пснпвама прагматике и теприје гпвпрних чинпва. Развпј свести п 

прагматскпм аспекту вербалне кпмуникације, кап и п кпмуникативнпј функцији језичких 
знакпва. Развпј свести п језичкпј и културнпј услпвљенпсти гпвпрних чинпва, али и 
вербалне и невербалне кпмуникације уппште. 

2. Уппзнаваое са пснпвним тепријским ппјмпвима лингвистике текста и прагматике; 
Уппзнаваое са метпдама анализе у пквиру лингвистике текста и прагматике, кап и оихпвп 
касније прпдубљиваое. 

3. Стицаое знаоа и кпмпетенције за синтетичкп тепријскп и практичнп владаое свим 
нивпима немачкпг језика, кап и увиђаое међупднпса свих језичких нивпа у интегративнпм 
приступу, кап пснпва за кпмплексну лингвистичку интерпретацију текста и базичнп 
лингвистичкп истраживаое. 

Опис предмета: 
Местп лингвистике текста и прагматике унутар система лингвистичких наука. 
Развпј лингвистике текста и прагматике и оихпв пднпс према другим лингвистичким 
дисциплинама. 
Оснпвни ппјмпви: текст, прпппзиција, гпвпрни чин, врста гпвпрних чинпва, кпмуникативна / 
гпвпрна ситуација, кпмуникативни и ситуаципни кпнтекст, врста текста, функција текста, 
тема и рема, текстуална и прагматичка кпмпетенција, деикса, пресуппзиција, кпнектпри, 
изптппија, кпнверзаципне максиме и кпнверзаципне импликатуре. 
Текст и текстуалнпст. Дефиниције текста – критеријуми текстуалнпсти. Анализа текстуалне 
структуре – пснпвне јединице текста, кпхеренција, рекурентнпст.  
Тематска структура текста, пснпвни пблици развијаоа теме. Анализа текстуалних функција 
и врста текста. 
Вербална и невербална кпмуникација. Свесна, пплусвесна и несвесна невербална 
кпмуникација. Нивпи и канали невербалне кпмуникације, и оенп декпдираое. Гестика, 
мимика, прпксемика, спцијалне улпге. Културна услпвљенпст вербалне и невербалне 
кпмуникације. Нпрме вербалне и невербалне кпмуникације на немачкпм језичкпм и 
културнпм прпстпру. Вербална кпмуникација на немачкпм и српскпм језику и пдгпварајући 
пбрасци невербалнпг ппнашаоа: сличнпсти и разлике. Обрасци текстуализације и оихпва 
језичка и културна услпвљенпст. Најзначајнији пбрасци текстуализације на немачкпм језику 
са станпвишта наставничке и превпдилачке праксе. Сличнпсти и разлике између 
текстуалних пбразаца на немачкпм и српскпм језику. 



 
Исхпд предмета Студенти ће пвладати пснпвним тепријским ппјмпвима 

лингвистике текста и прагматике, и стећи знаоа п метпдама 
анализе и пснпвним тепријским ппставкама у пквиру 
лингвистике текста и прагматике. 
Студенти ће научити да примене стечена знаоа на 
аутентичнпм језичкпм материјалу и у пракси.  

Предуслпви за 
уписиваое  

- уписана пдгпварајућа гпдина студија 
- испуоене предиспитне и испитне пбавезе из 

предмета Немачка граматика III, Савремени 
немачки језик III и Истприја немачкпг језика 

- Предаваоа (Прагматика): 2 часа 
- Вежбе (Лингвистика текста и врсте текста): 4 часа 
- редпвнп присуствп настави 
- кплпквијуми и презентације  
- писани испит 
- усмени испит 

 

Облик наставе - Предаваоа (Прагматика): 2 часа 

- Вежбе (Лингвистика текста и врсте текста): 4 часа 
Обавезе студената  - редпвнп присуствп настави 

- кплпквијуми и презентације  

- писани испит 

- усмени испит 
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Basel: Francke. 

Meibauer, Jörg (1999): Pragmatik. Eine Einführung. Tübingen: Stauffenburg. 
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Ruprecht. 
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Ernst, Peter (2002): Pragmalinguistik. Grundlagen, Methoden, Probleme. Berlin / New York: de Gruyter. 

 


