
 1 

УВОД У ГЕРМАНИСТИКУ 1 

 

Др Бранислав Ивановић, доцент 

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ:  

Језик, књижевност, култура 

 

ВРСТА И НИВО СТУДИЈА:  

Основне академске студије 

 

БРОЈ ЕСПБ: 3 

 

УСЛОВ:  

Уписан 1. семестар ЈКК Филолошког факултета у Београду  

 

ЦИЉ ПРЕДМЕТА: 

 Циљ предмета Увод у германистику 1 је упознавање студената са релевантним 

културно-историјским аспектима немачког говорног подручја, а посебно са обиљем 

стручне терминологије из области германистичке лингвистике, њеним развојем, 

хетерогеним дисциплинама и посебним правцима, који су се етаблирали у 

прочавању немачког језика. Главни циљ предмета Увод у германистику 1 је 

адекватна припрема и олакшавање праћења специјалних курсева из области 

германистичке лингвистике, који су предвиђени у каснијим семестрима студија 

немачког језика и књижевности. 

 

ИСХОД ПРЕДМЕТА: 

Потпуна припремљеност студента да по одслушаном и положеном испиту из 

предмета Увод у германистику 1 даље прати наставу из специјализованих предмета 

германистичке лингвистике и знања стечена из наведеног предмета генерализује и 

повеже са главним токовима проучавања језика уопште. 

 

САДРЖАЈ ПРЕДМЕТА:  

Особине и функције природних језика. Дефиниција лингвистике, лингвистичке 

дисциплине и могући приступи проучавању језика. Класификација језика: генетска, 

ареална, морфолошка. Иe. језичко заједништво и потпородице ие. језика. 

Германски језици, подела германских језика, германски језички споменици. 

Издвајање немачког из германског. Периодизација историје немачког језика. 

Дијалекатско раслојавање немачког језика и распоред немачких дијалеката. 

Распрострањеност немачког језика. Фонетика и фонологија: фонема, фон, алофон. 

Подела вокала и консонаната. Језички знак и обележја језичког знака. 

Морфологија: морфема, морф, аломорф, класификација морфема. Флексија и врсте 

флексије у немачком. Гласовне промене у флексији. Морфолошке категорије: лице, 

време, број, стање, начин, род, падеж, степен. Предмет и задаци лексикологије: 

ономастика, семантика, творба речи, лексикографија, етимологија, фразеологија. 

Основно о творби речи у немачком језику. Развој лингвистике до 19. века. Језичка 

истраживања у 19. веку (епоха првих компаратиста, Ф. Боп, Р. Раск, Ј. Грим). 



 2 

Младограматичари и развој упоредно-историјског приступа у проучавању језика. 

Лингвистичке школе и правци у 20. веку са посебним освртом на основне 

тенденције у развоју немачке лингвистике. 

 

НЕДЕЉНИ ФОНД ЧАСОВА: 2 часа предавања 

 

НЕДЕЉА ТЕМА 

I  недеља Особине природних језика, функције 

језика, настанак језика. 

II недеља Типологија језика, ие. језик и подела ие. 

језика. Потпородице ие. језика 

III недеља Германски језици, подела германских 

језика и заједничка обележја германских 

језика. Германски језички споменици 

IV недеља Периоди у историји немачког језика. 

Немачки дијалекти. Територијална 

распрострањеност немачког језика. 

V недеља Обележја језичког знака. Langue, parole, 

language. Разграничење термина 

синхронија и дијахронија. 

VI недеља Фонетика и фонологија. Фонема, фон, 

алофон. Подела гласова немачког језика. 

VII недеља Морфема, морф, аломорф. 

Класификација морфема у немачком 

језику. 

VIII недеља Флексија и врсте флексије у немачком 

језику. Гласовне промене у флексији. 

IX недеља Основне информације о 

депенденцијалном граматичком моделу 

у немачкој лингвистици и његовој 

примени у синтакси. 

X недеља Основне информације о творби речи у 

немачком језику: слагање, деривација, 

скраћивање, сложено-суфиксална 

творба, срастање. 

XI недеља Основне информације о семантичким 

односима међу речима: хомонимија и 

полисемија. 

XII недеља Парадигматски семантички односи: 

антонимија, синонимија, хиперо- и 

хипонимија, кохипонимија. 

XIII недеља Основне информације о фразеологији и 

етимологији. 

XIV недеља Основне информације о историјском 

развоју лингвистике са посебним 

освртом на немачку лингвистику. 
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ЛИТЕРАТУРА:  

 

1. Rolf Bergmann, Peter Pauly, Michael Schlaefer: Einführung in die deutsche 

Sprachwissenschaft 

2. Ranko Bugarski: Uvod u opštu lingvistiku 

3. Johannes Volmert (Hrsg.): Grundkurs Sprachwissenschaft 

4. Horst M. Müller (Hrsg.): Arbeitsbuch Linguistik 

  

 

НАПОМЕНА: 

 

За припремање испита довољни су извори под редним бројевима 1. и 2. Више 

информација из области германистичке лингвистике може се наћи и у изворима 

под 3., 4. и 5. 


