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ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

Тип предмета теоријско-методолошки 

Одговорни наставник  др Милена Јовановић, редовни професор 

Наставу изводи  

Трајање курса 1 семестар 

За групу 28 

обавезни 

За остале студијске групе 

 

Статус предмета 

 

изборни  

Семестар у ком се настава 

изводи 

зимски 

Недељни фонд часова: Предавања 1 Вежбе 1 

Број ЕСПБ 3 (три) 

Предуслов за слушање курса нема предуслова 

Предуслов за полагање испита за групу 28 положен курс Историја грчког језика 1 

САДРЖАЈ КУРСА 

Садржај 
предмета 

(теоријска и 
практична 
настава) 

Развој грчког језика у хеленистичко-римском, византијском и 
поствизантијском периоду. Промене у фонолошком систему покласичног 
грчког. Реформа деклинационог система, гашење неких категорија 
глаголског система и замена новим, перифрастичним конструкцијама. Током 
практичне наставе у петом семестру користе се лакши текстови, погодни за 
самосталне вежбе трансформација и контрастирања на основу оног што 
студенти познају и користе у српском језику и савременом грчком 
(независно од нивоа компетенције). 

Циљ  
предмета 

Студент ће изградити јасну представу о основним правцима у развоју грчког 
језика у распону од хеленистичко-римске којне до краја средњовековне 
(византинске) историје грчког језика. Стећи ће конкретна знања о 
променама изговора у покласичном периоду, када је у основи стабилизован 
потоњи, средњовековни, али и модерни фонолошки систем грчког језика. 
Знања стечена на овом предмету користиће студенту да се лакше прилагоди 
потребама и захтевима програма из предмета Историја грчког језика 4. 

 
 

Студент ће се упознати с далекосежним променама у морфологији и 
синтакси номиналне и вербалне категорије у покласичној и средњегрчкој 



Исход  
предмета 

фази. Посебна пажња биће посвећена античким почецима и каснијем 
(средњовековном) историјату грчке диглосије, лингвистичкој 
„стратификацији“ средњогрчког и, посебно, судбини „средње“ којне. 

Обавезе 
студената 

Редовно похађање наставе.  
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Обавезна 
литература 
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Препоручена 
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