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Школе и правци у лингвистици
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Nема

3Број ЕСПБ

Студент ће моћи да успешније одреди у даљем студирању усмереност радова одређених 

лингвиста, у којој су мери њихове идеје везане за одређене лингвистичке традиције, као и да се 

боље и успешније оријентише у трагању за релевантном литературом.

Античко наслеђе. Грчка: Традиционалне врсте речи, однос језика и стварности. Индија: одлике 

Панинијеве граматике. Списи и идеје де Сосира. Језички знак, сосировске дихотомије. Сапир и 

Блумфилд о језику - развој дистрибуционализма. Конституентске структуре. Супституција. 

Синтаксичке структуре Ноама Чомског. Појам језичке компетенције. Модели граматике. Дубинска 

и површинска структура. Трансформације. Когнитивизам у различитим моделима.

Циљ предмета је, с једне стране, савладавање, кроз историју стварања и простирања идеја о 

језику, знања о друштвеној и другој условљености научних открића и помака у домену 

лингвистике. С друге стране, циљ је упознавање са могућим разноврсним приступима одређеној 

тематици у језику, односно са могућношћу тематске разноврсности која прати науку о језику у 

зависности од датог теоријског приступа.

Садржај предмета
Принципи проучавања историје лингвистике: проблеми периодизације и хронологија. Почеци 

науке о језику у оквирима филозофских, логичких, филолошких испитивања. Кратак преглед 

лингвистичке мисли до 19. века. Проучавање језика у 19 веку: компаратисти, младограматичари. 

Општелингвистичке идеје Хумболта. Словенске лингвистичке школе 19. века. Лингвистика 20. 

века: Структурализам. Ф. де Сосир. Женевска, прашка, копнехашка лингвистичка школа. 

Амерички структурализам / дистрибуционализам. Генеративна лингвистика Ноама Чомског. 

Функционални правци у лингвистици. Развој опште лингвистике у Србији. Савремени правци и 

тематика: теорија прототипа, теорија референцијалности, анализа дискурса, говорни чинови и 

др.


