
1. Назив предмета: УВОД У СЛАВИСТИКУ 2
2. Трајање предмета: једносеместрални
3. Да ли је предмет изборни или обавезни: обавезни за студенте источних и западних 
словенских језика и књижевности.
4. Семестар у којем се предмет слуша: 2.
5. Број бодова који студент остварује положеним предметом: 3.
6. Време одржавања предавања: четвртком од 18.30 до 20.00.
7. Место одржавања предавања: слушаоница 11.
8. Циљ предмета: Упознавање са околностима у којима су почели да се формирају 
поједини словенски књижевни језици и словенске књижевности и у којима је текао 
њихов развој. Упознавање са основним етапама развоја словенске филологије и њеним 
главним представницима.
9. Садржај предмета: Формирање и развој словенских књижевних језика и словенских
књижевности. Преглед историје словенске филологије.
10. План часова:

1. Јужнословенски језици и књижевности. Старословенски језик. 
2. Српски књижевни језик (и јужнословенски језици исте или сличне структуре, 
али друкчијих назива) 
3. Словеначки књижевни језик. Македонски књижевни језик. Бугарски 
књижевни језик
4. Источнословенски језици и књижевности.
5. Западнословенски језици и књижевности. 
6. Словенски књижевни микројезици.
7. Славистичка библиографија и периодика.
8. Историја словенске филологије.
9. Словенски компаратисти.
10. Психологизам и биологизам у словенској лингвистици.
11. Славистика и младограматичари.
12. Словенске лингвистичке школе XIX века. Московска школа.
13. Казањска школа.
14. Харковска и Петроградска школа.
15. Основне одлике славистике ХХ века.

11. Оцењивање: одговор на испиту – до 80%, активан однос према настави – до 20%.
12. Испитна питања:

1. Старословенски језик. 
2. Српски књижевни језик и књижевност (и јужнословенски језици исте или 
сличне структуре, али друкчијих назива).
3. Словеначки књижевни језик и књижевност. 
4. Македонски књижевни језик и књижевност. 
5. Бугарски књижевни језик и књижевност.
6. Руски књижевни језик и књижевност.
7. Белоруски књижевни језик и књижевност.
8. Украјински књижевни језик и књижевност.
9. Пољски књижевни језик и књижевност.
10. Чешки књижевни језик и књижевност.
11. Словачки књижевни језик и књижевност.
12. Лужичкосрпски књижевни језици и књижевности.
13. Словенски књижевни микројезици
14. Славистичка библиографија



15. Славистичка периодика
16. Почеци историје словенске филологије
17. Словенски компаратисти
18. Психологизам у славистици XIX века.
19. Биологизам у славистици XIX века.
20. Славистика и младограматичари
21. Московска школа.
22. Казањска школа.
23. Харковска школа.
24. Петроградска школа
25. Славистика ХХ века
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