Спецификација предмета
Студијски програм
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета
Наставник (за предавања)

Богословско-ɩɚɫɬɢɪɫɤɢ програм
Академске студије - Основне студије
Грчки језик 1
др Јелена Фемић Касапис
др Јелена Фемић Касапис
др Милосав Вешовић
др Милосав Вешовић

Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
6 Статус предмета (обавезни/изборни)
Обавезни
Број ЕСПБ
Уписане основне академске студије ɛогословскоɩɚɫɬɢɪɫɤɨɝпрограма.
Услов

Циљ
Предмета

Упознавање са основним одликама и историјом језика изворног текста Светог Писма Новог
Завета и хеленског корпуса светоотачке литературе. Упознавање са грчким писмом.
Овладавање изговором грчког језика. Савладавање основа нормативне граматике грчког језика
са тежиштем на фонетици и морфологији. Оспособљавање за читање реченица и разумевање
једноставнијих текстуалних целина у функцији стицања неопходних способности за даљи рад на
упознавању са синтаксом, терминологијом струке и техником превођења.

Поседовање основних знања из области нормативне граматике грчког језика, претежно
фонетике и морфологије. Упознатост са посебним одликама κοινή дијалекта и новозаветног
Исход
грчког језика. Оспособљеност за самосталну граматичку анализу реченица и краћих текстуалних
целина (по потреби адаптираних) изворног текста Светог Писма Новог Завета.
Предмета
Садржај предмета

Теоријска
Настава

Стицање основних знања о грецистици и у њеном оквиру о новозаветном грчком језику, његовом
историјском развоју, одговарајућој литератури и лексикографским приручницима.
Стицање основних теоријских знања о грчком језику као старом књижевном и сакралном језику
Хелена и његовом значају за обликовање хеленске и европске културе, са посебним освртом на
философску и сакралну терминологију неопходну за изучавање богословских дисциплина.
Грчко писмо. Изговор. Деклинација: именица (А деклинација, О деклинација, Трећа деклинација
– вокалске и консонантске основе), придева (све три деклинације; компарација придева),
заменица и променљивих бројева. Грађење прилошких облика. Конјугација (грађење и значење
облика тематске О и атематске -μι конјугације). Преглед непроменљивих речи и основе њихових
функција у реченици.
Упознавање са лексикографским приручницима и релевантном литературом.

Практична
настава
(вежбе,
ДОН,
студијски
истраживаПримена знања стечених на предавањима у раду са текстом.
чки рад)
Литература
1 Nestle-Aland, Novum Testamentum Graece, Штутгарт 2002.
2 Бојана Шијачки-Маневић, “Граматика грчког језика”, Београд 2001.
3 Стјепан Сенц, Грчко-хрватски рјечник, Загреб, било која година издања
4 Др. M. Будимир, Др. Љ. Црепајац, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (Основи грчке глотологије), Београд,
било која година издања
5 Здеслав Дукат, Граматика грчкога језика, Загреб, било која година издања
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе
2

ДОН

Студијски истраживачки рад

1

Методе
извођења
вербално-текстуалне, текстуалне, демонстративне.
наставе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Остали часови

Предиспитне обавезе
активност у току
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

поена

Завршни испит
15 писмени испит
усмени испит
15

поена
35
35

