УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, ПРАВОСЛАВНИ БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ
ПРАВОСЛАВНИ БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ 11060 БЕОГРАД, МИЈЕ КОВАЧЕВИЋА 11Б

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Религиолошки мастер програм

Табела 5.2 Спецификација предмета
Наставни предмет:
Ознака предмета:

BMNJ06

Број ЕСПБ:

4

Латински језик

Наставник:

Јелена Фемић Касапис

Статус предмета:

И

Број часова активне наставе(недељно)
Предавања:

Вежбе:

2

2

Предмети предуслови

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Остали часови:

0

0

0

Нема

Услови:
1. Образовни циљ:
Упознавање са сажетим историјатом латинског језика. Упознавање са латинским писмом и овладавање изговором хришћанског
латинског језика. Стицање елементарних знања из латинског језика и граматике, с тежиштем на морфологији и синтакси.
Оспособљавање за читање и анализу везаног текста који ће се заснивати на одломцима из Вулгате ради остваривања
континуиране језичке праксе у учењу латинског језика. Стицање представе о рађању хришћанског латинског језика и настанку
латинских превода Светог Писма, превасходно Вулгате.
2. Исходи образовања (Стечена знања):
Поседовање знања из нормативне граматике латинског језика, претежно морфологије и елементарне синтаксе. Оспособљеност
за самосталну граматичку анализу појединачних реченица и краћих или прерађених одломака из Вулгате. Усвајање основног
лексичког фонда христијанизованог латинског језика, посебно језика Вулгате. Основна упознатост са специфичностима
хришћанског латинског језика, превасходно језика Вулгате (латинског превода Светог Писма). Упознатост са значајем главних
библијских језика првих векова хришћанства, од којих је латински један од историјски најважнијих.
3. Садржај/структура предмета:
Теоријска расправа:
"1. Кратак преглед развоја латинског језика. Писмо, гласови, изговор. Упознавање са лексикографским приручницима и
релевантном литературом.
2. Базична морфологија латинског језика. Методологија усвајања морфологије латинског језика.
3. Систематизација елементарне синтаксе латинског језика.
4. Историјски контекст рађања и развоја хришћанског латинског језика и хришћанске латинске (опште али и књижевне) културе у
чврстим везама са грчком."
Практична настава:
Примена знања стечених на предавањима у раду са текстом. Читање и анализа појединачних реченица, које би на једноставан
начин требало да илуструју обрађиване граматичке облике. Читање и тумачење изабраних одељака из Вулгате. Доксолошки
текстови за учење напамет (Цредо; Патер ностер; Глориа Патри...) праћени основним граматичким објашњењима.
4. Методе извођења наставе:
вербално-текстуалне, текстуалне, демонстративне.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Активност у току предавања
Практична настава

Обавезна
Да
Да

Поена
Завршни испит
15.00 Усмени део испита
15.00

Обавезна

Поена

Да

70.00
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