
4 Статус предмета (обавезни/изборни) Изборни
Услов
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Практична 
настава 
(вежбе, ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад)
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Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 2
Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

15 писмени испит
15 усмени испит 70

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Предиспитне обавезе

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.

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.

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

R. Gryson, BIBLIA SACRA IUXTA VULGATAM VERSIONEM, Стуттгарт 1994

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Спецификација предмета за књигу предмета
МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Ј. Ђорђевић, Латинско-српски речник Београд, било која година издања
C. T. Lewis and C. Short, A Latin Dictionary, Oxford, било која година
издања

В. Гортан / О. Горски / П. Пауш, Граматика латинског језика, Загреб, било која година издања

Бојана Шијачки-Маневић ,Граматика латинског језика, Београд 1996.

Религиолошки мастер програм
Мастер академске студије

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија

Латински језик
др Милосав Вешовић
др Милосав Вешовић

Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)

Назив предмета

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.

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."

Наставник/сарадник (за ДОН)

Литература

Број ЕСПБ

Садржај предмета


