УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ, ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
34000 КРАГУЈЕВАЦ, ЈОВАНА ЦВИЈИЋА ББ

Акредитација студијског програма-докторске
академске студије Докторске академске студије
ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ

из филологије (језик и
књижевност)

СТУДИЈЕ

Стандард 05. - Курикулум
Табела 5.1 Спецификација предмета на студијском програму докторских студија
Наставни предмет:
Ознака предмета:

D1213

Број ЕСПБ:

6

Социолингвистика

Наставник:

Вучина-Симовић Ј. Ивана

Статус предмета:

ИМ

Број часова активне наставе

Теоријска наставе:

Предмети предуслови

2

Студијско истраживачки рад:

2

Нема

1. Образовни циљ:
Упознавање студената докторских студија са досадашњим теоријско-методолошким развојем проучавања односа језика и
друштва, са нарочитим освртом на узроке и последице друштвеног раслојавања језика. Развијање критичког начина
размишљања и компетенција за самостално бављење научно-истраживачким радом у области (социо)лингвистике. Развијање
способности да се истраживани феномени, када је то потребно, сагледају и из шире перспективе, уз помоћ интердисциплинарне
и трансдисциплинарне сарадње.
2. Исходи образовања (Стечена знања):
Студент уме да препозна и анализира утицаје друштвених фактора на језик , као и да се бави различитим питањима која се
односе на употребу језика у друштву.
Упознат је са савременим токовима у науци уопште и способан за самосталан и иновативан научно-истраживачки рад на пољу
(социо)лингвистике.
3. Садржај/структура предмета:
Појам социолингвистике и однос према лингвистици и сродним дисциплинама друштвено-хуманистичке оријентације
(социологија, психологија, антропологија итд.). Дефинисање основних појмова: језик, дијалекат, варијетет, социолект, регистар,
језичка/говорна заједница, компетенција, друштвене мреже итд. Микросоциолингвистика и макросоциолингвистика.
Дескриптивна социолингвистика, етнографија комуникације, историјска социолингвистика, критичка социолингвистика. Појам
друштвеног/вертикалног раслојавања језика. Језик, етницитет и етнички/национални идентитет. Стандардизација језика. Однос
стандардног и нестандардних варијетета језика. Језичке идеологије, ставови и веровања у вези са језиком и његовим
говорницима. Језик и род. Феномени који настају у двојезичним/ вишејезичним контекстима (прекључивање кодова, пиџинизација
и креолизација језика, језичка приврженост, одржавање/ замена језика, губитак и смрт језика). Методологија и истраживачке
технике у социолингвистици. Језичка политика и планирање. Актуелне социолингвистичке теме код нас и у свету.
Практична примена знања стечених на предавањима која се вреднује континуирано на основу учествовања у раду на часу и
презентација семинарских радова.
4. Методе извођења наставе:
Примена вербално-текстуалне, илустративно-демонстративне, аналитичке, истраживачке методе у интерактивној настави која
подстиче критичко мишљење и способност за самосталан и тимски рад.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Активност у току предавања
Семинарски рад

Обавезна
Да
Да

Поена
Завршни испит
20.00 Писмени испит
40.00

Обавезна
Да

Поена
40.00

Литература
Р.бр.

Аутор

1, Бугарски, Р.
2, Milroy, L. and Gordon, M.
3, Бугарски, Р.
Chambers, J. K.; Trudgill,
4,
Peter; Schilling-Estes, Natalie
5, Giles, Howard
6, Fishman, Joshua A.
7, Радовановић, Милорад
8, Димитријевић-Савић, Ј.
9,

Вучина Симовић, И.;
Филиповић, Ј.

10, Филиповић, Ј.

Датум:

10.03.2015

Назив

Издавач

Година

Језик у друштву, 2. издање
Sociolinguistics : Method and Interpretation
Нова лица језика: социолингвистичке теме

Београд: Библиотека XX век
London : Blackwell
Београд: Библиотека XX век

1996
2003
2002

The Handbook of Language Variation and Change

London : Blackwell

2008

Language, ethnicity and intergroup relations
London : Academic Press
The Rise and Fall of the Ethnic Revival : Perspectives
Berlin : Mouton De Gruyter
on Language and Ethnicity
Сремски Карловци, Нови Сад
Социолингвистика
: Издавачка књижарница
Зорана Стојановића
Крагујевац: ФилолошкоCode-Switching: structure and meaning
уметнички факултет
Етнички идентитет и замена језика у сефардској
Београд: Завод за уџбенике
заједници у Београду
Београд: Задужбина
Моћ речи: Огледи из критичке социолингвистике
Андрејевић

1977
1985
2003
2010
2009
2009
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