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1. OPIS PREDMETA
1.1. Ciljevi predmeta
Cilj je kolegija upoznavanje studenata s elementima jezične strukture današnjih hrvatskih
nestandardnih idioma klasificiranim na načelu jezične razlikovnosti. U studenata se razvijaju
praktične sposobnosti za samostalan pristup u nestandardnojezičnim tekstovima, te za njihovo
stručno lingvističko tumačenje i interpretiranje. Nastava dijalektologije posredno pridonosi
oblikovanju svijesti o značenju tih idioma u ukupnosti hrvatskoga jezika, u njegovu očuvanju, i
njegovu mjestu u hrvatskome kulturnom znaku.
1.2. Uvjeti za upis predmeta

1.3. Očekivani ishodi učenja za predmet











definirati pojam dijalektologije i pojmove klasifikacijske terminologije: mjesni govor i
skupina govora, poddijalekt, dijalekt i narječje
razlikovati kriterije zasebnosti (alijeteta) narječja hrvatskoga jezika
definirati dijakronijsko i sinkronijsko tumačenje jezičnih značajki narječja hrvatskoga
jezika
usporediti razlikovnosti hijerarhijski nižega razlikovnoga ranga (alteriteta) narječja
hrvatskoga jezika
primijeniti prepoznate kriterije razlikovnosti različitih jezičnih razina pri određivanju
sustava na tekstovima pisanim na kojemu organskom idiomu i argumentirati
pripadnost pojedinomu konkretnomu i apstraktnomu sustavu
napraviti morfološki opis teksta pisanoga na kojemu organskom idiomu
usporediti povijesnu stratifikaciju i današnje teritorijalno prostiranje idioma
čakavskoga, kajkavskoga i štokavskoga narječja
imenovati dijalekte čakavskoga narječja, dijalekte kajkavskoga narječja i dijalekte
štokavskoga narječja i nabrojiti njihove posebnosti

1.4. Sadržaj predmeta
Definiranje pojma dijalektologije. Klasifikacijska terminologija: mjesni govor i skupine govora,
poddijalekti, dijalekti i narječja. Primjena generalnih i strukturalnih kriterija pri određivanju
narječnih sustava. Razlikovni kriteriji u dijalektologiji: alijeteti, alteriteti, arealne i lokalne značajke.
Kvalitativne i kvantitativne jezične posebnosti kao kriterij za klasifikaciju grupacije dijalekata u
narječja. Dijalekti čakavskoga narječja, dijalekti kajkavskoga narječja i dijalekti štokavskoga
narječja. Različiti pristupi u određivanju kriterija za utvrđivanje pripadnosti pojedinoga mjesnoga
govora nekomu narječju i klasifikaciji dijalekata svakoga pojedinog narječja. Povijesna stratifikacija
i današnje teritorijalno prostiranje idioma čakavskoga, kajkavskoga i štokavskoga narječja.
Razlikovni jezični kriteriji najvišega ranga koji čakavsku, kajkavsku i štokavsku formaciju određuju
kao zasebne sustave ranga narječja. Razlikovni jezični kriteriji nižega ranga koji nisu svojstveni
čakavskomu, kajkavskomu ili štokavskomu narječju u cjelini nego dijelove svakog od ta tri narječja
blisko povezuju s dijalektima ili dijelovima dijalekata drugih dvaju narječja hrvatskoga jezika, bilo
kao jedinice apstraktnoga ranga, bilo kao grupacije govora konkretnoga ranga.

1.5. Vrsta izvođenja nastave
 Predavanja
 Seminari i radionice
 Samostalni zadaci
 Multimedija i mreža
 Ostalo: konzultacije

