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Е спецификација предметоски

Е литература

Рајко Ђурић, Граматика ромског језика, Београд 2005.

Ђиндо катар е часурја по сикавипе анде јекх курко анде семестр/трин семсетрја/берш

Bussmann,H: Lexikon der Sprachwissenschaft, Stuttgart 1983.

Boretzky N./Igla, B. Woerterbuch Romani –Deutsch, Wiesbaden 1989.

Marcel Courthiade: Mi angluni rromane čhibake evroputni lavustik, Paris 2005.

Рајко Ђурић, ромски глаголи, њихово порекло и значење, Београд 2009.

Струковно винај пале чхавора мајцикне бершенге

Мајанглуне сикавимаске бућа

Џанглипе пе егзамурја (мајвучо ђиндо пале егзамурја 100 поенурја) 

Ђиндо  ЕСПБ

Сикавипе тхај буљарипе кана си пучипе пале романи чхиб сар -вакарипе, форма- кова со си –е  

норма, е структура –е супстанца, знаковно системо – би знаковно системо,

е конституенти тхај трансформације. - Ворбеного тхај рамосаримако вакарипе пе романи чхиб. 

Шаипе те рамон катар е романи чхиб пе србикани тхај пе србикани пе романи. 

Е вежбе. Семинарске рамосаримата. Е дијалектурја анде романе махале.

Сикавипе по предмето романи чхиб:фонетика,морфологија, лексикологија, синтакса, романе 

дијалектурја анде Србија, пхувја андо Балкано тхај анде Европа.

Сикавипе предметоско

Е фонетика, е фонологија; е морфологија (е флексија, е деривација) тхај сар ћеренпе алава, сар 

ви е граматикане категорије сар си аспекто, казусо, генусо, модусо, ђиндо, линго, врјама, генусо 

верби; Е синтакса (сар ћеренпе алава тхај ленго гндо, алава тхај тхај ленги структура; Е 

семантика -алавенго гндипе; Е прагматика- сар шај те рамос; е типологија тхај универзалије; Е 

теорије сар накхавелпе.


