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7. НАУЧНИ СКУП 

KЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ У НАУЦИ И НАСТАВИ 

14. и 15. мај 2021. године 

  

Поштовани, 

 

 Традиционални научни скуп Књижевност за децу у науци и настави, седми по реду, биће 

одржан 14. и 15. маја 2021. године на Факултету педагошких наука у Јагодини. Као и раније, 

скуп ће бити посвећен проучавању књижевности за децу из перспектива науке о књижевности, 

лингвистике и методике наставе језика и књижевности. 

 Са великим задовољством вас позивамо да учествујете на овом скупу на коме ће се 

разматрати следеће теме:  

 

I    Књижевност за децу и младе у 21. веку  

− глобализацијски процеси и књижевност за децу и младе (језик, тематика, поетика) 

− нова читања класика књижевности за децу и младе (језичко-стилски, 

књижевнотеоријски и методички приступ) 

− иновативни методички приступи књижевности за децу и младе 

 

II Јован Љуштановић и Радоје Симић као проучаваоци књижевности за децу  

У знак захвалности професорима који су дали немерљив допринос утемељењу научног 

приступа проучавању књижевности за децу, као и самог скупа Књижевност за децу у науци и 

настави, једна секција биће посвећена њиховом раду на овом пољу. 

 

Радни језици конференције су српски и енглески.  Молимо вас да своје пријаве пошаљете 

до 20. марта 2021. године на адресу knjizevnost.pefja@gmail.com 

О прихватању теме обавестићемо Вас до 31. марта 2021. године, након рецензирања 

апстраката. 

 

На конференцији ћете моћи да излажете непосредно, у просторијама факултета, или 

слањем снимка свог излагања на електронску адресу.  Време излагања је 10 минута. На дан скупа 

предвиђена је дискусија посредством видео-конференцијске везе. Пријављеним учесницима 

доставићемо детаљна упутства за слање снимка и учешће у дискусији.  

 

Котизација за учешће на научном скупу износи 3.000,00 динара (30 евра за учеснике из 

иностранства). Техничка упутства та уплату котизације послаћемо пријављеним ауторима.  За сва 

остала питања можете се обратити Организационом одбору на мејл knjizevnost.pefja@gmail.com 
 

 

 

Срдачно, 

 

Организациони одбор научног скупа 

                                                                                 Књижевност за децу у науци и настави 
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