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ПРЕДГОВОР

Уџбеник Логика је тематски и садржајно усклађен са наставним 
садржајем предмета Логика на студијским програмима основних ака-
демских студија на Факултету педагошких наука Унивезитета у Крагу-
јевцу, те је, у првом реду, намењен студентима тог факултета у циљу са-
владавања наставног програма изборног курса Логика. После двадесет 
година од прекида изучавања логике на овом факултету, овај предмет 
ће поново бити инкорпориран у систем наставе, чиме ће задобити оно 
место у образовању учитеља и васпитача које му припада.  

Садржај књиге конципиран је тако да ће омогућити студентима 
увођење у основна теоретска знања из формалне логике, оспособља-
вање за дефинисање елементарних форми логичког мишљења, препо-
знавање логичких заблуда, разобличавање облика погрешне аргумен-
тације, овладавање правилима исправног закључивања и начином њи-
хове примене у свакодневном животу и професионалном раду.

Метод излагања заснован је на комбинацији теоретских објашње-
ња и практичких илустрација. На крају сваког поглавља осмишљена су 
питања и задаци као инструмент за проверу знања и подстицај за ми-
саоне вежбе. Књига садржи индекс имена и речник основних логичких 
појмова.

Захвална сам својој академској заједници која је омогућила финан-
сирање и објављивање овог рукописа, нарочито члановима Центра за 
издавачку делатност који су обавили све припремне радње за његово 
публиковање. Изражавам захвалност и рецензентима иза чијег струч-
ног суда стоји вишегодишње искуство у реализацији наставе логике, 
као и мср Марији Ђорђевић на пажљивој лекторској обради рукописа 
и на врло корисним сугестијама.

2. фебруар 2021.                                                                                         Аутор  




