
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ, ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 34000 КРАГУЈЕВАЦ, ЈОВАНА ЦВИЈИЋА ББ

Акредитација студијског програма
ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Српски језик и књижевност

Стандард 05. - Курикулум

Табела 5.2 Спецификација предмета

61456 Књижевност за децу
Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 4

Статус предмета:

Број часова активне наставе(недељно)

Предавања: Други облици наставе:Вежбе: Студијски истраживачки рад:

О

Стицање  основних  појмова  о  књижевности  за  децу  и  младе,  разумевање  њеног  специфичног  места  унутар  целокупне
литературе,  оваладавање  схватањем  поетике  књижевних  дела  за  децу.

Оспособљеност за примену стеченог знања и појмова о књижевности за децу и младе; описивање, разликовање и разумевање
њеног специфичног места унутар целокупне литературе; познавање поетике књижевних дела за децу.

Појам књижевности за децу и проблем терминологије. Формалне и семантичке разлике књижевности за децу у односу на
књижевност за „одрасле“. Естетска и васпитна улога књижевности за децу и младе. Историјски развој књижевности за децу и
младе у српској и страној књижевности. Жанрови у књижевности за децу (поезија; проза: народна и уметничка бајка, народна и
уметничка басна, романи, научно-популарна књижевност, драма за децу). Тинејџерска књижевност. Едиције (Златна књига).
Периодика и стрип за децу. Антологије за децу (по жанровима). Филми екранизација романа за децу.
Практична настава: Тумачење појединих дела.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Вербално-текстуалне и илустративно-демонстративне.

Литература

Аутор Назив ИздавачР.бр. Година

1, Петровић, Тихомир Историја српске књижевности за децу Сомбор : Педагошки
факултет 2008

2, Милинковић, Миомир Књижевност за децу и младе : поетика Ужице : Учитељски факултет 2012
3, Марјановић, Воја Поетика књижевности за децу и младе Београд : КИЗ Центар 2009

4, Милинковић, Миомир Хоризонти детињства : огледи и студије из
књижевности за децу Ужице : Учитељски факултет 1999

5, Петрови, Тихомир,
Милинковић, Миомир Писци за децу и младе Пожега : Епоха 2007

6, Милинковић, Миомир Страни писци за децу и младе Чачак : Легенда 2006

7,
[приредили] Воја
Марјановић, Милутин
Ђуричковић

Књижевност за децу и младе у књижевној критици.
Књ. 1, Поетика

Краљево : Либро цомпанy ;
Алексинац : Висока школа
струковних студија за
васпитаче,

2007

8, Воја Марјановић, Милутин
Ђуричковић

Књижевност за децу и младе у књижевној критици.
Књ. 2, Српски и светски писци за децу и младе

Краљево : Libro company ;
Алексинац : Висока школа
струковних студија за
васпитаче

2007

Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 50.00Да

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 15.00Да
Колоквијум 35.00Да

Анђелковић М. МајаНаставник:

Предмети предуслови Нема

Остали часови:

2 2 0 0 0

24.12.2013Датум: Страна 64


