
Студијски програм/студијски програми : Васпитач деце јасленог узраста 
Врста и ниво студија: струковне, основне студије 
Назив предмета: Књижевност за децу (на ромском језику) 
Наставник (Име, средње слово, презиме): проф. др Рајко Ж. Ђурић 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: / 
Циљ предмета 
Упознавање студената са садржајима књижевности за децу, у распону од њеног  
почетка, преко њеног настанка и развоја у Европи, закључно са дечјом књижевношћу у 
ромској литератури .  
Исход предмета  
Формирана књижевно – језичка култура, естетска културе, способност интерпретације 
и вредновања књижевног текста, васпитање и познавање дела дечје књижевности на 
ромском језику.  
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Природа дечије књижевности и њено проучавање (назив и појам књижевности, 
књижевност и језик, књижевност и друштвени живот, наука о књижевности, естетика и 
семиотика );  
анализа књижевног дела за децу (структура књижевног дела, тема, мотив, фабула, 
композиција и мотивација идеја, смисао књижевног дела), Класификација књижевности 
(начела класификације, усмена и писана књижевност, појам књижевне врсте, књижевни 
родови, поезија, проза и драма за децу)  
Класици дечје и омладинске литературе: Х. Андерсен: Бајке; К. Луис: Алиса у земљи 
чуда; К. Колоди: Пинокио;Д. Дефо: Робинсон Крусо; Ч. Дикенс: Оливер Твист; М. 
Енде: Бескрајна прича, А. Франк: Дневник; Ј. и В. Грим: Бајке;Р. Киплинг: Књига о 
џунгли, Л. Астрид: Пипи Дугачарапа; Џ. Лондон: Зов дивљине; Џ. Орвел: Животињска 
фарма; Џ. Сфивт: Гуливерова путовања;Ж. Верн: Путовање око света за 80 дана. Осврт 
на дечју књижевност у Србији; Ромска дечја књижевност. 
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Вежбе. Семинарски радови.- анализа књижевних дела за децу на ромском језику.  
Посета дечјем позоришту. 
Литература  
Рајко Ђурић, Историја књижевности Рома, Вршац 2010. 
Миливој Солар, Теорија књижевности, Загреб 1987. 
Сабране бајке 
Дела класика дечје и омладинске литературе  
Број часова  активне наставе 
Предавања: 
3 

Вежбе: 
1 

Други облици наставе: 
1 (семинарске вежбе) 

Студијски истраживачки 
рад: 
 

Остали 
часови 

Методе извођења наставе 
 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит  15 
практична настава 30 усмени испт  25 
колоквијум-и 10 ..........  
семинар-и 10   
 


