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Избор у звање 2010. Висока школа струковних студија 

за образовање васпитача у Пироту 

Српски језик 

Докторат 2011.   

Специјализација    

Магистратура    

Диплома 2007. Филолошки факултет у Београду  

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа 

 назив предмета  Назив студијског програма, 

врста студија  

Часова 

активне 

наставе  

1. Култура говора основне струковне студије 1 

2. Књижевност за децу основне струковне студије 1 

3. Интегративни приступ пракси основне струковне студије 1/4 

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 

1.  „Питања оквира и тачке гледишта у роману Башта, пепео и у збирци приповедака 

Башта сљезове боје”, Зборник радова са I Научног скупа младих филолога Србије 

Савремена проучавања језика и књижевности, Филолошко-уметнички факултет, 

Крагујевац, 2010, стр. 211-220. (ISBN 978-86-85991-17-2) 

2.  „Ко је тај човек и шта хоће од мене: Неурозе и психозе Едуарда Сама и проблем 

идентификације у роману Башта, пепео”, Наслеђе, бр. 14, Крагујевац, 2009, стр. 231-242. 

(ISSN 1820-1768, УДК 821.163.41.09-31) 

3.  „Језичке игре у драмском тексту Црвенкапа Миливоја Млађеновића”, Зборник радова са 

научног скупа Савремена књижевност за децу у науци и настави, Јагодина, 2010, стр. 

171-180. (ISBN 978-86-7604-093-3, УДК 821.163.41.09-93-2 Млађеновић М, 

792.091:821.09-2) 

4.  „Црвенкапа, сценска осавремењена бајка Александра Поповића и сценска анти-бајка 

Миливоја Млађеновића”, Зборник радова са мултидисциплинарне и међународне 

конференције Језик, књижевност, промене, Филозофски факултет, Ниш, 2010, стр. 341-

351. (ISBN 978-86-7379-205-7, УДК: 821.163.41.09-93-2) 

5.  „Критички огледи и естетички ставови Шарла Бодлера”, Огледи и искуства, бр. 10, 

Висока школа струковних студија за образовање васпитача, Пирот, 2011, стр.146-161. 

(ISSN 0350-6592) 

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника  

Укупан број цитата  

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе 1 

Тренутно учешће на пројектима Домаћи Међународни 

Усавршавања   

1. Уредништво зборника радова Огледи и искуства бр. 10, Високе школе струковних студија за 

образовање васпитача, штампаног у Пироту, 2011. 

2. Учешће на међународној конференцији Comparativism, identity, communication, University of 

Craiova, Romania, 21-22. октобар 2011, са саопштењем на тему „Communication in/with the (im)perfect 

worlds of Yevgeny Ivanovich Zamyatin, George Orwell and Aldous Huxley”. 

Прихваћен предлог теме за докторску дисертацију и утврђена погодност кандидата и ментора, 

Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу 

http://www.pakadem.edu.rs/Akreditacija/3%20st%20program%20oss/Prilozi%20st%20program%20oss/Prilog%205-1%20KNJIGA%20PREDMETA%20oss/16.Kultura%20govora%20-%202012.doc
http://www.pakadem.edu.rs/Akreditacija/3%20st%20program%20oss/Prilozi%20st%20program%20oss/Prilog%205-1%20KNJIGA%20PREDMETA%20oss/15.Knjizevnost%20za%20decu%20-%202012.doc
http://www.pakadem.edu.rs/Akreditacija/3%20st%20program%20oss/Prilozi%20st%20program%20oss/Prilog%205-1%20KNJIGA%20PREDMETA%20oss/48.Integrativni%20pristup%20praksi%20-%202012.doc

