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Монографија Милице Радовић–Тешић представља чит-
љив и прегледан лингвистички текст у којем се оства-

рује ауторкина намера да прикаже проблематику динамич-
ких процеса у лексици српског језика. Ова књига представља 
уџбеник за студенте лексикологије. Мање упућенима у ову 
област биће занимљиво штиво са корисним обавештењима 
и препорукама из области нормирања и стандардизовања 
лексике српског језика.

ЕДИЦИЈА СТУДИЈЕ
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Књига нуди сажет, систематичан и синтетички преглед 
неколико теоријских и истраживачких перспектива у 

области мотивације за учење и карактеристичних резултата 
истраживања до којих се у оквиру њих дошло, уз осветља-
вање историјата развоја од настанка до садашњег времена и 
трасирање пута њихове примене у разреду. У оквиру сваке 
концепције и мотивације описани су и програми за подсти-
цање и корекцију мотивације за учење који су развијени на 
основу њених поставки.
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Монографија представља синтезу ауторовог вишего-
дишњег бављења проблемима даровитости. Она на-

стоји да одговори на суштинска питања у овом домену. То 
су: шта је даровитост; како се даровитост испољава; како се 
региструје и прилагођава; како даровиту децу васпитавати 
и образовати, а да то буде на добробит друштва и њих лич-
но. Аутор је своју комплексну студију даровитости добро 
утемељио на савременим теоријским разматрањима и ем-
пиријским истраживањима даровите деце, њиховог откри-
вања, развоја и образовања.
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Монографија Сефедина Шеховића представља ино-
вативну концепцију модерне дидактике у смислу 

реконструктивистичких настојања везаних за сажимање 
класичних теоријских садржаја, научно-педагошке аксио-
ме и постулате. Дидактичари 21. века смештају ученика у 
средиште пажње и дидактичких настојања. То је модерна 
европска оријентација која је изузетно значајна у процесу 
припреме учитеља и професора. Ту оријентацију одликује 
висока педагошка култура, оптималан ниво толеранције и 
разумевање међу ученицима у процесу поучавања и учења. 
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Радове у овој књизи повезује идеја да би тежиште на-
ставе српског језика требало пребацити са теоријског 

на функционални план, тј. са граматике на употребу срп-
ског језика. У првом делу тих радова износи се конкретан 
проблем који се тиче планова, програма или уџбеника. У 
другом делу наведени проблем излаже се теоријски, а у тре-
ћем се наводе конкретна вежбања која могу да се користе 
на часу.

Ова књига може да буде од велике користи будућим са-
стављачима планова и програма, писцима уџеника на свим 
нивоима, свим учитељима, наставницима и професорима – 
како за припрему наставе тако и за њену реализацију. 


