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Монографија Учитељски факултет 1993–2013. на цело-
вит и документован начин приказује историјат обра-

зовања учитеља и образованих установа у Србији – од прве 
Учитељске школе до Учитељског факултета. У монографији 
је посебан нагласак стављен на оно што Факултет данас је-
сте: модерна образовно-научна установа на којој савремена 
знања стичу будући професори разредне наставе (учитељи) 
и васпитачи. Њихово школовање у вертикали тече од осно-
вних студија, преко мастера и докторских студија. Ова бо-
гато илустрована монографија, уз уводни текст проф. др 
Милета Савића, декана Учитељског факултета, садржи и 
поглавља: Организација Факултета, Руководни органи – де-
кани и продекани, Наставници, Студијски планови, Науч-
но-истраживачки рад, Међународна сарадња, Издавачка де-
латност, Библиотека, Студентски живот, Евиденција о изда-
тим дипломама о стеченом високом образовању и Списак 
студената који су одбранили специјалистички, магистар-
ски, мастер и докторски рад. Аутори ове монографије су 
наставници и сарадници Учитељског факултета.
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Књига Методичко тумачење басне Зорицe Цветановић 
намењена је вапитачима, професорима разредне на-

ставе и студентима учитељских и педагошких факултета. 
Ауторка се у овој књизи ослања на сазнања о баснама уте-
мељена у наставно-научној методологији. Посебну пажњу 
обраћа на методичке поступке и радње које се активирају 
при интерпретацији. Емпиријско истраживање доноси 
мишљења васпитача и наставника о баснама. То истражи-
вање проверава постојеће теорије и концепте и отвара нове 
могућности за методичке приступе у тумачењу и објашња-
вању басне. 
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Уџбеник Методика наставе српског језика и књижев-
ности у разредној настави Вука Милатовића предста-

вља изузетно значајну књигу једног од најбољих наших ме-
тодичара. У целовитом методичком систему аутор се бави 
свим битним питањима српског језика и књижевности у 
нижим разредима основне школе, али и на вишим ниво-
има образовног система. Смисао његовог приступа у томе 
је да настава постане активна, проблемска и стваралачка. 
Због свега овог, Методика наставе српског језика и књи-
жевности је изузетно вредна методичка књига. 
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Монографија Интернет у образовању је настала као 
резултат вишегодишњег истраживачког рада Миро-

славе Ристић и Ивице Радовановића на питањима примене 
Интернета у образовању. Компонована је из седам делова: 
дидактичко-информатичке иновације у образовању; учење 
на даљину путем Интернета; оспособљавање наставника за 
ефективну примену интернета; вредновање знања ученика 
у интернет окружењу; потенцијали интернета за подршку 
даровитим ученицима; улога дигиталних игара у образов-
ном процесу; Веб 2.0 технологије у образовању; могућности 
примене интернета у настави страних језика и сигурност 
деце на Интернету. 
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Књига Мирка Дејића Број, мера и безмерје садржи три 
поглавља: Филозофија математике, Историја математи-

ке и Математика и религија.  У њима аутор даје своје виђење 
математике као науке, дефинише природу математичких 
знања, излаже периодизацију развоја математике и даје 
приказ делатности значајних математичара и најзад осве-
тљава однос математичких садржаја и основа различитих 
религија. Посебан квалитет је допринос аутора осветља-
вању чињеница о присуству и утицају ретко помињаних 
или чак непознатих српских стваралаца на развој наука и 
религије. Аутор је успео да популарним начином излагања 
и мноштвом историјских података и занимљивости текст 
прилагоди широкој читалачкој публици.  
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Садржај практикума Школско право и администрација 
Данијеле Костадиновић прати њену мнографију Тео-

ријско-правне основе школског законодавства. Практикум 
се бави врло актуеалном проблематиком и има велику упо-
требну вредност. Уз текст, садржи велики број врло кори-
сних и добро систематизованих података који буде радозна-
лост за истраживање у области васпитања и образовања. 
Услед садржајне разноликости, јасноће и практичности, 
једнако је корисно штиво свима који се баве образовањем и 
раде у образовним установама.
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Данијела Костадиновић приказује историјски развој 
предшколског васпитања и образовања, као и обра-

зовање васпитача, при чему нагласак ставља на законску 
регулативу у овој области. Књига Основи законодавства у 
предшколском васпитању и образовању вредан је рад који 
попуњава велику празнину важног друштвеног подручија – 
имајући у виду да се ради о деци предшколског узраста, као 
и да је рад васпитача од непроцењиве вредности за развој 
детета. У књизи је обухваћена квалитетна правна материја 
неопходна за разумевање прописа у области предшколског 
васпитања и образовања.
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ЗЗборник радова Поезија као завичај (Поетика Григора 
Витеза) настао је као резултат научног скупа у организа-

цији Филолошког факултета и Учитељског факултета Уни-
верзитета у Београду. Један од повода да се Витезово дело 
сагледава и тумачи на нов начин и у новом контексту, било 
је обележавање стогодишњице рођења овог истакнутог 
песника за децу 20. века. Витезова разноврсна стваралачка 
активност омогућила је истраживања различитих аспеката 
његовог рада. Зборник радова објављује се у едицији Пое-
тика српске књижевности за децу.
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Тумачење књижевности за децу представља зборник од 
четрнаест радова посвећених основним методама и 

приступима у проучавању књижевности за децу. Уредио га 
је професор Питер Хант, познат по томе што је увео проуча-
вање књижевности за децу као академску дисциплину у Ве-
ликој Британији. Аутори есеја су најзначајнији проучавао-
ци књижевности за децу из Велике Британије, САД, Канаде, 
Аустралије. Зборник је изузетно користан свима онима који 
се баве овим пољем пошто пружа добар, систематичан увид 
у изучавање књижевног дела за децу у савременој науци. Са 
енглеског језика зборник је превела Наташа Јанковић.
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Практикум Методика упознавања околине 1 намењем 
је студентима треће године У читељског факултета на 

смеру за образовање васпитача. Састоји се из три дела, од 
којих први део студент може непосредно да користи на 
самим вежбама. Други део се користи током реализације 
праксе у вртићима вежбаоницама, а трећи садржи детаљне 
податке о предиспитним обавезама студената и полагању 
испита. Практикум може бити од помоћи да захтеви за 
реализацију активности током часова вежби буду јаснији, 
праћење и анализа рада студената прегледнији, припре-
мање за полагање испита успешно, као и да неке занимљиве 
идеје истакнуте током часова вежби не ишчезну у заборав. 
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ИЗДАВАЧКИ ПЛАН ЗА 2014. ГОДИНУ

1. Група аутора, Лексикон образовних термина 

2. Миломир Мучибабић, Социологија (уџбеник/хрестоматија) 

3. Александар Јовановић, Слађана Јаћимовић, Валентина Хамо-
вић, Увод у проучавање књижевности I и II (хрестоматија) 

4. Душан Радовић, Поштована децо (избор из дела)

5. Зорана Опачић, Слика о себи и другом у књижевности за децу и 
младе 

6. Валентина Хамовић, Наивна песна Милована Данојлића: пое-
тика и поетска пракса 

7. Вера Радовић, О наставним методама 

8. Зорица Цветановић, Валерија Јанићијевић, Вишња Мићић, 
Развој говора детета у предшколској установи – уџбеник за 
студенте учитељских и педагошких факултета за образовање 
васпитача и васпитача у предшколским установама 

9. Драгана Богавац, Породица и родитељство 

10. Вера Белокапић Шкунца, Маријана Папрић, Уџбеник за руски 
језик 

11. Наташа Јанковић, Уџбеник за енглески језик 

12. Ана Вујовић, Франкофонија у свету и код нас 

13. Марина Цветковић, Уџбеник за енглески језик 

14. Петар Пијановић, На граници жанрова (огледи из књижев-
ности за младе)

15. Група аутора, Поезија као завичај (Поетика Григора Витеза)
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