
Опачић, др Зорана (1970), редовни професор (2019) за 
предмет Књижевност за децу и младе, Појам и одређење 
ауторске бајке (изборни предмет) на основним студијама 
и Савремени приступи књижевности за децу на мастер сту-
дијама. Ради на Учитељском факултету од 1999. Завршила 
је српску књижевност и језик на Филолошком факултету 

Универзитета у Београду, где је магистрирала и докторирала. 

Аутор је монографија Алхемичар приповедања Станислав Краков (2007), Пое-
тика бајке Гроздане Олујић (2011), Наивна свест и фикција (2011), Антологије 
књижевности за децу 1–2 (2018) у едицији Десет векова српске књижевности 
Матице српске и (Пре)обликовање детињства (2019). Приредила је више 
књига, антологија и научних монографија: Антологију српске поезије за децу 
предзмајевског периода (Мајкрософт и Учитељски факултет, 2008), Сабране 
бајке (2011) и Гласам за љубав Г. Олујић (са А. Јовановићем) (2012); превод 
Тумачења књижевности за децу Питера Ханта (2013), роман Преживети до 
сутра Г. Олујић (Плаво коло СКЗ, 2017), прозу Г. Олујић Били су деца као и 
ти (Bookland, 2017), роман Не буди заспале псе Г. Олујић (СКЗ, 2018), роман 
Станислава Кракова Крила (2018); сачинила је Огледе српских научника (Служ-
бени гласник, 2019) и приредила Афричку љубичицу и друге приче Г. Олујић 
(СКЗ, 2019). 

Коуредница је више зборника пројекта Поетика српске књижевности за децу 
и младе Учитељског факултета (Бунтовници и сањари – Књижевно дело Гроз-
дане Олујић за децу и младе, 2010; Приповедач урбане меланхолије – Књижевно 
дело Моме Капора, 2012); научног зборника Поезија Моша Одаловића (2018) 
Задужбине „Десанка Максимовић“, тематског зборника Песнички завичај Де-
санке Максимовић (са др Светланом Шеатовић) Института за књижевност и 
уметност (2019); председница је Програмског одбора едиције Сабрани ро-
мани Гроздане Олујић 1–6, СКЗ / Партенон (2018); коуредница (са проф. др 
Илијаном Чутуром) тематског броја часописа Узданица (2019). Објавила је 
око стотину чланака у домаћим и иностраним научним часописима и збор-
ницима. 

Члан је Комисије за наставу језика и књижевности Међународног комитета 
слависта (од 2017) и Лексикографског одбора Матице српске. Члан је редак-
ција научних часописа Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad 
Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia (Краков, Пољска), 
Иновације у настави (Београд). 



Oд краја 2019. главна је и одговорна уредница научног часописа Детињство 
(са проф. др Снежаном Шаранчић Чутуром).

Истраживач је на научном пројекту Института за књижевност и уметност Смена 
поетичких парадигми у српској књижевности 20. века: национални и европски 
контекст који финансира МПНТР.

Аутор је уџбеника и лектира за наставу српског језика и књижевности у основ-
ној школи и члан комисија ЗУОВ-а за наставне планове и програме у вишим 
разредима основне школе.

Добитник је Награде Сима Цуцић за најбољу књигу из науке о књижевности за 
децу (2018) и Награде Змајевих дечјих игара за изузетан допринос популари-
сању књижевности за децу (2019).
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