

ПРВИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА НАУЧНОМ СКУПУ
Књижевно дело Љубивоја Ршумовића
Поштовани,
Педагошки факултет у Ужицу Универзитета у Крагујевцу организује Mеђународни
научни скуп на тему: Књижевно дело Љубивоја Ршумовића.
Скуп ће се одржати на Педагошком факултету у Ужицу 28. септембра 2018. године,
са почетком у 10,00 часова.
Пријаву теме и резиме рада са кључним речима у електронској форми послати на email: fakultet@pfu.kg.ac.rs (са назнаком за Научни скуп – Љубивоје Ршумовић) или на
поштанску адресу: Педагошки факултет, Трг Светог Саве 36, 31000 Ужице, Србија. За
оне који пошаљу резиме или рад на српском језику обавезан је превод резимеа на енглески или руски језик. Рок за пријављивање теме је 1. јул 2018. године.
Рад у целости обима до 20.000 карактера на српском, енглеском или руском језику
послати до 1. новембра 2018. године.
Достављени радови биће рецензирани. Аутори ће бити обавештени о прихватању
рада за објављивање најкасније до 1. децембра 2018. године. За пријављивање теме и
апстракта потребно је попунити табелу у прилогу.
Котизација за учешће на Научном скупу износи 3.000 РСД по аутору. Назначени
износ котизације уплаћује се на рачун Педагошког факултета у Ужицу, бр. 840-137866616, позив на број NS-09/18, са назнаком за Научни скуп – Љубивоје Ршумовић.
Контакт особа: доц. др Љиљана Костић.
Тел. (+381 31 51 10 78); моб. тел. (+381 64 83 74 926), e-mail: fakultet@pfu.kg.ac.rs
(са назнаком за Љиљану Костић).
С поштовањем,
проф. др Снежана Маринковић,
декан

КЊИЖЕВНО ДЕЛО ЉУБИВОЈА РШУМОВИЋА
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Концепција детета и детињства у књижевном делу Љубивоја Ршумовића
Фолклорни елементи у књижевном делу Љубивоја Ршумовића
Однос естетско – васпитно у књижевном делу Љубивоја Ршумовића
Однос модeрно – традиционално у књижевном делу Љубивоја Ршумовића
Игра у поезији за децу Љубивоја Ршумовића
Нонсенс у поезији Љубивоја Ршумовића
Популарна култура у опусу Љубивоја Ршумовића
Завичајност у поезији Љубивоја Ршумовића
Љубивоје Ршумовић као прозни писац
Драмски текстови Љубивоја Ршумовића
Стил и језик Ршумовићевог књижевног дела
Компаративна истраживања изворних и преведених дела Љубивоја Ршумовића у
контексту светске и југословенских књижевности
Књижевно дело Љубивоја Ршумовића у настави
Рецепција поезије Љубивоја Ршумовића на предшколском узрасту
Књижевно дело Љубивоја Ршумовића као језички предложак за успостављање
међупредметне корелације
Педагошко-психолошки значај књижевног дела Љубивоја Ршумовића
Различитост и права детета у књижевном делу Љубивоја Ршумовића
Улога и значај илустрације у књигама Љубивоја Ршумовића
Рецепција Ршумовићевог књижевног дела у другим уметничким медијима (музика,
ТВ, радио, позориште)

