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ДИРЕКТОРИ ШКОЛА И ОБРАЗОВНИ МЕНАЏМЕНТ 

Весна М. Срдић
1
 

Сажетак. Основне одлике управљања и организације школом 

укључују планирање, одлучивање, руковођење, вођење и комуникацију. 

Истраживања сугеришу да успешно управљање школом захтева развијене не 

само менаџерске, већ и лидерске функције, а високе социјалне вештине 

представљају њихову кључну компетенцију. У сложеном друштвеном 

систему, добро вођење постаје темељна компонента успешне организације или 

установе. Иако се теоретичари и практичари већ дуго баве објашњењем појма 

вођење, још увек је отворено много питања из области менаџерства и вођења у 

школству. У складу са Законом о основама система образовања и васпитања, 

особа која може бити изабрана за директора треба да поседује одговарајуће 

образовање, компетеције, лиценцу и искуство у васпитно-образовном раду. 

Прописаним условима могуће је обезбедити ефикасну обуку, али чињеница да 

личне предиспозиције могу бити препрека или предност у стицању потребних 

знања и вештина директора, указује на неопходност укључивања селекције у 

стандардну процедуру за избор директора. Демократизација и 

децентрализација образовног система претпоставља низ структурних, 

системских и функционалних промена које се рефлектују на управљање 

школом и улогу коју обавља директор школе. У овом раду ће се размотрити 

дужности и компетенције директора у прописима и школској пракси, да ли је 

директор школе менаџер или лидер и какве су могућности за обезбеђивање 

професионалних ресурса за управљање школом.  

Кључне речи : образовни менаџмент, школски менаџмент, лидерство, 

менаџмент, управљање, директори.  

                                                 
1 suzvesna@gmail.com, Висока школа струковних студија за образовање васпитача,  

Кикинда 

http://dx.doi.org/10.5937%2Fsinteze0-8497
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1. ПОТРЕБА ЗА ОБРАЗОВАЊЕМ ДИРЕКТОРА КАО МЕНАЏЕРА 

О образовању менаџера постоје веома противречна схватања. 

Наиме, у литератури се углавном могу наћи два супротстављена 

мишљења. Једни истичу пресудан значај формалног образовања 

менаџера, а други то негирају. На исти начин се мишљења разилазе и 

по питању потребе за високим образовањем у односу на профил 

менаџера као специјалисте или универзалца. Слично је и са знањима 

које менаџери одређеног нивоа треба да имају. Зато је и образовање 

менаџера у свету веома разнолико. И поред свих разилажења и 

супротстављених мишљења у погледу образовања менаџера, ипак се 

може констатовати да нико у потпуности не искључује формално 

високо образовање менаџера, и нико потпуно не негира значај таквог 

образовања. У ствари, сва разилажења се углавном односе на наставне 

програме, који су преобимни и који тако конципирани не пружају 

довољно практичног знања које се може прилагодити и применити 

одговарајућим нивоима менаџера или појединим активностима 

менаџмент процеса. Зато је нужно и неминовно образовне програме 

мењати у складу са друштвеним променама и технолошким потребама, 

а стечено знање добијено формалним образовањем перманентно 

иновирати и ажурирати, као и обогаћивати менаџерска знања и 

искуства новим и другим искуствима. Менаџер треба своја знања да 

стиче на високошколским институцијама, мора да поседује значајно 

опште образовање и културу, али и да има специјалистичко знање из 

конкретне области којом се бави.  

1.1 НИВО ЗНАЊА НОВИХ ДИРЕКТОРА – СИСТЕМАТСКО И 

ФУНКЦИОНАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ 

Ширина знања је веома значајна за обављање менаџерског посла. 

То значи да менаџер мора у одређеној мери да познаје технологију и 

средства рада, да познаје психологију личности да би могао да разуме 

осећања и мотивацију оних са којима ради, да познаје основна начела и 

принципе економије и финансија како би се на најбољи начин снашао у 

сложеним економским и финансијским токовима, и да познаје 

законодавство. Наравно, треба да има знања из свих оних области које 

ће му омогућити да буде успешан у свом послу. При томе, менаџери 

морају развијати своје стваралачке способности, способности 

комуницирања, способности у области људских ресурса, способности 

за тимски рад, као и способности у области система одлучивања и 

решавања проблема. Наравно, менаџери морају познавати укупно 

друштвено-политичко, економско и културно окружење, како би се у 
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новим, сложеним и измењеним околностима могли снаћи, њима се 

прилагодити и успешно управљати. Образовање менаџера ишло је 

некако паралелно са развојем науке и технологије. То је педесетих 

година прошлог века и условило потребу за перманентним 

образовањем менаџера, и то посебно оних који су радили у процесу 

производње. Тако је настао период перманентне обуке руководећег 

кадра, и то кроз кратке курсеве и одговарајуће семинаре. Ти семинари 

су временом прерасли у сталне облике образовања, којима су 

обухваћени и менаџери. Настале су прве пословне школе, па и прве 

школе за директоре које су имале универзитетски програм. Убрзаним 

развојем технологије, неминовно се наметнула потреба за прецизнијим 

дефинисањем нивоа образовања директора. У том смислу, образовање 

директора подељено је на системско и функционално образовање.  

Системско образовање развија способности анализе и решавања 

проблема, као и способности анализе дела система у коме се јавља 

проблем и свих осталих делова система на које може да се утиче да би 

се проблем решио.  

Функционално образовање директора оспособљава да исправно 

примени концепте планирања, организовања, мотивисања и контроле 

укупног менаџмент процеса. Функционално образовање директора 

заснива се на филозофији, теорији и методологији таквог образовања. 

Основни елементи филозофије образовања директора јесу: решавање 

проблема и сукоба путем учења и развоја, стратегија организационих 

промена и улога образовања кадрова у увођењу промена, концепција и 

организација професионалног развоја кадрова, као и менторски рад са 

сваким појединцем или групом у циљу развоја вештине руковођења.  

Основни елементи теорије функционалног образовања директора 

су: дефинисање образовних потреба као андрагошке категорије и 

образовних потреба у односу на мотивацију запослених, теорија учења 

и специфичност учења одраслих, облици учења запослених и 

симулација ситуација у одлучивању и учењу. Елементи методике 

функционалног образовања директора односе се на методичко 

обликовање едукативних ситуација, принципе обликовања едукативних 

ситуација, средства потребна за трансфер знања, облике комуникација 

у интерној размени знања, припрему дидактичких знања, организацију 

и обликовање учења на раду и утврђивање индикатора и инструмената 

валоризације образовних резултата. Иначе, у свету се руководећи 

кадрови образују на неколико начина: 

– информативни семинари (Informative Seminars [IS]) 

– основни курсеви (Basic courses [BC]) 

– програми за развој руководећег кадра (Executive Development 

Programs, [EDP]) 
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– последипломске пословне студије (МБА).  

Данашње образовање менаџера у будућности ће, сасвим сигурно, 

доживети одређене трансформације, које ће ићи упоредо са променама 

у окружењу и организацији, али и са променама у пословима 

управљања. Тако ће образовање менаџера у будућности бити 

примерено новим друштвеним токовима, који иду ка цивилизацији 

знања.  

1.2. УЛОГА ДИРЕКТОРА У РУКОВОДЕЋИМ ФУНКЦИЈАМА ШКОЛЕ 

Подручје рада директора као руководиоца на челу неке васпитно- 

образовне организацје је веома широко, а могло би се поделити у две 

кључне категорије: 

Брига о административно - техничкомфункционисању рада 

школе: У оквиру ових послова реализују се управни послови везани за 

праћење и применузакона и прописа, кадровска питања, здравствена 

заштита, административни послови са ученицима итд. Ту још, наравно 

спадају и финансијско пословање и послови на одржавању.  

Стручно- педагошко подручје деловања: 

Ово подручјеје специфично за школу као организацијуи кључно 

је за руководећу функцију директора. Посао ове врсте подразумева 

развојно-педагошке делатности, а неке од њих су: планирање, 

програмирање, организовање и увођење иновација, праћење и 

унапређивање наставе, рад са децом са потешкоћама, професионалну 

оријентацију, стручно усавршавање и сл.  

Директор, није увек искључивиносилац свих послова, али 

партиципита и координише већином послова. Његова функција у 

модерним школама посматра се са два аспекта. Пословно –

административни аспект се посматра кроз призму менаџерства, а 

стручно педагошки аспект му даје карактеристику вођства и лидерства.  

2. КОМПЕТЕНЦИЈЕ У РАДУ ДИРЕКТОРА 

Да би директор успешно остварио руководећу улогу на широком 

пољу оперативних задатака потребне су му и одговарајуће 

компетенције. Постоје бројна разматрања и теорије око тога које су 

оновне компетенције и моделикојима треба да се руководи директор у 

свомпослу. Анализом и сажимањем тих модела могу се издвојити пет 

основних компетенција за директоре школа као руководиоце. Пре него 

што буду набројани потребно је рећи да се они никако не могу 

проматрати изоловано јер су они итекако међусобно повезани и 
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условљени једни другима. Успешност руководиоца, дакле, огледа се у 

пет прожимајућих модела, а то су: лична, развојна, стручна, социјална и 

акцијска компетенција. Лична компетенција је значај доживљавања 

понашања и реаговања директора. Укључује особине као што су: 

искреност, доследност, комуникативност, приступачност, поверење, 

марљивост, самопоуздање, радна енергија.  

Развојна компетенција подразумева успешно вођење стручно- 

педагошког развоја и пословања школе. Овде је важна јасноћа визије, 

увођење бројних иновација у рад, примена нових информатичких 

технологија, рационално организовање пословања и сл.  

Стручна компетенција обухвата педагошка, дидактичка и друга 

стручна сазнања неопходна за успешно извођење и унапређивање 

васпитно -образовног процеса. Неопходно је да директор познаје 

програм педагошког рада и дидактичка начела, да познаје планирање и 

програмирање, организацију педагошког рада, просветног 

законодавства као и системе вредновања.  

Социјална компетенција се односи на подручје међуљудских 

односа као што су: познавање законитости међуљудских односа, 

решавање сукоба, мотивисање запослених, демократско вођење, као и 

препознавање квалитета у доприносима наставника и стручних 

сарадника.  

Акцијска компетенција усмерева на практично деловањеу раду 

директора, како у школи тако и у окружењу. Подразумева добру 

сарадњу са наставницима, активно учествовање у решавању проблема, 

саветодавно помагање у раду итд.  

2. 1. КОМПЕТЕНЦИЈСКИ СТАНДАРДИ 

Бројне компетенције којима би требало сваки директор да 

располаже све више се у многим државама спомињу као 

компетенцијски стандарди или компетенцијски профил директора. Као 

богати инвентар знања, способности, вештина, одлика, ставова и 

вредностиони су настали као резултат анализе циљева образовне 

политике и емпиријског истраживања директора у пракси. Они су 

уједно и основа за избор, оспособљавање, праћење, вредновање и 

самовредновање директора као руководиоца. Њима се утврђују и смер 

и развој директоровог професионалног развоја. Добри стандарди и 

њихова примена у пракси утемељени су на концептима вођства и 

развојно су оријентисани.  

Најпознатији стандарди за руководиоце образовних установа су 

амерички Interstate School Leaders Licensure Consttrium ISLLC, који 
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истичу директоре као вође васпитно –образовног процеса који према 

њиховим стандардима најкомпетентнији су директори који имају 

овакав профил: 

-Залаже се за успех свих ученика подстицањем развоја, 

усклађивањем, усмеравањем и споровођењем заједничке визије учења 

коју подржава школска заједница; 

-Ствара, подржава и негује такву школску културу и програм кој 

унапређује не само учење ученика већ и професионални развој 

школског особља; 

-Успешно руководи организацијом, њеним функционисањем, 

ресурсима, који осигуравају поуздан и ефикасан амбијент за учење; 

-Сарађује са родитељима и друштвеном заједницом, уважавањем 

различитих интереса и потреба; 

-Делује поуздано, искрено и етично.  

У прошлости су у директоровој пракси били доминантни управни 

послови, а деловање је било круто и изразито законски регулисано што 

је истицало претерано административну и формалну функцију његовог 

рада и рада школе уопште. Слојевитост компетенција савремених 

директора данас захтева стицање одговарајућих облика оспособљавања 

од којих су неки могући пре самог именовања на функцију, а други 

стручним усавршавањем током мандата. Садржаје које директори треба 

да савладају већина европских држава сматра начином да класични 

директори постану трансформацијски руководиоци који остварују 

развој своје школе. То се односи на изградњу школске визије, 

утврђивање циљева школе, пружање подршке креативним 

сарадницима, обликовање и афирмисање добре школске праксе, 

стварање климе високих очекивања, обликовање школске културе, 

подстицање и мотивисање запослених.  

Са оваквих становишта на улогу директора, изведени су први 

програмски темељи садржаја њиховог оспособљавања. Већина 

европских земаља има организовано оспособљавање директора на 

факултетима као после дипломске студије, али се у многима још увек 

реализују разни облици стручног усавршавања у непосредном 

школском окружењу. У Холандији стављају акценат на садржаје који 

оспособљавају директоре за менаџере људских потенцијала и 

рефлексивног практичара. У Белгији га настоје оспособити за тимски 

рад и креативни приступ унапређењу педагошког рада. Могуће је 

уочити како се у многим државама комбинују теоријска и емпиријска 

истраживања и у складу са њима се унапређује пракса руковођења у 

школама.  
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3. ДИРЕКТОР, ФУНКЦИЈЕ У САВРЕМЕНОЈ ШКОЛИ И СТРАТЕШКИ 

МЕНАЏМЕНТ 

Стручно усавршавање директора повезано је са његовим бројним 

функцијама, подручјем рада, и компетенцијама и прегледније се може 

представити на следећи начин: 

Планирање и градња визије: утврђивање услова, одређивање 

циљева, израда планова, рачунање трошкова; 

Организација рада (реализовање плана у стварност): 

организовање простора и времена, подела радних обавеза, подела 

овлашћења и одговорности, формирање радних тимова, преношење 

информација и усклађивање рада; 

Брига за запослене: планирање потреба, избор личности, 

мотивисање и награђивање, образовање и развој ; 

Вођење: усклађивање циљева, инспирисање и подстицање, 

сарадња и комуникација, стварање позитивне климе, избор 

одговарајућег стила; 

Вредновање као утврђивање остварености циљева: дефинисање 

критеријума, прикупљање података, анализа података, извођење 

закључака и сугестије за унапређење.  

Стратегија увек обухвата целину, а не делове. Дугорочно гледање 

и планирање назива се стратегијом, а краткорочно планирање зовемо 

тактиком. Циљеви стратегије су жељена стања или исходи планирани у 

времеснком року. Дефинисани из приоритетних подручја требају бити: 

концизни, јасно исказани, разумљиви, мерљиви, специфични, усмерени 

ка квалитету учења и побољшању успеха и дефинисани укључивањем 

свих учесника. Стратегије су средства и начини постизања сврхе, 

визије и циљева, јасан правац према којем се стреми, и одређивање 

путева и доношење одлука како би се стигло на одређено место или 

постигла одређена вредност. Тактика су краћи, често мењани планови 

за постојање мисије, визије и циљева. Стратешко мишљење је 

способност разумевања садашњег тренутка у односу на прошле и 

будуће догађаје и способност предвиђања.  

Стратешка свест је спознаја да стратегије нису фиксни и 

једнозначни планови, него привремени путеви које градимо, рушимо и 

поново изграђујемо. Стратешки менаџмент је вештина и наука о 

формулисању, примени и вредновању међуфункционалних одлука које 

омугућавају школи да усмери пут ка постизању својих циљева. То је и 

техника помоћу које предвиђамо будућност како бисмо усмерили и 

планирали економичнији, делотворнији и успешнији рад школе. 
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Стратешка промена може бити поступна (еволуцијска) или драматично 

нагла (револуционарна).  

3. 1. УЛОГА ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ У СТРАТЕШКОМ МЕНАЏМЕНТУ 

Кључна је улога директора да као менаџер и лидер заинтересује 

све сараднике, испуни их позитивном енергијом и одлучно крене ка 

оставривању циљева и задатака. Стратешки менаџмент је техника која 

му омогућава напредак школе ради остварења замишљене будуће 

школе високог квалитетау којој ће ученици постизати високо 

постављене образовне стандарде. При томе је битно укључити што 

већи број учитеља, ученика, родитеља и релевантних чиниоцаиз 

локалне заједнице и одговарајуће управе да што више сарађују у 

расправи код доношења стратешкога плана развоја. Расправа и 

планирање су важнији од самога плана, који је неупотребљив, ако не 

побуди живо занимање свих заинтересованих. Ако желимо да 

променимо школство требало би свакако да променимо и услове у 

којима се оно одвија (Андевски и Арсенијевић, 2010, 93).  

Тимски рад и сарадничко учење су предуслови стратешког 

менаџмента. То је низ процеса које треба правилно разумети, увек у 

новом контексту који се стално мења. И само доношење одлука је 

процес учења. Данас знање није смештено само у главама појединаца 

него и у огромним базама података који су међусобно интерактивни и 

производе нова знања. Кључ успеха школског стратешкога менаџмента 

лежи у заједничкој комуникацији и заједничком раду којим ће директор 

остварити успех заједно са свим сарадницима.  

3. 2. МЕНАЏМЕНТ И ВОЂСТВО (LEADERSIP) 

Трансформација менаџмента у вођство започета је још 

деведесетих година прошлог века, а све је видљивија у бројним новим 

студијама о образовању. Расправе о разлици менаџмента и вођства још 

увек заокупљају теоретичаре организација. Једни тврде да су они 

неодвојиви, други да су то комплементарне функције, а трећи да да је 

лидерство само једно од подручја менаџмента. Ипак, највише 

преовладава мишљење о пребацивању тежиштана вођство. Такав став 

је све прихватљивији јер је у складу са природом васпитно- образовне 

области.  

Енглеска реч mаnаgеmеnt (руковођење) је настала од латинског 

корена манус што значи рука. Ова реч се вековима користила за 

управљање, руковођење, првенствено стварима, мачем, складиштем 
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итд. У новије време означава руковођење институцијама и пословима. 

Убрзо је настала и синтагма руковођење људима (мен-манагемент). 

Изворни смисао се почео губити јер људи нису ствари. Док се 

менаџмент углавном више бави неживом материјом: материјалним и 

финансијским ресурсима, машинама, производима, маркетингом, дотле 

се лидершип више бави духовном повезаношћу људи. Људима је 

природније да буду вођени и мотивисани него руковођени.  

За вођење људи прикладнија је енглеска реч leadership (вођство), 

која је у старонорвешком језику значила водити (lead) брод на мору, 

уцртавањем стазе или курса којима брод плови. Сада би се рекло да је 

то навигатор, за разлику од кормилара или пилота. Данас се ове две 

функције све више диференцирају јер свака има своје посебности. 

Ипак, оне се у многим подручјима преклапају и поистовећују код 

разних аутора. Може се рећи да је менаџер особа која води свакодневне 

активности, док је лидер особа која има способност предвиђања и 

планирања курса за кретање у жељеном смеру.  

Leadership је вештина која захтева осмишљавање будућности и 

често се формулише у визији према којој сви у школи усмјеравају свој 

рад. Да би школа постала успешна, мора имати вешт лидершип и 

компетентан менаџмент. Лидершип је очигледно повезан с 

менаџментом, али постоје и менаџери који нису лидери. Уопштено 

говорећи, добар је онај школски директор који више води, а мање 

управља. Големан  је писао о емоционалној интелигенцији и начину на 

који се она манифестује на радна мјеста људи. Он је развио аргумент да 

су некогнитивне способности, као што су самопоуздање, 

самопоштовање и мотивација, једнако значајне као и сам IQ (Goleman, 

1998). Особе са развијеном емоционалном интелигенцијом показују 

саосећање и у стању су да сагледају проблем из угла друге особе. То се 

у психологији назива емпатија. Управо то је особина коју сваки лидер 

мора имати. Уједно је и од кључног значаја за сваког директора школе. 

Из наведених тврдњи Даниела Големана, можемо закључити да 

лидерство заправо треба бити засновано на понашању које нам је из 

социологије познато под називом алтруизам. Такво понашање се 

заправо препоручује свим наставницима лидерима, јер промовише 

спремност на помагање другима без да се очекује нека посебна награда 

за то, што је опет и једна од полазних тачака концепта лидерства.  

Још једна занимљива чињеница везана за лидерство налази се у 

резултату истраживања које су Валач, Ламбер и Копланд (Wallach, 

Lambert & Coplandс, 2005; код Agić et al., 2006) провели у неколико 

мањих школа 2005. године у Сијетлу. Истраживање је спроведено у 

циљу сагледавања и поређења неколико начина којима би се могло 

стећи звање лидера. Резултати њиховог истраживања су показала да 
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наставници који својом вољом и напретком преузму иницијативу и 

тако својом заслугом постану лидери, много ефикасније преузимају ову 

улогу и добро се сналазе. Супротно овоме, откривено је да наставници 

који постану лидери углавном на основу одлуке или препоруке 

њихових колега, много се теже сналазе у овој улози и имају потешкоћа 

да схвате природу додатног ауторитета и одговорности који долази уз 

лидерство. „Присилити некога да преузме положај вође није могуће, 

иако је способан за то и испуњава све увјете да буде вођа. Кад би морао 

на силу преузети улогу вође, не би био задовољан, па с тим у вези не би 

били задовољни ни сурадници. Кад се, пак, одлучи за ту улогу, он види 

у њој могућност и пригоду за рад и напредовање”. (Agić et al., 2006:16) 

Као што се види менаџмент и вођство се разликују, али су оба 

важни изазови којима су изложене модерне организације које 

подразумевају пуну реалност менаџмента, али и преданост мудром 

вођењу према привлачној визији.  

3. 3 ДИРЕКТОРИ КАО МЕНАЏЕРИ И ЛИДЕРИ 

Савремена схватања доброг руковођења у школи у први план 

истичу директора који се брине за људски потенцијал, као нешто што је 

неизоставно и придоноси квалитету и постигнућима у свим областима 

рада. Размишљајући у овом правцу директор би требало да буде више 

лидер него менаџер, али и да добро познаје разграничење ова два појма 

у својим пословима. Лидерство наставника дефинише се као скуп 

способности наставника као ефикасног предавача који успут, путем 

ефикасне мотивације, позитивно делује и на радне праксе осталих 

наставника (Danielson, 2006). У данашњим школама, сарадња с осталим 

наставницима заузима високо место на списку послова сваког 

наставника. Радна пракса наставника је дуго времена била, а чак је то 

негде и дан данас, релативно приватна ствар. Ово заправо значи да је 

сваки наставник водио бригу о својој властитој радној пракси и остали 

нису имали никакву врсту увида у његов рад, па нa тај начин нико није 

имао много користи од другога. Концепт лидерства наставника 

покушава да укине ову баријеру тако што наставнике охрабрује да своја 

искуства и савете дијеле с осталим радним колегама, па целокупном 

заједницом наставника у свету путем писања стручних радова. „Вођење 

у стварном (суштинском) значењу - претпоставља преокрет у 

организацији како би она могла остати конкурентна при сталним 

променама окружења. Вођење организације значи усмеревање, 

комуницирање са сарадницима о заједничким циљевима, мотивисање и 

инспирисање. Лидерство треба да оствари културу вођења у 
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организацији, да покрене процес учења кроз изазове”. (Андевски, 

2007:79) 

Директорски послови везани за менаџмент неопходни су за 

организацију свакодневног живота школе и односе се на планирање, 

анализирање, организацију и надзор, а послови везани за вођство везују 

се за људе, њихово понашање, стил рада, комуникацију и мотивисање. 

Док се менаџмент односи на ствари, вођство се односи на људе. 

Менаџерскистил директора је рационалан, а лидерски емоционалан. 

Директор менаџер често у пракси влада људима тражећи послушност, а 

лидера људи следе на основу његових квалитета и на основу личног 

избора јер он покреће емоције и распирује страсти. Менаџер одржава 

системе, ослања се на контролуи краткорочније проматра ствари. 

Функција директора као менаџера је да заповеди и контролише 

користећи формалне процедуре и рационалне методе. За њих је 

карактеристично да следе прописе и пословну политику надређених.  

Директор са лидерским цртама је вођа. Вођење увек карактерише 

утицај на људе, њихово придобијање и подстицање на активност. Он 

мотивише, подстиче, даје енергију, посматра ствари дугорочно и има 

визију, изазива постојеће стање на промену. У тимском раду покушава 

објаснити смер промена и придобија чланове организацијеу 

учествовању у процесу тих промена. Директори- лидери увек следе 

личну интуицију и стално подстичу иновације.  

ЗАКЉУЧАК 

Уданашњим школама директори се налазе у многобројним 

улогама које су све различитије и захтевније. Сви учесници који су 

укјучени или се дотичу васпитно-образовног процеса очекују потпуно 

разумевање од њега и деловање у складу са великим очекивањима. Од 

директора се тражи да увек има квалитетно решење, како за садашње 

тако и за будеће проблеме и изазове. Он има професиналну улогу која 

се односи на управљање, руковођење и вођење. Кроз послове директора 

се преплићу бројни фактори као што су брига о програму развоја 

школе, повезивање учесника, мотивација, стручна и техничка помоћ, 

финансије, веза са спољашњим институцијама, евалуација и 

самоевалуација и сл. Пред њега су постављени многи изазови који 

подразумевају стицање компетенција, од којих су неке урођене, а неке 

се морају усвајати кроз стална стручна усавршавања.  

Директор није увек експерт за све, али треба бити истрајан, 

одлучан, оригиналан и отворен за промене. Није му више довољно 

знање из само његове матичне струке, односно темељно образовање. 

Он данас решава сложене проблеме који личе на проблеме великих 
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предузећа. Школа се мења, од установе за учење ученика, у школу која 

учи (Ресман, 2004: 115). У складу са тим сваки директор треба 

континуирано даучи и системски да се развија у подручју вођења. 

Његова одважност и менаџерско-лидерски приступ, као и харизматска 

личност треабало би да у свима побуђују осећај сигурности и 

одлучности. Популарност менаџмента и вођења (лидершип) све више 

расте и постаје све привлачнија великом броју директора школа који 

желе повећати квалитет и успех, а самим тим и задовољство свих оних 

који су укључени у одређени процес деловања, а тичу се се образовања. 

Вођење васпитно образовних установа је сложен феномен који 

подразумева примену одређене врсте знања на сплет веома различитих 

људи, процеса и ситуација. Оваква карактеристика отвара простор за 

константна истраживања на пољу лидерства, његових законитости, 

корелација и излазних резултата. Истраживања су показала да је за 

успешност обављања директорског посла потребно пет кључних 

компетенција: лична, стручна, развојна, социјална и акцијска. У 

сложеном процесу директор треба да подстиче креативност, да штити 

специфичности и развојне карактеристике ученика, да се брине о 

правима и одговорностима субјеката, а истовремено и да усклађује 

ситуацију према разним обрасцима и прописима који су мунаметнути.  
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SCHOOL DIRECTORS AND MANAGEMENT IN EDUCATION 

Abstract. The main features of school management and organization 

comprise planning, decision making, management, leadership and communication. 

Research suggests that successful school management requires not only advanced 

managerial but also leadership skills, with highly developed social skills as the main 

competence. In a complex social system, good leadership becomes a fundamental 

component of a successful organization or institution. Although leadership has for a 

long time been of interest for theoreticians and practitioners alike, there are still 

numerous questions waiting to be answered in the area of management and 

leadership in education. According to the Law on the Basis of Educational System, 

the person who can be named a school director must posses appropriate education, 

competences, license and experience in education. Legal requirements allow the 

provision of effective training, but the fact that personal disposition can be both an 

advantage and an obstacle for acquiring necessary items of knowledge and skills, 

points to the necessity of including selection into the standard procedure for the 

election of a director. Democratization and decentralization of the educational 

system presupposes a series of structural, systemic and functional changes which 

reflect on school management and the role played by the director. This paper 

considers responsibilities and competences of directors, both in legislation and in 

school practice and addresses the question whether a school director is a manager or 

a leader, and what are the possibilities for the provision of professional resources for 

school management.  

Key terms: management education, school management, leadership, 

directors, management 
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ЕЛЕМЕНТИ И ИНДИКАТОРИ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ 
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Сажетак: Образовање, један је од главних студова квалитете знања, 

што значи и напретка друштва у целини. У погледу квалитета образовања 

постоје многе поставке, неке више, неке мање прецизне. Да би се одредио 

квалитет основне школе, на пример као „ слаб“, „осредњи“, или „изузетан“, 

примењује се, мање или више прецизно,одређена идеја о вредности и 

идентификује, опет мање или више произвољно, где се та школа налази у 

односу на друге школе. Kада је реч о квалитету образовања неопходно је 

анализирати све сегменте образовног процеса. То подразумева, анализу 

циљева образовног процеса, процеса продуката квалитетног образовања, али и 

квалитетан и доступан техничко-инструментални, односно оперативно-

процедурални ниво квалитета образовног процеса. Квалитет основног 

образовања већина аутора веже за резултате, исходе, образовања. Да би се 

постигао квалитет образовања мора се постићи квалитет у одређеним 

компонентама или елементима целине образовања. Предмет овог рада је 

торијско сагледавање елемената и индикатора за индикацију квалитета 

базичног образовања. Разматрање педагошких стратегија и њиховог утицаја на 

одређене компоненте квалитета, у циљу изискује побољшање утицаја на 

педагошко-дидактичке ресурсе квалитета образовања. 

Кључне речи: Квалитет образовања, елементи квалитета, индикатори 

квалитета, професионализам, систем образовања 

УВОДНА РАЗМАТРАЊА 

Образовање чини један од основних “стубова“ стицања знања. 

Без квалитетног образовања нема ни квалитетног знања, а ни напретка 

друштва у целини (Анђић, 2006). Образовање има функцију личног 
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развој појединца, али и функцију развоја будућих генерација, што је 

неопходно и за економски развој друштва коме појединац припада. 

Образовање данас, почива на становишту да се образовно деловање 

састоји мање у рецепцији садржаја, а више у разумевању и развоју, 

сазревању телесних, душевних и духовних снага.  

Динамичан развој друштва и убрзан развој науке, технике и 

технологије не би се могли остварити без човека, без његовог знања и 

искуства. Човек је незамењиви чинилац напретка савременог друштва. 

Његова развијена свест и стечено знање, као и радно и животно 

искуство имају непроцењиву вредност у свим сферама живота и рада. 

Сва савремена научна и техничка достигнућа аутоматизација, 

кибернетика, информатизација, резултат су интелектуалних 

могућности, знања и способности човека. Међутим, за овладавање и 

примењивање високе савремене технологије и научно-техничких 

достигнућа неопходан је квалитетно образован и развијен човек.  

Квалитет у свету сматра се најзначајнијим феноменом нашег 

доба, са сталним трендом његовог побољшања. Реч је о новој 

филозофији живљења. Зато човек савремене цивилизације све више 

постаје човек који мора стално да учи, то је уствари подразумева 

човека проширених индивидуалних, социјалних и професионалних 

функција. Време које је пред нама, посматрајући са аспекта 

образовања, све више карактерише пораст потреба за сто 

квалитетнијим знањем. То подразумева потребу за ефикаснијим 

моделима образовања који би омогућавали да појединац рационално 

стиче квалитетна знања које касније током живота допуњује. 

1. ОПШТЕ ПРЕТПОСТАВКЕ КВАЛИТЕТА ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА 

У погледу квалитета образовања постоје многе поставке, неке 

више, неке мање прецизне, све сачињене у различитим контекстима, 

али постоји мали број ретких систематичких студија о овом питању. У 

контексту образовања када му се придода и нормативно значење, 

термин квалитет, сваког дана је све значајнији. Када говоримо о самом 

појму квалитета, он се користи у значењу степена изврсности, и то 

откривају се два аспекта: један је процена вредности, а други је положај 

у односу на примењену скалу од доброг ка лошем. Да би се одредио 

квалитет школе, на пример као „ слаб“, „осредњи“, или „изузетан“, 

примењује се, мање или више прецизно,одређена идеја о вредности и 

идентификује, опет мање или више произвољно, где се та школа налази 

у односу на друге школе.“ Сам појам квалитет је вишеструк по значењу 

и често субјективан. Могуће је идентификовати четири различите 

употребе те речи: као атрибут или суштина – дескриптивна; као степен 
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изврсности или релативне вредности – нормативна; као добар или 

изузетан – нормативна; као неквантификоване карактеристике или 

процене - дескриптивна или нормативна“ (Lowe & Istance, 1998).  

Kада је реч о квалитету образовања неопходно је анализирати све 

сегменте образовног процеса. То подразумева, анализу циљева 

образовног процеса, процеса продуката квалитетног образовања, али и 

квалитетан и доступан техничко-инструментални, односно оперативно-

процедурални ниво квалитета образовног процеса.  

У контексту образовања, речник би обухватио дефинисање речи 

као што су „степен изврсности“. Када се већ квалитет користи у 

значењу степена изврсности, откривају се два аспекта: један је процена 

вредности, а други је положај у односу на примењену школу од доброг 

ка лошем. „Да би се одредио квалитет рада школе, на пример, као 

„слаб“, „осредњи“ или „изузетан“, примењује се мање или више 

прецизно, одређена идеја о вредности и идентификује, опет мање или 

више произвољно, где се та школа налази у односу на друге школе“ 

(Lowe & Istance, 1998). Да би квалитативне процене комплексније, 

ретко се праве и узимају у обзир ефекти побољшања.  

Квалитетом се може имплицитно означавати и „добар“ или 

„изврстан“, као што је већ у случајевима кад разматрамо нпр. квалитет 

рада наставника. Квалитативна вредновања су, у одређеном смислу, 

она која се врше и интуитивно јер комплексност посматраног феномена 

изазива сегментацију у свим оним деловима који могу бити мерљиви. 

„Данас се говори о „квалитету живота“ и или „живљења“, „квалитету 

демократије“, „квалитету међуљудских односа“, о „квалитету“ 

литературе, позоришта, филма, штампе, масмедија итд., о „квалитету 

становања“, „еколошком квалитету“, „квалитету човекове средине“, и 

сл., затим о „квалитету рада“, „квалитету производа“ и тд. Данас, веома 

често и много говоримо о „квалитету образовања“, а у том смислу и о 

„квалитету“ школовања, односно школе, наставе, рада наставника, 

„квалитету“ образовних планова и програма, уџбеника, приручника, 

наставних метода, о „квалитету образовне технологије итд“ (Поткоњак, 

2000). Међутим, ако се покушају наћи одредбе, прецизнија одређења 

наведених синтагми, у склопу „квалитета образовања“, онда се брзо 

увиђа да оне не постоје.  

Језичко-лексички термин квалитет (од латинске речи quаlitаs) има 

много значења, а то су: својство, каквоћа, особина, врлина, вредност, 

доброта. Када се термин „квалитет“ користи уз термин „образовање“ он 

као да добија још нека значења. „Није тешко закључити да се, чак и на 

основи површине анализе контекста у којима се користи синтагма 

„квалитет образовања“, њиме означавају циљ, задаци и захтеви који се 

постављају образовању; развојна перспектива („квалитет образовања 
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као предуслов за „улаз“ у XXI век, у „ново друштво“). Термин служи и 

као вредносна одредница педагошког процеса и рада наставника, али и 

као атрибутивно својство личности субјекта укључених у образовни 

процес (ученици, студенти, полазници, наставници)“ (Поткоњак, 2000).  

Семантичке разлике које ће се даље разматрати могу се 

прецизирати и идентификовати, али превазилажење значења у самом 

речнику захтева испитивање садашњих приступа појму квалитета који 

представљају саму срж анализе и расправе о образовању. Да сви општи 

критеријуми за вредновање квалитета једног школског система или 

једног образовања (нпр. основног образовања) треба да буде испуњење 

постављених циљева. „Критеријум за вредновање квалитета једног 

школског система требало би да буду постављени циљеви, јер је сасвим 

логично да што је систем ближи њиховом испуњењу да је квалитет 

образовања који он обезбеђује бољи“ (Meijer, 2003). Да би се одредили 

најважнији циљеви, потребно је решити питање које аспекте 

функционисања школе треба укључити у општу дефиницију појма 

квалитета. Многи сматрају да се „квалитет“ првенствено односи на 

резултате неког школовања. „Циљ је да се свако дете образује до 

граница својих могућности остаје приоритетни став у светлу потребе да 

се изгради будућност демократских плуралистичких друштава на 

основу многих различитих талената младих људи“ (Поткоњак, 2000).  

Квалитет представља континуум за слаба или добра постигнућа 

под утицајем идеологије „изврсност“ и односи се на нивое и стандарде. 

Већ на почетку расправе о дефинисању појма „квалитетног 

образовања“ расправа је усмерена на то да не треба тежити давању 

једне универзално прихватљиве дефиниције „квалитета образовања“. 

Значи, свака расправа о „квалитетном образовању“ подразумева и 

дефинисање целине система образовања, нпр. базичног основног 

образовања.  

Свака расправа о „квалитету образовања“ изискује два основна 

питања: квалитет у чему (чега) и квалитет за кога? Одговори на та два 

питања битна су за комплетну слику „квалитета образовања“, што 

подразумева стандарде, норме, индикаторе, уверење, процену, 

евалуацију, самоевалуацију и др. „Квалитет у чему? Квалитет већина 

веже за резултате образовања. Да ли је то довољно? Да ли оутпут може 

имати жељени (претпостављени) квалитет ако се исти захтев не 

постави и инпут-у? И не само то: мора ли се исти захтев („квалитет“) 

поставити и оном што је између „улаза“ и „излаза“ тј. образовном 

процесу? Увидело се веома брзо да се „квалитет“ не може везати само 

за неки део и аспект већ за целину образовања. То практично значи да 

би се постигао „квалитет образовања (жељени, очекивани, планирани) 

мора се постићи „квалитет“ у следећим основним компонентама целине 
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образовања: циљ и задаци образовања и њихова операционализација 

(тако да се могу остварити), прецизно утврђени садржаји образовања 

(планови, програми) према постављеном циљу и задацима: ефикасно 

остваривање задатака образовања на и путем утврђених садржаја 

(питања „педагошких стратегија“ у процесу образовања), утврђени 

стандарди (норме) у погледу исхода (резултата) образовања, адекватан 

инструментариј за мерење резултата образовања и утврђивање 

постигнутих нивоа предвиђених стандарда, вредновање целокупног 

процеса и резултата образовања“ (Поткоњак, 2000).  

Гледање и контекст квалитета образовања може се посматрати са 

различитих садржајних погледа; педагошког, дидактичко-методичког, 

социолошког, кибернетичког, психолошког и др. Земље ЕУ усвојиле су 

2001. године стратешке циљеве и компоненте образовања за квалитет, а 

у сврху обуке кадрова у тој области. Први циљ би се односио на 

унапређивање квалитета и ефикасности система образовања и обуке у 

ЕУ, у светлу нових захтева које поставља „друштво знања“ и 

измењених модела учења и наставе. Компоненте овог циља биле би: 

„унапређивање образовања и стручног усавршавања наставника; 

развијање вештина за друштво знање; обезбеђен приступ 

информационо комуникационим технологијама; повећање стопе уписа 

на студије природних и техничких наука; боље коришћење ресурса“ 

(„Квалитетно образовање за све“, 2004). Други циљ се односи на 

олакшан приступ свим системима образовања и обуке у светлу водећих 

промена доживотном учењу, професионалном развоју, једнакој 

могућности и социјалној кохерентности. Компоненте овог циља су: 

стварање окружења отвореног за учење; већа привлачност учењу; 

подржавање једнаких могућности и социјалне кохерентности. Трећи 

циљ је усмерен на отварање система образовања ка спољашњем свету, 

подстицање релевантности за друштво и суочавање са изазовима које 

намеће глобализација. Компоненте овог циља су: „ јачање веза између 

света, рада и истраживања и друштва у целини; развијање духа 

предузетништва; унапређивање наставе страних језика; повећање 

мобилности и размене; јачање европске сарадње“ („Квалитетно 

образовање за све“, 2004).  

Постизање квалитета свакако подразумева и располагање 

квалитетним ресурсима у основним школама. Педагошко-дидактички 

ресурси кључни су у остваривању квалитетног рада и развоју 

едукативног друштва. Данас организација делује у окружењу које 

тражи другачије приступе, другачији начин мишљења и пренос великог 

броја информација. Нови начин и приступ раду и живљењу захтева 

нову реализацију и функционисање система, као што је образовни 

систем. Савремена организација окреће се људским ресурсима и 
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материјално-техничким ресурсима као незамењивим потенцијалом у 

функционисању школског система. Информације су данас неодвојиви 

део информацијско-комуникацијске технологије што неоспорно значи 

да сваки систем, па и педагошко-дидактички без потенцијала ових 

ресурса више не може валидно функционисати.  

У вредновању квалитета рада једне школе незаобилазну улогу 

има област ресурса. Ова област има велику важност јер указује на то са 

чим, односно којим и каквим конкретним ресурсима школа располаже. 

Педагошко-дидактички ресурси у квалитетном образовању указују на 

ресурсе који су битни за педагошко-дидактички сегмент 

функционисања образовног система у једној школи.  

Педагошко-дидактички ресурси у квалитетном основном 

образовању подразумевају придржавање одређених стандарда или 

структуре прописаних документима који подржавају квалитет 

образовања. Подручје вредновања су уже тематске целине у односу на 

кључне области које ближе дефинишу предмет праћења и вредновања. 

Свака кључна област је подељена на подручје вредновања по 

садржинским целинама унутар којих вреднујемо оствареност 

квалитета. Ниво остварености представља корак у конкретизацији 

појединих подручја (јасан и прецизан опис остварености појединих 

показатеља). Педагошко-дидактичких ресурси су: курикулум, развојно 

планирање (веза развојног планирања са самовредновањем школе; 

људске ресурсе (наставно особље); школски простор (просторни 

услови, учионице, кабинети, библиотеке, пратеће просторија); 

материјално-техничку опрему (и коришћење опреме); ресурси локалне 

заједнице (дом културе, спортски терени, базен, иницијатива родитеља 

за развој школе). 

Овај рад усмерава се и на структуру, квалитет и стандарде, 

зависно од дела који ће проучавати, и то на: развојно и годишње 

планирање школа са посебним освртом на самовредновање школе; 

стручно усавршавање наставника; школски простор и просторни 

услови и материјално технички услови; коришћење медија у настави; 

сарадња родитеља и школе у смислу покретања иницијатива које 

доприносе развоју школе и целе локалне заједнице.  

2. ЕЛЕМЕНТИ И ИДИКАТОРИ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ КВАЛИТЕТА 

ОБРАЗОВАЊА 

Квалитет основног образовања већина аутора (Поткоњак, 2000) 

веже за резултате образовања. У својим наводима Поткоњак тврди да 

би се постигао квалитет образовања мора се постићи квалитет у 

компонентама или елементима целине образовања. Он тврди да је 
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већина значајних докумената везаних за индикаторе основног 

образовања припремана још 1987. година за међународну конференцију 

ОЕЦД-а. Утврђивање индикатора омогућило би рационалније вођење 

образовне политике. У разради наведених докумената индикатори су 

сврстани у неколико широких група као што су:  

1. обухват ученика школовањем и нивоима образовања, 

2. ученици и наставници посматрани са аспекта финансирања 

образовања.  

3. евалуација постигнућа ученика. 

У готово свим материјалима припремљеним за расправу о 

„квалитетном основном образовању“ говорило се и о „зеједничкој 

образовној језгри“ тј. „заједничким знањима и умењима“ (cаre 

curicullum аnd cаre sкills). У склопу тих расправа о „квалитету основног 

образовања“ констатује се да наставници имају „виталну улогу“ (витал 

роле) да компетентност и ангажованост наставног и учитељског кадра 

представља основни предуслов за квалитет образовања. „Могу „улази“ 

бити веома „квалитетни“, (мисли се и на субјекте – ученике, и на 

задатке и на садржаје) могу и услови бити исто тако „квалитетни“, али 

ако наставников рад није ефикасан и квалитетан, исходи таквог рада и 

поред свих квалитетних предуслова, не могу бити „квалитетни“. 

Колико год је за постизање квалитета у образовању важно шта ће 

наставник посредовати ученицима (полазницима) и са којим циљем, 

ништа није мање важно, чак може бити и важније како ће то наставник 

остварити, којим „педагошким стратегијама“ ће долазити до 

постављеног циља и задатака. То подразумева „стручност“ наставника, 

али и висок степен „професионализма“ наставника, тј. Педагошке 

оспособљености за ефикасан образовни рад“ (Поткоњак, 2000). 

Тежиште се углавном преноси на сам рад наставника. Говори се о 

„отвореном професионализму“ што подразумева да наставник и учитељ 

треба да буду спремни уносити и користити „ново“ у циљу што 

ефикаснијег и ефективнијег образовног рада. Сем тога, образовању и 

стручном усавршавању наставног кадра придаје се све већа пажња. У 

време великих промена у целом друштву наставник мора током свог 

рада стално да се усавршава. „Од наставника се захтева оспособљеност 

за аутоанализу и аутоевалуацију, пошто је то најсигурнија основа 

(критичка основа сопственог рада) за стално стручно усавршавање (за 

„отворени професионализам“)“ (Поткоњак, 2000). Увиђамо неколико 

елемената битних за квалитет основног образовања као што су: 

стручност наставника, образовање и стручно усавршавање током рада, 

промену услова рада, отвореност, мотивацију наставника за рад, 

самоевалуација сопственог рада. Према ранијем задатку образовања и 

из њега изведеним стандардима инсистирало се на стицању знања и 

евентуално на оспособљавању за примену стечених знања. За 
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„когнитивне резултате“ образовања, данас се то не сматра довољним. 

Све више се инсистира на развијању когнитивних способности, развоју 

мисаоних операција и оспособљавању за решавање проблема. То од 

наставника изискује примену све већег броја нових „педагошких 

стратегија“ и његов рад чини много комплекснијим.  

Квалитет основног образовања зависи од свих елемената 

образовања, а нарочито од чиниоца у самој образовној институцији, али 

и изван ње саме. Квалитет образовања, подразумева утврђивање 

индикатора и стандарда (нивоа, степена, норми) за све компоненте 

образовања. У тој стандардизацији полазиште представљају оперативно 

формулисан циљ и задаци образовања. Циљ и задаци образовања треба 

да буду оперативно одређени и да се у пракси стварају неопходни 

услови за њихово остварење. Кључну улогу у ефикасности основног 

образовања имају учитељи и наставници. Образовање и стручно 

усавршавање наставног кадра мора бити у функцији ефикасности и 

ефективности. Евалуација и самоевалуација квалитета рада наставника 

и комплетна евалуација квалитета образовања (и промена резултата). С 

обзиром на утврђене стандарде, неопходно је, ради одржавања и 

развоја квалитета. Закључак великог броја расправа о квалитету 

образовања указује да структурне промене у систему образовања мање 

ће утицати на подизање квалитета док далеко већи утицај долази од 

промена у самом образовном процесу и његовим компонентама, 

аспектима, циклусима и организацији. Значи коришћењу адекватних 

„педагошких стратегија“.  

3. ПЕДАГОШКО-ДИДАКТИЧКИ РЕСУРСИ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА 

Област педагошко-дидактичких ресурса (у преводу потенцијала, 

извора) као битан сегмент побољшања квалитета основног образовања 

представља незаобилазни елемент функционисања и развоја квалитета 

образовања. Према извештајима који су припремили Џон Лови и 

Дејвид Истанс, а на основу резултата низа међународних конференција 

посвећених квалитету базичног образовања, наводимо карактеристике 

школе као показатеље ефикасности и квалитета.  

1. Заједнички и јасно утврђени циљеви и норме (неопходно је 

створити добру климу за наставу и учење што подразумева 

јасно дефинисане норме и циљеви. Основ за то дефинисање је 

наставни план и програм, али школа треба да има и своје 

специфичне циљеве (подразумева се тимски рад).  

2. Заједничко планирање, доношење одлука и колегијално 

експериментисање и вредновање (колектив заједно са 

директором одговоран је за реализацију и дефинисање задатака. 
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Радна атмосфера и хармонија зависи од заједничког одлучивања 

и заједничког рада. Унапређивање и иновирање образовног рада 

и истраживања су обавеза и права свих.  

3. Позитивно руковођење ради подстицања и побољшавања 

школског рада. (најважније је да постоје ефикасна средства за 

реализацију глобалне политике, да се зна ко ће руководити 

остваривањем сваког планског задатка).  

4. Устаљеност наставног кадра. Тешко је постићи квалитет у 

школи у којој се наставници често мењају или изостају. 

Образовни процес подразумева да наставници стрпљиво и 

систематично упознају ученике, да остварују међупредметну 

корелацију и раде тимски. Свега тога не може бити ако постоји 

стална флуктуација наставног кадра.  

5. Стратегија перманентног развоја наставног кадра повезана са 

педагошким и организационим потребама школе. Школа је 

дужна обезбедити свим наставницима услове за стручно 

усавршавање. Усавршавање мора бити у функцији непосредних 

или дугорочних школских потреба и треба да обезбеди 

наставникову (учитељску) струку и дидактичко-методичко 

иновирање.  

6. Рад према пажљиво планираним и координисаним наставним 

програмима који обезбеђују довољно места како би сваки 

ученик могао да усвоји суштинска теоријска и практична знања. 

За наше просторе овај захтев би се односио на то да прописани 

план и програм треба детаљно проучити, разрадити и 

конкретизовати на годишње, месечне и седмичне планове, чак и 

на сваког наставника појединачно.  

7. Велико учешће и помоћ родитеља. Овај захтев подразумева 

сарадњу школе и породице. Родитељи личним учешћем, а и 

материјално могу да помогну у планирању и реализацији 

многих акција.  

8. Изградња личног и колективног идентитета. Овај захтев 

подразумева потрагу за вредностима и признавање вредности на 

нивоу школе. Школа је дужна ствара осећај заједништва, 

припадности. Сваки члан школске заједнице треба да буде 

свестан свог идентитета и заједничких циљева.  

9. Максимално коришћење наставног времена. Треба елиминисати 

„празан ход“ на часу и губити време на поклапање садржаја.  

10. Активна подршка образовних власти. Образовне власти сем 

законских регулатива и финансирања треба школама да 

обезбеде упутства и смернице у руковођењу (Вилотијевић, 

2000). 
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Сви наведени захтеви који подразумевају висок квалитет 

базичног образовања обухватају се комплексним вредновањем и могу 

се свести на следеће компоненте: организација рада, знање, процес 

рада, систем вредности, дидактичко-методички приступ. „Вредновање 

је најслабија карика у школи као систему рада. Оно се најчешће своди 

на повремена испитивања ученика. Рад осталих служби уопште не 

вреднује, а неопходно је пратити и проценити рад свог особља...“ 

(Вилотијевић, 2000).  

Основни показатељи квалитета образовања 

Сходно компонентама у којима се постављају одговарајући 

захтеви и од којих се очекује комплексно вредновање према извештају 

Лови и Истанс можемо да утврдимо и основне показатеље за мерење 

квалитета, а то су: 

1. Савладаност наставног програма  

Потпуни квалитет је остварен ако је сваки ученик савладао 

наставни програм до горње границе својих могућности.  

2. Остварен развој  

Задатак школе је да помогне ученицима не само да стекну знања, да 

памте чињенице, него и да развију своје унутрашње потенцијале.  

3. Изградња вредносног система  

Један од основних циљева школе је да припрема добро образоване 

и истовремено племените људе који ће сутра своја знања користити 

да допринесу друштвеном напретку.  

4. Применљивост стечених знања 

Практична примењивост једна је од главних слабости наших школа. 

Није довољно да ученик савлада правила, чињенице и 

генерализације, већ је неопходно оспособити ученике да научено и 

примени.  

5. Оспособљеност за самосталан рад 

У време експанзије нових научних информација и знања најважнији 

задатак наставника је оспособљавање ученика за самостално учење. 

Право знање је основ новим знањима.  

6. Приврженост школи 

Однос ученика и наставника треба да је сараднички. Свеукупан рад 

у школи ученицима треба да се организује и реализује тако да 

ученицима причињава задовољство. 

7. Сарадња са родитељима и дружење 

Школа треба да постави сараднички однос према родитељима, 

културним установама, предузећима и другим чиниоцима из 

окружења. Они треба да се укључе у рад школе, учествују у њеним 
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активностима и помажу реализацију њеног рада.  

8. Стручност и дидактичко-методичка припремљеност учитеља 

и наставника 

Подразумева се стручност наставног кадра и висока дидактичко-

методичка култура. Стручно усавршавање се организује на 

завидном нивоу.  

9. Медијска опремљеност 

Настава не може бити савремена ако је сведена само на наставникова 

излагања. Држава је дужна школи обезбедити медијску подршку 

према нормативима. Наставници и ученици и сами могу да 

потпомогну припремању збирки дидактичких материјала. Наставници 

су дужни да се оспособе за коришћење модерне наставне технологије.  

10. Организација рада 

Рад мора бити организован тако да сваки члан колектива зна своје 

обавезе и задатке и уредно их извршава. Школа има програм 

развоја који се остварује према утврђеној динамици.  

11. Дидактичко-методичко обликовање наставе 

Наставни рад треба да је дидактичко-методички разноврстан и 

богат. Врсту наставе, медиј, облике рада и методе они бирају 

зависно од садржаја који обрађују.  

12. Повратна информација 

У добро организованом школском раду стално тече повратна 

информација од наставника ка ученику и од ученика ка 
наставнику. Наставник сходно томе коригује образовни 
процес.  

13. Ученик – чинилац наставе 

У наставном процесу постоји богата интеракција међу чиниоцима 

наставног плана. Информације теку у свим смеровима па и од 

ученика ка самом ученику. Ученици су мисаоно активни.  

14. Радна атмосфера 

Наставници раде у тимовима на реализацији програмских задатака. 

Наставнички је препун отворености и испомагања, влада 

хармонична атмосфера.  

15. Иновативни рад 

Иновативна је она школа која стално експериментише и истражује.  

16. Комплексно вредновање рада 

Важна одлика квалитетног рада је изграђен систем ефикасног 

комплексног вредновања рада свих учесника васпитно-образовног 

процеса.  

17. Информационо-документацијски систем 

Њиме се обезбеђују подаци и информације неопходне за 

унапређивање васпитно-образовног процеса. Систем располаже 

свим неопходним документима којима се нормативно-правно 



30 

регулише рад школе (Вилотијевић, 2000). 

Већина компоненти образовног процеса и њима пратећи 

показатељи квалитетног основног образовања везани су за педагошко-

дидактичке ресурсе као основни потенцијал, извор и предуслов 

квалитета у компонентама образовног система.  

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА 

Постизање квалитета основног образовања, свакоко, подразумева 

и располагање квалитетним ресурсима у основним школама. 

Педагошко–дидактички ресурси кључни су у остваривању квалитетног 

рада у наставном процесу и стварању повољне едукативне климе. 

Бурне промене у окружењу условљавају револуционарне промене и у 

образовању, као што су и промене у организацији. Нови начин и 

приступ раду и живљењу захтева нову реализацију и функционисање 

система, као што је образовни систем.  

Савремена организација васпитно-образовног система усмерава 

се људским ресурсима, али и материјално-техничким ресурсима као 

незамењивим потенцијалом у функционосању школског система. 

Информације су данас неодвојиви део информацијско-комуникацијске 

технологије, што неоспорно значи да сваки систем, па и педагошко-

дидактички без потенцијала ових ресурса више не може валидно 

функционисати (Ратковић, 2006). У област ресурса реформисаних 

образовних система вреднују се: планови и програми, људски ресурси 

(наставници, сарадници, ученици), простор (зграда, библиотека, 

школско двориште дневни боравак, учионице, кантина), опрема 

(медији, наставна средства, мултимедијални кабинети, лабараторије). 

Што се тиче самих наставника ту се подразумева образованост 

наставника, стручно и професионално усавршавање наставника, у 

смислу доживотног учења и спремност на тимски рад. Под ресурсима 

се подразумевају: средства, залихе, извори од којих добијамо 

„материјал“ (Вилотијевић, 1996). Када говоримо о педагошко-

дидактичким ресурсима квалитетног основног образовања, онда 

резултат који треба да добијемо (применом тих ресурса) подразумева 

квалитетно образованог ученика. Калитетно образован ученик, у новом 

светлу савременог образовања, није ученик препун готових, само 

репродукованих знања, већ самосталан ученик спреман за 

истраживачки рад, актер система који својим знањем може да се снађе 

у многим животним ситуацијама. 

Суштина је да још данас не постоји довољан систем контроле 

квалитета образовних институција, нема конкретног и свеобухватног 

истраживања ефеката примењене реформе образовног система у нашој 
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земљи. Виђење система образовања као пута ка развијеном друштву 

подразумева систем који је у стању да одговори и локалним и 

глобалним друштвеним и економским потеребама, које у процесу 

доношења одлука укључују и родитеље и ученике и наставнике, којим 

се управља на децентрализован начин и руководи рационално и 

ефикасно. Такав систем образовања упошљава високо професионалан, 

рефлексиван, креативан и мотивисан просветни кадар ) (Влаховћ и 

Вујсић – Живановић, 2005). Систем је усмерен на учење и заснован на 

стандардима. Овакав систем у који је уграђена перспектива 

перманентног образовања, нуди квалитетан програм, промовише 

евалуацију, самоевалуације и развојни програм, који негује правичност, 

атмосферу толеранције и конструктивне комуникације, који је у стању 

да одговори на посебне образовне потербе и потребе етничких мањина 

и који добија сталну подршку у одговарајућој опреми (Влаховић, 2000). 

Оваква визија новог система образовања постаће стварност ослањањем 

на оно најбоље и највредоносније у нашој традицији образовања, али и 

на искуствима других, развијенијих земаља и развијањем решења која 

ће уважавати културни контекст нашег друштва. 
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ELEMENTS AND INDICATORS FOR IDENTIFICATION OF 

QUALITY OF PRIMARY EDUCATION 

Abstract: Education is one of the main pillars of the quality of knowledge, 

and, in turn, social progress in general. There are numerous positions concerning 

quality of education, some more, and some less detailed. In order to determine the 

quality of a primary school, for example as “poor”, “mediocre” or “excellent”, we 

use, more or less precisely, a certain idea about the value, and thus identify, again 

with a certain extent of accuracy, the position of the school in question in relation to 

other schools. In terms of the quality of education, it is necessary to analyze all 

segments of educational process. This includes the analysis of objectives of 

educational process, products of quality education as well as adequate and accessible 

technical-instrumental, that is, operational-procedural level of quality of educational 

process. Most authors connect the quality of primary education to results, that is, 

outcomes of education. In order to achieve quality of education, we need to achieve 

quality of particular components or elements of the whole of education. This paper 

deals with theoretical review of elements and indicators of quality of basic 

education, and provides a review of pedagogical strategies and their effect on certain 

components of quality with the aim to improve the effects on pedagogical and 

didactical resources of the quality of education. 

Key terms: quality of education, quality elements, quality indicators, 

professionalism, system of education  
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Сажетак: Овде је представљена једна од релативно савременијих 

когнитивистичких теорија учења или сазнања – теорија аметричког психолога 

Дејвида. Осубела (David Ausubel). Ову теорију сматрамо веома примењивом у 

почетној настави или процесу сазнања. Највише због тога што је овде од 

највеће важности да први или елементарни појмови које ученик стиче о 

природним и друштвеним појавама буду тачни, разумљиви и добро узрочно-

последично повезани у одговарајуће појмовне системе, како би се на тај начин 

сазнања што је могуће више учинила трајном и употребљивом својином 

ученика.  

За правилно разумевање Осубелових схватања о процесима и 

поступцима формирања елементарних појмова, чему смо се овде највише 

посветили, су проблеми или питања у вези са: процесом стицања или 

формирања првих појмова, како да се вербално учење осмисли, како се 

остварује супсумција или повезивање нових и раније стечених појмова, у 

каквом је односу ова теорија са осталим когнитиовистичким теоријама учења 

и који су то критички погледии или оцене по којима се ова теорија може 

учинити истински продуктивном са аспекта наставе.  

Кључне речи: ученик, смисаоно вербално учење, смисаоно 

рецептивно учење, когнитивна структура, организатори напретка.  

УВОД 

За разлику од многих теорија учења које су претежно остале на 

принципијелном објашњењу процеса сазнања, амерички психолог 

Дејвид Осубел је у својим радовима (Ausubel, 1962, 1963, 2000; 

Ausubel, Novak, & Hanesian, 1978) процес учења више него било ко 

други тумачио и са практичног аспекта развија појмова (учења) у 
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процесу наставе. Нарочито док се још развој појмова налази на 

конкретно-операционалној етапи, у којој се налази и највећи број 

ученика разредне наставе. Осубел је необихејвиористичке погледе на 

процес учења сматарао неадекватним па се због тога у својој теорији 

смисаоног вербалног учења више фокусирао на вербално учење. 

Међутим, да вербално учење не би остало неосмислено и механичко, 

што је случај у школи давне прошлости, у његовој теорији значајну 

улогу, поред осталог, играју и тзв. организатори постигнућа. Како се 

идеја о организаторима постигнућа складно уклапа у касније насталу 

идеју о организаториma научних појмова, чију улогу добрим делом 

могу да преузму савремена интерактивна наставна средства, налазимо 

да је за успешну примену ове теорије у васпитно-образовној пракси 

потребно најпре правилно разумети нека општија Осубелова схватања 

о етапном развоју појмова, а затим и неке од специфичности његове 

теорије које би могле бити практично значајне за формирање појмова у 

процесу разредне наставе.  

 
Д. Оусубел, М. Д. (1918–2008) 

ЕТАПЕ У ПРОЦЕСУ РАЗВОЈА ПОЈМОВА  

Слично Пијажеовом схватању, да процес развоја појмова пролази 

кроз различите фазе (сензомоторни период, период предоперативног 

мишљења, период конкретних мисаоних операција и период формално-

логичких операција), по Осубелу нивои развоја појмова су: 

преоперационални ниво, конкретно-операционални ниво и 

апстрактно-логички ниво. 

На првом нивоу – преоперационалном, појмови се формирају или 

настају из конкретног искуства детета. Те појмове Осубел назива 

примарним апстракцијама или примарним појмовима (Виготски их 

назива емпиријским, животним појмовима или „генерализоване“ 

ствари). Ови појмови се, по Осубелу, уче самосталаним откривањем 

критеријских атрибута појма. Одлагањем истих у когнитивне структуре 
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касније се потпомаже усвајање тзв. секундарних појмова, а који се уче 

асимилацијом.  

На другом нивоу – конкретно-операционалном, ученици могу да 

вербално асимилирају појмове путем дефиниција које садрже 

критеријске атрибуте појма, уколико им учитељ презентује елементе 

тих дефиниција, да би они на основу истих могли створити 

репрезентативну слику појма, односно стећи знање. Исто тако, неки 

појмови на овом нивоу учења могу настајати, односно бити 

асимиловани, и из контекста материје која се учи, ако је иста смисаоно 

организована.  

До трећег нивоа у развоју појмова долази се тако што се вербална 

асимилација, која се у почетку ослањала на спонтане или конкретне 

стимулусе, временом претвори у апстракт. Када је реч о развоју 

појмова, важно је истаћи да он више инсистира на процесима учења, 

него на исходима или резултатима. Што значи да није битно само да ли 

је ученик научио садржај појма, него и то како је тај садржај усвајао 

(рецепативно – дедуктивно или открићем – индуктивно). За учитеља и 

за наставу је, такође, важно и то што Осубел истиче: да дете у 

предшколској доби и почетком школовања појмове учи самосталним 

открићем, тј. индуктивним путем, а током каснијег школовања кроз 

дефинисање, путем дедукције или и путем повезивања или субсумпције 

(Ausubel, 1962: 213-244).  

ТЕОРИЈА СМИСАОНОГ ВЕРБАЛНОГ УЧЕЊА 

Пошто је смисаоно усвајање појмова (знања) један од основних 

задатака наставе до сада је разрађено мноштво стратегија о томе како 

мисаоно активирати ученика у настави (Шарановић-Божановић, 

Милановић-Наход, 2002: 77). Због тога није случајно што је Осубел 

своју теорију учења назвао теоријом смисаоног вербалног учења.  

Међу осталим значајнијим приступима разраде стратегије 

смисленог учења и мисаоне активизације ученика био је покушај 

Новака и Минцеса да, на основу резултата бројних истраживања о 

томе, саставе неку врсту подсетника за наставнике о мисаоној 

активизацији ученика (Благданић, 2006; 2008: 29-30), као и наших 

педагога (Јовановић-Илић, 1970; Jukić, 1995) да детаљније разраде 

начине о томе како ученике научити да уче. 

У листи о којој је реч наставницима се скреће пажња на следеће: 

(1) Ученици приликом поласка у школу нису табула разе. Они са 

собом, на одређеном нивоу, доносе усвојене научне појмове и мноштво 

идеја, али су ти појмови и идеје често некомпатибилни са оним што им 

се нуди кроз наставу; (2) Многи појмови које деца доносе у школу су 
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отпорни на промене, што зависи од узраста, спосбности и културног 

окружења; (3) Такви укорењени (често погрешни) појмови обично се не 

мењају конвенционалним стратегијама учења; (4) Због ограничења 

традиционалног начина оцењивања и вредновања (најчешће усмено 

испитивање, тест папир-оловка и сл.) често многа знања остају 

скривена како за наставнике тако и за ученике; (5) Погрешно 

формирани појмови  (често названи „алтернативни појмови”) производ 

су личног искуства детета, његовог непосредног посматрања, 

културног утицаја, праћења свакодневних мас-медија, формалних 

инструкција и др. фактора; (6) Често и наставници поседују исте 

алтернативне појмове као и њихови ученици; (7) Успешни ученици 

поседују хијерархијски повезану структуру појмова; (8) Само 

инструктивне стратегије фокусиране на разумевање и промене појмова 

могу бити успешан алат у учионици.  

Да би још боље схватили због чега Осубел инсистира на 

смисленом учењу потребно је да имамо у виду и Мајерово (Mayer, 

2009) схватење учења и заборављања  у смислу да су процеси сазнања, 

тј. стицања информација, нераздвојни од процеса памћења и 

заборављања. 

Памћење је задржавање усвојених садржаја. Чулни утисци, који 

се стичу перципирањем окружења, најпре се, без селекције, преносе у 

тзв. сензорну меморију. Из те меморије подаци који привуку пажњу 

прослеђују се у тзв. краткорочну радну меморију, док оно што није 

привукло пажњу за неколико секунди бива изгубљено. Нарочито ако је 

у меморију унето мноштво података и ако су подаци међусобно слични. 

Капацитет ове меморије је 5 до 9 података. У краткорочној радној 

меморији материјал се за око 20 секунди задржава, обрађује, комбинује,  

доводи у везу са подацима из дугорочне меморије и тако сређени 

пребацују у дугорочну меморију.  

Као и у случају краткорочне радне меморије оно што се није 

повезало са когнитивним структурама губи се из ове меморије. 

Капацитет јој се може повећати само ако се свесно информације 

групишу до извеног степена општости. Ово је према истраживањима 

Боуера, Кларка и других чак корисно јер се тако сензорно и 

краткорочно складиште заштићује од непотребних података (Buzan, & 

Buzan, 1999: 69). Док је краткорочна радна меморија свесна и 

капацитетом ограничена, дугорочна меморија је пасивна, несвесна и 

скоро неограничена. У њој се подаци чувају скоро цео живот. 

Информације се задржавају само у виду битних елемената појма, а могу 

се и допуњавати у тренутку призивања или сећања. У савременијим 

схватањима тврди се да су сви подаци у дугорочној меморији 

међусобно повезани и захваљујући баш тим везама могу да се дозову. 
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Свесно су повезане по сродности, значењу и другим основама. Слично 

везама какве налазимо у мрежама појмова као графичким 

организаторима знања (Благданић, 2008: 28). Пошто се подаци из ове 

меморије не губе када нечега не можемо да се сетимо није реч о томе да 

је то заборављено, већ о томе да су трагови ослабили, да се мешају или 

да се користимо погрешним стратегијама репродукције (Andrilović & 

Čudina, 1985: 27). 

Пошто Осубел своју когнитивну теорију назива теоријом 

смисаоног вербалног учења у циљу још потпунијег разумевања исте 

потребно је видети и шта он подразумева под категоријалним 

појмовима те теорије, а то су: смисао, учење и когнитивна структура.  

Појам смисао односи се на наставне садржаје које ученик треба 

да научи или савлада. Они као такви треба да буду смислени, тј. 

логично сређени и повезани са градивом које је ученик раније већ 

усвојио. Највише због тога што је лакше усвајати нове садржаје за које 

у когнитивној структури (тј. у глави ученика) већ постоји одређена 

основа на коју ће се они ослонити.  

Осубел, који се највише бавио природом значења, веровао је да 

спољашњи свет добија смисао само ако се претвори у садржај свести од 

стране ученика. Због тога је истицао: да „први предуслов смисленог 

учења јесте да материјал који се посредује ученику буде логично 

осмишљен”, као и да пре тога „ученик мора да поседује релевантне 

идеје са којима се нове идеје могу лако повезати и у истима 

утемељити”. Коначно, сматрао је Осубел, „и сам ученик мора покушати 

да повеже нове идеје са идејама којима већ располаже и да их разуме” 

(Ausubel & Robinson, 1969: 46).  

Категорија учење (смисоно) представља процес повезивања или, 

како то Осубел каже, субсумпције нових и претходно научених 

садржаја. По Осубелу „субсумција може бити описана као олакшавање 

како учења тако и задржавања” (Ausubel, 1962: 217,  213 – 244).  

Субсумпција или повезивање садржаја може да се оствари на два 

начина: (1) ако су нови садржаји веома слични са претходно стеченим 

знањима у питању је дериватно повезивање и (2) ако су садржаји које 

треба научити веома нови у питању је корелативно повезивање. У 

првом случају, када између претходно наученог и „нових” знања нема 

разлике, когнитивне структуре се неће мењати јер неће имати шта ново 

да се научи. У другом случају, претходне когнитивне структуре (знања) 

мораће да се битно промене да би се заиста нови садржаји могли 

усвојити. Истовремено, у другом случају новоусвојени садржаји ће се и 

лако памтити, док у првом случају неће имати ништа ново да се 

запамти.  
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Учење Осубел као и сви остали когнитивисти, почев од Пијажеа, 

Виготског, Брунера, Клаусмајера и других, схвата као активан процес 

структурирања или свесног повезивања нових знања са претходно 

стеченим знањима да би се разумео садржај или његова структура, 

мисаоно или делатно тестирале уочене релације и догађаји, развијале 

способности и оно што је неопходно запамтило. Такво схватање 

процесa учења или сазнања сагласно је и ставу Џозефа Новака да 

појединац од рођења до смрти конструише и реконструише објекте и 

догађаје са којима долази у додир (Kinchin, Hay & Adams, 2000).  

Оно што је још карактеристично за Осубелово схватање учења 

јесте коришћење језичке синтагме смисаоно рецептивно учење. Речју 

смисаоно он наглашава да је то активан процес рецепције или уклапања 

(интернализовања) од стране појединца нових знања у већ постојеће 

сопствене когнитивне структуре. Без разумевања тих нових садржаја и 

њихове појмовне структуре у некој области сазнања (наставном 

предмету) не може да се оствари учење.  

У настави је најприсутнија активност рецепције (Вилотијевић, 

1999, 283). Да би рецептивно учење заиста било активно учење Осубел 

учитељима препоручује да се користе методом експозиторног 

поучавања. Метода се састоји у томе што када учитељ вербално излаже 

садржаје ученицима, да би их они реципирали или усвојили, увек мора 

ићи на то да те садржаје излаже логичном хијерархијом појмова (од 

општијих према конкретним) и да се труди да их они разумеју, а 

заједно са тиме и да се код њих развијају способности уопштавања. У 

практичном смислу, смисаоно рецептивно учење остварује се и тиме 

што учитељ ученицима, путем готових материјала (наставних 

средстава), презентује оно што они треба да науче у завршној форми. 

То значи да у одређеној логичкој структури циљ је сваке наставе да се 

пожељне логичне структуре код ученика формирају.  

Активност ученика у овако постављеном учењу испољава се на 

више начина: они тако експониране садржаје примају (рецепција); 

труде се да разумеју њихову појмовну структуру (зависно од појмовно-

научне структуре једног наставног предмета); настоје да уоче 

сличности и разлике између нових садржаја и онога што у својој 

когнитивној структури поседују у вези са истима; настоје да повежу 

(субсумирају) ново градиво са оним што од раније у вези са тим 

градивом знају; труде се да јасно уоче сличности и разлике између 

система раније усвојених појмова (знања) и појмовног система који им 

се новим наставним садржајима нуди; настоје да уклопе 

(интернализују) нова знања у сопствене већ постојеће когнитивне 

структуре, односно да повежу новостечено знање са оним што чини 

њихово раније знање (предзнање).  
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Овакво учење је, осим тога што је названо смисаоним и 

рецептивним, названо још и вербалним. Највише услед тога што се 

данас садржаји ученицима најчешће представљају у вербалној форми. 

То значи да се одредница „вербализам”, схваћена у лошем смислу, не 

може приписати Осубеловој теорији учења (Јанковић, 2012: 77–87).  

Пошто је питање памћења и заборављања највећи проблем у вези 

са учењем, а оба процеса су у вези са степеном сличности и разлика 

између раније наученог и нових наставних садржаја, Осубел је, као 

битан услов запамћивања нових садржаја, препоручивао да се прави 

јасна дистинкција (разлика) између старог и новог. Највише због тога 

што се нови садржаји који су једва различити од онога што је 

претходно научено тешко памте, а различити лако. У том смислу 

запамћивање може бити скоро на нивоу нуле – нулта дисоцијативност 

или разликовање (ако се не може правити реазлика између старих и 

нових садржаја) или доста значајно (ако се нови садржаји битно 

разликују од претходно усвојених садржаја. Дакле, што је разлика 

између раније усвојеног и нових наставних садржаја већа тиме се стичу 

повољнији услови за запамћивање. Због тога се од наставника очекује 

да још на самом почетку часа јасно истакне сличности и, посебно, 

разлике између већ наученог и оног што је на реду да се учи.  

Под појмом когнитивна структура подразумевао је логичко–

хијерархијски уређен систем појмова. Сматрао је да извесно предзнање, 

односно „Постојећа когнитивна структура, тј. човекова организација, 

стабилност и јасноћа знања у пољу одређене предметне материје, у 

било које дато време јесте главни фактор који утиче на учење и 

задржавање смисленог новог материјала” (Ausubel, 1963: 217).  

Смислену когнитивну структуру сачињава систем појмова у 

којем се на врху хијерархијске пирамиде налази главни или најопштији 

појам, затим следе појмови мање општости, док су најконкретнији 

појмови у основи пирамиде. На исти начин, према Осубелу, треба да се 

организује и тече процес сазнања у настави. То значи, да садржаје 

наставе треба најпре логички и хијерархијски организовати, а онда 

процес излагања и сазнања у настави водити тако да се ученицима 

најпре презентују општији па тек онда конкретнији појмови. У свему 

томе важно је и то да се појмови или садржаји стално повезују 

(субсумпирају). Дакле, логички уређени садржаји (наставно градиво) и 

непрестано усмерена пажња учитеља на то да се они током часа на 

логичан и повезан начин презентују (како би се у главама ученика 

стварале одговарајуће логичке структуре) представља основни смисио 

или суштину Осубелове теорије учења. И овде је очигледно да Осубел 

не инсистира толико на исходима учења колико на самом процесу, тј. 

да тај процес буде смислен, а смисленост ће се најбоље обезбедити тако 
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што ће се ученици експозиторно поучавати и што ће се при томе 

користити одговарајући организатори напретка.  

Когнитивна структура односи се како на раније стечена знања 

или усвојене појмове тако и на садржаје и начине савладавања нових 

појмова и проблема. Ранија или већ стечена когнитивна структура по 

Осубелу пресудно утиче на прецизност и јасноћу нових сазнања чије је 

усвајење у току као и на усвајање нових ставова и вредности за које се 

очекује да постану ментална „својина„ појединца, а која ће се, такође, 

ускладиштити у дугорочној меморији. У циљу успешнијег учења које је 

у току или касније предстоји очекује се да претходна когнитивна 

структура буде стабилна, да су усвојени појмови на нивоу довољне 

општости, апстракције и конкретности и да се довољно разликују 

слични и различити садржаји (Ausubel, 2000: 195). У противном, ако је 

претходна структура (тј. предзнање ученика) нејасна или хаотична то 

ће бити озбиљна сметња смисаоном учењу. Услед тога је увид учитеља 

у претходну когнитивну структуру ученика (предзнање) од великог 

значаја за постигнуће у настави. Ради тога учитељи би требало да на 

почетку часа сажето поновљају и уопштавају претходно и да јасно 

истакну сличности и разлике између већ научених појмова (садржаја) и 

појмова (садржаја) који су на реду за усвајање.  

ОРГАНИЗАТОРИ НАПРЕТКА 

У Осубеловој теорији учења велики значај се придаје и 

организаторима напретка. Они „олакшавају учење чињеничног 

материјала више него учење апстрактног материјала, пошто 

апстракције у одређеном смислу садрже своје сопствене уграђене 

организаторе” (Ausubel, 1963: 82). Под истима се подразумевају 

најважније идеје и појмови које учитељ треба да саопшти на почетку 

часа. Конкретније, то може бити: општији појам или идеја којом се 

настоје повезати претходни и нови сдржаји; нека врста сажетка раније 

наученог; неко упоређивање; подсећање; нешто што може да активира 

сродне субсумпере; оно што је на вишем нивоу апстракције од оног 

што следи да у виду наставног градива буде изложено итд. 

Истовремено, то је и начин припреме ученика којим се обезбеђује 

стварање у њиховим главама мисаоне структуре у коју ће се током часа 

уклапати (субсумирати) нови појмови (знања). Истима се осигурава 

дисоцијативност или прављење јасне разлике између раније усвојених 

садржаја и садржаја који су на реду за усвајање, што је и услов за боље 

запамћивање. У сваком случају улога им је слична улози културно-

потпорних средстава у теоријском тумачењу процеса учења код 

Виготског. 
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КОНСТРУКТИВНЕ КРИТИКЕ ОСУБЕЛОВЕ ТЕОРИЈЕ УЧЕЊА 

У великом броју истраживања, усмереним највише на проверу 

педагошке ефикасности појединих организатора напретка, извргавана 

је прилично неповољној критици Осубелова теорија учења. Највише 

због тога што је, како се тврдило, доминантно усмерена на вербално 

излагање. У тим критикама провејавале су тврдње да такво учење може 

да води вербализму, мисаоној пасивизацији и одсуству креативног 

понашања ученика. Због тога су се овако оријентисани критичари више 

залагали за наставу путем открића, експериментисања, за учење по 

алгоритму (према строже одређеним корацима појединих активности у 

процесу сазнања) и сл. Упркос таквим примедбам и залагањима, 

Осубел је и даље остао при своме ставу да су ученици у смисленом 

вербалном учењу – настави, уколико се у истој користи експозиторно 

поучавање и адекватни организатори напретка, у довољној мери 

мисаоно активни и да баш тако замишљена настава може бити много 

ефикаснија од учења какво се остварује по систему открића или 

решавања проблема. Тим више што се у овој настави на „откриће” или 

„решење” проблема не мора дуго чекати, а што исту може да чини 

временски много економичнијом. По мишљењу Осубела у настави 

смисаоног вербалног учења, осим што се остварује већа ефикасност и 

штеди време, учитељу је пружена могућност да има стални увид у то 

какав је квалитет усвојеног знања или појмовних структура, односно 

шта је тачно, а шта не и на који начин треба да се на лицу места изврши 

потребна корекција. Осим тога, према Осубелу експеримент, оглед, 

алгоритамски решено учење и слични поступци, у којима су кораци 

строжије одређени, могу бити сметња креативном понашању ученика, а 

што није случај ако се исправно примењује теорија смисаоног 

вербалног учења (Јанковић, 2012). Управо због тога, тј. у контексту 

таквих схватања, могла би, по нама, да нађу широку примену 

савременија наставна средства помоћу којих се врши презентовање 

наставног градива и истовремено контролише квалитет појмовних 

структура које се у датом моменту формирају. Исто тако, у смисаоном 

вербалном учењу – настави, по принципу интегративног помирења, за 

шта се Осубел такође залагао, коришћењем, на пример, у школским 

уџбеницима различитих техника истицања наслова, поднаслова и 

других начина повезивања садржаја, могла би се превазићи лоша 

пракса де се лекције међусобно не повезују, већ само једна на другу 

наслањају. Шта у практичном погледу то може да значи очито говори и 

следећи пример: ако се уче разне религије према појединим лекцијама 

које се не повезују, не врши уопштавање, или не указује на заједничко, 

слично и различито, онда је тешко уочити битне везе и односе између 

религија па и саму сврху учења ових садржаја. Исто тако, јавиће се и 
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нејасноће, конфузије или мешање појмова, а може доћи и до потпуне 

контрадикције појмова у главама ученика, између оних који су се већ 

формирали и оних који су у процесу настајања (Благданић, 2008: 19). 

Конструктивнија критика ове теорије уследила је од стране 

Новака. Он је у свом шематском приказу Осубеловог схватања процеса 

смисленог учења, на конкретно-операционалном нивоу или у фази 

развоја појмова (на којем се претежно налазе ученици разредне 

наставе), као значајан моменат за повезивање нових и старих 

когнитивних структура унео и категоријални појам емоционалне 

посвећености ученика интегрисању нових и претходних когнитивних 

структура или знања. Шема о којој је реч изгледа овако:  

 

Слика 1. Смислено вербално учење – Модификовано према 

Новаку и Кањасу (Novak & Cañas, 2008) 

 

На неопходност чињенице да се ученик мора посветити 

осмишљавању и разумевању садржаја које усваја указивао је, што се 

напред видело, и Осубел. Међутим, таквој посвећености Новак је додао 

димензију емоционалности. На тај начин, по нама, Осубелова теорија 

није остала само на когнитивним процесима сазнања, већ је, битно 

обогаћена. Тим више што може бити речи о доживљајном учењу и 

интерактивном учењу, значајном за ученике млађе школске доби, и о 

томе да се у савременој настави све више користе културно-потпорна 

средства, у виду мултимедијалних наставних средтва, са могућношћу 
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скоро уметничке презентације и интерпретације наставних садржаја 

(Јанковић, 2013). 

ЗАКЉУЧАК  

На основу Осубеловог схватања и бројним предностима 

смисаоног вербалчног и рецептивног учења, методичке вештине 

стварња когнитивних структура путем субсумције или повезивања у 

логичне појмовне или когнитивне структуре онога што се учи са раније 

наученим и велике улоге у свему томе тзв. организатора постигнућ, 

односно визуелних и других наставних средстава као извора знања, као 

и Новаковог добродошлог критичког осврта на Осубелова теоријска 

схватања, уз истицање улоге коју би могла имати емоционална 

посвећености ученика у процесу наставе или учења, реално је 

очекивати да се стваралачком применом ове теорије на нивоу 

елементарне наставе значајно може иста унапредити.  
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AUSUBEL’S UNDERSTANDING OF CONCEPT DEVELOPMENT 

Abstract: This paper presents one of relatively new cognitivistic learning 

and cognition theories – the theory by American psychologist David Ausubel. We 

consider this theory to be very usable for teaching beginners or for cognition 

process. It is of utmost importance that first or elementary concepts concerning 

natural and social phenomena a pupil aquires need to be accurate, understandable 

and properly connected in a cause-effect sequence of conceptual systems so that 

items of knowledge aquired can be stable and usable. 

For correct understanding of Ausubel’s claims concerning processes and 

procedures involved in the acquisition of elementary concepts, which is central to 

this investigation, it is necessary to address problems and questions concerning the 

following: the process of aquisition or construction of first concepts; how to base 

verbal learning; how is subsuming achieved, that is connecting of new and 

previously acquired concepts; what is the relation of this theory with other 

cognitivistic theories of learning, and, finally, what are critical views or evalutions 

which can make this theory truly productive in relation to teaching. 

Key terms: pupil, meaningful verbal learning, meaningful receptive 

learning, cognitive structure, organizers of progress. 
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Сажетак: У раду се разматра проблем односа питања о бивствовању 

и питања о уметности у мишљењу Мартина Хајдегера. У Хајдегеровом 

мисаоном пут може да се разликују два облика питања о бивствовању. Први 

облик Хајдегер назива водеће питање. Овај облик он сматра метафизичким и 

присутан је у традиционално филозофском мишљењу од Платона до Ничеа 

или у мишљењу првог почетка. Други облик јесте темељно питање о 

бивствовању које води превладавању метафизичког схватања бивствовања и 

припада мишљењу другог почетка. Овај други облик, према његовим речима 

на семинару у Ле Тору, се појављује на три начина у његовом мисаоном путу: 

најпре као фундаменталноонтолошко питање о смислу бивсвтовања, потом као 

битноповесно питање о истини бивствовања и на крају као тополошко питање 

о месту и месности бивствовања. У светлу таквог различитог постављања 

темељног питања о бивствовању унутар његовог мишљења мора да се сагледа 

и позиција његовог питања о уметности.  

Кључне речи: Хајдегер, биствовање, уметност, метафизика, питање 

У „Додатку“ свог најважнијег списа о уметности Извор 

уметничког дела објављеном у књизи Шумски путеви Хајдегер говори 

о томе да питање о уметности мора да се сагледа из питања о 

бивствовању: ''Цела расправа о Извору уметничког дела креће се 

суштински и прећутно на путу питања о суштини бивствовања. 

Промишљање о томе, шта је уметност, одређује се потпуно и одлучно 

из питања о бивствовању. Уметност није нити једно остварење културе, 

нити једна појава духа, већ она припада догађају, из којег се тек смисао 

бивствовања (упор. Бивствовање и време) одређује.'' (Heidegger, 1994: 

73) Хајдегерове речи ’потпуно’ и ’одлучно’ упућују на то да у основи 
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сваког промишљања о ствари уметности стоји питање о бивствовању. 

Претходна тематизација тог питања о бивствовању, облици и начини на 

који се оно поставља, требало би да одреди полазиште за разумевање 

оквира у коме се креће Хајдегерово питање о уметности. 

1. МОДИФИКАЦИЈЕ У ПОСТАВЉАЊУ ТЕМЕЉНОГ ПИТАЊА О 

БИВСТВОВАЊУ И ПИТАЊЕ О УМЕТНОСТИ 

У свом семинару одржаном у Le Toru септембра 1969. Хајдегер 

говори о питању о бивствовању и указује на два начина на који се оно 

поставља: један који именује као метафизички и други који по 

Хајдегеру има другачији смисао и који се у овом раду интерпретативно 

именује као неметафизички. Ова два начина постављања питања 

Хајдегер терминолошки уводи и прецизније означава почетком 

тридесетих година прошлог века као водеће и темељно питање. 

(Heidegger, 1982: 39, 111) Први начин, који он одређује као 

метафизички, јесте водеће питање о бивствовању (Leitfrage nach dem 

Sein). „Питање о бивствовању значи сходно традицији питање о 

бивствености бивствујућег у којој је бивствујуће одређено у погледу 

своје бивствовности (Seiendsein).“ (Heidegger, 2005: 344) Овим питањем 

се пита о бивствовању бивствујућег али не о самом бивствовању. Други 

начин јесте постављање темељног питања (Grundfrage nach dem Sein) 

којим се пита о бивствовању самом. Овај други начин постављања 

питања о бивствовању има три облика путем којих Хајдегер одређује 

карактер деоница на свом мисаоном путу. Темељно питање о 

бивствовању се први пут поставља у Бивствовању и времену где се оно 

тематски развија као питање о смислу бивствовања (Frage nach dem 

Sinn vom Sein). Други облик темељног питања се поставља као питање о 

истини бивствовања отварањем тематике истине бивствовања пре свега 

у спису О суштини истинепредавању први пут држаном 1930. а 

објављеном 1943. И коначно овај други облик се напушта у прилог 

трећег облика као питања о месту или месности бивствовања (Frage 

nach dem Ort oder der Ortschaft des Seins). Тематско постављање темељног 

питања на овај начин Хајдегер назива топологијом бивствовања. 

У таквом контексту постављања питања о бивствовању јављају се 

две разлике које треба тематизовати: Прва, између водећег и темељног 

питања о бивствовању и друга јесте разлика која се појављује унутар 

преображаја темељног питања о бивствовању у 

фундаменталноонтолошко, битноповесно и тополошко.  

Водеће питање се поставља као питање о бивствовању 

бивствујућег. Њиме се не пита о не-скривености бивствовања и 

бивствовању самом. Оно припада о традицији метафизичког мишљења 
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односно забораву бивствовања. Проблем заборава бивствовања је 

тематизован Хајдегеровом спису О суштини истине, а подржано у 

његовом другом спису Платоново учење о истини. У том спису Хајдегер 

тематизује алегорију о пећини из VI књиге Платонове Државе 

сматрајући Платоново тумачење алегорије местом основне промене 

почетне суштине истине бивствовања као не-скривености (a-letheia) у 

исправност (orthotes) гледања и подударање (homoiosis). Ова основна 

променај означава уједно и почетак заборава истине бивствовања као не-

скривености а водеће питање се креће у границама тог заборава. 

Филозофија до Хајдегера такво питање спроводи у зависности од 

структуре бивствености (бивствовања бивствујућег) не питајући о самом 

темељу такве бивствености (idea, energeia, causa sui, апсолутна идеја, 

воља, воља за моћ...) односно о бивствовању као таквом. Мишљење се 

догађа унутар онтолошке диференције да се притом не пита о самој тој 

диференцији. Мишљење које стоји у хоризонту водећег питања Хајдегер 

назива мишљењем првог почетка и односи се на филозофску традицију 

од пресократоваца преко Платона, Аристотела, Декарта, па до Хегела и 

Ничеа. Темељно питање промишља разлику између бивствовања и 

бивствујућег, разрачунава се са првим (метафизичким) почетком у лику 

традиционалне филозофије од Платона до Ничеа и истовремено 

припрема други (неметафизички) почетак мишљења. Притом овај 

заборав бивствовања који влада у мишљењу има своје последице и на 

повест у целини, повест западног човачанства и земаљске кугле. 

Хајдегер сматра да се тај пут превладавања мишљење првог 

почетка отворио већ са фундаменталноонтолошким питањем о смислу 

бивствовања. У њему је отворено проблем истине као докученост и 

закључаност и на један имплицитан начин тематика (повести) истине 

бивствовања и њеног заборава која је експлицитно тематизована у 

његовим каснијим радовима. Тематика истине бивствовања и њеног 

заборава стоји у вези са његовим схватањем окрета. Хајдегер ће у свом 

спису Писмо о хуманизму написаног 1946. које представља својеврсни 

резиме његовог претходног мисаоног пута недвосмислено указати на ту 

димензију повезаности темељног питања фундаменталноонтолошке 

тематике постављене у Бивствовању и времену са његовим каснијим 

мишљењем. „Ако оно што се у Бивствовању и времену назива 

“набачајем“ (Entwurf) разуме као представљајуће по-стављање 

(vorstellendes Setzen) онда се тај набачај сматра достигнућем 

субјективности и не мисли онако како се »разумевање бивствовања« 

(Seinsverständnis) у подручју »егзистенцијалне аналитике« 

»бивствовања-у-свету« може једино и мислити, наиме као екстатични 

однос расветлине (Lichtung) бивствовања. Потпуно извођење и 

довршење овог другог напуштајућег мишљења субјективности додуше 

је отежано тиме да се у објављеној верзији Бивствовања и времена није 
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нашао трећи одељак првог дела „Време и бивствовање“ (Упор. 

Heidegger, 1977: 39). А овде је све обрнуто. Тај одељак није објављен 

зато што је мишљење затајило у одговарајућем казивању тог окрета и 

што тако није успело уз помоћ језика метафизике. Предавање „О 

суштини истине“ мишљено и одржано 1930. а објављено 1943. даје 

известан увид у мишљење окрета од »бивствовања и времена« ка 

„времену и бивствовању“. Овај окрет није промена становишта из 

Бивствовања и времена већ у њему, том окрету, мишљење које је 

покушало да стигне у месност (Ortshaft) димензије из које се искусило 

Бивствовање и време, искусило у темељном искуству заборава 

бивствовања.“ (Heidegger, 2004: 327-328). Према Фридриху фон 

Херману овде се заправо ради о једном иманентном преображају 

фундаменталноонтолошке проблематике у битноповесно мишљење истине 

бивствовања. (Herrmann, 1994b: 55) Тај преображај није цео окрет већ 

се тај окрет дешава и почиње постављањем фундаменталноонтолошке 

проблематике и преображава у битноповесно мишљење јер како каже 

Хајдегер то је оно „мишљење које је покушало да стигне у месност 

димензије из које је искусило Бивствовање и време, искусило у 

темељном искуству заборава бивствовања.“ Другим речима месност 

димензије из које се искусило Бивствовање и време јесте ’подручје’ 

превладавања првог почетка мишљења у други тј. окрет, оно подручје 

које припада мишљењу бивствовања као таквог у разлици спрам 

мишљења бивствовања бивствујућег (бивствености). 

У склопу наведене разлике између водећег и темељног питање 

мишљење уметности се одвија унутар другог. Међутим проблем је у 

томе да се темељно питање у Хајдегеровом мисаоном путу модификује 

у различите облике. На тај начин поставља се питање ком облику 

темељног питања припада питање о уметности. Да ли 

фундаменталноонтолошком, битноповесном или тополошком? С 

обзиром да је темељним питањем промишља заборав бивствовања у 

мишљењу првог почетка као и последице таквог заборава у повести 

западног човечанства онда би уметност као једно особито дешавање 

истине у делу у коме се износи не-скривеност бивствовања требало да 

буде у функцији укидања или превладавања тог заборава. Питање о 

уметности требало и да изложи тај потенцијал уметности. Ово 

превладавање заборава, према Писму о хуманизму, је почело 

фундаменталноонтолошким постављањем питања о смислу 

бивствовању али унутар њега није експлицитно постављена тематика 

уметности иако може да се говори о прелиминарности фундаменталне 

онтологије за такво тематизовање. Експлицитна тематизација је 

спроведена у битноповесном мишљењу, пре свега у тексту Извор 

уметничког дела и тополошком тумачењу уметности изложеном у 

тексту Уметност и простор. Оно што је заједничко за ове текстове 
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јесте у томе да је уметност одређена као у-дело-стављање истине. 

Другим речима, у њима се расправља унутрашњи однос истине и 

уметности, па може да се говори да је алетиолошко тумачење 

уметности карактеристично како за битноповесно питање о 

бивствовању тако и за тополошко. У том смислу Херман, износећи 

размишљања о три облика питања о бивствовању из семинара у Ле 

Тору, наводи да се унутар другог и трећег облика питања о 

бивствовању тематизује истина бивствовања. Унутар другог, 

промишља се истина бивствовања у својој повесности и унутар 

догађаја. Ова тематика се развија тридесетих и четрдесетих година 

прошлог века. С друге страна, педесетих и шездесетих година истог 

века у тополошком тумачењу (трећа деоница) тумачи се истина 

бивствовања унутар догађаја путем месности бивствовања. (Herrmann, 

1994a: 28-29; Heidegger, 2005: 345)  

2. ФУНДАМЕНТАЛНООНТОЛОШКО ПИТАЊЕ О БИВСТВОВАЊУ И 

ПРОБЛЕМ УМЕТНОСТИ 

Први облик темељног питања којим Хајдегер покушава да 

превлада мишљење првог почетка јесте фундаменталноонтолошки. 

Овај облик је експлициран у Бивствовању и времену а 

фундаменталноонтолошка разрада таквог питања представља 

кристализацију Хајдегерових истраживања из времена марбуршких 

предавања од 1923 до 1927. При том његова додатна елаборација је 

остварена у предавањима из 1927. објављеним под називом Темељни 

проблеми феноменологије. Основа таквог питања постављана је већ у 

првом кратком предговору Бивствовања и времена. „ Конкретна израда 

питања о смислу бивствовања намера је расправе што следи. 

Интерпретација времена као могућег хоризонта сваког разумевања 

бивствовања уопште представља њен претходни циљ.“ (Heidegger, 1977: 1) 

Оно што се може приметити при оваквом истицању намере јесте 

да је отварање овакве фундаменталноонтолошке проблематике везано 

пре свега за израду питања о бивствовању при чему проблем уметности 

нема своје место у таквој изради. Истовремено оваква израда питања о 

бивствовању није праћена знањем о нужном превладавању првог 

почетка мишљења и повести бивствовања како је то претпостављено у 

његовом каснијем мишљењу. Ипак, уколико се разматра из целине 

Хајдегеровог мисаоног пута примећује се да фундаменталноонтолошко 

постављање питања о бивствовању не треба да се сагледава само као 

резултат и кроз призму Хајдегерових радова из марбуршког периода 

већ пре свега у контексту Хајдегеровог каснијег мишљења и његових 

личних инструкција и осврта на Бивствовање и време. У таквим 
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освртима Хајдегер се оштро супроставља интерпретацијама које 

упућују да је он напустио фундаменталноонтолошку проблематику и да 

његово касније мишљење стоји у једном дисконтинуитету са 

мишљењем из времена Бивствовања и времена: „Одасвуд се чује да је 

покушај у Бивствовању и времену завршио у слепој улици. Занемаримо 

такво мњење“ (Heidegger, 2004: 343) Сам Хајдегер се јасно дистанцира 

према таквим интерпретацијама. У свом писму Вилијему Џ. 

Ричардсону (William J. Richardson, S.J.) дословно ставља до знања да у 

свом каснијем мишљењу није напустио становиште из Бивствовања и 

времена већ да се ту ради о једном односу условности: „...само 

полазећи од онога што је мишљено под I постаје приступачно оно што 

треба мислити под II. Али I постаје могуће само ако је садржано у II “ 

(Richardson, 1967: XXIII) Мишљење из Бивствовања и времена није без 

утицаја на касније Хајдегерово мишљење. Оно не само да је садржано у 

каснијем мишљењу него је и прелиминарно за превладавање 

метафизике.
2
 Утолико појмови окрет, заборав бивствовања, удес 

разоткривања, догађај, који доминирају његовим каснијим мишљењем и 

имају за тему надолазак бивствовања и превладавање метафизике, морају 

да се разумеју полазећи и од фундаменталноонтолошке тематике. При 

том, ова прелиминарност мишљења из Бивствовања и времена односи се 

и на Хајдегерово тумачење уметности а посебно на ставове изнесене у 

његовој главној расправи о уметности Извор уметничког дела.  

У светлу овако разумљеног односа раног и позног Хајдегера 

морају да се разумеју два аспекта при разумевању 

фундаменталноонтолошког облика питања о бивствовању и с њим 

повезане проблематике тумачења уметности. Први се заснива на 

стриктном концепту фундаменталне онтологије изложеном у 

Бивствовању и времену. У крилу овакве израде питања о бивствовању 

изложеног у наведеном делу уметност се не појављује као тема 

истраживања. Ипак Хајдегер ће у свом предавању из 1928. под 

насловом Обележје идеје и функције фундаменталне онтологије 

оставити простор за једно метонтолошко тумачење уметности у 

хоризонту фундаменталне онтологије и њеног проширења у 

метафизици тубивствовања. (Heidegger, 1978: 196-202) Други аспект 

подразумева тематизацију фундаменталне онтологије кроз призму 

каснијег промишљања истине бивствовања са том идејом да је 

мишљење из Бивствовања и времена прелиминарно за Хајдегерово 

                                                 
2Хајдегер се често освртао на тематику Биствовања и времена указујући на њен 

припремни карактер. Тако у тексту Увод у „Шта је метафизика пише“: „У 

Биствовању и времену (1927) покушало се се са мишљењем које је тежило да припреми 

тако схваћено превладавање метафизик“ (Heidegger, 2004: 368). 
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касније мишљење у којем тумачење уметности поставља као 

релевантан проблем. 
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HEIDEGGER'S QUESTION OF BEING AND QUESTION ON THE 

ART 

Abstract: This paper investigates the problem of relation between the 

question of Being and the question of art in the thought of Martin Heidegger. His 

thought trajectory comprises two different forms of question considering Being. He 

calls the first one the main question. This form he considers to be metaphysical since 

it can be traced in traditional philosophical thought back to Plato and Nietzsche, or 

the thought of the first beginning. The second form is the fundamental question 

about Being which leads to overcoming of metaphysical understanding of Being and 

belongs to the thought of the second beginning. This second form, according to his 

words at the seminar at Le Thor appears in three forms along his thought trajectory; 

firstly, as a fundamental ontological question of the meaning of Being, then, as 

significant historical question concerning the truth of Being, and finally, as a 

topological question concerning the space and spatiality of Being. His position 

concerning art needs to be considered in the light of fundamental issue of Being in 

his thought. 
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Сажетак: У овом раду се даје кратак преглед процеса библиотерапије 

и разматрају се неке од основних техника које се користе при његовој 

имплементацији. У раду се наглашава и објашњава разлика између клиничке и 

развојне библиотерапије, и пружа кратак преглед историјског развоја ове 

психотерапеутске дисциплине. Ауторка такође наводи и различите дефиниције 

термина библиотерапија и закључује да све оне имају један заједнички 

именитељ, а то је употреба књиге у циљу помоћи људима. Нека од поглавља 

овог рада баве се и темама као што су библиотерапија и дечје потребе, 

библиотерапеутски процес, вештине и особине доброг библиотерапеута и 

ограничења библиотерапије. 

Kључне речи: библиотерапија, развојна библиотерапија, 

психотерапија, књига, помоћ, дeчје потребе 

ДЕФИНИЦИЈЕ БИБЛИОТЕРАПИЈЕ 

Библиотерапију многи сматрају дисциплином којом се баве 

искључиво медицински експерти, други је сагледавају као област која 

захтева тимски рад, а неки је доживљавају као „уметност којом се може 

бавити појединац који разуме људе, који поседује огромно књижевно 

знање и који има висок степен осећања за људске потребе“ (Swart, 

1984: 35).  

Дакле, већ из овог кратког увода може се закључити да постоје 

две врсте, два типа библиотерапије: клиничка/медицинска и развојна 

библиотерапија. 

Kлиничку библиотерапију спроводе обучени професионалци који 

помажу људима са евидентним емоционалним или проблемима у 

                                                 
1 ana@vaspks.edu.rs, Висока школа струковних студија за васпитаче Крушевац 
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понашању. Сматра се да литература, као, уосталом, и сва уметност 

поседује катарктички ефекат који је Фројд описао (McArdle & Byrt, 

2001: 519) на следећи начин: "Наше стварно уживање приликом било 

којег имагинативног и маштовитог посла потиче од ослобођења тензија 

... што нам омогућава ... да проживљавамо оно о чему дању сањамо без 

самопрекора или срамоте (Schlenther, 1999:29). Шлентер наводи и да се 

библиотерапија „користи у раду са људима са тешким емоционалним 

или проблемима у понашању, вероватно у психијатријским болницама, 

дечјим центрима или сличним институцијама“ (Schlenther, 1999:29). 

Развојна библиотерапија, с друге стране, није тако формалног 

карактера, и као резултат тога могу је користити наставници, 

библиотекари, родитељи или социјални радници да би се омогућио и 

олакшао нормалан развој и допринело самоактуализацији деце. Она се 

превасходно користи када се суштински здрава популација суочава са 

животним кризама и проблемима (Schlenther, 1999:31) 

Иако у творбено-морфолошком погледу изгледа као нека врста 

рогобатне сложенице, библиотерапија у својој основи садржи веома 

једноставну идеју: употреба књига у циљу помоћи људима. Што се 

самог термина тиче веома је широк дијапазон дефиниција које му се 

приписују, а оваква ситуација изазвана је чињеницом да 

библиотерапија има више различитих функција, што је условљено тиме 

да се она простире на неколико области људског живота и то од 

медицинско/клиничке употребе до развојне/превентивне функције која 

се пре свега користи у васпитно-образовном процесу деце како би се 

предупредиле или отклониле неке нелагодности, неугодна осећања, 

стања и ситуације са којима се дете сусреће. 

Дефиниције које се односе на употребу библиотерапије у 

медицинско/клиничке сврхе углавном се подударају у чињеници да се 

читање и селективна употреба књижног материјала користе за лечење 

неуротичних или, чак, психотичних стања. Званично, најфреквентнија 

је употреба дефиниције aуторке Керолин Шруд која је још 1950. године 

библиотерапију дефинисала као "процес динамичне интеракције између 

личности читаоца и књижевности, интеракције која се може користити 

за процену личности, њеног уасвршавања, и развоја“ (Shrodes, 1957:13). 

Библиотерапи или литеротерапи комбинују књижевне текстове са 

психотерапијом тако што дискусију о књижевним текстовима и 

стилским средствима (метафора, компарација, алегорија) користе како 

би олакшали и побољшали ефикасност психотерапије.  

Са друге стране, библиотерапија се дефинише као водич у 

решавању персоналних проблема кроз усмерено читање. Она треба да 

помогне деци у решавању личних проблема, развијању вештина 

потребних за живот и успостављању самопоуздања и самопоштовања. 
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Она је и „давање праве књиге правом детету у право време о правом 

проблему“ (Lundsteen, 1972:56). Библиотерапија подразумева читање у 

којем дете наилази на проблеме сличне или идентичне својим личним и 

посматра како се дете слично њему хвата у коштац са сличним 

проблемима. (Bailey, 1964:32). 

Заједничко за све ове дефиниције је претпоставка да одређени 

лични проблем постоји и најчешће се развија јер није правовремено 

препознат. Друга претпоставка, која такође лежи у основи 

библиотерапије јесте та да читалац мора лично бити укључен у 

ситуације или повезан са одређеним карактерима из књижевног текста. 

Дакле, библиотерапија подразумева нешто више од читања из 

задовољства: читалац мора променити начин мишљења о неком 

проблему, ситуацији или стању који га муче. Осим тога, развојна 

библиотерапија се не користи само у решавању постојећих, већ и у 

превенцији проблема за које се препоставља да су карактеристични за 

развојни процес деце и омладине, као што су полазак у школу, 

избацивање из игре, избегавање, подругивање некој особини или 

изгледу од стране друге деце. Антиципирајући ове ситуације 

библиотерапеут употребљава књижевни текст како би се дете суочило 

са овим проблемима ако и када се они евентуално појаве. 

Развојном библиотерапијом се могу бавити наставници, 

васпитачи, библиотекари, па и родитељи, и она се не користи у 

решавању дубљих психичких проблема који захтевају интензивнију 

интервенцију специјалисте-психотерапеута, мада се може користити 

као адекватна метода у психотерапији. 

Библиотерапија је усмерена интервенција са дефинисаним 

циљевима, што значи да проблем мора бити унапред идентификован, 

књижевни текст пажљиво одабран за дату ситуацију или особу, а 

имплементација и начин спровођења плана у складу са свим 

терапеутским методама.  

Према Вилсону и Торнтону (Wilson & Thornton, 2006:11) постоје 

три стадијума библиотерапије: идентификација, катарза и самоспознаја. 

У процесу идентифкације деца се поистовећују са одређеним 

карактером или групом чиме се повећава степен њихове мотивације у 

одређеним ситуацијама. Током овог процеса знатно се увећава дечје 

самопоуздање, будући да оно постаје свесно да није само, већ да и 

други имају проблеме сличне његовом. Kатарза долази после 

идентификације. Свестан своје сличности са другима, читалац може да 

ослободи емоције и стекне мотивацију за решавање проблема. Овај 

процес подразумева и самоспознају. „Та три ступња корелирају са 

фазама препознавања, осећања и размишљања.“ (Wilson &Thornton, 

2006: 37). 
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Kада је реч о процесу имплементације библиотерапије  постоји 

пет фаза: припрема, упознавање са књигом, читање, дискусија и 

пратеће активности као што су креативно писање, ликовне активности, 

драматизација текста. (Meier-Jensen, 2001:42) 

Неки аутори (Sullivan & Strang, 2000: 65) сматрају да су деца 

прилично наклоњена процесу библитерапије зато што им она помаже 

да се изборе са многим проблемима. Најзначајније емоционалне 

бенефиције од библиотерапије јесу стицање свести о сличности са 

другима, упознавање алтернативних начина решавања проблема, 

мотивисаност да се о проблемима говори и да се прихвати другачије 

понашање, ослобађање емоција и стреса, унутрашњи развој и 

потенцирање осећања емпатије.  

Подстакнути Вилсон-Торнтоновом систематизацијом, многи 

аутори управо ова три аспекта: идентификација, катарза и самоспознаја 

које воде промени личности или неког њеног аспекта, другачијег 

сагледавања у решавању проблема, oзначавају као три значајке које 

библиотерапију могу довести у контекст књижевних или књижевно-

теоријских разматрања. Иначе, она се може посматрати искључиво у 

оквирима (и то ширим), психоаналитичке критике у књижевности – 

утицаја Фројдових, Јунгових, Адлерових, Нојманових, Лаканових идеја 

на теорију књижевности. Разлика је само у томе ко се подвргава 

анализи психичких стања, аутор, у чијој се биографији траже узроци 

одређених проблема или ликови из дела. У библиотерапији имамо 

ситуацију у којој је сам читалац стављен у фокус психолошких 

приступа, било да је у питању превенција одређених стања и ситуација 

или заиста права терапија путем књижевних садржаја. Библиотерапија 

је одвајкада и схватана првенствено као метод у оквиру психотерапије, 

која користи књигу као средство идентификације, препознавања 

проблема читалаца и њиховог олакшавања.  

ИСТОРИЈА БИБЛИОТЕРАПИЈЕ 

Kорени библиотерапије сежу у најдубљу прошлост када су људи 

окупљени око логорских ватри причали приче у којима су слушаоци 

могли да препознају своје или саосећају са проблемима других људи. 

Древна пракса уписивања узвишених изјава на улазима 

библиотека је један од најинтересантнијих историјских примера раног 

препознавања вредности књига као средстава која могу помоћи у 

испуњавању одређених људских потреба. Један епиграм на 

александријској библиотеци, основаној око 300 п.н.е гласи: „Читање је 

медицина ума“. Библиотека у Теби, у античкој Грчкој, била је 



57 

посвећена „исцељењу душе“. Библиотека средњевековног манастира 

Сент Гал у Швајцарској носи натпис: „Kњиге су груди за душу." 

Аристотел је говорио о читању као прочишћавању емоција 

(катарза), а један кинески филозоф Лин Јутанг у исто време примећује 

да је „читање књига најбољи начин разумевања себе и живота“. Уопште 

узев, током читаве историје, усмена и писана реч била је једно од 

најмоћнијих оруђа лечења рањене душе и промене људског 

раположења и стања. 

Са систематском употребом књига као средствима која се 

користе како би се људи лакше носили са сопственим проблемима 

започето је крајем 18. века у Европи, када су у Француској, Енглеској и 

Италији књиге почеле да се користе у лечењу менталних стања 

психичких болесника. Већ до 1900. године библиотеке широм Европе 

су постале обавезни, саставни део менталних установа, а у Америци 

лекар Бенџамин Раш препоручује Библију и друге верске списе у 

лечењу својих болесника. Постепено, готово све менталне болнице у 

САД почињу да оснивају библиотеке које служе као интелектуалне и 

емоционалне апотеке за пацијенте. 

Библиотекари убрзо схватају да књига као терапеутско средство 

може имати вредност и изван једног институционалног оквира. Почели 

су да раде са малолетним делинквентима, имигрантима, и физички 

хендикепираним особама под покровитељством јавних библиотека.  

Термин библиотерапија први пут се помиње 1916. године када је 

доктор Семјуел Kротерс у свом утицајном чланку повезао грчку реч 

библио са речју терапија како би овај процес и терминолошки 

легитимисао. После 1916. године библиотерапија као пракса почиње 

вртоглаво да се развија. Одржавају се курсеви у школама, организују се 

међународне конференције, написано је мноштво есеја, научно-

истраживачких радова, докторских дисертација. Заједно са арт-

терапијом, музикотерапијом, терапијом помоћу биљака, терапијом 

писања, терапијом игром и психотерапијом, библиотерапија је постала 

веома ефикасан начин решавања и превенције разних проблема са 

којима се сусрећу особе из различитих старосних група. 

СИСТЕМСKА УПОТРЕБА БИБЛИОТЕРАПИЈЕ И ПОТРЕБЕ ДЕТЕТА 

Читање пре свега подстиче дечји емотивни и интелектуални 

развој, али може послужити и као активност која деци помаже да се 

суоче и изборе са неким веома тешким животним ситуацијама у којима 

могу да се нађу, као што су развод родитеља, смрт блиског члана 

породице или кућног љубимца, одлазак у болницу, физичко и психичко 

злостављање у породици... 
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Да би се на свеобухватан начин увидело како све читање 

подстиче дечји емотивни и интелектуални развој, како доприноси 

задовољењу основних дечјих потреба, од велике користи може бити 

систематизација Абрахама Маслова који је у својим делима Motivation 

and Personality и Toward a Psychology of Being идентификовао и 

хијерархијски разврстао све људске потребе у седам категорија 

(Maslow, 1970 18-39): 
 Физиолошке потребе 

 Потреба за сигурношћу 

 Потреба за љубављу и припадањем 

 Потреба за поштовањем 

 Потреба за самоостварењем 

 Потреба за стицањем знања и разумевањем 

 Естетске потребе 

Деци је потребно да су свет који их окружује, животне ситуације 

и догађаји предвидљиви. Понекад развод или смрт блиског члана 

породице може уништити тај осећај сигурности. И све док се не 

поврати осећај стабилности поновљивошћу догађаја и ситуација на које 

су деца навикла у свакодневном животу, њихов емотивни живот ће 

бити у хаосу. 

Потребе за љубављу и припадањем подразумевају пружање и 

прихватање љубави и поштовања, као и осећај припадности групи – 

породици, вртићу, школи, вршњацима, јер деца која нису део неке веће 

целине нису задовољна својим животима и ускраћена су за могућност 

идентификације са групом. 

Људима није потребно само поштовање других већ, можда још у 

већој мери, самопоштовање. Самопоштовање у великој мери потиче од 

односа других према нама, али човек слику о се би ствара и на основу 

интрнализованих моралних и етичких стандарда. Уколико није 

правилно усмераван, човек може судити о себи као о мање вредном, 

или некомпетентном, а библиотерапија му умногоме може помоћи при 

исправљању погрешне слике о себи. 

Свака особа поседује унутрашњу енергију која тежи ослобађању 

а које испољава као испуњавање личности и достизање одређених 

циљева. Kада потребе самоиспуњења нису задовољене, особа подлеже 

осећањима депресије, губљењу интересовања, нервози и другим 

нездравим емоцијама 

Деца траже превлики број информација у најранијем узрасту. Са 

друге стране, уколико је ускраћено за одговоре на питања која га 

интересују, оно може изгубити вољу и жељу за сазнавањем, а осим тога 

могу га преплавити и осећања кривице, неразумевања и неке врсте 
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фрустрација, што се, путем препознавања и идентификације проблема 

може открити у књижевним текстовима.  

Деца имају потребу за откривањем лепоте на различите начине. 

Путем читања она схватају да се лепота може открити у једноставним 

стварима и на најчуднијим и најнепредвидљивијим местима. 

Животне, као и проблемске ситуације са којима се дете углавном 

сустреће, и које мора некако превладати, а на које се могу применити 

технике библиотеотерапеутског метода су следеће:  
 Проблем усвајања и живота у хранитељским породицама 

 Насиље у породици 

 Ситуација доласка принове у родитељски дом, у којем је дете до 

тада живело као јединац 

 Отпор деце приликом „бебиситинга“  

 Страх од мрака и отпор према спавању 

 Проблем вршњачког насиља у предшколској установи или у школи 

 Проблем злостављања деце 

 Решавање разноврсних конфликата 

 Суочавање са проблемом смрти блиске особе 

 Сметње у развоју (визуелне, аудитивне потешкоће, ментална и 

физичка ометеност, проблеми с учењем) 

 Развод родитеља и њихово ступање у нове брачне односе 

 Проблеми у породици 

 Осећања (љутња, бес, туга, изневереност...) 

 Проблеми и трауме као последица ситуације у којој се дете 

изгубило  

 Бескућништво 

 Болест, хоспитализација, 

 Проблеми понашања (брига за пријатеља, заштиништво, дељење 

ствари, спремност за изражавање речи „молим те“ и „хвала“) 

 Проблеми сигурности (контакт и заштита од странаца, потреба 

познавања начина самоодбране) 

 Проблеми самопоштовања 

 Проблеми поремећаја исхране 

 Проблеми изопштености из групе 

 Проблеми толеранције према мањинским или друштвено 

дискриминисаним групама) 

Оваквих и сличних проблема је још више, мада, како се чини, 

припадају друштвима у којима су односи попримили један другачији 

карактер и у којима су све присутније заједнице ЛГБТ популације, тако 

да се проблеми деце која живе у таквим заједницама мултипликују, 

појачавају се проблеми идентитета, расцепа личности, проблеми 

АИДС-а, итд.  
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Продукција литературе у свету која се бави сваким од ових 

посебних проблема је огромна. Чак и родитељи, учитељи, терапеути и 

наставници сами учествују у продукцији текстова који се баве 

проблемима са којима се суочавају деца, а које углавном иду у правцу 

креирања текстова у којима се деца могу идентификовати са 

сопственим проблемима. Многе институције које се баве 

библиотерапијом разврстале су одговарајућу литературу према 

одговарајућим проблемима, тако се рецимо при проблемима 

родитељске зависности од дроге и алкохола у библиотерапији користе 

књиге попут Kids' Power Too: Words To Grow By Кети Браун My Dad 

Loves Me, My Dad has a Disease Клаудије Блек, Think of Wind 

Катерине Меркјур; проблеми злостављања обрађују се у делима попут 

A Safe Place Максине Тротер, Something is Wrong at My House Дајане 

Дејвис, A Terrible Thing Happened Маргарет Холмс; проблеми дечјег 

самопоштовања у библиотерапији се третирају на примеру књига попут 

I Wish I Were a Butterfly Џејмса Хауа, Incredible Me од Кети Апелт; 

поремећаји исхране у књигама The Pig Out Blues Јана Гринберга, 

Second Star to the Right Деборе Ходзик 

У нашој издавачкој продукцији, чини се да је издавачка кућа 

Лагуна препознала ову врсту проблематике, издајући један серијал 

књига, заправо сликовница, о четири другара, Јоци, Лани, Жељку и 

Есми. То је заправо превод са француског језика, чији је аутор 

Кристијан Лаблен. Све ове сликовнице прати по једна проблемска 

ситуација, попут доласка принове у кућу, одбијања хране, употребе 

ружних речи, одласка у болницу, страха од мрака, појачане дечје 

агресивности, губитка вољене особе.....После наратива, следи такозвани 

Психолошки водич назван Додатак за родитеље у коме се подробно 

прописују савети како одређену причу испричати детету, и какве 

последице извесна ситуација може изазвати у њему.  

Пошто је готово извесно да је проблем суочавања са 

губитком,било у виду смрти вољене особе или развода родитеља, за 

дете можда један од најкрупнијих проблема, било би можда пожељно 

дати пример како би са становишта библиотерапеутског метота требало 

приступити детету које се сусреће са таквим недаћама.  

Узећемо за пример причу која носи назив „Јоци је угинула 

птичица“. Реч о једној складној породици која је, шетајући се по шуми 

наишла на малу птицу која је после извесног неговања и чувања, 

угинула.Дечак Јоца веома тешко доживљава смрт птичице, а другари и 

родитељи му пружају утеху. Отац му каже да сва жива бића једног дана 

умру, а мајка додаје: „Чак и људи.“ (Lamblen, Fale & Rederer, 2009:17) 

Ова прича је у библиотерапеутском смислу веома подстицајна и 

врло адекватна за представљање теме губитка вољене особе, јер дете на 
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један безболонији начин прихвата чињеницу губитка. Обучени 

библиотерапеут ће из ове наративне матрице извући све могуће аспекте 

теме смрти, како би се деца оснажила за евентуално прихватање тежих 

губитака. Зато његово познавање књижевности мора корелирати са 

познавањем психологије развоја детета, то јест поштовати специфичне 

узрасне и развојне критеријуме како би се дете у одређеном периоду на 

адекватан начин суочило са губитком. 

У овом случају доста помоћи библиотерапуту може пружити 

психолошки додатак који се налази на крају књиге. У њему се даје 

свеобухватни поглед деце на смрт и то у разним развојним периодима... 

Говори се о томе да тема смрти веома рано заокупља дететову пажњу и 

да оно до пете године живота сматра да је смрт реверзибилна, да ће 

човек који умре поново устати, те му није чудно што јунаци цртаних 

филмова настављају да живе и када су, рецимо, убијени. Ипак, саветује 

се да се детету не прича о смрти док оно прво не почне да поставља 

питања у вези с тим. 

Такође се саветује да се да након прочитане књиге/приче детету 

препусти постављање питања, штавише, да се оно подстакне на 

разговор. Посебно је важно истаћи чињеницу да се дете не боји 

сопствене, већ смрти родитеља, тако да и тешко оболела деца лакше 

подносе патњу ако је родитељ крај њихове постеље. 

Даље, ова књига може послужити као повод да се тема смрти 

детаљно разради и да се библиотерапеут, рецимо, упозна (што ће у 

даљем раду примењивати) са опасностима еуфимистичког маскирања 

смрти типа: „заспао је“, „нестао је“, будући да то много више може 

узнемирити дете које ће се бојати да заспи или нестане јер то би могло 

значити да ће умрети кад заспи, или да је родитељ умро ако је негде 

отишао. Психолози чак и предлажу присуствовање детета сахрани како 

смрт за њега не би остала несхватљива загонетка, као и да схвати шта 

су животни циклуси.  

Дакле ова књига библиотерапеуту би могла отворити ону врсту 

питања коју треба продискутовати с дететом а не избегавати је, јер 

уколико се с њима отворено не прича о томе онда деца сама проналазе 

своје одговоре који их много више узнемире него што би то учинио 

разговор о тој теми.  

У овом серијалу обрађују се и теме дечје себичности („Јоцо, то 

није твоје), принове у дому („Јоца добио секу“), употребе ружних речи 

(„Лана говори ружне речи), проблем вршњачког насиља („Жељко воли 

да се бије“), проблем пасивизације и цгледања ТВ-а (Жељко само гледа 

ТВ), страх од мрака („Јоца се боји мрака“), проблем губитка („Јоци је 

угинула птичица“), последице губљења родитеља („Жељко се изгубио у 

супермаркету“). 



62 

Надамо се да ће и наша књижевна продукција у много већој мери 

бити обогаћена делима у целости намењеним библиотерапији, а до тада 

остаје задатак наставницима књижевности да из постојећих дела за 

децу прилагођавају оне делове и мотиве који им могу послужити за 

идентификацију, катарзу и самоспознају.  

Тако се прича Little Tree Џојса Милса може користити као 

наративна матрица у библиотерапији приликом помоћи деци која 

болују тешким, неизлечивм болестима. У овој причи једно мало дрво је 

било изложено јакој олуји у којој су му покидане гране и почупано 

лишће, што чини извесну аналогију са децом која су тешко повређена 

или оболела. Када је гадна олуја прошла, мала Аманда Сквирел 

(веверица), одлази код шумских чаробњака који симболизују болничаре 

клинике. Чаробњаци испитују све могуће аспекте повређености Малог 

дрвета. Негују га и брину се о њему, репрезентујући различите 

психолошке и медицинске приступе лечења. Пошто је Малом дрвету 

полако бивало све боље, оно је постављало питање зашто се све то 

десило баш њему, питање које је било уједињено са бесом и 

фрустрацијом због његовог новог изгледа. Јасно је да Мало дрво 

симболизује сву ону децу која су остала обогаљена (ампутацијом) или 

физички обележена неком тешком болешћу (опадање косматих делова 

тела).  

Библиотерапеут почиње треба да отпочне свој рад с децом пре 

него што она оду у болницу. Он треба да објасни детету да је болница 

место где се живи и лечи, а не место где се умире. Осим тога, децу 

много привлачи медицина, тако да им треба објашњавати, рецимо, 

смисао трансфузије, снимка костију, и тако га укључивати у процес 

лечења.  

Уколико у болници види децу којој је због хемотерапије опала 

коса треба му објаснити да поједини лекови унуштавају декве тела који 

могу израсти а у исти мах спасавају оне од којих зависи живот.  

Ако дете треба да буде оперисано, на омиљеној играчки му треба 

појаснити шта операција значи и да ћете родтељ бити ту док она траје. 

Тако библиотерапеут или родитељ којег он припрема да буде уз дете 

има веома важну улогу у процесу излечења, оно постаје компетентан, 

оштроуман и хладнокрван саговорник, адекватно припремљен за 

боравак у болници. 

КАКО ПРОЦЕС БИБЛИОТЕРАПИЈЕ УТИЧЕ НА ЧИТАОЦА? 

АФЕKТИВНЕ ПРОМЕНЕ (ставови, вредности, емоције): 
 Развијање емпатије 

 Формирање позитивних ставова 
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 Социјално прилагођавање 

 Формирање позитивне слике о себи 

 Ослобађање од емотивних притисака 

 Побуђивање нових интересовања 

 Промовисање толеранције, поштовања и прихватања других и 

другачијих 

 Ослобађање према другоме схватањем да у свакоме има нечег 

доброг 

 Препознавање социјално пожељног понашања 

 Стимулисање преиспитивања моралних вредности, што резултира 

развојем карактера 

 Подстицање жеље да се опонаша модел 

KОГНИТИВНЕ ПРОМЕНЕ (интелект, резоновање, размишљање) 
 Стимулисање критичког мишљења, анализе, закључивања, 

доношења одлука, решавања проблема, формирања судова 

 Стављање проблема у перспективу како би он добио адекватну 

пропорцију; читалац схвата универзалност проблема 

 Стицање сазнања путем индиректних искустава 

 Омогућавање увида у људско понашање и мотиве 

 Развијање читаочеве способности евалуације 

 Охрабрује читаоца на мишљење вишег нивоа 

 Наводи читаоца на размишљање пре него што донесе одлуке 

 Развија способност апстрактног мишљења 

 Открива да проблем може имати неколико решења и појединци 

сами бирају како ће се изборити с њим  

Kао и све остале кративне активности, и читање књига може да 

евоцира рана сећања повезаности, приврженост и емотивну блискост са 

периодом најранијег детињства. Песмице за децу, на пример, 

подразумевају одређени тон гласа као и понављање звукова и речи. 

Будући да се стихови и риме понављају, више пута долази до стварања 

и учвршћавања асоцијација на позитивне односе са родитељима или 

старатељима. Читање се такође може доживети и као један од ритуала 

релаксације и стицања искуства која доводе до самооумирења. Време 

пре спавања за децу често значи читање омиљених садржаја, што је 

једна од традиција која деци помаже да се одвоје од родитеља и да 

заспе. Уз све то, дечје приче се често понављају а то понављање води ка 

блискости, утеси и сигурности зато што деца унапред знају како се 

прича завршава. Приче се могу читати и у специфично доба године, као 

породична традиција или за време културолошких или религиозних 

празника. 

Приче помажу деци да се дистанцирају од сопствених емоција 

разговарајући о карактерима прича чиме ће тражити фокус изван себе 

самих. Групно читање приче: 
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 повећава осећај припадности групи, тестира и потврђује мисли и 

осећања, повећава осећај емпатије. 

Штавише, деца којима се чита у групи способна су да 

идентификују сличности између својих живота и живота карактера из 

приче, који су такође искусили слична искуства, на пример тугу, издају 

и губитак. Успешна библиотерапија дечје личне кризе преокреће у 

опоравак и исцељење тиме што осећања и сећања смешта у један шири 

оквир који је изван личног искуственог доживљавања. 

Дискусија о прочитаном пружа деци прилику да изразе своје 

рефлексије о тим карактерима и пројектују себе у њима. Kао и свако 

друго креативно изражавање, затим играчке, кућни љубимци, који се 

користе као веома погодна средства пројекције, и ситуације и карактери 

у пажљиво одабраним књигама могу бити „капитализовани“ на исти 

начин, посебно у раду с децом која избегавају директно изражавање 

емоција. Ту се онда фиктивни карактер користи као трећа особа, 

посредник, обезбеђује се потребна психолошка дистанца и на тај начин 

се врши „трансфер“ емоција.  

Питања која могу послужити за испитивање приче и карактера: 

 Да ли ти се допао неки лик из приче? 

 Да ли неки лик подсећа на неког из твог окружења? 

 Kоји би лик ти волео да будеш? 

 Постоји ли нешто што би променио у причи? 

 Kад би ти могао да промениш неки лик, како би то било и како би 

се прича завршила? 

 Kоји ти је најдражи део приче? 

 Да ли се нешто слично десило и теби? 

 Шта мислиш да ће се дешавати са ликовима из приче сутра, за 

неколико недеља, за годину дана? 

ВЕШТИНЕ И ОСОБИНЕ ДОБРОГ БИБЛИОТЕРАПЕУТА 

Будући да се библиотерапијом не може бавити свако, да су 

потребна одређена знања вештине и особине потенцијалног 

библиотерапеута у раду су синтетизовани они атрибути које један 

библиотерапеут треба да поседује, а то су, осим познавања 

књижевности, одређена знања из психотерапије, педагогије, теорије 

учења, методологије, развојне психологије, социологије.  

Библиотерапеут мора бити способан да:  
 Одреди потребе и интересовања деце 

 Препоручи књижевни текст или друге материјале прилагођене 

дететовој могућности читања, интересовању деце и њиховим 

степеном зрелости.  
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  Евалуира материјале у циљу одређивања оних који су адекватни за 

библиотерапију 

 Ефективно комуницира с децом 

 Евалуира сваки библиотерапеутски курс или сеансу и одређује 

ефективност стратегије и материјала који треба да омогуће детету 

унутрашњи увид у сопствену личност 

 Поштује приватност сваког детета 

 Kористи сва комуникациона средства како би успео да омогући 

сваком детету да се изрази (креативно писање, креативни покрет, 

драма, ликовна уметност, музика) 

 Библиотерапеут треба поседовати огромно искуство, бити 

пријатељски настројен, приступачан и доступан, отвореног ума, 

флексибилан, способан за емпатију, поштовање различитости 

сваког детета...(Cornett & Cornett, 1980:38) 

ОГРАНИЧЕЊА БИБЛИОТЕРАПИЈЕ 

Иако се у раду доста говорило о предностима библиотерапије, 

ипак постоји потенцијална опасност за корисника ове методе. 

Погрешна књига препоручена детету у погрешно време може само 

погоршати ситуацију. Библиотерапеут може бити ограничен: 
 неспремношћу детета да објективно сагледа себе,  

 степеном и природом дечјег проблема,  

 недоступношћу квалитетног материјала, 

 начином на који је књига презентована детету 

 немогућношћу детета да трансферише проблем из књижевног 

текста у стварни живот 

 тенденцијом деце да литературу користе као бег од стварности, у 

свет фантазије 

 немогућношћу успостављања адекватног односа између детета и 

библиотерапеута 

 немогућношћу похађања библитерапеутских курсева и сеанси 

(Cornett & Cornett, 1980:40) 

ЗАКЉУЧАК  

У овом раду је дат кратак преглед једног од многих 

психотерапијских метода – библиотерапије, и указује се на неке 

технике које се могу користити у процесу њене имплементације. Иако 

њиме нису у потпуности исцрпљени начини њеног функционисања, 

ипак је наглашено и показано како библиотерапија функционише и има 

позитивне ефекте на децу која су спремна или приморана да се суоче са 

сопственим проблемима.  
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Интересовање за библиотерапију се непрестано шири, што се 

може видети по броју књига, библиографија, есеја, чланака, 

истраживања, и учесталости представљања тема о библиотерапији на 

међународним конференцијама.  

Значај, истраживање начина деловања и успостављања граница 

библиотерапије тек треба да буду утврђени, али у овом контексту се 

могу цитирати речи поменуте ауторке Каролине Шруд (Shrodes, 1957: 

29) која се бавила утврђивањем деловања развојне библиотерапије, и 

која каже да интересовање деце за књигу треба будити перманентно, 

јер некад смисао који се у њима крије деца или млади људи могу тек 

накнадно открити. „Kњига која га је (дете, прим. аут.) за време читања 

само забављала може постати саставни део његовог ума, сегмент 

његовог искуственог света, пробни камен његове оцене животног 

искуства, благотворан подсетник на опасности које га вребају, 

разјашњење реалности, стратегија суочавања са светом, или визија 

поретка и будућности....Маштовити писац доприноси овим циљевима, 

јер је у стању да учи људско срце кроз своје симпатије и антипатије, 

кроз познавање себе самога.“  

Данас, на почетку 21. века значај развојне али и клиничке 

библиотерапије може се посматрати из два аспекта. Прво, у доба све 

веће тежње ка прагматизацији људског знања у којој су, чини се, 

највише страдале хуманистичке дисциплине, а посебно књижевност, 

као нешто што не доприноси „непосредном економском просперитету 

држава“, стиче се утисак да је књизи потребно обезбедити и неку 

вредност „примењене уметности“ која ће, осим естетског задовољства и 

задовољства сазнавања (у смислу у којем о томе говори Аристотел), 

имати и неку практичну сврху. Ово посебно ако имамо у виду тако 

добро познату чињеницу „кризе читања“ и различита „довијања“ људи 

који се на било који начин баве књигом у циљу омасовљавања њене 

употребе. Тако у свету већ неколико деценија постоји тенденција 

бављења књижевношћу у међусобном преплитању с другим 

уметничким дисциплинама – драмске, музичке, ликовне, али и у 

контексту свих оних дисциплина које називамо друштвеним наукама, 

попут социологије, педагогије, психологије, филозофије, религије, које 

се све чешће у многим светском академским институцијама називају 

једним именом – хуманистика. 

О овом проблему на један свеобухватан и систематичан начин 

говори Гвозден Ерор у есеју „Дурбин без окулара : о назнакама 

сутрашњице поредбених студија“, у којем сумира закључке са многих 

конгреса посвећених компаративној књижевности од прве деценије 21. 

века. Наводећи бројне називе самих конгреса, сесија у оквиру њих, тема 

којима су се бавили учесници конгреса, он уочава јасну тенденцију 
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замене односно преформулације значења компаративна књижевност. 

Данас то није дисциплина која се бави различитостима националних 

књижевности, дакле нечему што остаје уско у границама књижевности, 

већ дисциплина која се све више окреће социолошко-културлошким, па 

и антрополошким питањима, будући да“ хипертекстуалне и 

мултивизуелне медијске културе мењају начине на које приступамо 

текстуалности данас“ (Eror, 2009:11). Оваква усмерења књижевности од 

књижевних ка ванкњижевним питањима, тумаче се духом времена, 

трендовима у хуманистици и појмом интердисциплинарности који, 

међу осталим, подразумева и то да теме књижевности јесу 

интердисциплинарне теме које су подједнако значајне и за хуманистику 

и друштвене науке, тако да више није реч о књижевности као предмету, 

већ о приступу некој друштвеној, односно културној теми из 

перспективе књижевних студија. 

Како у свету, у којем су прерогативи економски просперитет, 

мултивизуелна медијска култура, технологизација у циљу ослобађања 

човека физичких али и духовних напора, у свету у којем су доманантни 

човекови примарни животни интереси, а потпуно непожељне духовне 

вредности за које је потребан чак и минималан духовни напор или 

време, задржати књигу као достојног конкурента савремених људских 

потреба и тенденција? 

Библиотерапија, с једне стране књигу ставља у ред тих 

примарних људских потреба – превененција и пружање психолошке 

помоћи широког дијапазона и тако прагматизује њену сврху, 

прилагођавајући је савременим људским унутрашњим потребама. Код 

Аристотела она има сазнајну и катарктичку сврху, код Хорација dulce et 

utile, да забавља и да поучава, у средњем веку - пропагирање 

религиозних истина, у хуманзму и ренесанси антропоцентристичку 

вредност, величање људске снаге и слободе, у класицизму – уношење 

склада и лепоте израза као одраза узвишености мисли, у романтизму – 

приказивање ковитлаца најдубљих слојева људске душе, у реализму – 

подражавање и сликање стварности, у симболизму – стварање магије 

језика, а данас, у свету пуном суровости и неправде – пружање утехе и 

помоћи у борби са тешким животним ситуацијама.  

Други аспект се не односи на изванкњижевну проблематику. Он 

подразумева неопходност заснивања библиотерапије у 

институционализованом виду, као дисциплине са својим циљевима, 

методама, установљеним циљним групама, као и адекватном 

лиературом за сваку понаособ. Доста је урађено на том пољу, али треба 

систематизовати закључке, организовати научне скупове, семинаре, 

конгресе посвећене овој теми, усагласити ставове. Пре свега, треба 

одабрати литературу која ће с једне стране имати књижевно-уметничку 
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вредност, а са друге и такве садржаје који ће читаоцима пружити моћ 

идентификације и деловати стваралачки активно на њих, у смислу 

промене и решавања постојећих проблема. Уколико књига буде имала 

само ефекат на који рачуна бројна селф-хелп литература, књижевни 

текст неће успети да душу читаоца узнесе у одаје лепог и узвишеног, у 

оне пределе који својом необичношћу заиста изазивају „потресе“ душе, 

у оне лавиринте по чијим ходницима слепа душа тумара и доживи 

олакшање, радост када пронађе излаз, и када коначно угледа светлост.  

Приликом избора дела треба водити рачуна о томе да то дело 

поседује изграђену мотивску и структурну целовитост, полисемичност 

и симболичност речи; ритмичку организацију, пре свега стиха, али и 

прозне реченице, јер и оне својом милозвучношћу и понављањем 

одређених гласова, гласовних склопова или целих синтагми, па и самих 

реченица могу помоћи у позитивном деловању на психу младог 

слушаоца. Затим, ту је и избор грађе, начин уметничке транспозиције 

грађе, сугестивност описа, реалистичност у описивању лика и његових 

особина. Заправо, техника обликовања спољашњости и ликова, начини 

карактеризације и индивидуализације, емотивна, етичка и психолошка 

структура ликова, посебно ако су оне у корелацији са карактеристикама 

младог слушаоца, битне су компоненте књижевности као стваралачке 

делатности људског духа. И једино уколико на стваралачки начин 

описују спољашњи свет али унутрашњу стварност, „свет душе“, 

креирају једну реалност у којој млади читалац може наћи своје 

упориште. Јер је он тада учесник једне стварности која се налази иза 

појавне (која му је тегобна, мрска, извор недаћа, проблема), али 

подједнако стварне да би радо учествовао у њој. Поготову што њу 

одликују атрибути “више“, „апсолутне“, „супстанцијалне стварности“ 

која превазилази појединачне догађаје и проблеме, али им једина даје 

пун смисао, што је у складу са Аристотеловим одређењем да поезија 

(књижевност, прим. аут) не говори о ономе што се десило, већ што је 

вероватно и могуће да ће се десити, свакоме и свакоме тренутку, па и 

самом кориснику библиотерапеутског метода. У томе је суштинска 

исцелитељска моћ књижевности.  
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DEVELOPMENTAL BIBLIOTHERAPY IN THE CONTEXT OF 

NEEDS OF CONTEMPORARY CHILD 

Abstract: This paper provides an overview of the process of bibliotherapy 

and suggests some techniques that can be used in implementing it. Before this, autor 

underlines the differences between clinical and developmental bibliotherapy, and 

presents a short historical overview of development of this discipline of 

psychotherapy. Author also quotes a various deffinitions of this term in both 

meanings and concludes that all of these deffinitions contains a common 

denominator which is using books in order to helping people. Various chapters of 

the paper discuss the topics such as: bibliotherapy and children needs, the 

bibliotherapeutic process, the skills and attributes of a good bibliotherapist, and the 

limitations of bibliotherapy.  

Key terms: bibliotherapy, developmental bibliotherapy, psychotherapy, 

book, help, children’s needs 
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Сажетак: Полазећи од истраживања која указују на недовољни 

развитак научних појмова у оквиру система научних знања у нашем наставном 

процесу, у овом раду доносимо три методичке апликације намењене 

средњошколској настави правописа. Осмишљене су тако да захтевају 

(мисаона) ангажовања ученика која су у основи концепције тестова за 

испитивање усвојености (научних) појмова: Теста асоцијација (Тест А), Теста 

таблица атрибута појмова (Тест Ц) и Теста дефиниција (Тест Д). Основни циљ 

којем смо тежили је унапређења наставе правописа, као и културе писменог 

изражавања ученика средњег образовања. Понуђене апликације се могу 

моделовати, те реализовати у различитим фазама часа (у целости или 

парцијално) како редовне тако и додатне наставе, а поједностављене се могу 

употребљавати и на часовима допунске наставе. 

Кључне речи: српски језик, методика наставе, ортографија, научни 

појмови, апликације, средња школа, тестови, писмено изражавање, ученици, 

правопис, унапређивање. 
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УВОДНА РАЗМАТРАЊА 

У књизи Mišljenje i govor Л. С. Виготски (Vygotsky, 1977) 

разматра теорију о развоју научних и спонтаних појмова и истиче да 

„ključ cele istorije intelektualnog razvitka deteta― (исто, 182) лежи у 

развитку научних појмова у оквиру система научних знања у наставном 

процесу. Наша истраживања инспирисана овом теоријом (Милановић-

Наход, 1973; Игњатовић-Савић, 1990; Лазаревић, 1999; Пешић, 2008) 
показала су да настава треба да изгради систем научних појмова, да 

развија научне појмове а не готова знања. По мишљењу Виготског, дете 

до поласка у школу развија спонтане појмове засноване на реалном 

искуству које не користи вољно и не дефинише вербално, а поласком у 

школу упознаје и усваја научне појмове које карактерише свесност, 

вољност употребе, постојање у систему појмова, локализација и однос 

са другим појмовима. Садејством спонтаних и научних појмова долази 

до мисаоног развоја школског детета. Да би се развили научни појмови, 

спонтани појмови треба да досегну одређени ступањ, док научни 

појмови ’подижу’ спонтане појмове на виши степен остварујући 

њихову зону наредног развоја. Научни појмови су резултат сложених 

мисаоних процеса: анализе, рашчлањавања, издвајања (основних 

обележја), апстраховања, издвајања битних обележја у односу на остала 

обележја објекта, те је важан задатак школе да омогући не усвајање 

него развијање научних појмова у систему појмова који важе за 

одређене наставне предмете. 
Д. Лазаревић у делу Од спонатаних ка научним појмовима на 

основу истраживања усвајања основних појмова из биологије
2
 

(Лазаревић, 1999) указује да појмови које наши ученици усвајају из 

овог наставног предмета нису у склопу других система појмова, да 

ученици поседују чињеничка знања која су усвојена без мисаоних 

операција, да ученици мешају дефинишуће и ирелавантне атрибуте, 

дају непотпуне тачне и непотпуне логичке дефиниције, да мисле у 

комплексима (псеудопојмовима)
3
, што све указује на недовољни 

развитак научних појмова у оквиру система научних знања у наставном 

процесу (исто, 156–160).  

Када је реч о настави српског језика, на основу испитивања 

усвајања појмова из овог наставног предмета (Шарановић-Божановић и 

Милановић-Наход, 1997: 189–199), које је извршено 1991. на 

                                                 
2 О испитивању познавања основних појмова из друштвених наука код ученика 

завршног разреда основне школе видети: Милановић-Наход (1973).  
3 Разликују се три ступња развоја појмова (Лазаревић, 1999: 10): синкрети (животно 

искуство), комплекси и прави појмови (који се јављају на узрасту од једанаесте до 

дванаесте године живота). 
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територији Србије у десет школа са ученицима V разреда, утврђено је 

да је ниво усвојених појмова у овом разреду незадовољавајући будући 

да велики број ученика не поседује основна знања из синтаксе, 

морфологије... (исто, 198). Добијени резултати показали су и да 76,3% 

ученика не зна да користи знакове интерпункције, а 44,7% не зна 

растављање речи на слогове. Ученици нису, дакле, учећи фонетска 

правила, разумели функцију самогласника и одређене функције 

сугласника у растављању речи на слогове. Исто тако 40% ученика је 

направило велики број грешака када је реч о употреби латиничких 

слова (на основу чега се може закључити да нису у потпуности 

овладали латиничким писмом). Добијени подаци показали су да код 

усвајања граматичких и правописних садржаја постоји тенденција 

задржавања на појмовном нивоу, тј. суштински односи остају скривени 

за велики број ученика (исто, 1997: 197, 198).  

Укратко, ученици основних школа нису доведени до нивоа 

правих научних појмова, те научни појмови не могу да одиграју 

формативну улогу у појмовном и интелектуалном развоју – да буду 

врата на која ће у мишљење ући систем појмова, освешћеност и 

вољност и најзрелије интелектуалне операције: критичко мишљење и 

научно сазнање (Пешић, 2008: 11–33). Једна од последица забележеног 

стања је недовољно развијено продуктивно мишљење, које је један од 

услова и за развој стваралаштва у науци. 

Сви ови недостаци наставе, уопште проузруковани остацима 

традиционализма, важе и за наставу правописа у нашим средњим 

школама, а у савременој методичкој литературе је, нажалост, веома 

мало радова који се баве методичким разрадама, моделима и 

апликацијама конципираних тако да се превазиђу наведени проблеми, 

посебно када је реч о настави правописа у средњој школи. 

Средњошколска настава граматике и правописа је засићена 

рецептивношћу, предавањима у виду ex cathedе, диктирањима; 

доминира меморисање, сувопарно учење граматичких и правописних 

правила
4
, чиме се занемарује значење и функционална страна језика; 

лично језичко искуство ученика и језик његове средине (Маринковић, 

2000: 129). Инсистира се на формалним знањима а не примени 

наученог. Знања наших ученика су неповезана, фрагментирана, 

изолована по наставним јединицама, а посебно по наставним 

предметима.  

Да би се затечено стање изменило, између осталог, ваља 

конципирати наставу са атрибутима активне наставе (Ивић, Пешикан и 

                                                 
4
 П. Илић запажа да се језичке појаве (у модерном изучавању) ученику не 

објашњавају, већ он сам треба да их уочава, схвата и образлаже (Илић, 1998: 

493).  
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Антић, 2003) засноване на кооперативном раду (између наставника и 

ученика или ученика и компетентнијег вршњака) у „zoni narednog 

razvoja― (Vygotsky, 1977). У наставној пракси то значи увођење 

дијалога (којим се повезују свакодневни и „школски појмови― тј. 

увођење комуникативне ситуације у наставу), реализацију вођених 

истраживања, имплементацију хеуристичких разговора. Исто тако, у 

батерије задатака могу се имплементовати Тест асоцијација (Тест А), 

Тест таблица атрибута појмова (Тест Ц) и Тест дефиниција (Тест Д), 

односно начини ангажовања ученика који су у основи концепције ових 

тестова за испитивање усвојености појмова. 
У овом раду осмислили смо методичке апликације засноване на 

горенаведеним инструмената за испитивање појмова са циљем 

унапређења средњошколске наставе правописа. 

ТЕСТ А (ТЕСТ АСОЦИЈАЦИЈА) У НАСТАВИ ПРАВОПИСА 

Тест асоцијација може да послужи за процењивање знања из 

појединих наставних области (Лазаревић, 1999: 37). Контролисане 

континуиране асоцијације могу се користити за усмеравање ученика ка 

предмету истраживања (као припрема за учење). Низање асоцијација на 

одабрани појам из наставног предмета омогућава слободно и флуентно 

одговарање при чему се производе и спонтани и научни појмови, а што 

наставнику пружа асоцијативни материјал о садржају појма који га 

интересује, извору појма и статусу појма у односу на друге појмове, тј. 

пружа путоказ ка даљој (успешнијој) настави. Такође, овај тест може се 

користити за евалуацију наставног рада и ученичких постигнућа 

будући да „priroda odgovora u asocijacijama zavisi od upoznatosti subjekta 

s oblašću iz koje je dati pojam― (Woodworth, 1959). 

На асоцијацијама заснивају се и мапе ума (што је у домену 

креативне наставе), које су погодне за часове синтетизације и 

систематизације. 

Тест асоцијација може се употребити у првом разреду средње 

школе, када се наставним планом и програмом прописује увежбавање и 

проширивање знања о употреби великог слова.
5
 У уводном делу 

                                                 
5 Исп. Правилник о наставном плану и програму за гимназију у „Службеном гласнику 

СРС — Просветни гласник‖, број 5/90 и у „Просветном гласнику‖, бр. 3/91, 3/92, 17/93, 

2/94, 2/95, 8/95, 23/97, 2/02, 5/03, 10/03, 11/04, 18/04, 24/04, 3/05, 11/05, 2/06, 6/06, 12/06, 

17/06, 1/08, 8/08, 1/09, 3/09, 10/09 и 5/2010. 
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школског часа, наставник може од ученика захтевати да продукују 

асоцијације (оно што им прво, „падне на памет―) у вези са појмом 

велико слово. Задатак се може усмено извести, или се асоцијације на 

изабрани појам (драж) могу записати (в. слику I). 

 

Слика I: Асоцијативни материјал на појам велико слово6
 

 

Из овог асоцијативног материјала добијеног континуираним 

контролисаним асоцијацијама (наставник је захтевао да ученици у току 

једног минута запишу све речи у вези са фокалним појмом, али тако да 

се асоцијације односе на познавање правописа, односно српски језик) 

наставник може да увиди акумулирана знања из школске структуре и 

животних искуства ученика, а ученици се припремају и усмеравају на 

област која је предмет интересовања (тема) часа. Наставник анализом 

добијеног материјала увиђа научне и спонтане појмове, утицај 

свакодневног искуства на школско учење, али и упознатост субјекта с 

облашћу из које је дати појам, тј. са нормама које се односе на употребу 

великог слова. Овакав начин рада, будући ослобођен оцењивања а 

заснован на слободном изражавању ученика, добар је мотивациони 

подстрек за наредни рад. Добијени асоцијативни материјал може даље 

послужити за вежбања. На пример, продуковане асоцијације ученици 

могу да поткрепе примерима које ће индивидуално осмишљавати или 

ће примере за асоцијације тражити у књижевним делима (тако, на 

пример, навођењем дела С. Сремца Ивкова слава могу се поткрепити 

асоцијације кућна слава и присвојни придев на -ов/ -ев, -ин добијене на 

драж велико слово). То може послужити и као основа за развијање 

                                                                                                                   
5 Исп. Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у 

стручним и уметничким школама у „Службеном гласнику СРС — Просветни гласник‖, 

број 6/90 и „Просветном гласнику‖, бр. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 

5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 12/2006, 8/2008, 

1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010 и 8/2010 – испр.). 
6 Овај асоцијативни материјал добијен је извођењем Тест асоцијације у једном одељењу 

првога разреда друштвено-језичког смера Гимназије „Борислав Петров Браца― на крају 

шк. 2012/13. год. 



76 

језичког стваралаштва ученика. Асоцијација продукована на појам 

велико слово може постати наслов или тема писменог састава ученика, 

као и тема за расправу. 

Што су ученици старији активира се обимније акумулирано 

знање, те се очекује да број научних асоцијација буде већи. У тим 

случајевима наставник може инсистирати и на граничним случајевима 

и изузецима. За овај тип вежбања погодна су имена биљака. Тако 

наставник може задати (као фоклани појам) следеће: велико слово у 

властитим именима. Очекивану продукцију имена зауставиће када се 

појави име Петар. Ученике треба подсетити на то како се пишу имена 

биљака када се особеном персонификацијом или случајно подударају 

са властитим именима, као на пример: трава светог петра, дивљи мед 

светог јована. Како показују примери и према правилу (Пешикан, 

Јерковић и Пижурица, 2010: 70), овде се задржавају мала слова, без 

обзира на ,,подударање― са властитим именима Петар и Јован. 

На слици бр. 1 уочава се да је једна од асоцијација на велико 

слово и именица (у множини м. р.) витамини. Овај појам је допунио 

асоцијативни садржај вероватно под утицајем наставе хемије (уп. 

витамин А или А-витамин, витамин Це или Це-витамин). Када наиђе 

на овакве примере, наставник би требало да ученика испита о пореклу 

добијене асоцијације, те тако на часу српског језика оствари корелацију 

и са другим наставним предметима (уп. Це-дур лествица). 
 

ТЕСТ Ц (ТЕСТ ТАБЛИЦА АТРИБУТА ПОЈМА) 

Атрибуте појма је дефинисао Клаусмајер (Klausmeier), 

разликујући дефинишуће атрибуте (оне који су нужни да покажу да ли 

случај јесте или није пример појма), критичке атрибуте (којим се 

чланови разликују међу класама) и атрибуте варијабле (ирелевантне 

атрибуте) којима се разликују појмови унутар једне класе (Klausmeier & 

Allen, 1978). И Виготски (1977) и Клаусмајер (1978) сматрају да је 

веома важно које атрибуте дете (ученик) користи као критеријум за 

сврставање чланова у класе, као и то да ученици овладају атрибутима 

појма. Увођење Теста Ц подразумева мисоно ангажовање ученика за 

разликовање атрибута јер су у питању откривања узрочно-последичних 

веза које сведоче о знању организованом у системе. Разликовање 

појмова подразумева анализу, синтезу, апстраховање, генерализацију и 

диференцијацију. Правописни задатак заснован на Тесту Ц могао би да 

имали следећи облик: 
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Упишите знак, „+ ― ако наведена особина са леве стране табеле 

тачно описује појмове наведене у горњем делу табеле, а знак, „- ― ако 

их не описује тачно. Одговорите и на питање испод табеле. 

 

Табела I. Део задатка за дефинисање атрибута појма 
АТРИБУТИ ПРАВОПИСНИ ПОЈАМ 

 ТАЧКА ВЕЛИКО  

СЛОВО 

СКРАЋЕНИЦА 

ВАЖНО    

ИСТАКНУТО    

ЕКОНОМИЧНО     

НОРМИРАНО    

ПОЧЕТНО    

ЗАВРШНО    

ИЗДВОЈЕНО    

САЖЕТО    

 

Које од особина из таблице 1 налазимо у насловима новинских 

чланака? 

Природа захтева у овом задатку је следећа: појму тачка 

приступило се преко дефинишућих атрибута (нормирано, завршно).  

Појму велико слово приступа се преко релевантних услова за 

употребу великог слова: великим словом обележава се нешто што је 

важно / нешто што је истакнуто / употреба му је нормирана 

(прописана); преко критичког атрибута (атрибутом почетно разликује 

се велико слово на почетку реченице и у нпр. вишечланим властитим 

именима, тј. ово је атрибут којим се чланови /велика слова/ разликују 

међу класама). 

Појму скраћенице приступило се преко дефинишућих атрибута 

(нормирано, сажето), преко атрибута варијабле (није свака скраћеница 

економична, уп. слободно скраћивање).  

Ученици су у овој табели имали задатак да разматрају 

правописне појмове анализирањем релевантних и ирелевантних 

атрибута, да упоређују појмове према атрибутима трагајући за 

сличностима или разликама. 

Захтев испод таблице (Које од особина из таблице 1 налазимо у 

насловима новинских чланака?) подстиче мисону активност – синтезу, 

те ученици повезујући атрибуте важно, истакнуто, економично, 
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нормирано, издвојено, сажето (као атрибуте за насловљање новинских 

чланака) обнављају знања о карактеристикама новинарског стила. 

У задацима овога типа, појмови се рашчлањују на семантичке 

црте – велико слово се употребљава када је нешто важно, на почетку, 

истакнуто, уп. појмовну метафору ,,VAŽNO JE VELIKO― (Klikovac, 

2004: 111), комбинују се семантичке црте (атрибут нормирано важи 

/дефинишући је атрибут/ за сва три испитивана појма) и упоређују се 

семантичке црте сродних појмова (тако, на пример, везу између тачке 

и скраћенице налазимо у курентним скраћеницама које се 

завршавају скраћеничком тачком). 

ТЕСТ Д (ТЕСТ ДЕФИНИЦИЈА) 

Дефиниција појма указује на садржај тог појма с обзиром на 

његове особине, ознаке и однос према другим појмовима у систему 

појмова (Лазаревић, 1999: 38). За наставну праксу корисно би било да 

ученици сами дефинишу појмове или између више дефиниција бирају 

тачну дефиницију.
7
 Ако је ученик мисаоно активан у усвајању појмова, 

те разликује дефинишуће, критичке и ирелеавантне атрибуте за 

одређени појам, дефиниција коју је формулисао (и усвојио) није 

механички запамћена вербална формулација. Наставник мора да обави 

квалитетну анализу садржаја ученичких дефиниција и на основу тога 

оформи даљи ток наставе. Када је реч о правописним правилима, 

примена Теста Д у задатку могла би да има следећи једноставан облик: 

 Дефиниши скраћеничку тачку. 

Примери ученичких дефиниција
8
: Скраћеничка тачка је 

интерпункцијски знак. / Скраћеничка тачка је придев. / Скраћеничка 

тачка стоји иза свих скраћеница. / Скраћеничка тачка је питање из 

правописа. / Скраћеничка тачка је м., тој. 

Детаљном анализом ових дефиниција наставник може увидети 

које атрибуте су ученици употребили у дефинисању скраћеничке тачке, 

а, један од значајних показатеља да је појам научен на формалном 

                                                 
7 Разликују се: нетачне дефиниције (које нису у вези са појмом који се дефинише), 

потпуне логичке дефиниције (дефинисање појма преко вишег појма и специфичне 

разлике), непотпуне логичке дефиниције (појам се дефинише само навођењем вишег 

родног појма), дефиниције употребе (дата су својства која се односе на употребу), 

дефиниције описа (својства која се односе на опис), циркуларне дефиниције („Живо 

биће је све што је живо‖ уп. рекламни слоган за ресторана брзе хране Мекдоналдс /енгл. 

McDonalad’s/ „МЕК је МЕК већ 25 година. ―), афективне дефиниције (са личним ставом 

према феномену који се дефинише) (Лазаревић, 1999: 76). 
8 Појам скраћеничка тачка дефинисали су заинтересовани ученици првог разреда 

(Гимназија „Борислав Петров Браца―, Вршац), на крају шк. 2012/13. год.  
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нивоу је када ученици дају дефиниције појма помоћу његових 

дефинишућих и критичких атрибута. 

У овим дефиницијама то није био случај. Ниједна од ових пет 

дефиниција које су ученици осмислили нема дефинишући атрибут 

помоћни правописни знак, док се критички атрибут скраћује речи јавља. 

Дефиниција ученика да је скраћенича тачка интерпункцијски знак је 

непотпуна дефиниција (недостаје атрибут којим се појам издваја из 

класе), не дефинише се то да је реч о додатној функцији коју овај знак 

има. Дефиниција Скраћеничка тачка стоји иза скраћеница је нетачна 

будући да се скраћеничка тачка не јавља из свих скраћеница (уп. МС, 

САНУ, САО). Дефиниција Скраћеничка тачка је питање из правописа 

је непотпуна дефиниција јер се тражени појам дефинише навођењем 

вишег појма. Последња дефиниција је настала навођењем појединих 

примера за дати појам, а потпуно је погрешна дефиниција у којој 

ученик износе чињенице које се не односе на испитивани научни појам 

(*Скраћеничка тачка је придев.). Потпуна тачна дефиниција за 

наведени појам била би: Скраћеничка тачка је помоћни правописни 

знак за обележавање скраћивања речи (Пешикан, Јерковић и  

Пижурица, 2010: 99). 

Анализирањем свих атрибута појма уграђених у дефиниције 

добијамо увид у овладаност научним, школовањем стеченим 

појмовима, али и могућност да сагледамо учениково кретање по 

појмовној хијерархији, тј. да ли и како остварује везе ка виши или 

нижим појмовима или међу координираним појмовима. 

Ове дефиниције указале су на неке недостатке наставе правописа. 

Ученици нису довољно обавештени о помоћним функцијама које неки 

знаци имају, а, како видимо из примера, један ученик је погрешно 

скратио израз то јест са тој. вероватно аналошки према сажетим 

скраћеницама од вишечланих израза на пример /нпр./, и тако даље 

/итд./). 

Сва три теста су погодна за наставу на основношколском и 

средњошколском нивоу будући да ученици воле да се ангажују у 

задацима у којима ће бити мисаоно активни иако налазе на тешкоће 

приликом њиховог решавања.  

Треба ученицима омогућити да спонтано и слободно исказују 

дилеме и разговарају док решавају ове (и друге) задатке, иако је то 

каткад у несагласју са наставним узусима – на часу се обично 

забрањују спонтани разговори ученика у току израде задатака 

(Игњатовић-Савић, 1990: 145–153). Корисно би било испитати 

развијеност правописних појмова уопште код ученика основних и 

средњих школа. То би свакако отворило пут ка модерној, занимљивијој 
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и успешнијој настави правописа коју ученици ’прате’, али у којој, како 

изгледа, недовољно учествују. 

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА 

У савременом свету, у којем се једним ’кликом’ долази до 

мноштва информација, неопходно је да ученици буду оспособљени да 

самостално закључују, процењују, аргументују, тј. да критички мисле и 

тако изграђују свој однос према реалности, поглед на свет. Задаци који 

траже да се ученик активира (уп. продукција асоцијација на задату 

драж у Тесту А, упоређивање у Тесту Ц, дефинисање у Тесту Д) утичу 

на мотивацију ученика за рад на часовима посвећеним неговању 

правилног писања (и говорења). Примена знања у новим ситуацијама 

учења и решавања проблема допринеће развоју и креативног мишљења. 

У настави правописа овакви задаци поједноставиће 

индентификовање проблема са којима се наши ученици сусрећу када 

пишу, а могу указати и на неке недостатке наставе уопште (када, на 

пример, ученици недовољно разликују релевантне и ирелевантне 

атрибуте). Такође, могу бити путоказ конципирању уџбеника 

(приручника, радних листова) за наставу правописа који би у својој 

основи садржали усвајање научних појмова у систему појмова из врло 

важног сегмента наставе језика на свим образовним нивоима – 

ортографије. 
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THE USE OF THE ASSOCIATION TEST, TEST OF CONCEPT 

ATTRIBUTE TABLE AND THE TEST FOR THE 

ADVANCEMENT OF THE CULTURE OF WRITTEN 

EXPRESSION IN PUPILS 

Abstract: Starting from the research which suggests that scientific concepts 

in the area of scientific knowledge relating to teaching process are underdeveloped, 

this paper presents three methodical applications intended for the secondary school 

instruction in orthography. Their design requires (conceptual) thinking from pupils 

which form the basis of the very concept of test for the assessment of acquisition of 

(scientific) concepts. They are: Test of Associations (Test A), Test of Tables of 

Concept Attributes (Test C) and Test of Definitions (Test D). Here we aimed at the 

advancement of the teaching of orthography and culture of written expression in 

secondary school pupils. The applications offered can be modified and implemented 

during various phases of the class (in their entirety or in part), in both regular and 

advanced teaching, as well as in remedial classes if appropriately simplified.  

Key terms: the Serbian language, teaching methodology, orthography, 

scientific concepts, applications, secondary school, tests, written expression, pupils, 

advancement. 
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„АЛ’ ЈЕ ЛЕП ОВАЈ СВЕТ!“: MУЗИКА ЗА ДЕЧИЈИ ХОР У 

СВЕТОВНОМ СТВАРАЛАШТВУ СТЕВАНА МОКРАЊЦА 

Наташа, Д. Тасић 
1
 

Сажетак: Плодан хорски опус Стевана Мокрањца обухвата и 

композиције за дечије хорове. И на овом пољу, као и у музици писаној за друге 

типове хорских ансамбала, композитор је подједнако био окренут и духовном 

и световном жанру. Овај рад бави се делима световне оријентације, што у 

контексту Мокрањчевог стваралаштва подразумева већином композиције 

оригинално писане за дечији хор, или пак оне које је аутор лично 

транскрибовао. У тексту су те композиције груписане у складу са пореклом 

композиторове инспирације: фолклорне обраде и оригиналне композиције. 

Поменута дела сагледана су у смислу њихове формалне, хармонске и метро-

ритмичке анализе, а посебна пажња посвећена је разматрању односа 

текстуалне и музичке компоненте појединачних композиција. Поред таквог 

историјско-теоретског расветљавања Мокрањчевих композиција за дечији хор, 

овај рад указује и на значај заступљености самих дела на репертоарима хорова 

у садашњем времену.   

Kључне речи: Стеван Мокрањац, дечији хор, хорска музика, српска 

музика, поезија 

УВОДНА РАЗМАТРАЊА 

Стеван Мокрањац (1856-1914) најистакнутији српски композитор 

епохе романтизма сматра се утемељивачем националног смера у 

српској музици. Осим као стваралац, он је деловао и на другим пољима 

– био је диригент, музички педагог, етномузиколог и организатор 

музичког живота. За собом је оставио богат композиторски опус, а исто 

тако и веома значајне записе фолклорних и црквених мелодија. 

Мокрањчев допринос културном развоју Србије сеже и ван граница 

                                                 
1 n.tasic@vaspks.edu.rs, Висока школа струковних студија за образовање васпитача, 

Крушевац 
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епохе романтизма, у којој је сам композитор живео. Он је још од свог 

времена, све до данашњих дана, био и остао светионик свим оним 

домаћим композиторима који су своју стваралачку оријентацију 

тражили у националном етосу (Маринковић, 2007: 71-106). Иако се 

прошле године навршио читав век од Мокрањчеве смрти, његова 

музика истрајава на концертним репертоарима, одишући свежином и 

богатством уметничког израза. 

Највећи део свог стваралаштва, са свега пар изузетака, Мокрањац 

је посветио области хорске музике, махом засноване на 

традиционалним напевима: фолклорним и црквеним. Компоновао је 

дела за све типове хорова: мешовите, мушке, женске и дечије. Иако су 

Мокрањчеве најзначајније композиције
2
 намењене извођењу у 

мешовитом хору, не смеју се занемарити ни дела писана за друге 

вокалне ансамбле.  

У домену музике за дечији хор Мокрањац је био подједнако 

окренут и духовном и световном жанру. Већину оваквих хорских 

композиција аутор је лично транскрибовао из својих већ постојећих 

дела за четворогласни хор. Повод обрадама вероватно је била 

Мокрањчева педагошка делатност (Ђурић-Клајн, 1962: 620-621).
3
 

Најбројније су његове транскрипције црквене музике (Литургија, 

Опело, Песме при венчању, Песме при водоосвећењу, Тебе Бога хвалим 

и др), за трогласни хор, настале током 1901. и 1902. године. Ипак, 

посебну пажњу завређују дела оригинално писана за овај тип ансамбла, 

од којих већина припада световном жанру Мокрањчевог опуса.
4
 Могу 

се поделити у две групе: композиције засноване на фолклорним 

напевима и оригиналне композиције.  

 

                                                 
2 Из области духовне музике ту спадају Литургија, Опело, Три статије, Тебе Бога 

хвалим, Акатист; а из области световне музике петнаест руковети, Козар, Приморски 

напјеви и др. 
3 Он је од 1887. до 1900. године радио као наставник музике у Првој београдској 

гимназији, а од 1901. године у Богословији. Осим тога, немерљив допринос развоју 

српског музичког школства Мокрањац је пружио и оснивањем Српске музичке школе 

1899. године, у коме су поред њега учествовали Цветко Манојловић и Станислав 

Бинички. 
4 Најдетаљнији попис Мокрањчевих композиција сачинио је његов ученик и пријатељ 

Коста Манојловић у монографији Споменица Стевану Мокрањцу из 1923. године. 

Манојловић овде Мокрањчева остварења дели у три групе: „А – Световна; Б – 

Световне, за дечији хор; В – Црквене“. Из овакве поделе, у којој је световна музика за 

дечији хор сврстана у засебну категорију, може се закључити да ова дела заузимају 

значајно место у опусу аутора, као и да је Мокрањац у том домену био доминантно 

опредељен за световни жанр. (Манојловић, 1923: 191-196) 
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ФОЛКЛОРНЕ ОБРАДЕ 

Романтичарско доба српске музике било је упадљиво обележено 

учесталом употребом народних мелодија у композицијама различитих 

жанрова. Ослањањем на фолклор аутори су недвосмислено 

потврђивали аутохтоност свог стваралачког израза и идентификовали 

се са народним духом. Квалитет обраде фолклорних мелодија код 

различитих композитора био је разнолик: од веома једноставних 

хармонизација, све до високо вредних уметничких стилизација. 

(Марковић, 2005: 193-202). Фолклорне композиције Стевана Мокрањца 

припадају другој поменутој групи и оличење су дубоког и суштинског 

познавања српске музичке традиције. Естетизујући фолклор на себи 

својствен начин он га је транспоновао у уметнички контекст, чиме је 

остварио нека од највреднијих дела српске музичке баштине (Перичић, 

1994: 18). Ту пре свега спадају Руковети, али вредне су помена и 

композиције за дечији хор: Пазар живине, Приморски напјеви, Четири 

обредне кајде и Из Осме руковети.
5
 

Композиција Пазар живине (1892) има две варијанте: за дечији 

(или женски) хор и за мешовити хор. Ипак, уколико се узме у обзир 

шаљивост поетског текста са обилатом употребом ономатопеје, може 

се претпоставити да је верзија за дечији хор заправо старија 

(Манојловић, 1923: 194).
6
 У овом делу аутор није користио већ 

постојеће фолклорне напеве, већ је народну поезију озвучио у духу 

фолклора. Изразиту духовитост текста композитор је додатно истакао 

музичким средствима. Форма дела је строфична, при чему свака строфа 

практично има два одсека у потпуности проистекла из облика и 

карактера текста. У првом се у приповедачком маниру описује 

конкретна драмска ситуација: „Рано пођох на пазар, купих пиле (а 

касније током песме: коку, петла, патку, гуску) за динар“, док се у 

другом одсеку сваке строфе спроводи ономатопеја одговарајуће 

животиње уз припев „Ој“ и различито поигравање речима без значења. 

У складу са тим, први одсек сваке строфе има прегледну хомофону 

фактуру која осигурава добро разумевање текстуалног предлошка, а 

други је полифон, чиме се истиче хумористичност. Хармонска 

структура ове трогласне композиције почива на дијатоници, без 

модулација је, са повременим употребама алтерованих акорада 

дијатонског типа. Том типу једноставности супротстављена је 

                                                 
5 Све у раду обрађиване партитуре преузете су из другог тома Сабраних дела Стевана 

Стојановића Мокрањца у издању Завода за уџбенике и наставна средства из Београда и 

Ноте Књажевац. 
6 У прилог томе говори и чињеница да Коста Манојловић у монографији Споменица 

Стевану Мокрањцу убраја Пазар живине искључиво у ауторова дела писана за дечији 

хор. 
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чињеница да је Мокрањац спорадично усложњавао трогласни слог 

удвајањем доњег гласа, што композицију Пазар живине чини 

адекватном за извођење пре свега у хоровима деце старијег узраста, 

или пак онима са изузетно високим интерпретативним потенцијалима. 

Приморски напјеви по својој макроструктури одговарају 

Руковетима, иако сама композиција није понела такав назив.
7
 

Мокрањац је у њој на себи својствен начин стилизовао низ народних 

песама из Хрватског приморја. Тако у песми Возила се срећемо дијалог 

хорских група, Врбниче над морем доноси солистичке наступе, а 

најефектнији поступци позиционирани су у финале (песма Мајка 

Мару), у којој се спроводи канонска имитација У жељи да што 

сликовитије дочара ведрину медитеранског амбијента, аутор је целу 

композицију засновао на дурском тонском роду, а и сама хармонска 

средства су доста прочишћена, готово без примеса хроматике. 

Ово дело Мокрањац је изворно компоновао за мешовити хор, а 

верзију за дечији (или женски хор) је уприличио пар година касније. 

Иако је није оригинално писао за дечији хор, аутор је у ову варијанту 

композиције унео извесне измене, чиме јој је дао сасвим нови изглед. 

Знатно је скраћена, три песме су изостављене, па уместо осам садржи 

пет песама. Властимир Перичић, добар познавалац Мокрањчевих 

композиционих техника, напомиње да је композитор у верзији за 

дечији хор применио нека мање логична фактурна решења јер је водио 

рачуна о о „скученим могућностима ђачког хора за који је начинио 

транскрипцију“ (Перичић, 1994: 21). Из тог разлога се у извођачкој 

пракси сразмерно чешће од Мокрањчевог аранжмана среће 

транскрипција Војислава Илића у којој су критична места обрађена 

тако да буду у потпуном складу са верзијом за мешовити хор. 

Четири народне обредне кајде представља још једно 

Мокрањчево дело засновано на фолклорним напевима, са верзијама за 

мешовити и дечији или женски хор. У питању је мали хорски циклус 

сачињен од песама које се у нашем народу певају при различитим 

традиционалним обредима. Ту спадају песме Краљичка, Славска, На 

ранилу и Коледа. Обе верзије композиције Четири обредне кајде 

одликују се прегледном фактуром. Хармонска средства су у потпуности 

дијатонска, у складу са старинским напевима везаним за народне 

обичаје. 

                                                 
7 Руковети су композиције у којима су уметнички стилизоване народне песме здружене 

у целину вишег реда. Свака руковет обједињује песме са једног географског подручја. 

Када кажемо да је нека композиција писана у форми руковети, тада мислимо на 

цикличну композицију засновану на фолклорним мелодијама, у којој су песме 

међусобно повезане на различитим нивоима: тонални план, драматизација, порекло 

мелодије (Перичић, 1969: 305) 
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Краљички обред у Србији везан је за празник Свете Педесетнице, 

у народу познатији као Духови. Истоимена Мокрањчева минијатура 

која отвара циклус је у умереном темпу, заснована на тематском језгру 

у форми реченице које се понавља у различитим гласовима, док је 

фактура константно хомофона. Занимљиву промену уноси појава 

лежећег тона током претпоследњег понављања, у виду својеврсног 

бордуна у деоници дисканта. Друга по реду песма је Славска и њен 

текст представља здравицу домаћину крсне славе. Она је 

најдинамичнија, а истовремено и најједноставнија међу свим песмама 

циклуса. У потпуности је строфична, сачињена од две строфе 

подједнаке музичке грађе. Примесе полифоније уноси дијалог између 

доњег и два горња гласа у виду имитације. Песма На ранилу везана је за 

народни обред који се одвија током празника Цвети. И овде се 

Мокрањац определио за строфичну форму доследно хомофоне фактуре. 

Умерено брз темпо и преовлађујуће тиха динамика дају посебну 

свежину овом делу циклуса. Песма Коледа, као завршница композиције 

Четири обредне кајде, нема праве карактеристике финала у смислу 

ефектности – темпо је умерен, а динамика тиха. Ипак, ово је музички 

најсложенија песма. Текст и напев преузети су из коледарског обреда 

које се у народу везује за Божић. Иако је мелодијски образац у свим 

строфама исти, Мокрањац их је у духу најуспелијих песама из својих 

Руковети, обрађивао на различите начине. Смењују се хомофона и 

полифона фактура, а четворотактна тема мења своју позицију из гласа у 

глас. Особине правог финала доноси тек кода композиције чиме се у 

форте динамици и Maestoso агогици закључује циклус Четири народне 

обредне кајде.  

Једина Руковет коју је Мокрањац лично адаптирао за извођење у 

дечијем хору је Осма. Верзија је знатно скраћена у односу на оригинал, 

а понела је овај назив иако у себи садржи и елементе Седме руковети. 

У њој су здружене песме из Старе Србије, са Косова и из Македоније. 

Прве две песме су из Осме руковети (Џанум на сред село и Што 

Морава мутно тече), а трећа је Варај Данке из Седме руковети. 

Мокрањац је композицију наменио двогласном хору, па су изражајна 

средства, која иначе карактеришу оригиналну верзију за мешовити хор 

прилично сведена. Врло полетној првој песми супротстављена је друга 

по реду, тематски јако тешка Што Морава мутно тече, што у 

изражајном погледу може представљати потешкоћу дечијем хору. 

Последња песма представља коло, а Мокрањац је и у двогласној 

варијанти успео да оствари призвук бордуна који има улогу да асоцира 

на звук гајди. Генерално, иако је у питању двогласно певање, 

композитор се трудио да на појединим местима оствари занимљива 

хармонска решења као и у оригиналу, што изискује ансамбл са 

солидним извођачким искуством. 
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ОРИГИНАЛНЕ КОМПОЗИЦИЈЕ 

Под појмом оригиналне композиције подразумевају се она хорска 

дела која нису заснована на фолклорним, нити црквеним мелодијама, 

већ су компонована на стихове уметничке поезије. Будући да је музика, 

као и остале уметности у Србији у 19. веку била испуњена 

националним залагањем, међу композиторима овог жанра су 

најзаступљеније биле патриотске теме, затим пасторалне, али не 

изостају ни оне љубавне. Највећи степен уметничке аутономије носила 

су хорска дела писана на стихове лирске поезије (Антић: 9). Српски 

романтичарски композитори инспирисали су се песмама својих 

савременика и сународника. Најзаступљенија била је поезија Бранка 

Радичевића (1824-1853), Јована Грчића Миленка (1846-1875), Јована 

Јовановића Змаја (1832-1904), Алексе Шантића (1868-1924). 

За разлику од већине фолклорних и црквених дела, композиције 

Стевана Мокрањца писане на стихове уметничке поезије не 

представљају транскрипције, већ су оригинално компоноване за дечији 

хорски ансамбл. Овде спада пет композиција: Вивак, Ал’ је леп, Болно 

чедо, Ој, додо и Ој, на делу. Нотни записи последње две наведене 

композиције (Ој, додо и Ој, на делу из 1902. године) вероватно су 

изгубљени. Њихови називи и тип ансамбла за који су писане наведене 

су у попису Мокрањчевих дела у монографији Споменица Стевану Ст. 

Мокрањцу, али партитуре до данас нису пронађене (Манојловић, 1923: 

194).  

Дела која су нам била доступна (Вивак, Ал’ је леп и Болно чедо) 

компонована су на стихове Јована Јовановића Змаја. Вивак и Ал’ је леп 

представљају минијатуре сродног карактера и међусобно блиских 

музичких карактеристика.  

Вивак (1891) је строфична песма са рефреном за двогласни 

хорски ансамбл. Почиње карактеристичним мотивом квинтног скока 

тоника-доминанта који представља ономатопеју певања птице вивак уз 

текст „Ви, ви! На стражи смо ми“. Са циљем опонашања вивка 

композитор користи и технику имитације. Овај почетак заправо 

представља рефрен песме који је у форми поновљене четворотактне 

реченице. У строфама се кроз наратив у првом лицу описује изглед 

птице и њено понашање приликом одбране територије од уљеза. 

Мелодија је позиционирана најпре у доњем гласу (током првог 

поновљеног двотакта), а затим у горњем. Композитор користи 

секвентно понављање и врло једноставну ритмичку структуру. 

Хармонски језик је дијатонски уз пролазну употребу хроматских 

скретница. Све поменуте особине препоручују непретенциозну, а ипак 
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врло свежу композицију Вивак за извођење и у хоровима скромнијих 

извођачких капацитета. 

У композицији Ал је леп овај свет (1904) Мокрањац се, као и у 

претходној, држи строфичног облика и употребљава најелементарније 

хармонске везе. Мелодијска линија је оригинална, композиторова, мада 

се у њеном току може наслутити фолклорни утицај. На овакво 

Мокрањчево стваралачко опредељење вероватно је утицала пасторална 

тематика антологијске Змајеве песме. Помињање реке Дунав, као 

конкретне географске одреднице, изазвало је код композитора 

асоцијације на српски музички фолклор, што се може препознати у 

извесним мелодијским кретањима и хармонским решењима. За разлику 

од полифоне минијатуре Вивак, у овој композицији музички ток је 

спроведен кроз искључиво хомофону фактуру, што додатно 

поједностављује њене интерпретативне захтеве. 

Композиција Болно чедо (1891) је значајно комплекснија у 

односу на претходне две. Писана је за солисту (најбоље мецосопрана 

или адекватан високи дечији глас) уз пратњу трогласног дечијег хора. 

Хорска фактура је хомофона, док су солиста и хор често постављени у 

однос имитације, што укупну звучну слику чини полифоном. Дело се 

састоји из две строфе са незнатним варирањем музичког материјала. 

Молски тоналитет прати карактер самих стихова који описују болест 

детета и мајчину тугу због тога. Мокрањац, тежећи да музиком што 

приближније дочара текст, стихове у којима се наговештава ведрина 

ранијег дететовог живота („Та још јуче играло се, тако ведро, тако 

вољно“) осликава модулацијом у паралелни дур. Међутим, то сећање је 

краткотрајно, и већ у следећем стиху уочава се повратак у основни 

тоналитет („...а сад лежи у несвести, тешко болно и преболно“), чиме се 

заокружује прва строфа композиције. У другој строфи наставља се 

тужно приповедање, укључујући и ламентирање мајке која се моли 

Богу за спас свог детета. Музички материјал је готово исти као и на 

почетку композиције, у складу са карктером поетског текста, док све 

измене произилазе из метрике текста и композиторове тежње да га што 

верније искаже мелодијско-ритмичком структуром музике. Коначно, 

мајчине молитве су услишене, а положај оптимистичних стихова „А 

Богу се ражалило даде санку лако крило“ подудара се са модулацијом у 

паралелни дур из прве строфе. На том месту Мокрањац убрзава темпо, 

чиме додатно појачава нестрпљиво ишчекивање коначног срећног 

расплета. Међутим, уместо да се као у првој строфи врати у основни 

молски тоналитет, Мокрањац радије бира нову модулацију у истоимени 

дурски тоналитет, како би подцртао позитиван исход стихова „...санак 

слети болном чеду, а чедо је оздравило“. Оздрављење детета музички је 

приказано у сасвим новом темпу, значајно бржем од почетног, са 
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упадљивом аутентичном каденцом уз незнатно проширење – у духу 

правог маестралног финала. Ова композиција је једна од извођачки 

најзахтевнијих Мокрањчевих дела за дечији хор. Таквим га чине, поред 

учествовања солисте, хармонска дешавања: повремене алтерације и 

неколико модулација, међу којима је најзахтевнија модулација 

хроматског типа са самог краја. Од хора који изводи Болно чедо очекује 

се значајно искуство у певању вишегласја и широк распон гласова, 

поготово најдубљег. Упркос свој захтевности, ову композицију „вођену 

у меким линијама укусно испреплетеног солистичког и хорског парта“ 

(Перичић, 1994: 26) вреди укључити у репертоар вештих хорова због 

њене свежине и унутрашње динамике која није честа особина хорских 

остварења за дечије ансамбле. 

ЗАКЉУЧАК 

Мокрањчеве композиције за дечији хор показују ауторово суштинско 

познавање специфичности ансамбла за који је писао. Он је у њима 

сразмерно ретко примењивао композициона решења типична за остатак 

стваралаштва, управо имајући у виду извођачке могућности дечијих 

гласова. Тежио је једноставности, истовремено не занемарујући 

властите естетске критеријуме. Таквим приступом Мокрањац је у 

потпуности успео да и у делима за дечији хор, као и у својим 

најуспелијим опусима, оствари присно садејство текста и музике. 

У односу на интерпретативне захтеве, композиције се могу сврстати у 

две групе: оне примерене хоровима деце млађег и старијег узраста. За 

извођење у хоровима са млађим певачима адекватне су композиције 

Вивак и Ал’ је леп овај свет. Већи број дела је нешто захтевнији, те 

примерен хоровима деце старијег узраста: Пазар живине, Четири 

обредне кајде, Приморски напјеви, Из Осме руковети и Болно чедо. 

Музика Стевана Мокрањца се врло често изводи у српским хоровима. 

У питању су најчешће дела за мешовити хор, док се диригенти дечијих 

ансамбала тек спорадично опредељују за интерпретацију његових 

композиција. 

Анализа заступљености Мокрањчевог стваралаштва за децу на 

репертоарима домаћих хорова завређује засебно и свеобухватно 

истраживање. Овога пута осврнућу се само на пропозиције 

Републичког такмичења хорова основних школа из 2014. године. 

Наиме, у години обележавања стогодишњице Мокрањчеве смрти, 

организатори смотре нису уврстили ниједно композиторово дело у ред 
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обавезних нумера у све четири категорије.
8
 Такође, ни у протекле 

четири године ниједна композиција великана српске музике није се 

нашла у пропозицијама такмичења. 

Манифестације овог типа, осим што представљају место за 

натпевавање, имају и значајну улогу у ширењу свести о националној 

културној баштини. Републичко такмичење ученичких хорова било је 

одлична прилика да се у релативно широком кругу обележи сећање на 

Стевана Мокрањца, коме српска хорска култура тако пуно дугује. Та 

прилика није искоришћена, а овакво занемаривање, нажалост, 

представља праву слику односа који надлежне институције имају према 

најзначајнијим достигнућима домаћег уметничког стваралаштва.  

Први корак ка укључивању значајних дела у хорске репертоаре 

представља упознавање са композиторовим опусом и препознавање 

његове вредности. Усмеравањем пажње стручне јавности на 

потенцијале које хорске манифестације, а поготово оне ученичке, имају 

на овом пољу, може се значајно допринети очувању српске музичке 

баштине, чији угаони камен представља управо Стеван Стојановић 

Мокрањац. 
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 „WHAT A NICE WORLD!“: CHILDREN’S CHOIR MUSIC IN 

SECULAR OPUS BY STEVAN MOKRANJAC 

Abstract: Rich choir opus by Stevan Mokranjac also includes compositions 

for children’s choirs. Similarly to the music written for other types of choirs, the 

composer gravitated towards both spiritual and secular genres. This paper deals with 

secular pieces of music, which in Mokranjac’ work mostly means compositions 

originally intended for children’s choirs, or those personally transcribed by the 

author. These compositions are grouped in the paper according to the origin of the 

composer’s inspiration, more specifically, arrangement of folk pieces of music and 

original work. They are considered in terms of their formal, harmonic and metro-

rhythmical analysis, with special attention paid to the consideration of the relation 

between textual and musical components of individual pieces of music. In addition 

to such historical-theoretical investigation of Mokranjac’ compositions for 

children’s choirs, this paper also emphasize the significance of their presence in the 

choirs’ repertoire of present time. 

Key terms: Stevan Mokranjac, chidren’s choir, Serbian music, choral 

music, poetry 
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Милутин Тадић: Kартографија : или карту читај– никога не 

питај, Креативни центар, Београд, 2011. 

 

 

„Било да идете на планину, било да путујете на море, ни на одмор 

не полазите без географске карте“ 

Др Милутин Тадић је аутор књиге Картографија или карту 

читај- никога не питај, у издању „Креативног центра“, која је 2011. 

године добила награду „Невен” за најбоље дело из области популарне 

науке. Министар просвете Републике Србије одобрио је издање и 

употребу овог наставног средства у основној школи. Осим ове књиге 

аутор је написао и Математичку географију, Математичку географију 

Републике Србије, Птоломејевску географију, Сунчане часовнике, 

Астрономија- поглед ка звезданом небу као и двадесетак уџбеника и 

приручника из географије за основну школу. Картографији је дао 

поднаслов- Карту читај, никога не питај - јер како каже то је гесло 

којег се непоколебљиво држао на непознатом терену, посебно онда 

када на видику није било ни живе душе. 

За наставу географије као прво и незаменљиво наставно средство 

од највећег значаја је географска карта. Без географске карте не може 

се замислити, а још мање извести, успешан час географије. Пуно право 

имају они географи који тврде да „ географска карта није само средство 

у настави географије већ и њен циљ“. Дидактички рад у настави 

географије заснива се, пре свега, на што свестранијем коришћењу 

географске карте. Упознавање карте и усавршавање у њеном читању не 

прекида се за време читавог школовања. Зато се с правом поставља 

захтев да се на сваком часу географије од петог до осмог разреда 

основне школе као и у трећем и четвртом разреду из предмета Природа 

и друштво, као обавезно наставно средство користи географска карта. 

Али, није довољно имати само географску карту, она се мора успешно 

и максимално користити. Карте омогућавају орјентацију, површинску 

представу географског простора и размештај географских објеката. У 

складу са садржином наставе треба користити различите географске 

карте, како по размери, тако и по садржини. То значи да ће се у настави 
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користити планови, топографске и географске карте. И поред тога што 

су за основну школу најпогодније физичко-географске карте, треба 

користити и климатске, економске, политичке, туристичке, неме и 

друге карте. Веома је значајно да осим стварања навике за рад са 

картом настојимо да ученике упутимо и на њено правилно коришћење. 

 

 

Ова књига представља корисно додатно средство ученицима од 

петог до осмог разреда основне школе. Картографски садржаји 

обухватају различите области које се изучавају у различитим 

предметима, највише у оквиру предмета Географија, али поједини 

делови књиге могу се користити и у млађим разредима основне школе 

као и у корелацији са предметима математиком, физиком и техничким 

образовањем у основној школи. Осим ученика ову књигу могу 

користити и васпитачи, учитељи, родитељи и наставници који желе да 

на креативан начин приближе деци и ученицима картографију. Наиме, 

ова књига ће бити и драгоцена свима онима који желе да унапреде 

своју картографску писменост. 

Књига обухвата следеће делове: увод, план собе, план града, 

географске карте, орјентација карте, одређивање положаја тачака на 
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земљиној лопти, карте света, шта је географска карта, речник и решења 

задатака.  

У првом делу аутор користи петнаест слика и три стрипа којима 

објашњава како се црта план собе, објашњава размер - крупнији и 

ситнији, размерник, планове – чему служе и како се правилно 

постављају. Осим основног текста, сваки део књиге садржи и помоћни 

текст који је уоквирен жутим правоугаоником, питања и задатке који су 

означени зеленобелим правоугаоницима и резиме, односно закључак 

сваког дела. 

Други део књиге резервисан је за план града тј. план улице од 

куће до школе, како се растојање мери корацима, орјентацију плана, 

како користити план града и зашто је важан. Трећи део објашњава 

садржај географске карте, приказивање географског садржаја, 

картографске знаке, приказивање рељефа на картама, као и поделу и 

значај геграфске карте. Наиме, овај део као и четврти део књиге, могу 

користити ученици млађих разреда у оквиру предмета Природа и 

друштво, при орјентацији помоћу Северњаче, орјентацији карте помоћу 

Сунца и сенке, орјентације помоћу компаса и помоћу GPS уређаја. 

Пети део књиге на креативан начин, коришћењем стрипа, помаже 

да се одговори на низ веома тешких питања и задатака који муче 

ученике петог разреда, али и све оне који овај део картографије нису 

добро савладали, како одредити положај тачке на Земљиној 

лопти,односно шта су меридијани, а шта паралеле? Како одредити 

географску ширину, а како географску дужину? Наведени су и добри 

практични примери у којима ученици али и сви заинтересовани могу то 

схватити и разумети кроз велики број занимљивих игрица које 

откривају положај тачака на Земљи.  

Шести део објашњава најпознатије картографске пројекције: 

Прву и другу Птоломејеву пројекцију, Гномонску пројекцију, 

Стереографску, Меркаторову, Ламбертову азимутну пројекцију, Гаус –

Кригерову пројекцију и др.  

У седмом делу дате су класична, најкраћа и савремена 

дефиниција географске карте. На крају књиге дат је речник који 

објашњава мање познате појмове. У књизи је дато и око педесет 

задатака чија решења су дата на самом крају. Многобројне илустрације 

Ивице Стевановића, стрипови и слике имају задатак да придобију 

читаоце и да их уведу у одговарајуће теме. Сви примери који су дати 

засновани су научним открићима и резултатима, приближени су деци 

како би што лакше разумели, схватили и објаснили све појаве и 

промене у простору.  
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А на корицама ове књиге пише: 

„Ако научите да читате планове и карте моћи ћете да:  
 Учествујете у путовањима славних морепловаца и освајача; 

 сазнате где се тачно налазе места на којима се одиграо догађај о којем 

се говори на телевизији или у новинама (ерупције вулкана, 

земљотрес, велики талас, пожар); 

 Пратите промене временских прилика у нашој земљи и свету; 

 Испланирате распоред намештаја у својој соби, стану, кући; 

 Обилазите нова места и лако се сналазите у непознатом крају, без 

обзира на то да ли је реч о граду или о дивљини.“ 

 

 
  

 

 

 

 
 Катарина Чутовић

1
,  

 

 

 

 
Примљен: 4. 5. 2015. 

Прихваћен: 11. 5. 2015. 

 
 

                                                 
1 cutovickatarina@gmail.com, проф.географије ОШ „Танаско Рајић“ Чачак 
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ЦРТЕЖИ И ДИГИТАЛНЕ ГРАФИКЕ МАТИЈЕ РАЈКОВИЋА,  
(Нови Сад, фебруар-март, 2015.) 

 

Дигиталне графике Матије Рајковића настале су од низа 

фотографија на којима је документовао различите трагове графита и 

плаката, писања и лепљења, корозије и времена на металним 

површинама ограда градилишта. Оком и камером пронађене и 

забележене различите текстуре постале су потенцијал за 

експериментисање и откривање нових и неочекиваних могућности у 

пољу дигиталне технологије, извор инспирације за стварање једне 

серије радова.  

 

Са истанчаним осећајем за боју и цртеж, јасно реферишући у 

основи на сликарство енформела, уз помоћ рачунара и рачунарских 

програма одстрањује боју, мења, дорађује, модификује и ствара 

сопствена ликовна значења у монохромној структури дигиталне 

обраде. И кад оставља и допушта да се текстура разлива по читавој 

површини композиције или је, пак, своди на знак, њихово ишчитавање 

усмерава и подвлачи називима радова, преиначујући и уводећи их на 

тај начин у сопстеви асоцијативни свет. 

Поступак конструисања, умножавања и преклапања, наставак је 

досадашњих истраживања које је Матија Рајковић полако развијао, пре 

свега, у цртежу, који је највише и доследно неговао.  
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Простор у коме су се облици предела „сударали“ у различитим 

перспективама постављених сегмената, поетски разливали у 

хоризонталним пољима, нестајали у тамним формама израженог 

графизма, јасно су наглашавали занимање за саму структуру, чија 

промена се дешава само на нивоу и у складу са поступком и медијем, а 

која се од цртачке, мануелне, померила ка технолошкој, дигиталној 

графици. Једнако како и у цртежима, пејзажи као усамљени предели 

постају уточишта, места сигурности, тако и у дигиталној графици, 

призори се поступком редефинисања у идејном и ликовном процесу од 

основне матрице пролазности, преиначују у сада и овде, лични став и 

однос ка стварности и уметности.  

РЕТРОСПЕКТИВНА ИЗЛОЖБА ЗОРАНА РАЈКОВИЋА У 

КРУШЕВАЧКОЈ УМЕТНИЧКОЈ ГАЛЕРИЈИ 

Изложба представља стваралаштво настајало у протекле четири 

деценије и развијано као препознатљив и доследан лични рукопис који 

се постепено током времена са иконографског усмеравао ка пластичком, 

од примарног значаја мотива ка асоцијативности значења и идеја.  

Опус једног од важних протагониста, пре свега, крушевачке 

ликовне сцене, представљен је кроз поставку, која обухвата сликарство 

настајало од половине седамдесетих година 20. века, и кроз каталог 

који прати изложбу, настављајући традицију као део програмског 

концепта Галерије посвећену сагледавању и представљању уметника 

чије је стваралаштво настајало на овом подручју. Током трајања 

изложбе биће приказиван избор телевизијских емисија и интервјуа чија 

је тема било стваралаштво Зорана Рајковића.  

ЗОРАН РАЈКОВИЋ је рођен 1949. године у Крушевцу, где 

завршава Гимназију. Дипломирао је на Факултету ликовних уметности 

у Београду на сликарском одсеку 1974. у класи професора Раденка 

Мишевића. Члан УЛУС-а од 1978. Слободни је уметник. Председник је 

Удружења ликовних уметника Крушевца. Излагао је на 22 самосталне 

изложбе и учествовао на бројним групним изложбама. Добитник је 

више награда и признања, и учесник многих ликовних колонија у 

земљи и иностранству. Дела му се налазе у збиркама галерија и музеја. 

Живи и ствара у Крушевцу.  

Биљана Грковић
1
 

Примљен: 06.05.2015. 

Одобрен: 24.6.2015. 

                                                 
1 ugalerijaks@gmail.com, Музејски саветник, Уметничка галерија Крушевац 
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СИНТЕЗЕ- УПУТСTВО ЗА ПРИПРЕМУ РАДОВА 

Часопис објављује оригиналне радове из области педагогије, 

књижевности, језика и културе, као и сродних дисциплина. Радови који 

су већ објављени или понуђени за објављивање у некој другој 

публикацији не могу бити прихваћени. Ако је рад био изложен на 

научном скупу, под истим или сличним насловом, податак о томе треба 

да буде наведен у посебној напомени при дну прве странице чланка. 

Радови се објављују на српском језику, ћирилицом или 

енглеском, руском и француском. 

Рад се пише на страници величине 16,5 x 23,5 cm, са маргинама: 

2,5 cm горе и доле, а 2 cm лево и десно и простором за коричење 0,5 cm. 

Шаблон Word документа са свим поставкама могуће је преузети са 

странице http://vaspks.edu.rs/index.php/skola/izdavacka-delatnost/sinteze 

Рад треба да има следеће елементе: а) наслов, б) име, средње 

слово и презиме аутора; назив установе у којој је аутор запослен, в) 

сажетак, г) кључне речи, д) текст рада, ђ) литературу и изворе, е) 

резиме, ж) прилоге. 

Наслов рада штампа се на средини странице, фонт Times New 

Roman 12, великим словима, простор испред и иза параграфа 30 pt 

(стил naslov). 

Име, средње слово и презиме аутора у студијама и чланцима 

штампа се испод наслова по средини странице, фонт Times New Roman 

величине 11 искошен а у приказима на крају рад уз десну маргину 

курзивом, простор испред параграфа 30 pt а иза 36pt (стил autori). 

Адреса електронске поште, назив и седиште установе у којој је аутор 

запослен наводе се у фусноти, која је везана за презиме аутора (нпр. 

autor@fil.ac.rs, Универзитет у Београду, Филолошки факултет). Ако је 

аутора више, мора се назначити из које установe потиче сваки од 

наведених аутора. Функција и звање аутора се не наводе. Назив и број 

пројекта, односно назив програма у оквиру кога је чланак настао, као и 

назив институције која је финансирала пројекат или програм наводи се 

у посебној фусноти, која је двема звездицама везана за назив установе у 

којој је аутор запослен. 

У сажетку, који треба да буде на језику на коме је написан и рад, 

треба језгровито представити проблем, циљ, методологију и резултате 

приказаног научног истраживања. 



Сажетак треба да има између 100 и 250 речи (испод аутора рада) 

штампа се фонтом Times New Roman 10, поравнање са обе стране 

странице, први ред увучен 1,25 cm, простор иза параграфа 10 pt, (стил 

sažetak). 

Кључне речи (пет одредница), дају се на језику на којем су 

написани сажетак и текст. Наводе се испод сажетка, са ознаком Кључне 

речи, штампа се фонтом Times New Roman 10, поравнање са обе стране 

странице, први ред увучен 1,25 cm, простор испред параграфа 6 pt а иза 

параграфа 12 pt, (стил Ključne reči). 

Наслов рада пише се великим словима фонтом Times New Roman 

12, поравнање по средини стране странице, простор испред параграфа и 

иза параграфа 30 pt, (стил naslov). 

Наслов другог нивоа пише се великим словима, фонтом Times 

New Roman 10 поравнање по средини стране странице, простор испред 

параграфа 18 pt a иза параграфа 12 pt, (стил naslov2). 

Текст се пише фонтом Times New Roman 11, поравнање са обе 

стране странице, први ред увучен 1 cm, простор иза параграфа 3pt, 

(стил tеkst). 

Прилози којима је илустровано научно излагање (табеларни и 

графички прикази, факсимили, слике и сл.) обележавају се римским 

цифрама (стил tеkst). 

Наслови посебних публикација (монографија, зборника, 

часописа, речника и сл.) који се помињу у тексту рада наводе се 

курзивом на језику и писму на којем је публикација чији се наслов 

наводи објављена, било да је реч о оригиналу или о преводу. 

При навођењу цитата у тексту рада, пожељно је да то буде према 

изворном тексту (оригиналу) и писму. Уколико се наводи цитат из 

преведеног рада, треба у одговарајућој фусноти навести библиографске 

податке о оригиналу. 

Страна имена пишу се у оригиналу. Уколико аутор сматра да би 

било пожељно, може користити и транскрибовано име, с тим што 

приликом првог помињања у загради ставља оригинал. 

Библиографска парентеза, као уметнута скраћеница у тексту која 

упућује на потпуни библиографски податак о делу које се цитира 

(наведен на крају рада) састоји се од отворене заграде, презименa 

аутора, зареза, године објављивања рада који се цитира, ознаке 

странице са које је цитат преузет и затворене заграде. На пример: 

(Петровић, 1986: 128). 

Ако се име аутора који се цитира већ помиње у тексту који 

непосредно претходи цитату, у загради се оно не понавља, већ се дају 
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само година и странице. На пример: „...о овоме је говорио Петар 

Петровић (1981: 111)“. 

Ако се цитира више суседних страница истог рада, дају се цифре 

које се односе на прву и последњу страницу која се цитира, а између 

њих ставља се црта. На пример: (Петровић, 1981: 135-140). 

Ако се цитира више несуседних страница истог рада, цифре које 

се односе на странице у цитираном раду, одвајају се зарезом. На 

пример: (Петровић, 1981: 122, 130). 

Када се у раду помиње више студија које је један аутор објавио 

исте године, у текстуалној библиографској напомени потребно је 

одговарајућим азбучним или абецедним словом прецизирати о којој се 

библиографској одредници из списка литературе ради. На пример: 

(Russeau, 1988а: 11). 

Уколико библиографски извор има три, четири или пет аутора, у 

уменутој библиографској напомени први пут, наводе се презимена свих 

аутора, док се у сваком наредном навођењу наводи презиме првог а 

осталих аутора замењују скраћеницом и др.: (Велек и др., 2007). 

Фусноте, обележене арапским цифрама (иза правописног знака, 

без тачке или заграде), дају се при дну странице у којој се налази део 

текста на који се фуснота односи. Могу садржати мање важне детаље, 

допунска објашњења и сл. Фусноте се не користе за навођење 

библиографских извора цитата или парафраза датих у основном тексту, 

будући да за то служе библиографске парентезе. 

Цитирана литература даје се у засебном одељку насловљеном 

Литература. Библиографске јединице (референце) наводе се по 

азбучном или абецедном реду презимена првог или јединог аутора. 

У часопису СИНТЕЗЕ у библиографском опису цитиране 

литературе примењује се АПA начин библиографског цитирања 

(American Psychological Association’s style). 

Примери таквог начина библиографског цитирања: 

Монографска публикација: 

Презиме, иницијал имена аутора (година издавања). Наслов 

књиге. Место издавања: издавач. 

Пример: 

Тумарић, М. (2004). Виза. Нови Сад: Тусами. 

Прилог у зборнику радова, поглавље у књизи или одредница у 

енциклопедији или лексикону: 

Презиме аутора, иницијал имена аутора (година издања). Наслов 

поглавља или одреднице. In Иницијал имена и презиме 



аутора/уредника, Наслов публикације. Место издавања: издавач. 

(стране на којима се налази цитирани рад/поглавље/одредница) 

Пример: 

Roulet, E. (2006). The description of text relation markers in the 

Geneva model of discourse organization. In K. Fischer (ed), Approaches to 

discourse particles. Amsterdam: Elsevier, 115-131. 

Прилог у часопису: 

Презиме, иницијал имена аутора (година издавања). Наслов 

прилога. Наслов часописа, број волумена/године и број, стране. дои 

број 

Пример: 

Harman, G. (1967). Quine on Meaning and Existence, I. The Death of 

Meaning. The Review of Metaphysics, 21(1), 124–151. 

http://doi.org/10.2307/20124498 

Презиме, иницијал имена аутора (година издавања). Наслов 

прилога. Наслов публикације, број, стране. [on-line]. Доступно преко: 

интернет адреса [датум преузимања] 

Пример: 

Ryan, T. (2004). Turning patrons into Partners When Choosing 

Integrated Library System. 

Infotoday, 15, 4. [on-line]. Доступно преко: 

http://www.infotoday.com/cilmag/mar04/ryan.html [27.03.2004] 

Необјављене докторске и магистарске тезе: 

Презиме, иницијал имена аутора (година). Наслов тезе 

(необјављена докторска дисертација / магистарски рад). Назив 

установе, место. 

Пример: 

Ивановић, Б. (2005). Фразеологизми у Лутеровом преводу 

Библије из 1534. године и њихова заступљеност у савременом 

немачком језику (необјављен магистарски рад). Филолошки факултет, 

Београд. 

Чланак у новинама (дневним, недељним, месечним): 

Презиме, иницијал имен аутора (датум и година издавања). 

Наслов чланка. Назив часописа, стране на којима се чланак налази. 

 

Пример: 

Цветковић, И. (10. март 2011). Заблуда као интерес. Политика, 

стр. 15. 
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Класична дела: 

За велика класична дела попут античких грчких и римских 

текстова, Библије, Кур'ана и сл. треба наводити њихову стандардну 

нумерацију (ако постоји и ако се то не коси за захтевима самог рада). 

Пример: 

(Држава: 595а–598а) 

Такође, ова дела није неопходно наводити у списку литературе на 

крају рада. Разноврснији и детаљнији примери цитирања могу се наћи 

на http://www.apastyle.org. 

Извори се наводе под насловом Извори у засебном одељку после 

одељка Литература, на истим принципима библиографског описа који 

се примењује у одељку Литература. 

Препорука је да се навођене референце провере на сајтовима 

scholar.google.com/, proquest.com/, crossref.org/, vbs.rs/, scindeks.ceon.rs 

kobson.nb.rs/servisi/elektronski_casopisi.123.html, 

kobson.nb.rs/servisi/pretrazivanje_knjiga_.102.html  

Сви наведени сервиси пружају помоћ при референцирању за 

различите стилове, као и могућност извоза референци у различите 

формате, за потребе каснијег увоза у различите алате за 

референцирање. Алати за референцирање могу да прикупе метаподатке 

за неку референцу, са веб страница, за касније коришћење у текст 

процесорима. Препоручује се коришћење бесплатних алата за 

референцирање: Zotero, Mendeley, Docear и др. 

Резиме се пише на једном од светских језика, или на српском 

уколико је рад написан на неком страном језику (стил sažetak). 

Кључне речи се пишу на једном од светских језика, или на 

српском уколико је рад написан на неком страном језику (стил ključne 

reči). 

Радове слати искључиво преко платформе за електронско 

уредништво Асистент. Упутство за коришћење платформе и креирање 

налога можете погледати http://aseestant.ceon.rs/index.php/sinteze 

Службена мејл адреса часописа је  sinteze@vaspks.edu.rs 

 

 

http://scholar.google.com/
http://proquest.com/
http://crossref.org/
http://www.vbs.rs/
../konacno/scindeks.ceon.rs
http://kobson.nb.rs/servisi/elektronski_casopisi.123.html
http://kobson.nb.rs/servisi/pretrazivanje_knjiga_.102.html
mailto:sinteze@vaspks.edu.rs
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