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НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТA У 
БЕОГРАДУ  
 
 
 
 

На седници Наставно-научног већа Учитељског факултета у Београду, одржаној 30. 
јануара 2017. године, изабрали смо у Комисију за оцену и одбрану докторске 
дисертације Методички приступ историјској бајци у разредној настави кандидата 
Магдалене М. Ивковић, мастер учитеља.  
 
Комисија у саставу: др Александар Јовановић, ментор, редовни професор на предмету  
Увод у тумачење књижевности и Српска култура у европском контексту, Учитељског 
факултета Универзитета у Београду; др Зона Мркаљ, председник комисије, редовни 
професор на предмету Методика наставе књижевности, Филолошког факултета 
Универзитета у Београду; др Зорица Цветановић, члан комисије, ванредни професор на 
предмету Методика наставе српског језика и књижевности Учитељског факултета 
Универзитета у Београду; др Зорана Опачић, члан комисије, ванредни професор на предмету 
Књижевност за децу и младе, Учитељског факултета Универзитета у Београду; др Валерија 
Јанићијевић, члан комисије, доцент на предмети Методика наставе српског језика и 
књижевности Учитељског факултетa Универзитета у Београду, има част да Наставно-
научном већу поднесе следећи  
 

 
 

ИЗВЕШТАЈ  
 
 

1.  Основни подаци о кандидату и дисертацији  
 
Магдалена М. Ивковић рођена је 1985. године у Панчеву. Основну и средњу школу 
завршила је у Параћину. Учитељски факултет (данас Факултет педагошких наука) у 
Јагодини уписала је 2004. године. Током студирања награђивана је као најбољи студент 
своје генерације и факултета у целини. Дипломски рад на тему Музички живот Јагодине 
крајем 19. и у првој половини 20. века одбранила је 2008. године са оценом 10, док је је 
просечна оцена на студијама 9,40.  
 
Након основних, завршава и мастер студијe на истом факултету на смеру за Методику 
наставе музичке културе. Мастер рад под називом Певање песама као елемент рада на 
развоју обима гласа ученика млађих разреда основне школе одбранила је са највишом 
оценом у јануару 2011. године. Просечна оцена на мастер студијама је 9,71. 
 
Исте године у октобру уписала је докторске студије на Учитељском факултету у 
Београду, на смеру Методика наставе српског језика и књижевности. Као стипендиста 
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Министарства просвете, науке и технолошког развоја била је ангажована од марта 2012. 
до новембра 2015. године на Институту за педагошка истраживања у Београду на 
пројекту под називом Од подстицања иницијативе, сарадње и стваралаштва у 
образовању до нових улога и идентитета у друштву. Тренутно је запослена ван струке. 
 
Објавила је више научних радова у часописима: Узданица (Јагодина), Књижевност и 
језик (Београд), Иновације у настави (Београд), Методичка пракса (Врање), Норма 
(Сомбор), Зборник ВШССОВ (Кикинда). Такође је учествовала на више научних скупова 
и конференција:  Научни скуп са међународним учешћем Настава и наука у времену и 
простору (Лепосавић, 2015), учесник са рефератом „Најважнији мотиви и подстицаји за 
читање ученика четвртог разреда основне школе“; Научни скуп Наука и евроинтеграције 
(Пале, 2015), учесник са рефератом „Прилог истраживању читалачких навика ученика 
млађих разреда“; Четврта међународна интердисциплинарна научно-стручна 
конференција „Методички дани 2015: Компетенције васпитача за друштво знања 
(Кикинда, 2015), учесник са рефератом „Ставови ученика четвртог разреда основне 
школе према читању“. 
 
Докторска дисертација Магдалене М. Ивковић Методички приступ историјској 
бајци у разредној настави садржи 395 странa изворног текста и 13 страна 
литературе.  Рад  је  замишљен  и  остварен у  оквирима  прихваћеног  образложења 
пријављене   теме   и   састоји   се   од   увода,   три   кључне   целине – свака са 
поглављима и потпоглављима,   закључка   и   литературе:  
 
„Увод“ (9−12); 
 
I „Теоријски приступ историјској бајци“ (13–166), са поглављима: „Историјска бајка 
као вид ауторске бајке“ (14–42: „Појам и одређење ауторске бајке“ од 14. до 19. стране, 
„Жанровска разноврсност ауторске бајке у српској књижевности“ од 20. до 32. стране, 
„Терминолошко одређење и жанровска дистинкција историјске бајке“ од 33. до 42. 
стране), „Типови историјске прозе са елементима чудесног“ (43–155: „Историјске 
бајке у ужем смислу (Тиодор Росић, Долина јоргована)“ од 43. до 80. стране, „Чудесне 
приповетке (Светлана Велмар Јанковић, Књига за Марка)“ од  
80. до 105. стране, „Романи бајке (Тиодор Росић, Златна гора, Бисерни град)“ од 105. до 
155. стране) и „Особености историјске бајке као подврсте ауторске бајке“ (156–165);  
 
II „Методички приступ историјској бајци у разредној настави“ (166–306), са  
поглављима: „Значај наставног проучавања историјских бајки“ (167–183), „Место 
историјских бајки у настави књижевности од првог до четвртог разреда“ (184‒195)  и 
„Наставна интерпретација историјских бајки у разредној настави“ (196–306: 
„Методички захтеви у обради историјских бајки у разредној настави“ од 196. до 203. 
стране, „Могућност примене постојећих методичких модела у обради историјских 
бајки“ од 203. до 216. стране, „Методичка организација часа обраде историјских бајки: 
могући модели и начини интерпретације“ од 216. до 306. стране, са две целине: 
„Методичка организација часа обраде историјских бајки које ученици читају на часу“ од 
221. до 294. стране и „Методичка организација часа обраде историјских бајки које 
ученици читају код куће“ од 294. до 306. стране);  
 
III „Емпиријско истраживање“ (307–381), са поглављима: „Методолошки оквир 
истраживања“ (308–315: „Предмет истраживања“ од 308. до 309. стране, „Циљ 
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истраживања“ од 309. до 310. стране, „Задаци истраживања“ од 310. до 311. стране, 
„Хипотезе истраживања“ од 311. до 313. стране, „Варијабле истраживања“ од 313. до 
314. стране, „Методе, технике и инструменти истраживања“ од 314. до 315. стране, 
„Узорак истраживања“ на 315. страни, „Статистичка обрада података“ на 315. страни), и 
„Интерпретација резултата истраживања“  (316–381: „Заступљеност историјских бајки 
у настави“ од 316. до 327. стране, „Мишљење учитеља о историјским бајкама“ од 327. 
до 333. стране, „Начини обраде и мотивације ученика за читање историјских бајки“ од 
334. до 351. стране, „Мишљење ученика о историјским бајкама“ од 351. до 381. стране);  
 
IV „Закључак“ (382–395);  
 
V Литература (396–410, са 305 библиографских јединица);  
 
VI Прилози (411–436), са поглављима: „Прилог 1: Анкетни упитник за ученике“ (412–
415), „Прилог 2: Анкетни упитник за учитеље“ (416–419), „Прилог 3: Примери обраде 
историјских бајки у разредној настави“ (420–433) и „Прилог 4: Структура узорка 
учитеља и ученика“ (434–436).  
 
Дисертација садржи резиме и кључне речи дате на српском и енглеском језику, 
биографију  кандидата,  као  и  остала  документа  и  изјаве  у  складу  са  прописима 
Универзитета у Београду.  
 
 
2.  Предмет и циљ дисертације  

 
Дисертација Магдалене Ивковић има за предмет истраживања проучавање историјске 
бајке као посебне подврсте у оквиру ауторске бајке, те осмишљавање целисходних 
начина интерпретације историјских бајки који ће ученицима разредне наставе омогућити 
да спознају њихове естетске, васпитне и образовне вредности.  Кандидат је одабрао 
тему која до сада није била истраживана тако да, са пуно права, може да се каже да је 
ово у великој мери пионирски подухват. Наиме, историјске бајке представљају вредна 
уметничка остварења која омогућавају остваривање бројних васпитних, образовних и 
функционалних задатака наставе књижевности, те по низу својих карактеристика 
одговарају потребама деце читалаца. Но и поред тога, ове бајке још увек нису нашле 
одговарајуће место у настави књижевности од првог до четвртог разреда, те стога нема 
ни целовитих студија које се баве наставном интерпретацијом историјских бајки. Наиме, 
доста је радова који се баве интерпретацијом појединих историјских бајки, при чему 
кандидат посебно издваја монографију Нови живот старе приче Светлане Шаранчић 
Чутуре (ШЧ 2006). Међутим, врло ретко је у нас приступано историјским бајкама са 
становишта методике наставе српског језика и књижевности. Ово је прва целовита 
студија писана са овог становишта. 
 
Полазиште у раду је одређење термина историјска бајка и њено ситуирање унутар жанра 
ауторске бајке. После утврђивања корпуса дела кандидат се упушта у детаљно тумачење 
стилских и типолошких особености овог вида прозе из више аспеката, указујући на везе 
са традицијом ауторске бајке, са различитим видовима усмене прозе и са 
трансформацијом нефикционалних елемената у фикционални текст са натприродном 
мотивацијом. Кандидат затим најпре детаљно указује на уметничке и из њих произашле 
васпитно-образовне вредности историјских бајки, те поставља основе за осмишљавање 



4 

 

ваљаног методичког приступа овим бајкама. У раду је извршено  емпиријско 
истраживање чији је предмет био утврђивање заступљености и начина обраде 
историјских бајки у разредној настави, те испитивање мишљења ученика четвртог 
разреда и учитеља о историјским бајкама. То је урађено да би теза дала одређени 
теоријски допринос методици наставе књижевности, али и да би се указало на нове 
методичке могућности ради мотивисања ученика за читање историјских бајки и 
подстицања учитеља да побољшају избор и разумевање историјских бајки у настави 
књижевности за млађе основце. 
 
Дакле, основна намера рада, заснованог на књижевнотеоријским, 
књижевноинтерпретативним и методичким истраживањима, била је да сагледа значај и 
место историјских бајки у васпитању ученика млађих разреда, те да укаже на 
сврсисходне дидактичко-методичке поступке који би допринели подстицању 
радозналости ученика за читање ових бајки и њиховом ваљаном тумачењу у разредној 
настави. Отуда је циљ истраживања формулисан на следећи начин: утврдити у којој 
мери су историјске бајке заступљене у настави књижевности у млађим разредима 
основне школе, на који начин учитељи мотивишу ученике за њихово читање и обрађују 
их са ученицима, те испитати мотивисаност ученика четвртог разреда за читање ових 
бајки и мишљење учитеља о историјским бајкама, у циљу  бољег разумевања ове 
књижевне врсте и њене потпуније заступљености у настави књижевности, и то 
највреднијим књижевноуметничким остварењима. 
 
 
3.  Основне претпоставке /хипотезе од којих се полазило у истраживању  
 
У раду се пошло од претпоставке да историјске бајке углавном нису заступљене у 
настави књижевности од првог до четвртог разреда основне школе, иако су 
мишљења ученика и учитеља о историјским бајкама позитивна.  
 
Из циља и задатака истраживања произашле су следеће посебне хипотезе: 
 

1. Историјске бајке углавном нису заступљене у наставним програмима и 
читанкама за прва четири разреда основне школе.  

2. Већина учитеља збирку чудесних приповедака Књига за Марка обрађује тако 
што са ученицима проучава само две приче предвиђене наставним програмом 
(„Златно јагње и „Стефаново дрво“), премда има и оних учитеља који са 
својим ученицима раде и остале приче из збирке.  

3. Учитељи углавном не укључују у наставу оне историјске бајке које нису 
предвиђене програмом.  

4. Учитељи сматрају да њихови ученици радо читају све врсте бајки, али највише 
воле ауторске бајке.  

5. Ученици воле да читају све врсте бајки, али им је омиљени бајковни жанр 
типична ауторска бајка.  

6. Ученици веома воле да читају историјске бајке, али их не читају редовно 
самоиницијативно, ван наставе, иако већина њих тврди да чудесне приче и 
бајковите романе чита често или повремено.  

7. Већина ученика није упозната са историјским бајкама и није прочитала 
ниједну књигу ових бајки; од ученика који су (про)читали макар једну књигу 
историјских бајки, највећи број је читао Књигу за Марка С. Велмар Јанковић.  
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8. Учитељи углавном нису упознати са историјским бајкама, а од понуђених дела 
највећи број њих је читао Књигу за Марка С. Велмар Јанковић.  

9. Учитељи сматрају да су историјске бајке вредна књижевна остварења која пре 
свега негују национални идентитет ученика.  

10. Ученици имају позитивно мишљење о чудесним приповеткама и позитивно 
реагују на њихов свет, што посредно важи и за све друге историјске бајке.  

11. Учитељи сматрају да би требало да буде више историјских бајки у програмима 
књижевности од првог до четвртог разреда основне школе.  

12. Од свих фактора на мотивацију ученика за читање историјских бајки и књига 
уопште највише утиче препорука учитеља.  

13. Ученици би нову чудесну приповетку радије гледали као филм, него што би је 
читали, што посредно важи и за све друге историјске бајке.  

14. Учитељи најчешће подстичу радозналост ученика за обраду чудесних 
приповедака и других историјских бајки у настави кроз разговор са ученицима 
о њиховом непосредном искуству тематски везаном за текст.  

15. Већина учитеља  мотивише ученике за читање чудесних приповедака и других 
историјских бајки ван наставе указивањем на њихову везу са српском 
историјом и старином.  
 
 

4. Кратак опис садржаја дисертације  
 
У оквиру прве целине „Теоријски приступ историјској бајци“ кандидат усмерава пажњу 
на појаву историјске бајке у оквиру жанра ауторске бајке, као и релативност 
терминолошке одреднице „историјска бајка“. Кандидаткиња указује на различите прозне 
облике који се обично сврставају у поджанр историјске бајке, а затим утврђује 
критеријуме корпуса дела која ће бити укључена у истраживање (и поред чињенице да је 
ауторска бајка разуђен жанр који обухвата фантастику или симболичко-алегоријску 
прозу, из истраживања се искључују текстови без чудесног елемента, текстови 
алегоријске природе, дела са доминантном структуром предања, затим она која се 
применом модерних техника приповедања или једноставношћу структуре битно 
удаљавају од фолклорног модела, будући да историјска бајка, по мишљењу 
кандидаткиње, претендује на обнову духа народне бајке). Укратко, кандидат одређује 
историјске бајке као стилизоване чудесне приче, тематски окренуте српској 
средњовековној прошлости, које у великој мери настоје да обнове – иако у 
модернизованом кључу – дух народне бајке и усменог стваралаштва уопште. С обзиром 
на присуство елемената бајки и других књижевних жанрова, те на преплитање 
историјског и митског, кандидат у оквиру историјске бајке издвоја три типа прозе: 
историјске бајке у ужем смислу (Тиодор Росић: Долина јоргована 1991), чудесне 
приповетке (Светлана Велмар Јанковић: Књига за Марка 1998) и романе бајке (Тиодор 
Росић: Бисерни град 2005, Златна гора 2006).  
 
Докторанд Магдалена Ивковић потом детаљно интерпретира одабрана дела користећи 
Пропову анализу структуре бајки и архетипске критике. Том приликом сагледава однос 
историјских бајки према усменој традицији (народној књижевности, веровањима и 
митологији). На крају овог дела издваја најважније особености историјске бајке као 
посебне врсте ауторске бајке. Поредећи историјску бајку са народном из које је 
проистекла, кандидат указује на особености и новине поджанра унутар ауторске бајке, 
али и на елементе које је историјска бајка преузела из структуре и семантике народне 
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бајке, као што су: формулативност, срећан крај, непомирљивост добра и зла, 
антропоцентричност приче, појава чудесних помагача и чаробних предмета, честа појава 
метаморфоза, трократно понављање ситуација, употреба сталних бројева и градације, 
постојање натприродних бића и волшебног света у коме се јунак осећа као у стварном 
свету. Закључак је да, иако се историјске бајке умногоме угледају на фолкорни образац, 
сижејни образац није у њима тако строг као у народним бајкама. Ипак, чак и онда када 
одступају од строгих клишеа усмене бајке, писци историјских бајки то чине уносећи у 
своје текстове мотиве и елементе других усмених жанрова – пре свега, демонолошких 
предања и веровања, али и усмене поезије, етиолошких предања и легенди. На тај начин, 
закључује кандидат, Тиодор Росић и Светлана Велмар Јанковић обнављају дух народне 
приче и враћају се усменој традицији.  
 
У раду се даље увиђа да је за ово својеврсно враћање у прошлост једнако важна и тема, 
те отуда историјске бајке увек говоре о стварним или измишљеним догађајима из српске 
средњовековне прошлости. Њихови јунаци су именовани а простор одређен, те је тако 
могуће одредити и време дешавања радње. Управо то „национализовање“ садржаја 
представља понајвеће одступање историјских бајки од усменог узора. С друге стране, 
пак, оно чини да се у историјским бајкама непрестано преплићу историјско и митско, при 
чему је фактографски приступ вешто подређен фикционалном (кандидаткиња прецизно 
указује на одступања од историјске грађе, али и на трансформацију мотива усмене прозе 
и поезије у приповедању). 
 
У другој целини „Методички приступ историјској бајци у разредној настави“  докторанд 
најпре указује на уметничке и васпитно-образовне вредности историјских бајки, те на 
однос естетског  и сазнајног у њима. Потом сагледава место историјских бајки у настави 
књижевности од првог до четвртог разреда основне школе у наставним програмима и 
читанкама. Кандидат притом истиче да учитељи, као непосредни реализатори наставног 
процеса, имају могућност да историјске бајке укључе у наставу кроз допунске изборе. С 
обзиром да су историјске бајке уметнички вредна остварења, која уз то одговарају 
читалачким интересовањима и потребама деце млађег школског узраста, пожељно је 
учитељи подстичу радозналост ученика за читање историјских бајки и у слободно време. 
Један од најделотворнијих начина на који учитељи могу заинтересовати ученике за 
читање историјских бајки – како у настави, тако и ван ње – јесте пажљив одабир 
историјских бајки и начин њихове обраде на часовима књижевности.  
 
Зато у наставку излагања кандидат предлаже како историјске бајке више укључити у 
наставу књижевности, те подробно разматра организацију и артикулацију часа обраде 
историјских бајки – прво оних које се могу читати на часовима, а затим и оних које 
ученици, због њихове дужине, могу да да читају код куће. Теоријска разматрања 
кандидат илуструје одговарајућим примерима. Током излагања указује на методичке 
захтеве и радње чија примена омогућава дубок доживљај историјских бајки, који 
подстиче успешнију комуникацију ученика са делом и доводи их до пунијег разумевања 
природе и значења историјских бајки. Предложена решења треба разумети као 
флексибилне моделе обраде историјских бајки који могу и треба да се мењају како би се 
прилагодили природи конкретне историјске бајке и конкретним ученицима. Имајући на 
уму да је само књижевно дело најбољи методички водич, кандидат истиче да при 
проучавању историјских бајки акценат треба да буде на унутрашњем приступу бајци, уз 
неопходну примену одређеног ванкњижевног контекста у циљу пуног разумевања 
текста.  
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У трећој целини „Емпиријски приступ проблему“ кандидат излаже методолошке 
поставке истраживања, а потом интерпретира резултате спроведеног емпиријског 
истраживања. Ово истраживање је имало за циљ да утврди у којој мери учитељи 
самоиницијативно укључују у наставу књижевности историјске бајке које нису 
предвиђене програмом, на који начин мотивишу ученике за њихово читање и обрађују их 
са ученицима, те да испита мишљење ученика четвртог разреда и учитеља од првог до 
четвртог разреда о историјским бајкама, као и заинтересованост ученика за читање 
историјских бајки и њихово реаговање на свет ових бајки. Истраживање је спроведено у 
периоду од јануара до јуна 2014. године на случајном узорку од 769 ученика четвртог 
разреда и 113 учитеља од из 14 основних школа широм Србије.  
 
Добијени резултати потврдили су полазне хипотезе које су у раду наведене. Историјске 
бајке углавном нису заступљене у настави књижевности од првог до четвртог разреда 
основне школе, иако су мишљења ученика и учитеља о историјским бајкама позитивна. 
Наиме, с обзиром на бројне позитивне исходе које читање и проучавање историјских 
бајки може да донесе, те на чињеницу да је наставни програм не само оставио учитељима 
слободу, већ им и препоручио да програмом предложен списак лектире допуњују делима 
по сопственом избору, кандидат истиче потребу да учитељи у већој мери 
самоиницијативно укључују у наставу књижевности оне историјске бајке које нису 
предвиђене програмом. Јер, од свих анализираних историјских бајки у лектиру 
предвиђену наставним програмом за млађи основношколски узраст ушле су само две 
чудесне приповетке („Златно јагње“ и „Стефаново дрво“ Светлане Велмар Јанковић у 
четвртом разреду). Отуда се ове две приче налазе и у читанкама за овај узраст, а 
присутне су и као допунски текстови у двема читанкама за трећи разред (БИГЗ и Klett). 
Иако је емпиријско истраживање показало да учитељи имају позитивно мишљење о 
историјским бајкама, те да већина њих (57,5%) сматра да у наставним програмима од 
првог до четвртог разреда треба да буде више историјских бајки, резултати показују да 
само 10% анкетираних учитеља самоиницијативно чита и обрађује са својим ученицима 
допунске историјске бајке – било додатне приче из Књиге за Марка, било друге 
историјске бајке. Дакле, већина учитеља (63,7%) обрађује само оне историјске бајке које 
су заступљене у наставним програмима и читанкама.  
 
Да учитеље треба охрабрити да прошире наставне садржаје увођењем додатних 
историјских бајки у наставу потврђује и чињеница до које се дошло истраживањем да 
ученици имају позитивно мишљење о овим бајкама, те да би волели да на часовима 
читају и обрађују више историјских бајки. Речено је тим важније уколико имамо на уму 
да ћемо ученике успети да претворимо у љубитеље књижевне уметности једино ако им 
читање омилимо и учинимо га привлачним циљем. Отуда је управо читање и изучавање 
вредних дечјих књига које одговарају интересовањима конкретних ученика, а нису 
обухваћене програмом, од огромног значаја за развијање љубави према писаној речи, 
наглашава кандидат. Ово је, пак, изузетно важно управо на млађем школском узрасту, јер 
истраживања показују да се овај период сматра критичним за развој читалачких 
интересовања (Halsted 1998, према Пурић 2012: 213; Росандић 1978: 101; Црнковић, у: 
Мамузић и Стефановић б.г.: 23–24).  
 
 
Истовремено, незаобилазно је било истражити и то на који начин учитељи мотивишу 
ученике за читање и проучавање историјских бајки, те на који начин организују час 



8 

 

обраде ових бајки, пошто од избора и начина обраде историјских бајки умногоме зависи 
заинтересованост ученика за читање. Након исцрпне анализе добијених резултата 
кандидат закључује да сусрет ученика са новом историјском бајком треба организовати 
тако да он код ученика изазове истинско интересовање за упознавање са чудесним 
светом ових бајки и великим светом књижевне уметности. Након што их заинтересује за 
рад на одабраној историјској бајци, учитељ треба да што више осамостали ученике у 
даљем раду на тој бајци. Основни задатак је оспособити ученике да самостално доносе 
судове о делу, истиче кандидат. Ако је ученик у прилици да чита, уочава, упоређује, 
уопштава, закључује и вреднује – укратко, да активно учествује у целокупном раду на 
историјској бајци – онда ће моћи на основу сопственог доживљаја и искуства да дође и 
до одређеног суда о прочитаном. Дакле, ваљана обрада историјских бајки тежи 
литерарној самосталности ученика и подразумева наставу која свестрано активира 
ученике.  
 
Укратко, дисертација докторанда Магдалене Ивковић представља свеобухватну 
теоријску и методичку анализу историјских бајки. Резултати до којих се дошло у овом 
раду су вишеструки: типолошко одређење историјске бајке као посебне врсте у оквиру 
ауторске бајке и истицање њених особености; опис стања и увиђање могућности за 
побољшање заступљености историјских бајки у настави књижевности; указивање на 
разлоге и ваљане предлоге за укључивање додатних историјских бајки у наставу 
књижевности, те указивање на дидактичко-методичке поступке који би омогућили 
ваљано тумачење ових бајки у разредној настави и допринели подстицању радозналости 
ученика за њихово читање.  
 
 
5. Остварени резултати и научни допринос дисертације  
 
Докторска дисертација Магдалене М. Ивковић Методички приступ историјској 
бајци у разредној настави стручно и методолошки је конципована у складу за  
важећим научним мерилима, а докторанд је показао да влада стручном и научном  
апаратуром, да поседује одговарајуће знање из литературе везано за науку о 
књижевности и методику наставе књижевности. Научна проблематика коју је 
истаживала је врло савремена и од значаја за наставу књижевности у разредној 
настави у целини. Њоме се један изузетно значајни жанр савремене књижевности 
за децу (и младе) ставља у први план, показују се његове морфолошке и 
семантичке особености, а затим се системски смешта у наставну праксу. 
 
Из свих ових разлога студија Магдалене М. Ивковић представља  битан допринос 
проучавању историјске бајке у савременој српској књижевности методици разредне 
наставе.  
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7. Закључак  

На основу приказаног садржаја, прегледа и процене докторске дисертације Методички 
приступ историјској бајци у разредној настави кандидата Магдалене М. Ивковић, 
чланови Комисије предлажу Наставно-научном већу Учитељског факултета у 
Београду да усвоји овај Извештај и препоручи Већу научних области друштвено-
хуманистичких наука Универзитета у Београду да овај рад прихвати и одобри да се 
кандидат позове на усмену одбрану.  
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Учитељског факултета Универзитета у Београду, члан 

 

_________________________________ 

др Зорана Опачић, ванредни професор 

Учитељског факултета Универзитета у Београду, члан 

 

_________________________________ 

др Валерија Јанићијевић, доцент 

Учитељског факултета Универзитета у Београду, члан 


