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ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА СТРУЧНОМ СКУПУ 

 

ПЕСНИЧКЕ БРОЈАНИЦЕ ДОБРИЦЕ ЕРИЋА 

 

 
Са жељом да одамо заслужено признање великом српском песнику и чувару 

српског народног језика и ћирилице, традиционалних вредности, родољубља и 

Светосавља
1
, Управни одбор чачанског Удружења „Чувари дела Вука Kараџића” (правни 

наследник Огранка Вукове задужбине из Београда) и Центар за стручно усавршавање 

Чачак 

 

УПУЋУЈУ ПОЗИВ 

 

наставницима и другим стручним лицима Моравичког округа 

за учешће на акредитованом стручном скупу 

 

ПЕСНИЧКЕ БРОЈАНИЦЕ ДОБРИЦЕ ЕРИЋА 

 

Стручни скуп ће бити одржан на Дан Св. Кирила и Методија, 24. маја 2019. г. 

 

Учесници могу да пријаве: 

 

 излагања о успешним примерима из педагошке праксе (и за наставне и за 

ваннаставне активности) у вези са Ерићевим делима из школског програма, 

 

 књижевнотеоријска тумачења и 

 

 језичке анализе појединих дела или опуса у целини. 

                                                 
1
 Наше удружење реч Светосавље пише великим почетним словом, иако то није у складу са правописном 

нормом, из пијетета. 
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. 

Пријава обухвата: име и презиме, академско звање, занимање, установу у којој 

наставник или друго стручно лице ради, имејл и број телефона, назив теме, резиме до 1000 

карактера без размака и од три до пет кључних речи. 

 

У обзир ће бити узете све пријаве које буду стигле на имејл Удружења 

cuvaridelavkca@gmail.com  до Ђурђевдана, 6. маја 2019. године. Списак прихваћених тема 

и учесника биће објављен 10. маја 2019. године. 

 

На стручном скупу учесници ће представити кључне сегменте својих стручних 

радова у трајању до 15 минута, а рад ће у писаној форми доставити Удружењу до 

Видовдана, 28. јуна 2019. године. 

 

Техничке карактеристе радова: 

 

 изнад наслова рада треба да стоји име аутора са афилијацијом2
2
 и имејл 

адресом; 

 рад не сме да има више од 30 000 словних карактера (без размака); 

 рад треба да буде на ћириличном писму, рађен у фонту Times New Roman 12, 

са проредом 1,5; 

 рад треба да садржи, поред основног текста, резиме са кључним речима (од 

три до пет кључних речи); 

 списак коришћене литературе наводи се на крају рада. 

 

Удружење задржава право да у изборни део стручног програма уврсти гостовање 

писаца и других познавалаца Ерићевог живота и дела без обавезе објављивања стручног 

или књижевног рада посвећеног великану српске поезије.  

 

Стручни скуп подржава Вукова задужбина из Београда (подршку потписује 

председник Управног одбора Вукове задужбине у Београду проф. др Бошко Сувајџић). 

 

Напомена: Удружење „Чувари дела Вука Караџића”, као правни наследник Огранка 

Вукове задужбине из Београда, основала је и била његов доживотни председник мр 

Гроздана Комадинић. У току је преструктурирање Удружења, тако да још увек немамо 

лице овлашћено за употребу печата, због чега овај позив објављујемо без печата и 

потписа. 

 

 

 

 

УПРАВНИ ОДБОР 

Удружења „Чувари дела Вука Караџића” 

Чачак, 11. април 2019.  

. 

 

                                                 
2
 Под навођењем афилијације се подразумева писање: назива институције аутора, адресе институције и 

адресе електронске поште. 


