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У издаваштву Учитељског фа-
култета у Београду 2020. године 
изашла је монографија Дете чита-
лац и хронологија читања ауторке 
Вишње Мићић, доценткиње на Ка-
тедри за српски језик, књижевност 
и методику наставе српског језика 
и књижевности. Монографијом се 
на врло оригиналан и логички зао-
кружен начин приказује како једи-
но континуиран рад води ка фор-
мирању читалачког искуства и као 
таква има шансу да постане незао-
билазна у методичком проучавању 
књижевности за дјецу. 

Рукопис књиге намијењене вас-
питачима и учитељима је опти-
малног обима, тематски умреже-
не структуре, психолингвистичке 
утемељености и иновативне мето-
дичке заснованости, те може бити 
поуздан ослонац у компетентном 
припремању, извођењу и вреднова- 
њу наставе српског језика на мла-
ђем школском узрасту. Ауторка 
 је у овој цјеловитој монографији, 
на сто деведесет три  страницe те-
кста, a у оквиру шест поглавља, из-
нијела актуелна питања и разрије-
шила сљедеће дилеме: који су пој-
мови кључни у разматрању чита-

лачког искуства, како се читањем 
конструише значење, колико је 
интертекстуални приступ тума-
чењу књижевних дјела примје-
нљив у васпитно-образовном раду 
и настави српског језика у млађим 
разредима основне школе, у чему 
лежи проблем хронологије читања, 
на који начин се испитује хори-
зонт очекивања и, на крају, питање 
стварања читалаца. Сходно тим 
питањима и дилемама, поглавља 
ове монографије су: Где нам је чи-

талац? (1), Конструисање значења 
(2), Интертекстуални приступ 
књижевном делу – методички ас-
пект (3), Читање с испитивањем 
хоризонта очекивања (4), Шта нас 
спречава да читамо? (5) и Литера-
тура (6). 

У књизи се најприје тематизује 
питање хронолошког и нехроно-
лошког читања, те прецизно до-
води у везу прототекст и референ-
цијални текст (односно изворни 
текст и цитат), те расвјетљава ос-
новни троугао васпитно-образо-
вног приступа читању: текст – дије-
те/ученик – васпитач/наставник. 
Кратко се осврћући на програмске 
основе, ови се појмови контексту-
ализују у оквирима актуелне обра-
зовне политике. Ауторка се након 
увода, који проблематизује чинио-
це образовног процеса, најприје 
бави природом удвајања тексто-
ва на најелементарнијем нивоу ка 
сложенијим интертекстуалним 
нивоима до којих може да досе-
гне млади реципијент. За те врсте 
тумачења користи илустративне 
а уједно препознатљиве мотиве, 
које проналази у кратким народ-
ним умотворинама, а затим и у ау-
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торским текстовима. Помним слу-
шањем, читањем и упоређивањем 
текстова, подстицајним разгово-
рима васпитача (или учитеља) и 
дјетета (ученика) детектоваће се 
начини њихове спознаје књиже-
вног свијета и откривати (основна 
и прикривена) значења. Даљим ус-
ложњавањем полазне тезе, коју ау-
торка развија из поглавља у погла-
вље, функционализују се и додат-
но осмишљавају начини сазнавања 
свијета књижевног дјела на при-
мјерима познатих басни, бајки и 
епских пјесама кроз призму одно-
са савремене књижевности и тра-
диције, како домаће, тако и свјет-
ске, како усмене, тако и ауторске. 
У овоме поглављу ближе је тер-
минолошки одређено хронолош-
ко и нехронолошко читање. Након 
што је појмовно прецизирано пи-
тање хронологије читања, присту-
па се теми која пројектује чита-
лачки интерес дјетета према оно-
ме што у тексту још није сазнато, 
осим у наговјештајима и очеки-
вањима. Утемељено у феномено-
лошким теоријама, а поткријепље-
но резултатима квалитативног ис-
траживања читалачког хоризонта 
ученика првог разреда гимназије, 
претпосљедње поглавље конкре-
тизује методичке кораке до чита-
оца најприје кроз говорну интер-
претацију и партиципацију, а за-

тим и кроз илустративне примере 
пројеката реализованих у предш-
колским установама. У закључку 
ауторка указује на поступке којима 
дијете заједно са васпитачем/учи-
тељем трага за смислом и вријед-
ношћу умјетничког текста. То тра-
гање је и пут који води ка читалач-
кој сензибилности дјетета и могућ-
ности да оно изрекне свој естетски 
суд. Крилатице француског писца 
и есејисте Данијела Пенака, који-
ма почињу поглавља, представљају 
својеврсну улазницу у проблема-
тику читалачког искуства, која се 
у датом поглављу разматра. Избор 
литературе чини велики број беле-
тристичких и стручних књига свр-
станих по поглављима овога руко-
писа. Осим репрезентативних пи-
саца српске и свjетске књижевнос-
ти за дjецу и младе, чија дјела су 
послужила као узорна грађа за об-
раду кључних методичких питања, 
на овом списку преовлађују радо-
ви методичара са српског говорног 
подручја, али и књиге изузетно уг-
ледних иностраних мислилаца и 
теоретичара.

Како је и ауторка нагласила, 
циљ ове монографије је да прика-
же васпитачима и учитељима (на 
ограниченом корпусу) како је по-
требно и могуће припремати грађу 
за пројектни приступ читању као 
процесу (конструисања значења, 

преиспитивања значења у завис-
ности од контекста, формирања 
хоризонта очекивања итд.). Мо-
нографија доноси протометодички 
материјал као могућу грађу за об-
ликовање аутентичних васпитно-
образовних ситуација, имајући у 
виду значај припремљености учи-
теља/васпитача и његову улогу у 
покретању тих ситуација за учење.

Приступи које заговара профе-
сорица Мићић су крупан напредак 
у односу на претходну методичку 
литературу из ове области и могу 
да помогну васпитачима и наста-
вницима у превазилажењу слабо-
сти пријема (рецепције) књиже-
вног текста, подстицању дјечије 
читалачке сензибилности и ства-
ралаштва. Рукопис монографије 
Дете читалац и хронологија чи-
тања је озбиљан истраживачки 
подухват, који је израстао из пот-
ребе савременог живота, а нарочи-
то из потреба наставног процеса, 
и добро ће доћи широј читалачкој 
публици – студентима учитељских 
студија и предшколског васпитања 
и образовања, учитељима, васпи-
тачима и професорима методике 
наставе српског језика и књижев-
ности.
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