
 
 
 

 

 

 
Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu 

organiziraju  
 

Znanstveno-stručni skup 
 
 

BIBLIOTERAPIJA U NASTAVI KNJIŽEVNOSTI 
 

Zagreb, 9. i 10. studenoga 2018. 
 

Skup će se održati u knjižnici Hrvatskih studija 
Borongajska 83d, Zagreb  

 
Organizator Skupa: 

 
Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu 

Odsjek za kroatologiju i Odsjek za edukacijske znanosti i naobrazbu nastavnika  
 

Programski i organizacijski odbor: 
Vjekoslava Jurdana, Sandra Kadum, Rona Bušljeta, Biserka Matić – Roško 

 
 

Predsjednik programskog i organizacijskog odbora:  
Davor Piskač 

 
Tajnica Skupa: 

Nina Lekić 
 

Pokrovitelj Skupa je 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja 

 
Registrirani sudionici dobivaju materijale i potvrde o sudjelovanju. 

Sudjelovanje na skupu oslobođeno je plaćanja kotizacije. 
 

Prijave na e-adresu: 
nina.lekiceva@gmail.com  

 
 

Zbog održavanja radionice broj mjesta je ograničen  

pa prednost imaju ranije prijave! 



 
 
 

 

 

Kome je skup namijenjen: 

Skup prije svega namijenjen nastavnicima književnosti na sveučilišnoj, srednjoškolskoj i 

osnovnoškolskoj razini te knjižničarima, no jednako tako i svima drugima zainteresiranima za 

ovu problematiku. 

 

Temeljni cilj skupa je upozoriti na važnost primjene biblioterapije u nastavi književnosti što 

vodi do unapređivanja znanja i vještina s područja metodike nastave književnosti, odgojne 

uloge književnosti te mogućnosti izravnog i neizravnog utjecaja na psihološku dobrobit učenika 

i nastavnika te društva u cjelini. Osim toga važno je istaknuti da bi biblioterapijske 

kompetencije u nastavi književnosti mogle postati i element u predstojećoj kurikularnoj 

reformi. 

 
Teme skupa:  

 
• sustav motiviranja i poticanja čitanja u suvremenoj nastavi književnosti  
• mogućnosti i ograničenja interpretacije književnoga teksta u nastavnome procesu 
• uloga emocija u procesu interpretacije književnog djela 
• literarna biblioterapija unutar nastave književnosti. 
• implementacija biblioterapije u nastavu književnosti (istraživanje provedeno u sklopu 

projekta popularizacije znanosti Biblioterapijske kompetencije u nastavi književnosti) 
• dobri primjeri nastavne prakse iz područja osvješćivanja emocija u nastavnome 

procesu 

 

Prijave za sudjelovanje sa sažetkom izlaganja (do 1 kartice teksta) potrebno je dostaviti 

najkasnije do 20. listopada 2018. putem prijavnog obrasca na e-adresu: 

nina.lekiceva@gmail.com  

 

Prijave za sudjelovanje bez izlaganja potrebno je dostaviti najkasnije do 1. studenog 2018.  

 
Osoba za kontakt: Nina Lekić, mag. educ. croat.: nina.lekiceva@gmail.com 
 
 


