
Име и презиме  Милутин Ђуричковић 

Звање проф. струковних студија 

Назив институције у  којој наставник ради 

са пуним  или непуним радним временом и 

од када 

Академија васпитачко-медицинских 

струковних студија, Одсек Алексинац 

1.10.2006. 

Ужа научна односно уметничка област филолошке науке 

Академска каријера 

 Година  Институција  

Научна или 

уметничка 

област  

Ужа научна, 

уметничка или 

стручна област 

Избор у звање 2009. 
Висока школа за 

васпитаче струк. 

студија, Алексинац 

филолошке 

науке 

филолошке 

науке 

Докторат 2009. 
Филозофски 

факултет, Источно 

Сарајево 

филолошке 

науке 

књижевност  

за децу 

Специјализација     

Магистратура 2005. 
Филозофски 

факултет 

Кос. Митровица 

филолошке 

науке 
књижевност  

за децу 

Мастер     

Диплома 1992. Филолошки 

факултет,Приштина 

филолошке 

науке 

српска 

књижевност 

Година рада у 

образовању 
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Списак предмета за  које  је наставник акредитован/ предаје на првом или другом 

степену студија 

Р.Б. 

 

Ознака 

предмета 
Назив предмета Вид наставе 

Назив 

студијског 

програма  

Врста 

студија 

(ОСС, ССС, 

ОАС, МСС, 

МАС, САС) 

1. 
КЊД-

210807 
Књижевност за децу 

Предавања 

и вежбе 
ОСС  

2. 
КГО-

110407 
Култура говора 

Предавања 

и вежбе 
ОСС  

3. МСС06 
Драмска књижевност за 

децу предшколског 

узраста 

Предавања 

и вежбе 
МСС  

4.      

5.      

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 

(најмање пет референци из уже научне, уметничке, односно стручне области из које изводи 

наставу на студијском програму) 

 



Специјалистички рад: 

Магистарска теза:Српска поезија за децу и младе у дијаспори (1940-2000) 

Докторска дисертација:Књижевно дело Миленка Матицког 

1.  

Разнородна истраживања. Научни скуп са међународним учешћем: 

„Настава и наука у времену и простору“. Зборник радова. Универзитет у 

Приштини – Косовска Митровица, Учитељски факултет у Призрену – 

Лепосавић, 2015. 

2.  Азербејџанска књижевност за децу између културног средишта и 

маргине,  Детињство, Нови Сад, бр. 1/ 2015. 

3.  Калмичка књижевност за децу и младе, Годишњак Педагошког 

факултета у Врању, Књига 7. Врање, 2016, стр. 295-307. 

4.  Културна политика у Грчкој и њен однос према књижевности за децу  

и младе.Детињство, Нови Сад, бр. 1/2016.  

5.  
Идеологија и књижевност за децу. Зборник радова са 12. конференције 

„Васпитач у 21. веку“. Висока школа за васпитаче струковних студија, 

Алексинац, бр. 16/2017. 

Остале репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 

1.Време и простор у татарској књижевности за децу. Детињство, Нови Сад, бр. 1/2017. 

2.Ликови и идентитети у савременој немачкој драми за децу и младе. Детињство,  

Нови Сад, бр. 2/2018. 

3.Хибридне форме у прози за децу Лидије Николић. Детињство, Нови Сад, бр. 2/2019. 

4. Фолклор и књижевност за децу. Зборник радова са 15. конференције „Васпитач у 21. 

веку“, Академија васпитачко-медицинсих струковних студија, Одсек Алексинац, бр. 19/2020. 

5.Шарени букет. Руска драмa за децу и младе, коаутор (Београд - Санкт Петербург, 2020). 

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника 

Укупан број цитата 12 

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе  

Тренутно учешће на пројектима Домаћи Међународни 

Усавршавања  Међународни семинар за слависте (Немачка, 2000). 

Други подаци које сматрате релевантним 

             Почасни доктор наука (Кијев, 2018). 

 

 


