
 

 

Pozivamo Vas na X. međunarodni znanstveni skup  

DIJETE I JEZIK DANAS  

kojemu je središnja tema  

Čitanje u suvremenom okruženju  

(engl. Reading in contemporary context) 

 

Skup će se održati od 16. do 18. rujna 2021. godine u Osijeku u organizaciji Odsjeka za 
kroatistiku i Odsjeka za anglistiku i germanistiku Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti 

Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 

 

Vlada Republike Hrvatske proglasila je 2021. godinu Godinom čitanja realizirajući mjere 
Akcijskoga plana Nacionalne strategije poticanja čitanja, a kojoj je svrha poticanje razvoja 
kulture čitanja. Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti upravo u Godini čitanja organizira 
jubilarni 10. znanstveni skup Dijete i jezik danas slijedeći osnovnu nit vodilju nastalu još prije 
20 godina organizacijom prvog skupa kojemu je sve do danas u središtu znanstvenih 
promišljanja dijete i njegov jezični razvoj. Ove se godine Čitanje u suvremenom okruženju 
nametnulo kao središnja tema skupa koja se preklopila s Godinom čitanja. Budući da u 
Nacionalnoj strategiji poticanja čitanja stoji da će se poticati znanstvena istraživanja koja će 
donijeti nove spoznaje važne za poticanje čitanja, uspostaviti sustav distribucije informacija, 
poticati međusektorsko povezivanje i suradnju svih institucionalnih i izvaninstitucionalnih 
sudionika na području poticanja čitanja, učinilo nam se potpuno opravdanim i primjerenim 
temu čitanja staviti u fokus promišljanja znanstvenika i stručnjaka iz različitih područja kako 
bismo došli do novih spoznaja i suvremenih pristupa temi koja je nadasve važna i značajna u 
djetetovu odrastanju, ali i u digitalnom dobu koje je oslonjeno na neke druge oblike primanja 
informacija.  
 



 

 
 

Svjesni smo da je ova tema itekako izazovna i poticajna 
za različita istraživanja i znanstvene pristupe te se nadamo da 
će se u okviru predloženih podtema pronaći znanstvenici i 
stručnjaci različitih znanstvenih profila: 
 

1. Izranjajuća pismenost i predvještine čitanja 
2. Unutarnji čimbenici razvoja vještine čitanja  

(dob, spol, kognitivne osobine, afektivne osobine, 
strategije čitanja i dr.) 

3. Vanjski čimbenici razvoja vještine čitanja  
(obiteljsko okruženje, predškolsko i školsko okruženje, 
neformalno i informalno okruženje, i dr.) 

4. Poteškoće u ovladavanju vještinom čitanja 
5. Kultura čitanja 

 
 

PRIJAVA ZA SUDJELOVANJE  

Molimo da svoju prijavu za sudjelovanje, sažetak do 300 riječi 
i ključne riječi (do pet) na hrvatskom i engleskom jeziku 
pošaljite najkasnije do 15. svibnja 2021. putem platforme 
EasyChair easychair.org/conferences/?conf=chila2021.  

Obavijest o prihvaćanju Vašega sažetka poslat ćemo Vam do 
15. lipnja 2021. 

 
 

  

KOTIZACIJA 

Kotizacija u iznosu od 500 kn (ili 70 €) sudionici trebaju uplatiti najkasnije do 15. srpnja 2021. na 
račun Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti. 

Nakon naznačenog roka kotizacija će iznositi 600 kn (ili 80 €). 

Za studente i polaznike poslijediplomskih studija kotizacija iznosi 150 kn (20 €) 

Kotizacija se uplaćuje na  

PRIMATELJ: SVEUČILIŠTE U OSIJEKU, FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI,  
CARA HADRIJANA 10, OSIJEK 
SWIFT/BIC: HAABHR22 
IBAN: HR18 2500 0091 1020 4457 5 
MODEL PRIMATELJA: HR00 
POZIV NA BROJ PRIMATELJA: (upisati OIB uplatitelja)-972     (npr. 11111111111-972) 
OPIS PLAĆANJA: Dijete i jezik danas 

Radovi koji zadovolje recenzentski postupak objavit će se u publikaciji u izdanju Fakulteta za 
odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku. Cjelovite radove potrebno je predati do 15. rujna 2021. 
na easychair.org/conferences/?conf=chila2021.   

Službeni su jezici skupa hrvatski i engleski jezik. 

Skup će se održati u kombiniranom obliku, uživo i na daljinu preko zoom platforme. 

 

Očekujući Vašu prijavu, srdačno Vas pozdravljamo. 

 

Predsjednica  
Organizacijskoga odbora: 

doc. dr. sc.  
Ivana Marinić 

Predsjednica 
Programskoga odbora: 

izv. prof. dr. sc.  
Emina Berbić Kolar 

    Tajnik skupa: 

    Krešimir Čosić 
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