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КС ЕЂШЕГ У 19 ЧАСОВА

ИНТЕРАКТИВНО
КЊИЖЕВНО ВЕЧЕ

Г О В О Р Е :

Александра Михајловић- ауторка
Вања Јекић- књижевна критичарка
Ања Ивачковић- модераторка

https://asocijacijazamlade.org/


ТИ ЋЕШ БИТИ
ПИСАЦ, МОЖЕ?

Софијине мудролије с Марком Краљевићем није само

књига о највећем српском јунаку, већ је много више

од тога: она тражи да се млади читалац упозна и са

историјским околностима, и са народним

предањем, али и да употреби своју креативност,

размисли, доцрта, допише, реши и забави се учећи

о Марку Краљевићу и његовом добу на оригиналан

начин.

 

„Пре свега, Марко Краљевић је наш највећи епски јунак о

коме се учи у школи, па мислим да се кроз његов лик може

дознати цео контекст средњег века – како се тада живело

и радило. Своју идеју сам коначно одлучила да реализујем

кад ме је млађи син једног дана после школе питао да му

објасним песму ’Зидање Скадра на Бојани’. Тад сам схватила

да дете не може на прави начин да схвати митолошки

контекст тих прича. Зато им је потребан низ појашњења.

С друге стане, важно је добити комплетну слику његовог

лика, односно дати и историјски и културолошки

контекст приче о његовом животу. Тако сам дошла до

идеје да нашу дивну митологију мало другачије уобличим и

учини занимљивијом свакоме“ - Александра Михајловић

(Ауторка)

 

„У овој књизи постоји историјски контекст, постоји епика

преведена у прозу, постоји стилски начин у коме се тражи

игра, читање с оловком, где читалац може сам да

допуњава, доцртава и домишља радњу, постоје квизови и

још неке игрице, а на крају укрштенице. То је, дакле, једна

комплексна интерактивност, која подстиче креативност

читалаца.“ - Зоран Пеневски (Уредник издавачке куће

Лагуна и уредник овог издања)



ПОЗИВАМО ВАС
НА  ИНТЕРАКТИВНО
КЊИЖЕВНО  ВЕЧЕ  ГДЕ  ЋЕТЕ
ИМАТИ  ПРИЛИКУ  ДА:

Упознате лик Марка Краљевића, епску
књижевност и националну истори�у
средњег века на савремен и иновативан
начин.

Учеству�ете у интерактивном квизу,

допуњу�ете и преправљате књигу.

Упознате ауторку књиге, поставите
питања, фотографишете се или
затражите аутограм.

Осво�ите или купите књигу и друге
предмете осликане у духу витезова и
средњег века.

Научите да сагледате књигу са више
аспеката; књижевног, уметничког,

истори�ског, критичког.

Да се забавите илустраци�ама ко�е
подсећа�у на на�савремени�е видео
игрице и опробате у глуми у костимима
сове Софи�е и Монаха Луки�ана.

Да (�ош више) заволите књиге и
књижевне вечери и уживате у ономе
што волите.

 

Више информаци�а о књизи и дешавањима у вези
са њом можете наћи кликом на на линкове: 

 

https://www.facebook.com/events/562279734315809/
https://www.instagram.com/aleksandra_mihajlovic1/
https://www.laguna.rs/n4377_knjiga_sofijine_mudrolije_s_markom_kraljevicem_laguna.html
https://www.laguna.rs/odlomak_5121_sofijine_mudrolije_s_markom_kraljevicem.html
https://www.youtube.com/watch?v=-BD6LY213Kw

