
О браћи Грим 
 

   Јакоб и Вилхелм Грим  
су немачки писци. 
Путовали су широм земље, 
по селима и предграђима 
градова, и сакупљали 
народне приповетке које  
су се до тада преносиле  

                      ucibibapl.wordpress.com                    усменим предањем.  
Нису уносили измене у текстове које су записивали по 
казивању народних приповедача.             
 
  Сакупили и обрадили су око 200 немачких народних бајки. 
Неке од њихових бајки су познате деци широм света: Вук и 
седам јарића, Ивица и Марица, Црвенкапа, Трнова Ружица.  
  Вук Караџић је сарађивао са њима и они су утицали на  
његов рад. 
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