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Циљна 

група: 

Ученици основних и средњих школа 

Ученици српских школа у дијаспори 

Наставници, стручни сарадници, студенти србистике 

 

Регистрација 

учесника 

Школе које желе да учествују у смотри, пријављују се координатору 

до 15. септембра. 

Пријављивање на контакт координатора слањем скенираног 

Пријавног формулара, који је доступан на сајту Читалићи.  

Школа може да учествује у Смотри читалаштва „Читалићи 2016.“ 

само ако је планирала Годишњим планом рада школе. 

Организатор формира списак школа учесница и школских 

координатора, списак школа-домаћина општинских смотри и имена 

општинских координатора на сајту Читалићи најкасније до 1. октобра 

текуће школске године. 

 

Циљеви 

смотре 

 развијање вештине разумевања прочитаног у циљу учења и 

издвајања битних информација; 

 развијање вештине писаног изражавања и неговање ћириличног 

писма; 

 развијање и неговање љубави према књизи и читалаштву; 

 стицање функционалих знања и вештина; 

 развијање критичког мишљења и креативног изражавања; 

 развијање и неговање љубави према српској народној 

књижевности; 

 истицање значаја школске библиотеке у васпитно-образовном 

процесу и животу школе; 

 сарадња школских и народних библиотека; 
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 обнављање заборављеног манира добротворства (позивање 

издавачких кућа на донаторство) 

 неговање такмичарског духа и групног рада; 

 неговање позитивног односа према свим учесницима пројекта 

(награде, похвалнице, захвалнице); 

 промоција учесника у акцији и њихових ауторских радова.   

Планирани 

исходи 

такмичења 

 учимо да учимо – ученици уочавају кључне речи у тексту и 

разликују битно од небитног (развијање критичког читања у 

функцији учења); 

 ученици уочавају квалитете и свевременост српске народне 

књижевности; 

 повећано коришћење библиотечког фонда школске библиотеке; 

 повећан фонд књига школске библиотеке; 

 интензивнија сарадња наставника и школског библиотекара, као и 

библиотекара школске и ,,градске’’ библиотеке; 

 остварена међупредметна сарадња (ликовно, српски, енглески, 

информатика...); 

 промовисана школска библиотека као покретач многих активности 

школског живота; 

 остварена сарадња са школама српског језика у дијаспори 

 

Нивои 

смотре 

Школска смотра читалаштва: 

Организује је координатор школског тима са стручним сарадницима и 

директором школе. 

Школа може учествовати у смотри само ако ју је планирала 

годишњим планом рада. 

За организацију смотре одговоран је директор школе, одређени 

координатор и пријављени школски тим. 

 

Општинска смотра: 

Организује је актив школских библиотекара и/или подружница 

Друштва школских библитекара Србије и општинска народна 

библиотека*. 

- координатор: директор или уредник програма општинске народне 

библиотеке, а чије се име и контакт подаци достављају Организатору 

до 1. децембра текуће школске године. 

- сарадници: руководилац актива школских библиотекара или лице 

које актив предложи  

За организацију смотре одговоран је делегирани општински 

координатор и руководилац подружнице Друштва школских 

библиотекара Србије. 

Општинска смотра није такмичарског карактера, већ ревијалног. На 

њој се предствљају најуспешнији радови у вештинама Читање и 

разумевање прочитаног и Писано изражавање кроз изложбу 

школских штандова са дечјим читалачким дневницима и др. 

материјалима захтеваним конкурсом Републичке смотре, а који су 
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креирани у школи и одабрани као најбољи од стране школске 

комисије. 

 

Републичка смотра: 

Организује је наведени Организатор у сарадњи са Министарством 

просвете, науке и технолошког развоја РСрбије. 

За организацију смотре одговоран је координатор, директор школе 

домаћина, представник општине домаћина и представник 

Министарства. 

Реализација Током школске године ученици креирају радове (читалачке 

дневнике/књижевне споменаре) у писаном и дигиталном облику у 

складу са конкурсом Републичке смотре. 

Организатор расписује Конкурс за Републичку смотру најкасније до 

краја првог полугодишта текуће школске године заједно са 

критеријумима за вредновање радова. 

Задатке објављене конкурсом формира комисија Организатора, а 

критеријуми за вредновање се израђују на основу Стандарда 

постигнућа за српски језик за  први циклус и за крај основног 

образовања за области Вештина читања и разумевање прочитаног 

и Писано изражавање.  

 

 

ШКОЛСКА СМОТРА: 

Именовани школски координатор у сарадњи са стручним сарадницима 

школе најкасније месец дана пре рока за предају радова за Републичку 

смотру „Читалићи 2016.“ формира комисију за шифровање и 

дешифровање дечјих радова у складу са упутством Организатора, 

комисије за прегледање радова и комисију за жалбе. Представници 

општинске народне библиотеке су контролори такмичења. 

Комисија бира најбоље радове у свим такмичарским категоријама. 

Прелиминарни резултати такмичарског дела школске смотре се 

објављују под шифрама на огласној табли/сајту најмање 7 дана после 

рока за предају радова у школи.  

Рок за жалбе је 3 дана од дана објављивања прелиминарних резултата, 

чега резултати школског тестирања постају коначни и јавни уколико 

школа има за то писмену сагласност родитеља/старатеља такмичара и 

објављују се на огласној табли/сајту школе и/или сајту Читалићи. 

Радове, који су заузели прва места, школа шаље Организатору на 

Републичку смотру. Трошкове слања радова Организатору и повратка 

радова школи, не сноси Организатор. 

На школској смотри школа додељује дипломе (и књиге ако за то има 

могућности) другопласираним и трећепласираним такмичарима и 

њиховим менторима, а осталима учесницима и њиховим менторима 

похвалницу за учествовање. Најуспшенији ученички радови се излажу 

током активности планираних као ревијални део школске Смотре. 
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ОПШТИНСКА СМОТРА: 

Именовани општински координатор у сарадњи са школским 

координаторима организује општинску смотру која има ревијални 

карактер и састоји се из два дела: 

 изложба дечјих радова на штандовима школа из општине коју 

,,покрива'' одређена народна библиотека; 

 свечани програм доделе награда и признања првонаграђеним 

такмичарима на школској смотри и/или такмичењу ,,Читалићи 2016.“ 

уз наступ песника-домаћина општинске смотре, кога позива 

општинска библиотека и/или наступе школских делегација. 

На општинској смотри библиотека додељује дипломе (и књиге ако за 

то има могућности) првонаграђеним такмичарима школског нивоа 

свих школа у општини и похвалницу њиховим менторима.*  

 

 

РЕПУБЛИЧКА СМОТРА: 

Именовани координатори Смотре формирају  комисију за шифровање 

и дешифровање дечјих радова у складу са упутством Организатора, 

комисије за прегледање радова и комисију за жалбе.  

Представник Организатора и представник Министарства просвете, 

науке и технолошког развоја су контролори спровођења активности 

током такмичарског и ревијалног дела Смотре.  

Такмичарски део Смотре завршава се даном дефинисаним Конкурсом 

Организатора, а ревијални део Смотре се одржава у дану који је 

одређен Календаром такмичења и смотри МПНТР. 

Најмање три дана после рока за достављање радова на Смотру, 

комисија бира најбоље радове у свим такмичарским категоријама. 

Прелиминарни резултати такмичарског дела републичке смотре 

објављују се под шифрама на сајту Читалићи највише 15 дана после 

рока за предају.  

Рок за жалбе је 3 дана од дана објављивања прелиминарних резултата, 

чега резултати постају коначни и јавни (уколико је школа доставила 

Организатору реп. смотре изјаву да поседује писмену сагласност 

родитеља/старатеља такмичара).  

Резултати се објављују на сајту Организатора и на сајту Читалићи 

најмање 15 дана пре Реп. смотре. 

Организатор у сарадњи са школом-домаћином и суорганизаторима 

организује ревијални део Републичке смотре читалаштва „Читалићи 

2016.“која се састоји из два дела: 

 изложба дечјих радова на штандовима школа чији су ученици 

освојили нека од прва три места или похвале одлуком комисија 

Организатора; 

 свечани програм доделе награда и признања првонаграђеним 

такмичарима на републичкој смотри и/или такмичењу ,,Читалићи 

2016.“ уз наступ песника-домаћина реп. смотре, кога позива општина 

/народна библиотека суорганизатор библиотека и наступ школе 
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домаћина. 

Радови 

учесника 
Ученици израђују: 

- Читалачки дневник у основној школи 

- Књижевни споменар у средњој школи 

- Дигиталне саржаје захтеване Конкурсом. 

Читалачки дневник (ученици основних школа) 

- читалачки дневник ученици израђују током школске године уз 

помоћ учитеља, предметних наставника и библиотекара уписивањем 

најмање 5 дела, које нису у редовном школском програму, али могу 

бити део изборног програма (списак дела из редовног програма 

доступан на сајту Читалићи;  

- ученици 1. и 2. разреда могу да уписују појединачна дела (песме, 

приче бајке и сл), а од ученика 3. разред аи старијих се очекује да 

читају целовита дела, те ће се само таква вредновати;  

- свако дело које има више од 60% сликовног садржаја сматра се 

стрипом, а 3 стрипа одговарају једној књизи; у вредновање дневника 

ће се узети највише 9 стрипова; 

- дневник се води у свесци формата А3 или А4 или одговарајућем 

регистратору; ученици 1. и 2. разреда пишу писаним или штампаним 

словима ћирилице графитном или хемијском оловком/налив-пером, а 

ученици осталих разреда само писаним словима ћирилице, хемијском 

оловком/налив-пером; 

- илустрације у дневнику су ауторски рад детета у било којој техници 

укључујући и колаж; 

- читалачки дневник може да служи и као свеска за школску лектиру, 

а на крају дневника треба да стоји Садржај свох дела уписаних у 

дневник; 

- читалачки дневник садржи Изборна дела (ученик бира по 

сопственом нахођењу), Обавезна дела (одређује Организатор)  и 

Обавезни задатак (одређује Организатор). 

Књижевни споменар (ученици средњих школа) 

- Пошто се сматра да су ученици средњих школа овалдали вештином 

вођења читалачког дневника, они праве сопствени избор цитата из 

дела обрађиваних у редовној настави чиме формирају књижевни 

споменар (бележе основне податке о књизи и оно што сматрају 

вредним бележења – лепе мисли о животу, описе, своја запажања, 

коментаре и сл). 

- споменар се води електронски; 
- у књижевни споменар могу да бележе и др. дела која нису у редовном 

програму а на крају се формира садржај уписаних дела. 

- део књижевног споменара чини Обавезни задатак прописан 

конкурсом Организатора или се у Садржају наводи да читалачки 

споменар има додатак и у ком виду. 

Дигитални садржаји 

- припадници свих циљних група могу да учествују у новој 

такмичарској категорији И-читалићи достављањем радова захтеваним 
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Конкурсом за Реп. смотру, који расписује Организатор најкасније 31. 

децембра за текућу школску годину. 

ТЕКСТ КОНКУРСА МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ. 

Предлог 

критеријуми 

за 

вредновање 

дневника/спо

менара: 
 

Комисија за прегледање дневника вреднује: 

1. вођење дневника у делу Изборна дела (оценом од 1. до 5 у 

односу на захтеве) 

2. број изборних дела (5 дела – 0 поена, 6 дела о,5поена, 7 дела – 1 

поен, 8 дела – 1,5 поена, 9 дела -2 поена, 10 дела – 2,5 поена, 11 

дела – 3.0 поена, 12 дела – 3,5 поена, 13 дела – 4 поена, 14 дела 

– 4,5 поена, 15 д и више дела – 5 поена); 

3. вођење дневника у делу Обавезна дела (оценом од 1. до 5 у 

односу на захтеве) 

4. обавезни задатак (оценом од 1 до 5) 

5. општи утисак о дневнику у односу на оригиналност (оценом од 

1 до 5) 

Комисија за прегедање споменара вреднује: 

1. вођење споменара (оценом од 1 до 5 у односу на захтеве) 

2. број уписаних дела (5 дела – 0 поена, 6 дела о,5поена, 7 дела – 1 

поен, 8 дела – 1,5 поена, 9 дела -2 поена, 10 дела – 2,5 поена, 11 

дела – 3.0 поена, 12 дела – 3,5 поена, 13 дела – 4 поена, 14 дела 

– 4,5 поена, 15 д и више дела – 5 поена); 

3. обавезни задатак (оценом од 1 до 5). 

 

Временско 

планирање 
Пријављивање школа до 15. 9.2015. 

Расписивање Конкурса за Републичку смотру  1. 10.2015. 

Школска смотра 

- достављање радова за школски ниво  

- прелиминарни резултати 

- рок за жалбу 

- коначни резултати 

март,2016. 
2.3.2016. 

до 9.3.2016. 

до 12.3.2016. 

13.3.2016. 

Општинска смотра март-април, 

2016. 

Републичка смотра  

- достављање радова за републички ниво 

- прелиминарни резултати 

- рок за жалбе 

- коначни резултати 

21. 5.2016. 
2.4.2016. 

до 17.4.2016. 

до 20.4.2016. 

23.4.2016. 

Начин 

награђивања 
ШКОЛСКИ НИВО  

Школа награђује ученике за постигнуто 2. и 3. место дипломом (и 

књигом у складу с могућностима), њихове менторе похваљује, а 

остали учесници добијају захвалницу;  

На дипломи/похвалници/захвалници печат школе, потпис директора 

школе и лого школе и Читалића.  

ОПШТИНСКИ НИВО 

Општинска библиотека* награђује све учеснике дипломом и књигом, 

њихове менторе похваљује као и школске координаторе, а захваљује 

се сарадницима. 

* 

Уколико се 

не може 

остварити 

сарадња са 

општинском 

библиотеком

, 

општинском 

смотром 

кооординира 

школа 

https://citalici.wordpress.com/2015/12/28/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BA%D1%83-%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83-%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%88/


На дипломи дипломи/похвалници/захвалници печат библиотеке, 

потпис директора библиотеке и лого библиотеке и Читалића. 

РЕПУБЛИЧКИ НИВО 

Организатор награђује ученике који су освојили 1, 2. и 3. место у свим 

такмичарским и узрасним категоријама дипломом (и књигом у складу 

са својим могућностима) и захваљује се суорганизаторима, 

сарадницима и добротворима. 

На дипломи/захвалници Организатора у заглављу именовани 

званични организатори, лого Читалића као полазна основа за ликовно 

решење дипломе, печат школе-домаћина и потпис директора, печат 

библиотеке организатора и потпис директора, у подножју дипломе 

лого општине и др. суорганизатора. 

домаћин, а 

награде 

обезбеђују 

школе саме и 

заједнички 

се јавно 

додељују на 

општинској 

смотри, а с 

тим у складу 

се формирају 

и 

дипломе/захв

алнице. 

ЗБОРНИК УЧЕНИЧКИХ РАДОВА 

Школе обједињују своје активности промоцијом најбољих ученичких радова на сајту 

https://citalici.wordpress.com/ где се уз писмену сагласност аутора објављују најуспешнији 

ученички радови сваке школе учеснице, као и ранг-листе Читалића Кликераша и Читалића 

Креативаца, али и све активности у школи током трајања било ког дела програма „Читалићи 2016.“ 

Радови Креативаца године биће обједињени у тематском зборнику Српска народна књижевност 

кроз игру Читалића 2016. где ће се наћи и тестови и решења (специјални део садржаће најбоље 

дневничке записе, илустрације, активности... све што школе сматрају својим најбољим „излогом“ 

Читалића 2016) 

Чувар Читалачког ранца 

 

Чувар Читалачког ранца је школа домаћин Републичке смотре. 

Ранац преузима од актуелног домаћина, који у Читалачки ранац ставља неколико нових књига као 

симбол непрекинутог читалаштва и предаје директору школе домаћина за наредну Републичку 

смотру, који ранац чувају током наредне школексе године и на Реп. смотри поново га предају 

следећем пријављеном домаћину. 

Обавеза школе домаћина је да припреми рођенданску торту Читалића, а приликом предаје ранца 

актуелном Чувару, Организатор предаје Повељу као знак успешно реализованог домаћинства. 

 

 

 

Зборник радова Читалића 2015. „Чаробни врт Бранка Ћопића“: 

https://citalici.wordpress.com/2015/05/11/чаробни-врт-бранка-ћопића-зборник-чит/ 

Тестови за све разреде са решењем: 

https://citalici.wordpress.com/category/читалићи-2015/читалићи-кликераши-тест/ 

Ранг-листе – Републичка смотра читалаштва „Читалићи 2015.“ 

https://citalici.wordpress.com/где
https://citalici.wordpress.com/2015/05/11/чаробни-врт-бранка-ћопића-зборник-чит/
https://citalici.wordpress.com/category/читалићи-2015/читалићи-кликераши-тест/


https://citalici.wordpress.com/2015/04/18/резултати-читалића-2015/ 

Све о Читалићима 2015. 

https://citalici.wordpress.com/читалићи-2015/ 

Читалићи на Фејсбуку: 

- група: https://www.facebook.com/groups/414387278662772/ 

- страна: https://www.facebook.com/citalici 

Читалићи на Твитеру: 

https://twitter.com/citalici 

Интернет место Програма „Читалићи“ 
http://citalici.wordpress.com/ 

 

Координатор Ауторског тима: 

Маја Радоман Цветићанин, проф. српског језика и књижевности 

тел. 062 268 463, 060 0268 466 

majaradoman.cvet@gmail.com 

ДОБРО ДОШЛИ У ПОРОДИЦУ 

ЧИТАЛИЋА! 

 

https://citalici.wordpress.com/2015/04/18/резултати-читалића-2015/
https://citalici.wordpress.com/читалићи-2015/
https://www.facebook.com/groups/414387278662772/
https://www.facebook.com/citalici
https://twitter.com/citalici
http://citalici.wordpress.com/
mailto:majaradoman.cvet@gmail.com


 

 


