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Предлози за гласање 

 

Драги Читалићи, књиге смо поделили у 4 категорије да бисте се лакше сналазили приликом 

одабира књиге за читање, али то никако не значи да да морате гласати само за књиге која вам 

припадају по узрасту. Свој глас дајете књизи која вам се највише допала и само је то 

важно! 

 

Гласови Читалића–просветних радника евидентираће се посебно! Гласа се на Гласачки дан у 

школској библиотеци. Гласачки дан – Светски дан књиге и ауторских права, 23. април 2017. 

 

Наслови књига наведени по по азбучном реду. Издавачи добротвори  припремили специјални 

попуст за школе Читалића. 

 

 

Предшколци 

Град, Рози Хејвуд, „Propolis books” 

Денис, пас који плеше, Јана Јанковић, „Пчелица” 

Златне бајке, Шарл Перо, „Bookland” 

Змајева ризница, Јован јовановић Змај, „Лагуна” 

Изокренута прича, Бранко Ћопић, „Завод за уџбенике“ 

Компјутери и програмирање за децу, Емили Барден, „Креативни центар” 

Лафонтенове басне, „Bookland” 

Магични ковчег бајки, 14 аутора, „Propolis books” 

Мравац Мрав, Јелица Грегановић, „Лагуна” 

Нађа и вук у епизоди навијачи, Николета Новак, „Пчелица” 

Намејани свет, Мирослав Антић, „Лагуна” 

Пепељуга и друге бајке, „Bookland” 

Приче из шуме, Николета Новак, „Пчелица” 

Тату и Пату у вртићу, Аино Хавукаинен и Сами Тоивонен, „Propolis books” 

Тачно отприлике, Александра Урошевић, „Лагуна” 

Цар Душан Силни, Јована Кулаузов Реба, „Klett” 
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Млађи основци 

Авантуре Краљевића Марка, Бранко Стевановић, „Лагуна” 

Бате ће се жени, Власта Ценић 

Деда у бекству, Дејвид Валијамс, „Propolis books” 

Заувек ђаци, цветник  учитеља песника за децу и младе, група аутора, „Троречје”   

И дечаци плачу, Славка Петковић Грујичић, „Bookland” 

Кад сам био мали, Славица Милошевић, „Лагуна” 

Кога се тиче како живе приче, Дејан Алексић, „Креативни центар” 

Краљица Марија Карађорђевић, Јована Кулаузов Реба, „Klett” 

Леонардова палета, Џери Бејли и Карен Фостер, „Propolis books” 

На крилима маште, Меланија Римар, „Bookland” 

На леђина слона – Путописне приче са свих страна света, Мила Старчевић, 

„Пчелица” 

Овчарско-кабларска бајка, Раша Попов ,„Пчелица” 

Причинило се у Причину, Ранко Павловић, „Bookland” 

Протрчи испод дуге, Љубица Сикимић, „Bookland” 

Сваког петка, уторком у среду, Пеђа Трајковић, „Змајеве дечје игре” 

Седмо краљевство, Гордана Тимотијевић, „Завод за уџбенике и наставна средства” 

Срећан рођендан, Камелија, Фердинандо Албертаци,„Propolis books” 

Стилске игре 2, Симеон Маринковић, „Креативни центар” 

Триста славујевих песама, Радомир Путниковић, „Креативни центар” 

Чини ми се вековима, Љубивоје Ршумовић, „Завод за уџбенике“ 

Чувари круне цара Душана, Бранко Милорадовић,„Пчелица” 

Чучук Стана девојка са сто мегдана,  Слободан Станишић, „Пчелица” 

Шта ако, Виолета Јовић, „Медивест” 
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Старији основци 

Атила Бич Божји, поход на Рим, Бојан Хоџић Косорић, „Пчелица” 

Дванаесто море, Игор Коларов, „Завод за уџбенике и наставна средства” 

Желим, Градимир Стојковић, „Лагуна” 

Златна долина, Мајкл Морпурго, „Propolis books” 

Ја те волим, а ти како хоћеш, Милутин Ђуричковић, „Bookland” 

Лет лионског икара, Душан Поп Ђурђев, „Змајеве дечје игре” 

Лето када сам научила да летим, Јасминка Петровић, „Креативни центар” 

Лудвиг ван Моцарт, Весна Алексић ,„Пчелица” 

Мемоари једног гимназијалца, Милован Вржина, „Bookland” 

Михајло Пупин, Јована Кулаузов Реба, „Klett” 

На брегу кућа мала, Градимир Стојковић, „Лагуна” 

Назови Месец, Сели Гарднер, „Propolis books” 

Нежне године, Јовица Ђурђић, „Bookland” 

Нежне године, Јовица Ђурђић, „Bookland” 

Никола Тесла, Никола Томашевић, „Пчелица” 

Олимпијски сан, Никола Томашевић, „Пчелица” 

Принц Растко, Милован Витезовић „Завод за уџбенике“ 

Сара и заборављени трг, Зоран Пеневски, „Лагуна”  

Ћерка чаробница, Дорота Тераковска, „Propolis books” 

Ципела на крају света, Дејан Алексић, „Креативни ценатр” 
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Средњошколци 

 

Бајка над бајкама, Ненад Гајић, „Лагуна” 

Волим те Сандра, ако није проблем, Зоран Божовић „Завод за уџбенике“ 

Зовем се Алиса, ја сам наркоманка, Ивона Бжезинова, „Пчелица” 

Иван, један једини, Кетрин Еплгејт, „Propolis books” 

Караван чудеса, Урош Петровић, „Лагуна” 

Кристијана Ф. Мој други живот, Кристијана В. Фелшеринов са Соњом Вуковић, 

„Пчелица” 

Ми деца са станице Зоо, Кристијана Ф,„Пчелица” 

Ми остали само живимо овде, Патрик Нес, „Креативни центар” 

Мудре мисли знаменитих Срба, Милутин Тасић, „Bookland” 

Негде другде, далеко од свега, Урсула К. ле Гвин, „Propolis books” 

Нема књига, Виолета Јовић, „Медивест” 

Орлови поново лете, група аутора, „Лагуна” 

Ризнице народних веровања и обичаја у Срба, Милутин Ђуричковић, „Bookland” 

Сузе Светог Николе, Бранислав Јанковић, „Лагуна” 

Тамо где анђели падају, Дорота Тераковска,  „Propolis books” 

Тесла од Смиљана до вечности, Милутин Тасић, „Bookland” 

Уметност невиђено ниских очекивања, Оса Аспћерн, „Креативни центар” 

 

Напомена: Укључите се и у Фб-турнир Читалића ,,Изађи ми на црту!'' и побољшајте шансе да 

ваша изабрана књига буде најгласанија. 
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