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Поштовани,  

Пројекат Читалићи зачео се у души неколицине ентузијаста просветних радника, а развија се 

сугестијама и искуством великог броја  учитеља, наставника, библиотекара, писаца... Заједничко 

великој породици Читалића јесте борба за функционалну писменост: прочитати – разумети – 

надградити - изразити. 

Сва истраживања показују да деца све мање читају, на тестовима показују лоше резултате из 

области разумевања текста и вештине читања, а и реалност потврђује да нам је фонд речи младих све 

сиромашнији, упућен на жаргонизме и туђице. Све теже разумеју оно што читају, а скоро несавладив 

проблем је за многе изражавање сопственог мишљења на адекватан начин. 

Аутори пројекта Читалићи решења за многе проблеме  учења и истраживања виде у развијању  

вештина Читања и разумевања прочитаног и Писменог изражавања. Сматрамо да тајна освајања 

читалачке, медијске, информационе писмености лежи у враћању деце књизи.  

Програм развијања вештина Читање и разумевање прочитаног и Писано изражавање ,,Читалићи” 

реализује се као: 

 Међушколски образовно-васпитни пројекат ,,Читалићи” 

 Такмичење ,,Читалићи кликераши” (Календар МПНТР Србије - републички ниво последњи) 

 Смотра читалаштва ,,Читалићи” (Календар МПНТР Србије - (међународни ниво последњи) 

 Конференција  

У школској 2016/2017. нашем програму придружило се око 6000 основаца из 68 основних и 2 

средње школе у Србији и 10 школа Републике Српске, али и из 3 школе српске дијаспоре - Немачка, 

Француска, Холандија.  

Сарадња 

Читалићи почињу као школски пројекат и чак и због тога што нуде много активности и 

такмичарских категорија, не бисмо били интереснатни да у свакој нашој школи нема по једне креативне 

породице колега и ученика. Ове наше малене породице срце су и душа наше приче. Свака је посебна и 

оригинална, а опет, сви заједно гајимо и међу колегама, и међу децом, једино правило Читалића – 

сарадња пре надметања! 

Библиотеке  

И не сарађују само колеге унутар школских тимова! Да би се Читалићи реализовали и постигли 

зацртане циљеве неопходна је сарадња и са родитељима, и са локалном заједницом,  а пре свега са 

институцијама културе, најпре са општинским библиотекама. Без њихове помоћи, реализација 

Читалића је могућа, али немерљиво тежа. Сви који у нашој причи препознају своју - добродошли су, 

јер не постоје две приче, већ само једна - мисија враћања деце књигама!  

Издавачи 

Док директори школа поправе све кровове и мокре чворове, редовно недостаје новац за школску 

библиотеку и обнављање библиотечког фонда. И сликовнице су луксуз. А деца долазе у библиотеку! И 
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има ли ишта суморније од библиотекара који детету нема шта да понуди а да није разлистано, 

прашњаво, много пута прелепљено? 

Наша акција не би била ни приближно тако успешна да немамо подршку издавачких кућа. Сваке 

године позивамо да даривањем књига из своје издавачке делатности удахну живот нашим школским 

библиотекама. Разумемо реалност пословања, па је оно што смо у могућности да понудимо у знак 

захвалности за дарове – лого издавача на нашем сајту током целе године, сарадња са школама у у виду 

продајних изложби, рекламирање кроз ФБ турнир Читалића и Гласачки дан. 

Песници 

Нема детета које се не радује доласку песника у своју школу. Са усхићењем ишчекују сусрет, 

зпиткују, траже потпис, фотографишу се. Школе у градским срединама, поготово великим, овакве 

сусрете редовно приређују и радују своје малишане. Међутим, има и удаљених, поготово патуљaстих 

сеоских школа, којима је долазак песника не само школска радост, већ догађај за целу заједницу. Књиге 

које песници тада поклоне школе, нису само још неколико свезака на полицама, већ право благо мале 

школске библиотеке. 

Пожелели смо да сву децу учинимо равноправном и свима омогућимо контакт са песницима не 

само из њихових средина. Песници се радо одазивају нашем позиву и поклањају своје књиге малим 

Читалићима. Свим кооординаторима школских тимова доступан је контакт са песницима 

добротворима, тако да могу да обрадују своје Читалиће дружењем са одабраним песником 

добортоворoм током целе школске године. 

Сви добротвори добијају простор на нашој интернет адреси и захвалнице (електронске, ако не 

буде могућности за папирне). 

Добротвори 

Круна бројних целогодишњих активности Читалића јесте Међународна смотра 

читалаштва,  која се сваке године реализује у другом месту Србије уз помоћ локалне самоуправе и 

велики ентузијазам свих учесника. Сваке године број Читалића је све већи на срећу организатора, али и 

уз зебњу домаћина да неће успети да угосте све приспеле малишане. Због тога нам је потребна помоћ 

добротвора.  

Ауторски тим би кроз овај Пројекат вашој компанији пружио видљивост у виду 

друштвено/образовно/одговорног пословања и дао позитивне референце.  

Надамо се да ћете препознати значај овог пројекта, придружити нам се у овом подухвату и помоћи 

својим добротворством. 

Контакт особа: 

Маја Радоман Цетићанин, ауторка пројекта, citalici.pisalici@gmail.com, +381 62 268463 
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