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На пснпву предлпга аутпра, директпр библиптеке „Вук Карачић” Алексинац, дана 10.7.2017. 
гпдине, дпнпси 

 
П Р А В И Л Н И К 
„Ч И Т А Л И Ћ А” 

 
Предмет Правилника 

Члан 1. 
Овим Правилникпм утврђују се циљеви и задаци Прпграма негпваоа и развијаоа вештина 
Читаое и разумеваое прпчитанпг и Писменп изражаваое „Читалићи” ( у даљем тексту 
Прпграма), пблици реализације, актери реализације и пднпси међу оима, нашин реализације, 
права и пбавезе ушесника. 
Термини изражени у пвпм правилнику у граматишкпм мущкпм рпду ппдразумевају прирпдни 
мущки и женски рпд лица на кпје се пднпсе. 
Ппд терминпм наставник мисли се на ушитеља, наставника/прпфеспра предметне или разредне 
наставе. 

Циљеви Прпграма 
Члан 2. 

Циљеви Прпграма „Читалића” су: 
 развијаое и негпваое вещтина Читаое и разумеваое прпшитанпг и Писменп изражаваое; 
 развијаое и негпваое љубави према коизи и шиталащтву; 
 стицаое и развијаое фунцкципналних знаоа и вещтина – критишкп шитаое и креативнп 

мищљеое; 
 стицаое и развијаое медијске писменпсти; 
 негпваое љубави према српскпј културнпј бащтини; 
 негпваое српскпг ћирилишнпг писма; 
 развијаое радипнишарскпг рада, истраживашкпг духа и сарадое међу ушеницима и 

наставницима; 
 истицаое знашаја щкплске библиптеке у васпитнп-пбразпвнпм прпцесу и живпту щкпле; 
 негпваое сараднищтва међу свим актерима културнпг живпта уже и щире заједнице – 

щкпле, библиптеке, издавашке куће, удружеоа...; 
 пбнављаое забправљенпг манира дпбрптвпрства (ппзиваое издавашких кућа на 

дпнатпрствп); 
 рад на видљивпсти негпваоем ппзитивнпг пднпса према свим ушесницима прпјекта (јавнп 

награђиваое, ппхваљиваое, захваљиваое).  
 

Исхпди Прпграма 
Члан 3. 

Исхпди Прпграма су: 
 ушеници стишу навику впђеоа шиталашкпг дневника и разумеју пптребу за шитаоем „с 

плпвкпм у руци”; 
 ушеници ппвећавају вещтину упшаваоа кљушних реши у тексту и разликпваое битнп пд 

небитнпг (развијаое критишкпг шитаоа и  мищљеоа у функцији ушеоа); 
 ушеници вежбају вещтину тражеоа инфпрмација уз развијаое медијске писменпсти; 
 ушеници уппзнају културну бащтину свпг завишаја и нарпда; 
 ушеници истражују задатке у пквиру заједнишке теме и сви щкплски материјали прпмпвищу 

се на щкплским сајтпвима или блпгвима щкплских тимпва; 
 ппвећанп кприщћеое библиптешкпг фпнда щкплске библиптеке; 
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 интензивнија сарадоа наставника и щкплскпг библиптекара, кап и библиптекара щкплске 
и нарпдне библиптеке; 

 пстварена међупредметна сарадоа (ликпвнп, српски, енглески, инфпрматика, истприја, 
гепграфија...); 

 прпмпвисана щкплска библиптека кап ппкреташ мнпгих активнпсти щкплскпг живпта; 
 пстварена сарадоа са щкплама српскпг језика у дијасппри; 
 укљушени представници свих циклуса у пбраз. систему Србије (предщкплци, пснпнвци, 

средопщкплци, студенти). 
 

Начин реализације Прпграма 
Члан 4. 

Прпграм се реализује кап: 
 Међущкплски пбразпвнп-васпитни прпјекат „Читалићи”; 
 Републишкп такмишеое „Читалићи кликеращи”; 
 Међунарпдна смптра шиталащтва „Читалићи”” 
 Облик струшнпг усаврщаваоа за наставнике (кпнференција, фпрум, трибина и сл). 

 
Пријављиваое шкпла 

Члан 5. 
Шкпла мпже да ушествује у Прпграму „Читалићи” самп акп га је кап прпјекат и/или такмишеое 
и/или смптру планирала Гпдищоим планпм рада щкпле. 
Шкплу пријављује директпр најкасније дп 1. пктпбра пппуоаваоем Пријавнпг фпрмулара 
дпступнпг на сајту Читалићи пд 15. јула за наредну щкплску гпдину. 
Ппсле рпка за пријављиваое, щкпла мпже ушествпвати кап придружени ушесник у сарадои са 
пријављенпм щкплпм (щкпла ментпр). 
 

Организатпр Прпграма 
Члан 6. 

Прпграм „Читалићи” аутпрска је свпјина Маје Радпман Цветићанин, прпф. српскпг језика из 
Алексинца, кпја задржава сва аутпрска права и ниједна пдлука у вези пвпг прпграма у целини и 
делпвима не мпже бити дпнесена без оене писмене сагласнпсти. 
Организатпр прпграма „Читалићи” јесте Библиптека „Вук Карачић” Алексинац (у даљем тексту 
Организатпр) са кпјпм аутпр сваке гпдине дефинище услпве сарадое и пптписује најкасније дп 15. 
јула за наредну щкплску гпдину. 
Супрганизатпр мпже да буде једна пд щкпла ушесница Прпграма, кпја се за дпмаћинствп 
пријављује аутпру дп 1. јула за наредну щкплску гпдину. Аутпр и прганизатпр пптврђују дпгпвпр са 
щкплпм пптписиваоем угпвпра, накпн шега щкпла дпбија статус супрганизатпра и титулу „Чувар 
Читалашкпг ранца”. 
 

Аутпрски тим 
Члан 7. 

Аутпр Прпграма предлаже Организатпру шланпве Аутпрскпг тима најкасније дп 15. јула за наредну 
щкплску гпдину уз наппмену п задужеоима и оихпву писмену сагласнпст, накпн шега Организатпр 
пптврђује именпваое Аутпрскпг тима пбјављиваоем на интернет ппрталу Прпграма 
(https://citalici.wordpress.com/) и свпм сајту. 
Аутпрски тим пбавезнп шине – сарадник аутпра, представник Организатпра, представник щкпле 
дпмаћина, кппрдинатпри земаља ушесница и кппрдинатпр за дијасппру. Остале шланпве Аутпрскпг 
тима предлаже аутпр уз наппмену п ппјединашним задужеоима.  

https://citalici.wordpress.com/
https://citalici.wordpress.com/
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Члан 8. 

Аутпрски тим: 
- израђује Прпјектни план „Читалића” са јаснп разрађеним прпјектним активнпстима; 
- псмищљава изглед Пријаве за щкпле и наставнике, кап и Сагласнпст за ушенике и диплпме, 
ппхвалнице, захвалнице за све нивпе реализаицје Прпграма; 
- израђује Прпграм и прпппзиције републишкпг такмишеоа „Читалићи кликеращи” кап и прпграм и 
прпппзиције Међунарпдне смптре шиталащтва „Читалићи”; 
- сарађује са пкружним и ппщтинским кппрдинатприума, библиптекама, издавашима и др. 
сарадницима; 
- ппмаже у изради тестпва и врщи пдабир најбпљих радпва пристиглих на кпнкурс Смптре; 
- ушествује у прганизацији заврщнице прпјекта и истпвременп у припремама Републишкпг 
такмишеоа, Међунарпдне смптре, пблика струшнпг усаврщаваоа наставника. 

 
Окружни кппрдинатпри 

Члан 9.  
Аутпр Прпграма предлаже Организатпру пкружне кппрдинатпре уз оихпву сагласнпст, а 
Организатпр пптврђује предлпг најкасније дп 1. септембра.  
Окружни кппрдинатпри  дужни су да благпвременп пбавещтавају ппщтинске кппрдинатпре п свим 
активнпстима Прпграма и да ппвратну инфпрмацију прпследе Аутпрскпм тиму на нашин на кпји их 
Аутпрски тим упути. 

 
Ппдршка Прпграму 

Члан 10. 
Прпграм ппдразумева сарадоу на свим нивпима (щкплски, ппщтински, пкружни, републишки, 
међудржавни) тј. негује међупредметну сарадоу, сарадоу щкпле са библиптекпм и/или 
културним центрпм и /или коижевним клубпм, издавашима, писцима и сл. 
 

Захвалнице 
Члан 11. 

Захвалнице за сарадоу пстварену на нивпу шитавпг Прпграма (државнпм и/или међудржавнпм) 
захваљује Организатпр дпдељиваоем диплпма дпбрптвприма на заврщнпј манифестацији и тп: 

- Дпбрптвпри Читалића;  
- Ппшасни Читалићи; 
- Нпсипци Раскпвника, плакете за најбпљи издавашки ппдухват. 

Сарадоу на пкружнпм нивпу иницира пкружни кппрдинатпр и укпликп се пна реализује у 
пквирима пкружнпг нивпа, щкпла-дпмаћин пкружнпг нивпа реализације Прпграма захваљује 
сарадницима диплпмпм на заврщнпј пкружнпј смптри. О сарадои на нивпу шитавпг Прпграма 
извещтава Аутпрски тим на ппрталу Прпграма. 
Прирпдни сарадник щкпле на ппштинскпм нивпу јесте ппщтинска библиптека, културни центар, 
коижевни клуб, писци и други ппсленици културе. За ппдрщку на ппщтинскпм нивпу щкпла-
дпмаћин ппщтинскпг нивпа реализације Прпграма захваљује сарадницима диплпмпм на заврщнпј 
ппщтинскпј смптри. 
Сарадоа са актерима културнпг и јавнпг живпта ван шкпле, мпра бити јавнп пбјављена на 
интернет ппрталу щкпле. Укпликп се ради п сарадои на нивпу ппщтине или пкруга, п сарадои се 
извещтава на интернет ппрталу щкпле-дпмаћина ппщтинскпг, пднпснп пкружнпг нивпа 
реализације Прпграма. 
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Библиптека 
Члан 12. 

Опщтинска библиптека ппдржава щкпле ушеснице Прпграма на ппщтинскпм нивпу, псим акп са 
Организатпрпм није ппстигнут другашији дпгпвпр. 
Библиптеке пмпгућавају међубиблиптешку ппзајмицу са щкплским библиптекама у свпјпј 
ппщтини,  сарађују са ппщтинским кппрдинатпрпм, ушествују у щкплскпм такмишеоу и смптри кап 
кпнтрплпри. 
Библиптеке мпгу да ппдрже реализацију на ппщтинскпм нивпу пбезбеђиваоем награда и 
диплпма за најбпље ушеснике ппщтинскпг нивпа реализације Прпграма. 
 

Издавачи 
Члан 13. 

Дариваоем  коига  из свпје издавашке делатнпсти, издаваш  стише  правп  да  кандидује  пп  3  
наслпва  у  4 категприје – Предщкплци, Млађи пснпвци, Старији пснпвци и Средопщкплци, кпји ће 
се наћи на јединственпј гласашкпј листи, кпја се пбјављује на сајту Читалића и даље је деп 
активнпсти Прпграма.  
Коиге кпје дарују издаваши кпристе се кап награде за најбпље щтандпве на заврщнпј 
манифестацији. 
Организатпр дпдељује ппвељу Раскпвник за издавашки ппдухват кпји пп пцени гласпва Читалића 
пткљушава шудесне светпве дешје мащте. 
 

Шкплски тим 
Члан 14. 

Шкплски тим: 
- реализује прпјекат у щкпли; 
- реализује щкплскп такмишеое; 
- реализује щкплску смптру. 
Кппрдинатпр шкплскпг тима: 
- пбавещтава струшна већа п прпграму, свим оегпвим видпвима и пд пријављених наставника 
фпрмира Шкплски тим најкасније дп 25. августа за наредну щкплску гпдину; 
- прилагпђава ппщти Прпјектни план услпвима щкпле; 
- кппрдинира радпм щкплскпг прпјектнпг тима и прганизује прпјектне активнпсти у щкпли 

(радипнице, щкплскп такмишеое, смптра...); 
- региструје се на ппрталу Прпграма према упутству Аутпрскпг тима дпбијеним ппсле 

пријављиваоа Шкпле и у складу са тим ппступа даље у размени инфпрмација између Аутпрскпг 
и Шкплскпг тима; 

- прганизује са тимпм и струшнпм службпм щкплски нивп такмишеоа и щкплски нивп смптре; 
- сарађује са ппщтинским и пкружним кппрдинатпрпм, пбавещтава редпвнп п активнпстима свпг 
щкпл. тима; 
- дпставља материјал п щкплским активнпстима веб-пператеру щкплскпг сајта и прпслеђује линк 
ппщтинскпм пднпснп пкружнпм кппрдинатпру;  
- пбезбеђује захвалнице за све ушеснике щкплскпг прпјекта (шланпвима щкплскпг тима уписује брпј 
сати интернпг СУ на захвалницу или Извещтај п реализацији прпјекта у щкпли кпји дпставља шлану 
ПК задуженпм за праћеое СУ); 
- прганизује заврщну Смптру у щкпли уз предлпг за ушествпваое на ппщтинскпј Смптри дешјих 
радпва; 
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- пбезбеђује у сарадои са директпрпм щкпле и/или директпрпм ппщтинске нарпдне библиптеке 
и/или дпнатприма награде у виду коига за најуспщеније ушеснике прпјекта, тј. прпвнаграђене у 
щкпли – дневник, тест. 
- сарађују са пдељеоима ппщтинске нарпдне библиптеке ради евентуалне ппзајмице пптребних 
коига, кап и у прганизацији ппщтинске заврщне смптре и п заједнишким активнпстима пбавещтава 
ппщтинскпг пднпснп пкружнпг кппрдинатпра; 
- ушествује у прганизацији ппщтинскпг такмишеоа и ппщтинске заврщне смптре; 
- прпмпвище Прпјекат и сарађује са дпнатприма у лпкалнпј средини и за пптребе свпје щкпле. 
Сарадник кппрдинатпра шкплскпг тима 
Шкпла мпже имати једнпг или два сарадника кппрдинатпра щкплскпг тима сразмернп брпју и 
структури ушесника (вище пд 100 ушесника – 1 сарадника, вище пд 300 ушесника – 2 сарадника). 
Сарадник ппмаже кппрдинатпру у свим активнпстима. 
Техничка ппдршка шкплскпм тиму 
Члан щкплскпг тима задужен за технишку ппдрщку ппмаже кппрдинатпру щкплскпг тима у 
ппстављаоу ппдатака на пдређену щкплску или наменски регистрпвану интернет платфпрму, кап 
и у размени инфпрмација са ппщтинским/пкружним/аутпрским тимпм. 
Члан шкплскпг тима је наставник заинтереспван за ушествпваое у прпграму кпји се пријављује 
кппрдинатпру щкплскпг тима дп 1. пктпбра за текућу щкплску гпдину пптписиваоем Пријаве, кпју 
псмищљава Аутпрски тим и дпставља кппрдинатпру щкплскпг тима најкасније дп 15. септембра. 
Чланпви щкплскпг тима реализују и следеће активнпсти: 
- ушествују у прилагпђаваоу ппщтег прпјектнпг плана пптребама и услпвима щкпле 
(прилагпђаваое ппдтема, прганизпваое рада и сл); 
- фпрмирају тест за щкплски нивп такмишеоа и ушествују у реализацији щкпскпг нивпа такмишеоа/ 
смптре; 
- активнп ушествују у реализацији Прпграма писаоем питаоа за тестпве, за пстале нивпе 
такмишеоа, ушествују у кпмисијама, уређују щкплски щтанд... 
- прпјектне активнпсти реализују у пквиру свпјих шаспва дпдатне наставе или слпбпдних 
активнпсти; 
- мптивищу ушенике за ушествпваое у прпјекту и/или на такмишеоу и/или на смптри; 
- активнп ушествују у свим прпјектним активнпстима кап нпсипци активнпсти, сарадници или 
дискутанти; 
- ушествују у кпмисијама за вреднпваое дешјих радпва и ппстигнућа; 
- припремају щтанд и јавни наступ за ппщтинску /реп. смптру; 
- сугерищу аутпрскпм тиму прпмене у циљу ппбпщљаваоа прпграма; 
- прпмпвищу прпјекат. 
Сарадници шкплскпг тима 
Наставници кпји активнп не ушествују у раду щкплскпг тима, али ппдржавају реализацију 
прпграма, заинтереспваним ушеницима благпвременп дају пптребне инфпрмације п прпграмским 
активнпстима. 
 

Међушкплски пбразпвнп-васпитни прпјекат „Читалићи” 
Члан 15. 

Аутпрски тим сваке гпдине најкасније дп 15. јула пбјављује Прпјектни план „Читалића” за наредну 
щкплску гпдину са јаснп дефинисанпм темпм, предлпженим активнпстима, временскпм 
динамикпм, предлпгпм пптврде/диплпме, предлпгпм бпдпваоа интернпг СУ. 

 
 

Пријављиваое шкпле  
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Члан 16. 
Шкпла мпже да ушествује у Међущкплскпм пбразпвнп-васпитнпм прпјекту „Читалићи” самп акп га 
је планирала Гпдищоим планпм рада щкпле. 
Шкплу пријављује директпр најкасније дп 1. пктпбра пппуоаваоем Пријавнпг фпрмулара 
дпступнпг на сајту Читалићи пд 15. јула за наредну щкплску гпдину. 
Ппсле рпка за пријављиваое, щкпла мпже ушествпвати кап придружени ушесник у сарадои са 
пријављенпм щкплпм (щкпла ментпр). 
 

Интернп стручнп усавршаваое 
Члан 17. 

Чланпви щкплскпг тима за свпје активнпсти у прпјекту пстварују бпдпве за интернп струшнп 
усаврщаваое у складу са Правилникпм п струшнпм усаврщаваоу у устанпви кпји је у оегпвпј 
щкпли усвпјен или према предлпгу у Члану 18. пвпг правилника. 
Кппрдинатпр щкплскпг тима на крају реализације Прпјекта у щкпли, у захвалници щкпле за 
ушествпваое у прпјекту, наставнику уписује брпј пстварених сати интернпг усаврщаваоа. 
 

Такмичеое „Читалићи-кликераши” 
Члан 18. 

Такмишеое „Читалижи кликеращи” јесте ваннаставна активнпст кпја се прганизује у циљу 
вреднпваоа и рангираоа сппспбнпсти ушеника из Српскпг језика и коижевнпсти у пвладанпсти 
вещтинама Читаое и разумеваое прпчитанпг и Писменп изражаваое. 
Осим такмишарскпг, пвп тестираое има и истраживашки карактер у пднпсу на испитиваое 
развијенпсти наведених вещтина. 
Републишкп такмишеое „Читалићи кликеращи” прганизује се истпвременп кад и Републишка 
смптра шиталащтва „Читалићи” 

 
Пријављиваое шкпле  

Члан 19. 
Шкпла мпже да ушествује у Такмишеоу „Читалићи кликеращи” самп акп га је планирала 
Гпдищоим планпм рада щкпле. 
Шкплу пријављује директпр најкасније дп 1. пктпбра пппуоаваоем Пријавнпг фпрмулара 
дпступнпг на сајту Читалићи пд 15. јула за наредну щкплску гпдину. 
Ппсле рпка за пријављиваое, щкпла мпже ушествпвати кап придружени ушесник у сарадои са 
пријављенпм щкплпм (щкпла ментпр). 

 
Циљна група 

Члан 20. 
У такмишеоу мпгу ушествпвати ушеници пд 1. дп 8. разреда пснпвних щкпла у Србији. 

 
Нивпи такмичеоа 

Члан 21. 
Шкплскп такмичеое прганизује кппрдинатпр щкплскпг тима, струшни сарадници и директпр 
щкпле. За прганизацију такмишеоа пдгпвпран је директпр щкпле и щкплски кппрдинатпр. 
Општинскп такмичеое прганизује ппщтински кппрдинатпр и директпр щкпле-дпмаћина 
ппщтинскпг нивпа са сарадницима. За прганизацију такмишеоа пдгпвпран је директпр щкпле-
дпмаћина и ппщтински кппрдинатпр.  

https://citalici.wordpress.com/
https://citalici.wordpress.com/
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Окружнп такмичеое прганизује пкружни кппрдинатпр и директпр щкпле-дпмаћина пкружнпг 
нипва са сарадницима. За прганизацију такмишеоа пдгпвпран је директпр щкпле-дпмаћина и 
пкружни кппрдинатпр. 
Републичкп такмичеое прганизује щкпла-дпмаћин, Библиптека „Вук Карачић“, Алексинац и 
Министарствп прпсвете, науке и технплпщкпг развпја Србије. 
За прганизацију такмишеоа пдгпвпран је директпр щкпле-дпмаћина, директпр Библиптеке, 
кппрдинатпр Аутпрскпг тима и представник Министарства. 
 

Тестираое 
Члан 22. 

Ушеници раде тест кпји фпрмира кпмисија Организатпра (Аутпрски тим)  за ппщтински, пкружни и 
републишки нивп. Тест за щкплски нивп фпрмира кпмисија щкплскпг тима.  
Сваки тест садржи текст (или вище пдлпмака) из дела кпја нису предвиђена Наставним 
прпгрампм ни за један разред пд 1. дп 8. разреда. 
Критеријум за израду питаоа су Стандарди ппстигнућа за српски језик за  први циклус и за крај 
пснпвнпг пбразпваоа за пбласти Вештина читаоа и разумеваое прпчитанпг и Писменп 
изражаваое, кпје Организатпр пбјављује заједнп са материјалима најкасније дп 1. пктпбра. 
Тест за 1. разред садржи 3 питаоа, за 2. разред 6 питаоа и за ушенике пд 3. дп 8. разреда 9 
питаоа разлишите тежине (пснпвни, средои и напредни нивп). Сваки тест садржи и бпнус питаое 
кпје се пднпси на делп са Гласашкпг списка фпрмиранпг на пснпву предлпга издаваша, али накпн 
селекције и пптврђиваоа Аутпрскпг тима најкасније дп 1. пктпбра. 
Тест се ради два сата.  
Тестираое је анпнимнп, тј. ради се ппд щифрпм.  
 

Реализација тестираоа 
Члан 23. 

ШКОЛСКО:  
Обавезни нивп такмишеоа изузев када је брпј пријављених ушеника маои пд 5.  
Тест сашиоава щкплски тим, кпга шине пријављени наставници, библиптекар и струшна служба. 
Сарадоа са Организатпрпм пдвија се пп Упутству кпје Организатпр дпставља свакпм щкплскпм 
тиму накпн пријављиваоа. 
Именпвани щкплски кппрдинатпр у сарадои са струшним сарадницима щкпле фпрмира кпмисију 
за израду тестпва, кпмисију за умнпжаваое тестпва, кпмисије за дежурствп, кпмисију за 
щифрпваое и дещифрпваое, кпмисије за прегледаое тестпва и кпмисију за жалбе.  
Именпвана кпмисија припрема тест у складу са прпппзицијама Организатпра. 
Ушеници 1. и 2. разреда мпгу да пппуоавају тест графитнпм или хемијскпм плпвкпм щтампаним 
или писаним слпвима ћирилице, а ушеници псталих разреда самп хемијскпм плпвкпм писаним 
слпвима ћирилице.  
Тест се ради два сата.  
Тестираое је анпнимнп, тј. ради се ппд щифрпм.  
Рещеое тестпва се истише јавнп пдмах ппсле заврщенпг тестираоа.  
Ппсле реализације тестираоа и щифрираоа,  кпмисија за прегледаое преузима тестпве и 
приступа прегледаваоу, а прелиминарни резултати се ппд щифрама пбјављују на пгласнпј 
табли/сајту щкпле истпг дана а најкасније следећег дана. 
Кппрдинатпр щкплскпг тима пбавезан је да истпг дана Организатпру дпстави списак ушесника на 
нашин на кпји предвиди Организатпр, кап и тестпве за све разреде са рещеоима. 
Рпк за жалбе је 3 дана пд дана пбјављиваоа прелиминарних резултата ппсле шега резултати 
щкплскпг тестираоа ппстају кпнашни и јавни (укпликп щкпла има за тп писмену сагласнпст 
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рпдитеља/старатеља такмишара п шему впди рашуна сваки ментпр за свпје ушенике) и пбјављују се 
на пгласнпј табли/сајту щкпле.  
Шкпла је дужна да дпстави кпнашну ранг-листу прганизатпру нареднпг нивпа такмишеоа 
најкасније са данпм закљушиваоа исте, кап и да пптребне ппдатке унесе у предвиђену базу 
ппдатака Организатпра.   
ОПШТИНСКО:  
Организатпр пмпгућава щкпли-дпмаћину  ппщтинскпг такмишеоа преузимаое тестпва на дан 
такмишеоа, а щкпла је дужна да преузимаое реализује у присуству кпмисије за умнпжаваое 
тестпва кпју шине представник щкпле дпмаћина и најмаое два делегата из других щкпла и/или 
ппщтинске библиптеке. Свакп јавнп пбјављиваое тестпва пре Организатпра или билп каквп 
нарущаваое тајнпсти тестпва, дисквалификује све щкпле те ппщтине из даљег такмишеоа. 
Директпр щкпле-дпмаћина ппщтинскпг такмишеоа п ппщтински кппрдинатпр у сарадои са 
струшним сарадницима щкпле најкасније 5 дана пре тестираоа фпрмирају кпмисију за 
умнпжаваое тестпва, кпмисије за дежурствп, кпмисију за щифрпваое и дещифрпваое, кпмисије 
за прегледаое тестпва и кпмисију за жалбе.  
Представници ппщтинске нарпдне библиптеке су кпнтрплпри такмишеоа, а билп би ппжељнп да 
буду и шланпви кпмисија. 
Мпгуће је реализпвати ппщтинскп такмишеое у сппственпј щкпли уз дежурствп кпмисија из других 
щкпла-ушесница ппщтинскпг такмишеоа уз пбавезу да прегледаое буде централизпванп, тј. да у 
именпванпј щкпли-дпмаћину ппщтинскпг такмишеоа кпмисије прегледају све тестпве. 
Ушеници 1. и 2. разреда мпгу да пппуоавају тест графитнпм или хемијскпм плпвкпм щтампаним 
или писаним слпвима ћирилице, а ушеници псталих разреда самп хемијскпм плпвкпм писаним 
слпвима ћирилице. Тест се ради два сата. Тестираое је анпнимнп, тј. ради се ппд щифрпм. 
Рещеое тестпва се истише јавнп пдмах ппсле заврщенпг тестираоа. 
Ппсле реализације тестираоа и щифрираоа,  кпмисија за прегледаое преузима тестпве и 
приступа прегледаваоу, а прелиминарни резултати се ппд щифрама пбјављују на пгласнпј 
табли/сајту щкпле-дпмаћина ппщтинскпг такмишеоа истпг дана а најкасније нареднпг дана.  
Рпк за жалбе је 3 дана пд дана пбјављиваоа прелиминарних резултата ппсле шега резултати 
ппщтинскпг тестираоа ппстају кпнашни и јавни. Ранг-шисте са именима и брпјем бпдпва такмишара 
пбјављују се на пгласнпј табли/сајту щкпле дпмаћина ппщтинскпг нивпа (ментпри такмишара 
дужни су да пбавесте прганизатпра укпликп немају пптписану саглснпст рпдитеља п пбјављиваоу 
лишних ппдатака у сврху јавнпг пбјављиваоа ранг-листе). 
Шкпла-дпмаћин дужна је да дпстави кпнашну ранг-листу прганизатпру нареднпг нивпа такмишеоа 
најкасније са данпм пбјављиваоа исте, кап и да пптребне ппдатке унесе у предвиђену базу 
ппдатака Организатпра и да дпстави резултате кппрдинатприма щкплских тимпва щкпла 
ушесника.   
ОКРУЖНО (ГРАДСКО): 
Организатпр пмпгућава щкпли-дпмаћину  пкружнпг такмишеоа преузимаое тестпва на дан 
такмишеоа, а щкпла је дужна да преузимаое реализује у присуству кпмисије за умнпжаваое 
тестпва кпју шине представник щкпле дпмаћина и најмаое два делегата из других ппщтина. Свакп 
јавнп пбјављиваое тестпва пре Организатпра или билп каквп нарущаваое тајнпсти тестпва, 
дисквалификује све щкпле тпг пкруга из даљег такмишеоа. 
Директпр щкпле-дпмаћина пкружнпг такмишеоа и кппрдинатпр пкружнпг тима у сарадои са 
струшним сарадницима щкпле-дпмаћина најкасније 5 дана пре тестираоа фпрмирају кпмисију за 
умнпжаваое тестпва, кпмисије за дежурствп, кпмисију за щифрпваое и дещифрпваое, кпмисије 
за прегледаое тестпва и кпмисију за жалбе.  
Ушеници 1. и 2. разреда мпгу да пппуоавају тест графитнпм или хемијскпм плпвкпм щтампаним 
или писаним слпвима ћирилице, а ушеници псталих разреда самп хемијскпм плпвкпм писаним 
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слпвима ћирилице. Тест се ради два сата. Тестираое је анпнимнп, тј. ради се ппд щифрпм. 
Рещеое тестпва се истише јавнп пдмах ппсле заврщенпг тестираоа. 
Ппсле реализације тестираоа и щифрираоа,  кпмисија за прегледаое преузима тестпве и 
приступа прегледаваоу, а прелиминарни резултати се ппд щифрама пбјављују на пгласнпј 
табли/сајту щкпле-дпмаћина пкружнпг такмишеоа истпг дана а најкасније нареднпг дана.  
Рпк за жалбе је 3 дана пд дана пбјављиваоа прелиминарних резултата ппсле шега резултати 
ппщтинскпг тестираоа ппстају кпнашни и јавни. Ранг-шисте са именима и брпјем бпдпва такмишара 
пбјављују се на пгласнпј табли/сајту щкпле дпмаћина (ментпри такмишара дужни су да пбавесте 
прганизатпра укпликп немају пптписану саглснпст рпдитеља п пбјављиваоу лишних ппдатака у 
сврху јавнпг пбјављиваоа ранг-листе). 
Шкпла-дпмаћин дужна је да дпстави кпнашну ранг-листу прганизатпру нареднпг нивпа такмишеоа 
најкасније са данпм пбјављиваоа исте, кап и да пптребне ппдатке унесе у предвиђену базу 
ппдатака Организатпра и дпстави резултате кппрдинатприма ппщтинским тимпва ушесника.   
РЕПУБЛИЧКО: 
Организатпр утврђује ранг-листу најуспещнијих такмишара на пкружнпм такмишеоу и пбјављује 
јединствену ранг-листу такмишара кпји се ппзивају на републишкп такмишеое најкасније петнаест 
дана ппсле пбјављиваоа резултата пкружнпг такмишеоа. 
Кппрдинатпр щкпле-дпмаћина такмишеоа у сарадои са директпрпм щкпле дпмаћина и струшним 
сарадницима фпрмира кпмисију за умнпжаваое тестпва, кпмисије за дежурствп, кпмисију за 
щифрпваое и дещифрпваое, кпмисије за прегледаое тестпва и кпмисију за жалбе најмаое 5 
дана пре такмишеоа. Кпнтрплпр такмишеоа је представник щкплске управе кпјпј припада щкпла-
дпмаћин републишкпг такмишеоа. 
Аутпрски тим дпставља щкпли-дпмаћину тестпве најкасније на сам дан такмишеоа пбезбеђујући 
тајнпст тестпва. 
Ушеници 1. и 2. разреда мпгу да пппуоавају тест графитнпм или хемијскпм плпвкпм щтампаним 
или писаним слпвима ћирилице, а ушеници псталих разреда самп хемијскпм плпвкпм писаним 
слпвима ћирилице. Тест се ради два сата. Тестираое је анпнимнп, тј. ради се ппд щифрпм. 
Рещеое тестпва се истише јавнп пдмах ппсле заврщенпг тестираоа. 
Ппсле реализације тестираоа и щифрираоа,  кпмисија за прегледаое преузима тестпве и 
приступа прегледаваоу, а прелиминарни резултати се ппд щифрама пбјављују на пгласнпј 
табли/сајту щкпле-дпмаћина истпг дана.  
Рпк за жалбе је 3 дана пд дана пбјављиваоа прелиминарних резултата ппсле шега резултати 
републишкпг тестираоа ппстају кпнашни и јавни. Ранг-шисте са именима и брпјем бпдпва 
такмишара пбјављују се на пгласнпј табли/сајту щкпле дпмаћина (укпликп щкпла-дпмаћин има за 
тп писмену сагласнпст рпдитеља/старатеља такмишара п шему впди рашуна сваки ментпр за свпје 
ушенике). 
Жалба се ппднпси писменп Организатпру, а кппрдинатпр щкпле дпмаћина је дужан да у рпку пд 
три дана ппщаље скениран тест електпрнски кппрдинатпру щкплскпг тима кпји ппднесе жалбу уз 
пбавещтеое п кпнашнпј пдлуци кпмисије за жалбу и пп пптреби прпмени прелиминарну листу, 
ппсле шега пна ппстаје кпнашна и јавна (ментпри такмишара дужни су да пбавесте прганизатпра 
укпликп немају пптписану саглснпст рпдитеља п пбјављиваоу лишних ппдатака у сврху јавнпг 
пбјављиваоа ранг-листе). 
 Ученик кпји пствари највећи брпј бпдпва на републичкпм такмичеоу заузима 1. местп укпликп 
је прешап праг пд 90% пд укупнпг брпја бпдпва на тесту. Укпликп вище ушеника има исти највећи 
брпј бпдпва,  сви деле 1. местп. Остали ушесници редпм имају ранг:  2. местп, 3. местп и ушещће. 
Ушеници са истим брпјем бпдпва „деле“ истп местп. 
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Прплазнпст 
Члан 24. 

Шкплскп: 
Ушеници са највећим брпјем бпдпва и тп највище 20% пд брпја ушесника щкплскпг такмишеоа 
пласира се на ппщтинскп такмишеое сразмернп брпју ушесника пп разредима. 
Ушеници се за сваки разред рангирају на пснпву ппстигнућа – 1. местп, 2. местп, 3. местп и ушещће. 
Ушеници кпји имају исти брпј бпдпва, „деле” истп местп.  
Општинскп: 
Ушеници кпји пствари највећи брпј бпдпва на ппщтинскпм такмишеоу пласирају се у наредни круг 
такмишеоа – на пкружнп такмишеое, укпликп пређу праг пд 60% пд укупнпг брпја бпдпва на тесту 
без пбзира на ранг.  
Ушеници се за сваки разред рангирају на пснпву ппстигнућа – 1. местп, 2. местп, 3. местп и ушещће. 
Ушеници кпји имају исти брпј бпдпва, „деле” истп местп.  
Организатпр задржава правп прпмене прага прплазнпсти. 
Окружнп: 
Ушеници кпји пстваре највећи брпј бпдпва на пкружнпм такмишеоу пласирају се у наредни круг 
такмишеоа – на републишкп такмишеое, укпликп пређу праг пд 80% пд укупнпг брпја бпдпва на 
тесту без пбзира на ранг.  
Ушеници се за сваки разред рангирају на пснпву ппстигнућа – 1. местп, 2. местп, 3. местп и ушещће. 
Ушеници кпји имају исти брпј бпдпва, „деле” истп местп.  
Организатпр задржава правп прпмене прага прплазнпсти. 
Директну прпхпднпст на пкружнп такмишеое имају ушеници кпји су у претхпднпј гпдини на 
републишкпм нивпу такмишеоа „Читалићи кликеращи” псвпјили 1, 2. или 3. местп. 
Остали ушесници републишкпг такмишеоа „Читалићи кликеращи” у претхпднпј щкплскпј гпдини,  
имају директну прпхпднпст на ппщтински нивп у текућпј щкплскпј гпдини. 
 

Награђиваое 
Члан 25. 

ШКОЛСКИ НИВО 
Шкпла награђује ушенике за ппстигнутп 1, 2. и 3. местп диплпмпм (и коигпм у складу с 
мпгућнпстима), оихпве ментпре ппхваљује, а пстали ушесници дпбијају ппхвалницу за 
ушествпваое, сарадницима захваљује.  
На диплпми/ппхвалници/захвалници пешат щкпле, пптпис директпра щкпле и лпгп щкпле и лпгп 
Читалића.  
Обавезна је прганизација јавне дпделе диплпма у присуству рпдитеља ушеника, свих ментпра и 
гпста песника (у складу са мпгућнпстима щкпле). 
ОПШТИНСКИ НИВО 
Шкпла-дпмаћин ппщтинскпг такмишеоа дпдељује захвалнице за ушествпваое свим щкплама. На 
захвалници пешат щкпле-дпмаћина, пптпис диреткпра щкпле, лпгп щкпле и лпгп Читалића. 
*Укпликп је мпгуће пстварити сарадоу са ппщтинскпм нарпднпм библиптекпм, дпдела признаоа 
на ппщтинскпм нипву мпже се реализпвати у библиптеци, такп щтп библиптека награђује 
најуспещније ушеснике ппщтинскпг такмишеоа диплпмпм (и коигпм акп је мпгуће), оихпве 
ментпре и щкплске кппрдинатпре ппхваљује, а захваљује се сарадницима на ппщтинскпм нипву 
(песници, издаваши и сл). 
На диплпми/ппхвалници/захвалници пешат щкпле-дпмаћина ппщтинскпг такмишеоа (и 
библиптеке), пптпис директпра щкпле (и директпра библиптеке) и лпгп щкпле (и библиптеке) и 
лпгп Читалића. 
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ОКРУЖНИ (ГРАДСКИ) НИВО  
Шкпла-дпмаћин пкружнпг такмишеоа дпдељује захвалнице за ушествпваое свим щкплама-
дпмаћинима ппщтинскпг такмишеоа. На захвалници пешат щкпле-дпмаћина, пптпис директпра 
щкпле, лпгп щкпле и лпгп Читалића. 
*Укпликп је мпгуће щкпла-дпмаћин дпдељује свим ушесницима ппхвалнице, а најуспещнијима 
диплпме са уписаним пствареним местпм. 
РЕПУБЛИЧКИ НИВО 
Организатпр награђује ушенике кпји су псвпјили 1, 2. и 3. местп у свим разредима диплпмпм (и 
коигпм у складу са свпјим мпгућнпстима) и захваљује се прганизатприма пкружнпг нивпа 
такмишеоа, сарадницима и дпбрптвприма. 
На диплпми/захвалници/ппхвалници у заглављу именпвани званишни прганизатпри, лпгп 
Читалића кап пплазна пснпва за ликпвнп рещеое диплпме, пешат щкпле дпмаћина са пптписпм 
директпра, пешат библиптеке прганизатпра са пптписпм директпра, у ппднпжју диплпме лпгп 
ппщтине дпмаћина и др. супрганизатпра. 
 

Међунарпдна смптра читалаштва „Читалићи” 
Члан 26. 

Међунарпдна смптра шиталащтва „Читалићи” јесте ваннаставна активнпст кпја се прганизује у 
циљу представљаоа, пднпснп вреднпваоа и рангираоа ушеника из Српскпг језика у вещтинама 
Читаое и разумеваое прпчитанпг и Писменп изражаваое. 

 
Пријављиваое шкпле  

Члан 27. 
Шкпла/предщкплска устанпва мпже да ушествује у Смптри шиталащтва „Читалићи” самп акп га је 
планирала Гпдищоим планпм рада щкпле/предщкплске устанпве. 
Шкплу/предщкплску устанпву пријављује директпр најкасније дп 1. пктпбра пппуоаваоем 
Пријавнпг фпрмулара дпступнпг на сајту Читалићи пд 15. јула за наредну щкплску гпдину. 
Ппсле рпка за пријављиваое, щкпла мпже ушествпвати кап придружени ушесник у сарадои са 
пријављенпм щкплпм (щкпла ментпр). 
 

Циљна група 
Члан 28. 

Ушесници смптре мпгу бити: 
 Предщкплци и ушеници пснпвних и средоих щкпла; 
 Ушеници српских щкпла у дијасппри; 
 Васпиташи, наставници, струшни сарадници, студенти србистике. 

 
Нивпи смптре 

Члан 29. 
Шкплски: 
Шкплску смптру прганизује кппрдинатпр щкплскпг тима са пријављеним наставницима, струшнпм 
службпм и директпрпм. 
За прганизацију смптре пдгпвпран је директпр щкпле, кппрдинатпр щкплскпг тима (именује га 
директпр щкпле приликпм пријављиваоа щкпле Организатпру) и шланпви щкплскпг тима. 
Републички: 
Републишку смптру прганизује Библиптека „Вук Карачић“ Алексинац, щкпла-дпмаћин,  
Министарствп прпсвете, науке и технплпщкпг развпја Србије. 

https://citalici.wordpress.com/
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За прганизацију такмишеоа пдгпвпран је директпр щкпле-дпмаћина, директпр Библиптеке, 
кппрдинатпр Аутпрскпг тима и представник Министарства. 
Међунарпдни: 
Међунарпдну смптру прганизује Библиптека „Вук Карачић“ Алексинац, щкпла-дпмаћин,  
Министарствп прпсвете, науке и технплпщкпг развпја Србије и међунарпдни партнери - Драгана 
Мијатпвић Јпванпвић, аутпр сајта „Слпвце” за ушеое српскпг језика у дијасппри, и Педагпщки 
републишки завпд Републике Српске. 
За прганизацију такмишеоа пдгпвпран је директпр щкпле-дпмаћина, директпр Библиптеке, 
кппрдинатпр Аутпрскпг тима, представник Министарства и представник међунарпдних партнера. 
 

Кпнкурс Смптре 
Члан 30. 

Тпкпм щкплске гпдине ушеници креирају радпве у писанпм и дигиталнпм пблику у складу са 
Кпнкурспм међунарпдне смптре, кпји Организатпр на предлпг Аутпрскпг тима расписује 
најкасније дп 1. пктпбра текуће щкплске гпдине. 
Саставни деп Кпнкурса шине задаци пп категпријама, мерила за вреднпваое радпва кпја су у 
складу са Стандардима ппстигнућа за српски језик за  први циклус и за крај пснпвнпг пбразпваоа 
за пбласти Вештина читаоа и разумеваое прпчитанпг и Писанп изражаваое, брпј радпва пп 
устанпви и услпви слаоа тј. враћаоа дешјих радпва.  
Ушеници и настанвици мпгу да се такмише у некпликп такмишарских категприја – Креативци 
(шиталашки дневник), Гласници (сајтпви, блпгпви), Весници (наставнишки рад), Слпвца (радпви 
деце из дијасппре), Читалићи + (дневници на еврппским језицима). 
 

Реализација смптре 
Члан 31. 

Шкплска смптра има две етапе: 
а) избпр радпва за слаое Организатпру пп пснпву Кпнкурса 
 - кппрдинатпр щкплскпг тима у сарадои са струшнпм службпм фпрмира кпмисију за пдабир 
најбпљих радпва у релевантим такмишарским категпријама а  у брпју и на нашин прпписан 
Кпнкурспм; 
- списак аутпра шији се радпви щаљу Организатпру пбјављује се кап прелиминарни резултат 
такмишарскпг дела щкплске смптре на пгласнпј табли щкпле најкасније 10 дана ппсле рпка за 
предају радпва у щкпли;  
б) ревијална излпжба најбпљих радпва  
- у щкпли и/или ппщтини (пву акативнпст мпже реализпвати вище щкпла ппщтине заједнп) 
птганизује се излпжба дешјих радпва на щтандпвима щкпла (најбпљи шиталашки дневници и 
материјал настап на пснпву теме кпју предлаже Аутпрски тим Кпнкурспм), кап и свешани прпграм 
дпделе ппхвалница свим ушесницима смптре и пригпдних награда ушеницима шији су радпви 
ппслати на Кпнкурс; 
- прпграм се мпже пбпгатити наступима пдељеоских и/или щкплских тимпва кпји би били у 
складу са темпм кпнкурса, а уз сарадоу са библиптекпм и дружеоем са песницима. 
Републичка смптра: 
Накпн заврщетка Кпнкурса, а најдуже месец дана касније, Организатпр на сајту Прпграма 
пбјављује списак аутпра кпји су се свпјим радпвима квалификпвали за ушествпваое на 
Међунарпднпј смптри шиталащтва „Читалићи” (пплуфинални круг); 
- ментпри такмишара дужни су да пбавесте прганизатпра укпликп немају пптписану сагласнпст 
рпдитеља п пбјављиваоу лишних ппдатака у сврху јавнпг пбјављиваоа ранг-листе. 
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- Радпви свих ппзваних ушесника улазе у финални круг за избпр најбпљих радпва Смптре 
(међунарпдни нивп). 
Међунарпдна смптра има две етапе: 
а) излпжба дешјих радпва на щтандпвима щкпла, међу кпјима се псим најбпљих радпва у 
категпријама прпписаних Кпнкурспм, бирају и најмаое три најбпље псмищљена щтанда у складу 
са темпм Смптре; 
- кпмисију за избпр најбпљих радпва у категрпјама прпписаним Кпнкурспм пдлушују кпмисије кпје 
предлаже Аутпрски тима, а именује Организатпр; 
- кпмисије за избпр најбпљих щтандпва шине кппрдинатпри щкплских тимпва, кпји у дпгпвпру са 
свпјпм делегацијпм гласају за 6 щтандпва кпјима дпдељује бпдпве 2/ 4/ 6/ 8/ 10/ 12 (свпјпј щкпли 
кппрдинатпр не мпже дпделити бпдпве); 
б) дружеое с песницима-амбасадприма, песницима гпстима, издавашима-дпбрптвприма и 
свешана дпдела награда и признаоа. 

 
Рпк за жалбе 

Члан 32. 
Шкплски нивп  
Рпк за жалбе је 3 дана пд дана пбјављиваоа прелиминарних резултата ппднпщеоем писмене 
жалбе са пбавезним пптписпм ментпра кппрдинатпру щкплскпг тима. Кпмисија кпја је бирала 
радпве, дужна је да се писменп изјасни п свпм избпру. Укпликп је жалилац и даље незадпвпљан 
пдлукпм кпмисије, кпнашну реш п жалби даје директпр щкпле. 
Ппсле истека рпка за жалбе, списак имена аутпра шији су радпви ппслати на Смптру пбјављује се 
на пгласнпј табли/ сајту щкпле (укпликп щкпла има за тп писмену сагласнпст рпдитеља/старатеља 
такмишара п шему впди рашуна ментпр ушеника и пбавещтава щкплскпг кппрдинатпр п изпстанку 
Изјаве, кпја се преузима на сајту „Читалићи”и иста је за све нивпе и категприје); 
Републички нивп   
Рпк за жалбе је 3 дана пд дана пбјављиваоа прелиминарних резултата ппднпщеоем писмене 
жалбе са пбавезним пптписпм ментпра кппрдинатпру Аутпрскпг тима. Кпмисија кпја је бирала 
радпве, дужна је да се писменп изјасни п свпм избпру. Укпликп је жалилац и даље незадпвпљан 
пдлукпм кпмисије, кпнашну реш п жалби даје кппрдинатпр Аутпрскпг тима. 
Ппсле истека рпка за жалбе, списак имена аутпра кпји се ппзивају на међунарпдни нивп смптре 
Смптру пбјављује се на сајту „Читалићи” (укпликп Организатпр има за тп писмену сагласнпст 
рпдитеља/старатеља такмишара п шему впди рашуна ментпр ушеника и пбавещтава кппрдинатпра 
щкпле-дпмаћина п изпстанку Изјаве); 
Међунарпдни нивп 
Рпк за жалбе је сат времена накпн дпделе награда и признаоа. Жалба се ппднпси писменп 
Организатпру, а кппрдинатпр щкпле дпмаћина је дужан да истпг дана сазпве кпмисију за жалбе 
кпја усменп или писменп у најкраћем рпку пбразлаже избпр. 
Ппсле истека рпка за жалбе, ранг-листа ппстаје кпнашна и јавна и пбјављује се на пгласнпј табли 
щкпле-дпмаћина и на сајту „Читалићи” и сајтпвима међунапрндих партнера (укпликп Организатпр 
има за тп писмену сагласнпст рпдитеља/старатеља такмишара п шему впди рашуна ментпр ушеника 
и пбавещтава кппрдинатпра щкпле-дпмаћина п изпстанку Изјаве). 
 

Награђиваое 
Члан 33. 

ШКОЛСКИ НИВО  
Шкпла ппхављује све ушеснике смптре и оихпве ментпре, а у складу са свпјим мпгућнпстима 
награђује пне ушенике шији су радпви ппслати на следећи нивп смптре. 



   Правилник Читалића 

15 
 

На диплпми/ппхвалници/захвалници пешат щкпле, пптпис директпра щкпле и лпгп щкпле и лпгп 
Читалића.  
Обавезна је прганизација ревипјалнпг дела смптре - јавна дпдела ппхвалница у присуству 
рпдитеља ушеника, свих ментпра (и у сарадои са библиптекпм - гпста песника). 
РЕПУБЛИЧКИ НИВО 
Организатпр ппхваљуј све ушеснике републишкпг нивпа смптре, а најбпљи радпви „улазе“ у 
финални круг (међунарпдни нивп). 
МЕЂУНАРОДНИ НИВО 
Организатпр награђује диплпмпм (и коигпм или пригпднпм наградпм у складу са свпјим 
мпгућнпстима) ушенике кпји су псвпјили 1, 2. и 3. местп у свим такмишарским категпријама и 
захваљује се свим щкплама/устанпвама ушесницима, сарадницима и дпбрптвприма. 
На диплпми/захвалници/ппхвалници у заглављу именпвани званишни прганизатпри, лпгп 
Читалића кап пплазна пснпва за ликпвнп рещеое диплпме, пешат щкпле дпмаћина са пптписпм 
директпра, пешат библиптеке прганизатпра са пптписпм директпра, у ппднпжју диплпме лпгп 
ппщтине дпмаћина и дпнатпра. 
 

Чувар Читалачкпг ранца 
Члан 34. 

Читалашки ранац је симбпл дпмаћинства и непрекинутпг шиталащтва. Чувар Читалашкпг ранца је 
щкпла-дпмаћин и прганизатпр међунарпдне смптре. 
Ранац дппуоен нпвим коигама у знак непрекинутпг шиталашкпг низа пд актуелнпг дпмаћина 
преузима кппрдинатпр Аутпрскпг тима и предаје директпру щкпле кпја се за дпмаћинствп пријави 
дп 1. јула текуће гпдине за наредну смптру. 
 

Ппвеља захвалнпсти 
Члан 35. 

Ппјединци и/или устанпве без шијег ангажпваоа не би билп мпгуће релаизпвати актулену смптру 
дпбијају Повељу захвалности Читалића „за прганизацију Међунарпдне смптре читалаштва 
Читалићи и ппдршку ппвезанпсти и преданпм истрајаваоу у тежои да деца из себе извуку 
најбпље штп мпгу”. 
 

Амбасадпри Читалића 
Члан 36. 

Амбасадпри Читалића, гласници шиталашке државе кпја једнпм гпдищое прпцвета псмесима деце 
и наставника, сваки пут у другпј щкпли Србије, јесу стварапци за децу и младе кпји разумеју, 
ппдржавају, храбре, деле снпве и идеје „Читалића”.  
 

Прелазне и завршне пдредбе 
Члан 37. 

Овај Правилник ступа на снагу данпм дпнпщеоа, а примеоује се пд 15. јула 2017. 
 
 
 
У Алексинцу, 
10. јула 2017.                                                                                                             Впјкан Ппппвић, 

                                                                                                          директпр Библиптеке 


