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Министарство просвете, науке и технoлошког развоја Републике Србије 

Министарство културе Републике Србије 

ОШ „Вожд Карађорђе”, Алексинац 

Библиотека „Вук Караџић” Алексинац  

УГ „Читалићи” Алексинац 

Друштво школских библиотекара Србије 

П Р Е Д С Т А В Љ А Ј У 

најуспешније учеснике IX смотре читалаштва „Читалићи 2021.”  

У КАТЕГОРИЈИ ЧИТАЛИЋИ МУДРИЈАШИ 

(републички ниво Смотре) 

 

Дана 15. априла 2021. године завршен је Kонкурс за Међународну смотру читалаштва „Читалићи 

2021.”, а 5, 6. и 7. маја 2021. године комисија у категорији Читалићи Мудријаши завршила је 

прегледање пристиглих радова из Србије.   

 

Комисија у саставу Власта Ценић (проф. српског језика), Соња Ђорђевић (проф. српског језика) и 

Маја Радоман Цветићанин (проф. српског језика) сматра да новоустановљена категорија Читалића  

ученицима завршних разреда основне школе, као и ученицима средњих школа пружа значајне 

могућности за афирмацију читалачких вештина и неговање критичког мишљења. 

  

У складу са пропозицијама Смотре, жири је издвојио радове  следећих аутора: 

 

Ред. 

бр. 
Аутор фонта, разред  Ментор Установа РАНГ 

1.  / / / I МЕСТО 

2.  Тамара Пећаранин, 8/1  Биљана Манић 
ОШ ,,Милоје Закић” 
Куршумлија 

II МЕСТО 

3.  Варвара Крстић, 8. Марија Митровић 
ОШ „Вожд Карађорђе” 
Алексинац 

III МЕСТО 

 

Драги Читалићу, ако је твоје име међу горе наведеним, ЧЕСТИТАМО! 
Остварио си право на Читалачки пасош и долазак у Земљу Читалића. Пасошка 
контрола заказана за суботу, 29. мај 2021. са почетком у 10.00 сати у Алексинцу, 
родном граду Читалића. 
 
Драги ментори, родитељи, координатори школских тимова, директори, стручни 
сарадници и сви Трчалићи, позивамо вас да са својим Креативцима прошетате Улицом 
пријатељства како бисмо прославили целогодишње предано дружење с књигом у духу 
заједништва и сарадње, најлепших украса најбројније читалачке породице у Србији.  
 
 
Напомена:  
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Молимо координаторе школских тимова да потврде долазак својих школских делегација 
попуњавањем Пријавног формулара тако што ће у једној пријави потврдити долазак ученика и 
ментора из свих такмичарских категорија, као и учествовање у такмичарској категорији Смотре – 
Гласници (најбољи штанд) и присуствовање Конференцији за менторе и координаторе односно 
излет за ученике.  
Због ограниченог броја места на Конференцији, предност ће имати координатори и ментори 
награђених ученика. 
 
Пријаве послати најкасније до 15. маја 2021. године на мејл citalici.pisalici@gmail.com (нови мејл и 
наслов мејла ПРИЈАВА ЗА СМОТРУ).  
 
Програм можете преузети овде (сајт Читалића https://citalici.wordpress.com/). 
Пријаву можете преузети овде (сајт Читалића https://citalici.wordpress.com/). 
 
 
Питања: Славица Павловић, координатор школе домаћина путем мејла Читалића.   

                              

У Алексинцу,                                                                                                                      
9. мај 2021.                                                                                                                                                 

за организаторе Славица Павловић,  
државни организатор                                                                               
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