
 

 

 

130 ГОДИНА СРПСКЕ КЊИЖЕВНЕ ЗАДРУГЕ  

 

Српска књижевна задруга је једна од ретких културних институција нашег 

народа насталих у 19. веку. Основали су је 1892. године водећи писци, научници и 

културни радници тог времена: Стојан Новаковић, Јован Јовановић Змај, Љубомир 

Стојановић, Милан Јовановић Батут  и други.  

Посебну бригу Задруга је увек посвећивала деци и омладини, трудећи се да међу 

њима промовише највише моралне, књижевне, културне и хуманистичке вредности 

српске и светске баштине.  

Следећи ову традицију, покренули смо акцију „Повратак читању и 

ћирилици”, намењену основним и средњим школама у Србији и на целом српском 

језичком простору, са циљем да ученицима омогућимо да надограде знања стечена у 

школи и да се вежу за културне и људске вредности које не застаревају. Ово је добар 

начин да их заштитимо од баналне ријалити-стварности, од изазова вулгарног 

хедонизма и конзумеризма, од неукуса, бахатости, примитивизма, агресије која их 

напада са свих страна. 

У склопу ове акције организујемо и литерарни конкурс: „Бескрајно плаво 

Коло”. 

Позивамо Вас да се учланите у Српску књижевну задругу и да се прикључите 

нашој акцији. Чланство у Задрузи доноси вам шест књига из најстарије едиције српске 

књижевности – плавог Кола и право на попуст при куповини свих наших издања од 

најмање 30%. Али, чланство у задрузи је нешто много више од ових погодности – то је 

духовно заједништво у великој породици-задрузи, основаној да чува највише вредности 

наше традиције.  

Помозимо нашој деци да открију радост читања! Помозимо им да уче, памте, 

стварају... Да изграђују себе и свет у којем живе, по својој мери. 

 

Ваша Српска књижевна задруга! 



 

  



СРПСКА КЊИЖЕВНА ЗАДРУГА 

 

        „ПОВРАТАК ЧИТАЊУ И ЋИРИЛИЦИ“ 

  Предлог активности за школску 2021/2022.  годину 

- основне школе    -  

 

Од понуђених активности школа бира оне које одговарају интересовањима и 

могућностима ученика укључених у акцију. Наставник-координатор из школе, у 

договору са организатором – Српском књижевном задругом, утврђује начин и време 

реализовања договорених активности. 

1. „Радост читања“: ученици читају и тумаче неку од актуелних књига Српске 

књижевне задруге, примерену узрасту:  

-  пишу есеје везане за прочитану књигу и презентују их у својој школи или у 

Свечаној сали СКЗ;  

- у свој читалачки дневник ученици уносе најлепше мисли, цитате, описе... 

- могу се организовати и следеће активности: рецитовање песама, казивање 

одабраних одломака, израда ликовних илустрација за песму (или неки мотив, 

лик и сл.) по властитом избору;  

- избор активности зависи од прочитане књиге и узраста и одређује се у 

договору са наставником-координатором из школе;   

- на крају се бирају три најуспешнија ученика и добијају као награду књиге  

Српске књижевне задруге, међу којима је и она коју су читали и тумачили;  

-  списак књига предвиђених за ову активност: 

1. Душан Радовић, Антологија српског песништва за децу 

2. Бранко Ћопић, Јежева кућица 

3. Стеван Раичковић, Мале бајке 

4. Доситеј Обрадовић, Доситејеве басне 

5. Ивана Брлић Мажуранић, Школа и празници 

6. Јован Јовановић Змај, Досетке и згоде из ђачког живота 

7. Ђуро Даничић, Библијске приче за младе  

8. Гвидо Тартаља, Са унуком 

9. Миладин Ћулафић, Господар солитера 

10. Патрик Модијано, Катарина Безбрига 

11. Народи света причају о животињама, антологија 

12. Светске приче за децу, антологија  

О наведеним насловима видети више на сајту СКЗ: www.srpskaknjizevnazadruga.rs 

 

2. Гостовање аутора СКЗ и других афирмисаних писаца, пријатеља Задруге, у 

школама: 

http://www.srpskaknjizevnazadruga.rs/


-  у сарадњи са својим наставницима, ученици се могу укључити на више 

начина: рецитовањем песама (или казивањем одломака прозних дела) писца који 

гостује,  приређивањем мале изложбе ликовних радова везаних за живот и дело 

писца, писањем састава на тему везану за опус  писца, бирањем најлепших места 

(цитата, мисли) за читалачки дневник и др; 

-   прелиминарни списак писаца за гостовања: Матија Бећковић, Милован 

Данојлић, Милосав  Тешић,  Љубивоје Ршумовић, Благоје  Баковић, Драган 

Лакићевић,  Миладин Ћулафић... 

 

3. Литерарни конкурс: „Бескрајно плаво коло“:  

- Циљ овог конкурса јесте повратак култу књиге и неговање темељних, 

идентитетских вредености националне културе, у духу традиције Српске 

књижевне задруге; ученици пишу радове на задату тему, у форми коју сами 

одаберу (песма, прича, есеј/састав); цео текст конкурса у посебном 

документу. 

 

4. „Задруга је друго име за породицу“: различите активности којима се ученици 

подстичу да се што боље упознају са историјом, значајем и вредностима које 

оличава Српска књижевна задруга: 

- кратка предавања 

- приказивање филма о СКЗ 

- писање састава о значајним ствараоцима СКЗ (Ј. Ј. Змај, Д. Максимовић, С. 

Раичковић, И. Андрић, Д. Радовић...) или на друге теме блиске духу Задруге; 

- сусрети са ученицима и наставницима у свечаној сали СКЗ; гостовање 

ученика и наставника на трибини „Кафа у СКЗ“, четвртком у 11h или 

„Сусрет са писцем“, у Књижари СКЗ; 

- такмичење ученика у прављењу најлепшег селфија испред Задруге 

- бирање „Нај Задругара“ међу свим ученицима укљученим у акцију 

„Повратак читању и ћирилици“, на основу постигнућа у свим предвиђеним 

активностима и сл.  

 

5. Организовање панела за наставнике, са темама везаним за школу и просвету, 

проблеме младих, културолошке и цивилизацијске изазове данашњег времена и 

сл; на панелима учествују наставници, родитељи, директори из више школа, са 

опцијом да се путем видео-линка укључе и наставници из српских школа у 

региону и дијаспори (Бања Лука, Загреб, Беч, Темишвар, Будимпешта...). 

 

6. Друге активности које договоре Српска књижевна задруга и њене школе-

чланице.  

 

 

 

Додатне информације: 

Душко Бабић, управник СКЗ 

064 64 54 647 

dusko.babic@yahoo.com 

 

 

 



 

ЛИТЕРАРНИ КОНКУРС СРПСКЕ КЊИЖЕВНЕ ЗАДРУГЕ 

БЕСКРАЈНО ПЛАВО КОЛО   

 

У склопу акције ,,Повратак читању и ћирилици“ Српска књижевна задруга 

организује литерарни конкурс ,,Бескрајно плаво коло“. Право учешћа на конкурсу 

имају ученици свих основних и средњих школа које су чланови СКЗ, из Србије и 

окружења.   

Циљ овог конкурса јесте повратак култу књиге и неговање темељних, 

идентитетских вредености националне културе, у духу традиције Српске књижевне 

задруге.  

Теме овогодишњег конкурса су: 

- Породица и породичне вредности (основне школе) 

- Породица и савремени свет (средње школе). 

Ученици пишу радове у форми коју сами одаберу (песма, прича, есеј/састав). 

Дужина радова је ограничена на 2 странице (нормалан проред, фонт 12). 

Предвиђено је награђивање по три рада у две категорије: за ученике средњих и 

основних школа.  

Радове написане ћириличним писмом и потписане шифром, слати на имејл 

адресу: skz@beotel.rs, најкасније до 15. априла 2022. године. У посебном имејлу треба 

послати решење шифре. Радови се могу послати и поштом, одштампани у три 

примерка, на адресу: Српска књижевна задруга, Краља Милана бр. 19, Београд (са 

назнаком: за конкурс). За радове послате поштом решење шифре послати у посебном 

коверту. 

Трочлани жири, састављен од професора основних и средњих школа, донеће 

одлуку о наградама, у обе категорије, најкасније до 1. јуна 2022. године. Награде ће 

бити додељене у септембру 2022. у свечаној сали Српске књижевне задруге. 

Контакт за додатне информације: 064 64 54 647. 

 

У Београду, 8. 9. 2021.      

         

Душко Бабић , 

Управник СКЗ 

   

        ___________________ 

  



ПОСТАНИТЕ ЧЛАН СКЗ  

https://srpskaknjizevnazadruga.rs/pristupnica/ 

Задруга је – удружење чланова. Чланство Српске књижевне задруге подразумева 

годишњу чланарину, али и љубав према вредностима за које се Задруга од свог 

постанка залаже: ћирилској књизи, српској историји, култури и традицији, уз праву 

меру и истанчан одабир најбољих дела наших савременика, домаћих и страних. Циљ 

СКЗ је да својим издањима буде мост између традиције и савременог, препознатљивог 

и модерног. 

Чланарина и члански улози 

• Чланови могу бити појединци и правна лица (установе, школе, библиотеке, 

предузећа). 

• Чланарина може бити годишњи улог од 1.300 динара или претплата на годишње 

„Коло” (6-7 књига), која износи 4.200 динара за појединце, односно 5.200 

динара за правна лица (могућност плаћања у две рате). Сви чланови остварују 

попуст од 30 посто на сва Задругина издања. 

• Члан добија Гласник СКЗ и чланску књижицу и учествује у раду Скупштине 

СКЗ. 

Врсте чланства 

Српска књижевна задруга има редовне и почасне чланове. Редовни члан постаје лице 

или организација који изразе вољу да се учлане и уплате члански улог. 

Редовни чланови су: 

• лица или установе који изјаве вољу да се учлане и уплате члански улог, 

• добротвори, велики добротвори и добротвори задужбинари, 

• улагачи и улагачи са увећаним улогом. 

Почасне чланове бира Скупштина СКЗ на предлог Управног одбора. За почасног члана 

Управни одбор може предложити књижевника, научника, јавног или културног 

радника, угледног привредника заслужног за напредак СКЗ и српске књиге. Почасни 

чланови имају сва права редовних чланова улагача, али не плаћају члански улог. 

Како постати члан? 

Да бисте постали члан СКЗ потребно је да попуните приступницу и извршите 

уплату одговарајућег износа на број рачуна: 325-9500600007469-50 (Војвођанска 

банка) или лично у нашој канцеларији у Београду, Краља Милана 19, радним 

данима од 8 до 16 часова. По потврди уплате чланску књижицу шаљемо поштом. 

Све додатне информације можете добити на број телефона: 011/3230-305. 

https://srpskaknjizevnazadruga.rs/pristupnica/
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