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Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије 

ОШ „Вожд Карађорђе”, Алексинац 
Библиотека „Вук Караџић”, Алексинац 

УГ „Читалићи”, Алексинац 
у сарадњи са 

Порталом за учење српског језика у дијаспори „Словце”, Њу Венеп (Холандија) 
Републичким педагошким заводом, Бања Лука (Република Српска) 

Удружењем за културу, науку и опште послове „Стари поток”, Кочани (С. Македонија) 
Друштвом школских библиотекара Србије  

Министарством културе и информисања Републике Србије 
Р А С П И С У Ј У   К О Н К У Р С     

Смотра читалаштва „Читалићи 2022.”  

са темом  

Култра сећања: јубилеји  

„Ко траје даље од трајнијег,  
не зна за кратка знања” 

Мирослав Антић 
за предшколце и ученике основних и средњих школа Србије и других земаља, 

ученике српских школа у дијаспори, 
наставнике, стручне сараднике, студенте србистике и сродних предмета 

у следећим такмичарским категоријама: 
 

Категорије Ниво и карактер Циљна група Облик  

Кликераши 

Школски - такм. Ученици основних школа Србије од 
1. до 8. разреда 

 (за ученике 1. и 2. разреда 
последњи ниво је општински) 

Тестирање Општински - такм. 

Републички - такм. 

Креативци 
Читалићи+ 

Школски - такм. 
Предшколци и ученици основних и 

средњих школа Србије и држава 
партнера 

Читалачки 
дневник 

Општински - рев. 

Републички - такм. 

Међународни - такм. 

Словца Међународни - такм. 
Допунске школе/ радионице 

српског језика у дијаспори 

Прилагођени 
читалачки 
дневник 

Гласници 
Општински - рев. Тимови предшколских установа, 

основних и средњих школа из 
Србије и држава партнера 

Штанд 
Међународни - такм. 

Дигитални 
Читалићи 

Међународни - такм. 

Појединци и групе узраста 
од 10 до 20 година 

 (старији основци, средњошколци, 
студенти) 

Дигиталне 
временске осе/ 

Дигитални 
часопис 

Весници Међународни - такм 
Тимови школа/установа у Србији и 

државама партнерима  

Интернет 
представљање 

реализације 
пројекта - сајт, 

блог, часопис и сл. 
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Кликераши 

Такмичење тестирањем у вештинама Читање и разумевање прочитаног и Писмено 
изражавање. 

• циљна група - ученици од 1. до 8. разреда основних школа у Србији; 

• нивои – школско и општинско (за све основце), републичко (за ученике од 3. до 8. разреда); 

• реализација у складу са Правилником Читалића, који можете преузети овде; 

• сагласност родитеља/старатеља преузима се овде; 

• школски нови – децембар 2021/ јануар/ фебруар 2022, општински 17. март 2022, 
републички 28. мај 2022. 

• образац извештаја – школско/општинско преузети овде 

• извештај за школско доставити овде (координатор установе), а за општинско овде 
(општински координатор). 

 
Креативци 

Такмичење у креирању читалачког дневника/приказа књига. 

• циљна група – предшколци, основци и средњошколци у Србији, Републици Српској, 
Македонији и др. земљама партнерима; 

• нивои - школско, републичко, међународно (такмичарки), општинско(ревијални); 

• реализација у складу са Правилником Читалића, који можете преузети овде; 

• сагласност родитеља/старатеља преузима се овде; 

• рок за слање радова 08.04.2022, a сваки кандидовани дневник пре слања потребно је 
пријавити путем линка овде. 
 

• адреса за слање дневника: ОШ „Вожд Карађорђе”, Алексинац 
ул. Лоле Рибара бр. 2 

18220 Алексинац 
Република Србија 

• Слањем дневника пошиљалац прихвата да сноси трошкове повратне пошиљке.  
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ЗАДАЦИ ПО УЗРАСНИМ КАТЕГОРИЈАМА 

 
Предшколци (групни рад) 
Креирајте најмање 10 обележавача за књигу/књиге одабраног писца са Читалачког списка 
(илустрација на обележивачу мора да буде оригинална идеја и рад детета а не прецртана  
постојећа илустрација). 
 
 
1. и 2. разред 
Изборна дела (најмање 3 дела ван списка обавезних или изборних лектира - могу а не морају да 
буду дела писаца са Читалачког списка за дати узраст). 
Читај песме, приче, стрипове...и у читалачки дневник упиши своје утиске о њима тако што ћеш 
написати:  
- наслов дела и име писца;  
- речник мање познатих речи са објашњењем; 
- садржину дела кроз 5 - 10 реченица у којима ћеш истаћи след догађаја и најбитније информације; 
- имена ликова и списак најважнијих особина;  
*илустрација: оригинална идеја и рад детета а не прецртана постојећа илустрација. 
 
ОБАВЕЗНИ ЗАДАТАК 
Креирај најмање 3 обележавача за књигу/књиге одабраног писца са Читалачког списка 
(илустрација на обележивачу мора да буде оригинална идеја и рад детета а не прецртана 
постојећа илустрација, цитати руком написани а не одштампани).  
 
 
3. разред и 4. разред 
Изборна дела (најмање 3 дела ван списка обавезних или изборних лектира - могу а не морају да 
буду дела писаца са Читалачког списка за дати узраст). 
Читај збирке песама, прича, романе, стрипове...и у читалачки дневник упиши своје утиске о њима 
тако што ћеш написати:  
- наслов дела и име писца;  
- речник мање познатих речи са објашњењем; 
- план текста тако што ћеш издвојити целине, свакој дати наслов и тако формиран план уписати у 
дневник;   
- имена ликова и коментар њихових особина осећања, намера на основу поступака;  
- цитат делова текста који ти се највише свиђају уз објашњење избора; 
*илустрација: оригинална идеја и рад детета а не прецртана постојећа илустрација. 
 
ОБАВЕЗНИ ЗАДАТАК 
Осмисли Организациону листу журке једног писца са Читалачког списка, са свим пратећим 
пропагандним материјалом - позивница, плакат, текст објаве догађаја, списак активности за 
анимирање гостију (све треба да буде оригинална идеја и рад детета а не прецртана постојећа 
илустрација, текст руком написан а не одштампан).  
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5. и 6. разред 
Изборна дела (најмање 3 дела ван списка обавезних или изборних лектира - могу а не морају да 
буду дела писаца са Читалачког списка за дати узраст). 
Читај збирке песама, прича, романе, стрипове...и у читалачки дневник упиши своје утиске о њима 
тако што ћеш написати:  
- наслов дела и име писца;  
- белешку о писцу - кратка белешка, занимљивости из живота, анегдоте и сл; књ. род, књ. врста;  
- речник мање познатих речи са објашњењем; 
- план текста тако што ћеш издвојити целине, свакој дати наслов и у оквиру сваке целине издвојити 
кључне  елементе фабуле и тако формиран план уписати у дневник;   
- имена ликова и коментар њихових особина осећања, намера на основу поступака;  
- цитат делова текста који ти се највише свиђају уз објашњење избора у оквиру чега можеш да 
издвојиш све шрто смнатраш вредним бележења - лепи описи, мудре изреке о природи, човеку и 
животу, занимљиви монолози и дијалози...; 
*илустрација није обавезна, али ако постоји треба да буде оригинална идеја и рад детета а не 
прецртана постојећа илустрација.  
 
ОБАВЕЗНИ ЗАДАТАК 
Осмисли Организациону листу за прославу Недеље једног писца са Читалачког списка, са свим 
пратећим пропагандним материјалом - програм за сваки дан, текст објаве сваког догађаја, плакат 
(све треба да буде оригинална идеја и рад детета а не прецртана постојећа илустрација, текст 
руком написан а не одштампан). 
 
 7.  и 8. разред  
Изборна дела (најмање 3 дела ван списка обавезних или изборних лектира - могу а не морају да 
буду дела писаца са Читалачког списка за дати узраст). 
Читај збирке песама, прича, романе, стрипове...и у читалачки дневник упиши своје утиске о њима 
тако што ћеш написати:  
- наслов дела и име писца;  
- белешку о писцу - кратка белешка, занимљивости из живота, анегдоте и сл;  
- књ. род, књ. врста;  
- речник мање познатих речи са објашњењем; 
- план текста тако што ћеш издвојити целине, свакој дати наслов и у оквиру сваке целине издвојити 
кључне  елементе фабуле и тако формиран план уписати у дневник;   
- аргументован утисак о прочитаном делу - изнеси свој став о садржају текста и образложи зашто ти 
се допада/не допада, због чега ти је занимљив/незанимљив; да ли се слажеш/не слажеш са 
поступцима ликова и предложи измене у понашању ликова како би се променио ток радње и дошло 
до другачијег расплета; 
- цитат делова текста који ти се највише свиђа уз објашњење избора у оквиру чега можеш да 
издвојиш све шрто смнатраш вредним бележења - лепи описи, мудре изреке о природи, човеку и 
животу, занимљиви монолози и дијалози...; 
*илустрација није обавезна, али ако постоји треба да буде оригинална идеја и рад детета а не 
прецртана постојећа илустрација.  
ОБАВЕЗНИ ЗАДАТАК 
Креирај Временску капсулу једног писца са Читалачког списка. 
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1. до 4. разреда средње школе 
Креирај збирку приказа књижевних дела (најмање 5) ван списка обавезних или изборних лектира - 
могу а не морају да буду дела писаца са Читалачког списка. 
Збирка приказа може бити у папирној или електронској варијанти. 
ОБАВЕЗНИ ЗАДАТАК  
Креирај Временску капсулу једног писца са Читалачког списка. 

 

ЧИТАЛАЧКИ СПИСАК 
Ове године Списак не чине дела, већ имена аутора чији се јубилеји (рођења углавном) 

обележавају током школске 2021/2022. За обавезни задатак може се изабрати дело и писца 

који није наведен на Читалачком списку а током школске 2021/2022. обележава се неки његов 

јубилеј. 

Александар Дима – 220 година од рођења 

Арсен Диклић – 100 година од рођења 

Астрид Линдгрен – 115 година од рођења 

Виктор Иго – 220 година од рођења 

Војислав Илић – 160 година од рођења 

Вук Стефановић Караџић – 235 година од рођења 

Душан Радовић – 100 гпдина од рођења 

Жан Батист Поклен Молијер – 400 година од рођења 

Жан Жак Русо – 31о година од рођења 

Иво Андрић – 130 година од рођења 

Исидора Секулић – 145 година под рођења 

Јанко Веселиновић – 160 година од рођења 

Јохана Шпири – 195 година од рођења 

Лаза Костић – 180 година од рођења 

Лаза Лазеревић – 170 година од рођења 

Луис Керол – 190 година од рођења 

Марина Цветајева – 130 година од рођења 

Милован Глишић – 175 година од рођења 

Милован Данојлић – 85 година од рођења 

Милутин Бојић - 130 година од рођења 

Мирослав Антић – 90 година од рођења 

Момо Капор – 85 година од рођења 

Паоло Коељо – 75 година од рођења 

Сервантес – 475 година од рођења 

Симо Матавуљ – 170 година од рођења 

Стефан Маларме – 180 година од рођења 

Стивен Кинг – 75 година од рођења 

Чарлс Дикинс – 210 година од рођења 

Џон Роналд Руел Толкин – 130 година од рођења 

Шарл Бодлер – 200 година од рођења 

СРПСКА КЊИЖЕВБНА ЗАДРУГА – 130 ГОДИНА ОД ОСНИВАЊА 
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https://srpskaknjizevnazadruga.rs/ - све информације на сајту, а додатне акције и привилегије за 

Читалиће путем мреже Читалића Ауторског тима са координаторима пријављених установа 

 

*Алан Форд - 50 година од 1. југословенског издања  

 

 

 

ОПШТА НАПОМЕНА за Креативце: 

˗ најмање 3 дела које аутор бира по сопственом нахођењу треба да буду дела домаће лектире 
која нису саставни део ни изборног, ни обавезног списка лектира ни за један разред, али могу бити 
обрађене ако се у школи ради само одломак или се налазе на Читалачком списку.;   
˗ ученици 1. и 2. разреда могу да уписују појединачна дела (песме, приче бајке и сл), а од ученика 
3. разреда и старијих, очекује се да читају целовита дела, те ће се само таква вредновати;  
˗ ученици 1. и 2. разреда пишу писаним или штампаним словима ћирилице графитном или 
хемијском оловком/налив-пером, а ученици осталих разреда само писаним словима ћирилице, 
хемијском оловком/налив-пером; 
˗ свако дело које има више од 60% сликовног садржаја сматра се стрипом, а 3 стрипа или 
Политикина Забавника одговарају једној књизи (у вредновање дневника ће се узети највише 9 
стрипова);  
˗ аутори поштују правописну норму у складу са савладаним правилима; 
˗ илустрације у дневнику су ауторски рад детета у било којој техници укључујући и колаж, мапе 
ума и сл, а томе сведочи потписани ментор; 
˗ сваки дненвик пролази комисију установе, која својим избором и слањем одређених дневника 
гарантује за њихову аутентичност и оригиналност. 
 
 
Шта ће жири вредновати? 
˗ Вођење дневника у делуИзборна дела у односу на захтеве; 
˗ Број изборних дела; 
˗ Вођење дневника у делу Обавезни задатак у односу на захтеве; 
˗ Самосталност у раду у односу на узраст; 
˗ Читкост и уредност; 
˗ Правописна и граматичка тачност; 
˗ Језичко и стилско богатсво; 
˗ Избор дела - примереност узрасту; 
˗ Оригинално и аргументовано тумачење дела; 
˗ Креативност, оригиналност идеја; 
˗ Концепт дневника. 
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Читалићи +  
Ова такмичарска подкатегорија Креативаца  намењена је ученицима којима српски није матерњи 
језик. Они креирају читалачки дневник на језицима националних  мањина у Србији или на неком 
од страних језика - енглеском, руском, македонском, немачком, француском или другом језику који 
им је матерњи или се учи као страни језик у Србији.  
Под читалачким дневником подразумева се збирка приказа, тј.  дневник читања у складу са 
сопственим вредносним судом и читалачким навикама. Дневник може бити у папирној или 
електронској варијанти. 
 
Дневник садржи Изборни део и Обавезни задатак. 
Захтеви за Изборни део идентични су као и код Креативаца за одређени узраст. 
Обавезни задатак израђује се за дело из српске књижевности преведено на језик којим се креира 
дневник, а у складу са захтевима узрасне категорије Креативаца.  
 
КРЕИРАЊЕ И ПРЕДАЈА РАДОВА 
I Направити рад у пдф-фајлу на следећи начин: 
Странице дневника скенирају се или фотографишу. Додати на крају сваког рада попуњену и 
фотографисану/скенирану Изјаву о аутору, коју могу преузети овде за учеснке из Србије или овде 
за учеснике из иностранства. 
Све странице рада и Изјаву о аутору претворити у ЈЕДАН PDF фајл нпр. помоћу алата: 
https://jpg2pdf.com/ 
 
II Пријава/достављање радова.  

• Рок за слање радова је 08.04.2022.а радове аутори из Србије достављају поштом, а аутори 
из иностранства учитавају у ПДФ форму овде. 

 
За пријавну форму до које води линк потребни су следећи подаци: име и презиме учесника, 
школа/радионица, име ментора који гарантује за аутентичност рада, имејл ментора...  
ВАЖНО – Изјава о аутору мора бити саставни део рада који се предаје у PDF формату! 
 
НАПОМЕНА: 
Свака школа/ радионица може да пошаље највише 10 радова.  
Комисија ће прегледати радове и до краја маја 2022. прогласити по 3 најбоља рада у свакој узрасној 
групи, који ће бити објављени на сајту Читалићи. 
Сви награђени ученици добиће дипломе и пригодне поклоне.  

https://citalici.wordpress.com/
https://citalici.wordpress.com/%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%80/6-%d0%b8%d0%b7%d1%98%d0%b0%d0%b2%d0%b0-%d0%be-%d0%b0%d1%83%d1%82%d0%be%d1%80%d1%83-%d1%83%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d1%83-2021/
https://citalici.files.wordpress.com/2021/01/6.2.saglasnost.-citalici.2021..doc
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Словца 

У овој категорији могу да учествују сва деца узраста од 6 до 14 година која уче српски језик у 
иностранству у некој од школа или радионица српског језика или уче српски језик у иностранству 
као матерњи језик при основној школи коју похађају. 

• циљна група - деца у српској дијаспори; 

• нивои - школско/установа (такмичарски), међународно (такмичарски); 

• реализација у складу са Правилником Читалића, који можете преузети овде; 

• интернет места:  
-сајт Читалића https://citalici.wordpress.com 
- сајт координатора за дијаспору Словце http://www.slovce.com/; 

• рок за достављање радова 08.04.2022. путем линка овде. 
 

ЗАДАТАК  
- Основни ниво познавања српскогјезика: 

Деца са основним знањем српског језика креирају најмање 3 обележавача за књигу/књиге 
одабраног писца са Читалачког списка.  

- Напредни ниво познавања српског језика: 
Деца са напредним знањем српског језика осмишљавају Организациону листу журке једног 
писца са Читалачког списка, са свим пратећим пропагандним материјалом (позивница, плакат, 
текст објаве догађаја, списак активности за анимирање гостију). 
 
Како до књига српских аутора? 
http://www.digitalna.nb.rs/sf/NBS/Knjige/Srpska_decja_digitalna_bibliotekaи  
http://www.childrenslibrary.org/icdl/AuthorList?lang=Serbian&ilangcode=en&ilang=English 
 
КРЕИРАЊЕ И ПРЕДАЈА РАДОВА 
За учествовање на Смотри, потребно је да наставници српског језика за сваког учесника: 
I Направе рад у пдф-фајлу на следећи начин: 
Рад скенирају. Додају на крају сваког рада попуњену и скенирану Изјаву о аутору, коју могу 
преузети на сајтовима организатора. Све меморишу као један ПДФ документ (ако користе 
фотографије могу се послужити алатом https://jpg2pdf.com/ 
IIПријаве рад за сваког учесника или групу у складу са упутством на сајту Организатора. 
За пријавну форму до које води линк потребни су следећи подаци: име и презиме учесника, 
школа/радионица, име ментора који гарантује за аутентичност рада, имејл ментора...  
ВАЖНО – Изјава о аутору мора бити саставни део рада који се предаје у PDF формату! 
НАПОМЕНА: 
Свака школа/ радионица може да пошаље највише 10 радова по категорији.  
Комисија ће прегледати радове и до краја маја 2021. прогласити по 3 најбоља рада у свакој групи, 
који ће бити објављени на сајтовима Словце и Читалићи. 
Сви награђени ученици добиће дипломе и пригодне поклоне. 
Додатне информације путем мејла slovceblog@gmail.com или citalici.pisalici@gmail.com. 
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Дигитални Читалићи 

Такмичарска категорија намењена основцима, средњошколцима и студентима из Србије и др. 
земаља, који на српском, македонском, бугарском, енглеском, руском, немачком, француском 
језику креирају дигитални материјал захтеван Конкурсом. 

• циљна група - тимови и појединци узраста од 6 до 18 година Србије и земља партнера; 

• нивои - међународни (такмичарски); 

• реализација у складу са Правилником Читалића, који можете преузети овде; 

• ментор-координатор дигиталног тима дужан је да за сваког члана прибави попуњену 
Изјаву о аутору/учеснику, коју преузима овде; 

• рок за предају материјала до 08.04.2022. године путем линка овде 
 
ЗАДАТАК 

➢ Појединачни учесници: 
Креирај дигиталну временску линију у неком од бесплатних алата којом ћеш обележити 
јубилеј једног писца са Читалачког списка или било који јубилеј 
(завичајни/национални/међународни) који се обележава у години реализације „Читалића 
2022.” 

➢ Група учесника: 
Креирајте часопис једног писца са Читалачког списка или било ког јубилеја 
(завичајни/национални/међународни) који се обележава у години реализације „Читалића 2022.” 
Часопис може бити креиран у ПДФ формату или на некој бесплатној електронској платформи.  

Предаја рада Организатору путем онлајн форме овде. 
За пријавну форму до које води линк потребни су следећи подаци: име и презиме учесника, 
школа/радионица, име ментора који гарантује за аутентичност рада, имејл ментора... 
 

Весници 

Тимска такмичарска категорија која предвиђа представљање реализације пројекта Читалићи у 
школи/установи током актуелне школске године путем сајта, блога...  

• нивои - међународни (такмичарски); 

• циљна група – установе реализатори образовно-васпитног пројекта Читалићи у Србији и 
земљама партнерима 

• реализација у складу са Правилником Читалића, који можете преузети овде; 

• сагласност родитеља/старатеља преузима се овде; 

• рок за пријаву до 08.04.2022. путем линка овде. 
 

ЗАДАТАК: 
Школски тим/тим установе формира редакцију/екипу/тим који прати реализацију пројекта и све 
релевантне информације, радове, активности бележи у оквиру блога, сајта или часописа  у ПДФ 
форми. 
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Жири о најбољим прилозима одлучује на основу броја активнпости и учесника, квалитета 
реализовнаих садржаја, креативности и оригиналности реализованих активности, документарне 
грађе придодате као прилог и сл.  
Посебно вредни биће Тематски дани који би окупили велики број наставника (корелација, 
интердисциплинарност), као и Дан побратимства/ пријатељства (заједничке радионице, 
презентација радова и др. активности посвећене сарадњи двеју или више побратимских школа или 
школа које носе исто име и сл.) 
 

Гласници 

Тимска такмичарска категорија - презентовање пројектних активности путем уређеног тематског 
штанда. Установа може имати само један такмичарски тим, кога чини 3 до 5 ментора - уредника и 
деца чији се радови постављају на штанд, најмање позвани финалисти. 

• циљна група - предшколци, основци, средњошколци, студенти Србије и земаља партнера; 

• нивои - општински (ревијални), међународни (такмичарски); 

• реализација у складу са Правилником Читалића, који можете преузети овде; 

• сагласност родитеља/старатеља преузима се овде; 

• рок за пријављивање 10.05.2022. и то путем Формулара за Смотру. 
ЗАДАТАК: 
Гласници креирају штанд на тему Папирна сећања: ретроспектива Читалића у нашој школи у 
претходној деценији (награђивани радови, фотодокументација, утисци, сувенити са смотри, 
Читалићи у овој школској години, Завичајни јубилеји и сл). 

 
РЕВИЈАЛНЕ КАТЕГОРИЈЕ 

ФБ изазов  
Задатке за Фб изазов објављиваће Ауторски тим на сајту Читалића и у Фб групи Читалићи.Најбољи 
учесници Изазова добијају Читалачки пасош и тиме стичу право да буду позвани на Смотру.  

 
Ћирилични фонт  
Дигитализуј сопствени ћирилични фонт и пошаљи линк Организатору путем онлајн форме 
овде. 
За пријавну форму до које води линк потребни су следећи подаци: име и презиме учесника, 
школа/радионица, име ментора који гарантује за аутентичност рада, имејл ментора... 
Упутство за дигитализацију можеш наћи овде. 
 
Звучна библиотека  
Сними себе како читаш једну песму/ причу/ одломак из већег дела писца са Читалачког списка и 
звучни запис пошаљи путем форме овде. 
За пријавну форму до које води линк потребни су следећи подаци: име и презиме учесника, 
школа/радионица, име ментора који гарантује за аутентичност рада, имејл ментора... 

https://citalici.wordpress.com/
https://citalici.files.wordpress.com/2021/01/1.pravilnik.citalici.2021.-5.pdf
https://citalici.wordpress.com/%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%80/6-%d0%b8%d0%b7%d1%98%d0%b0%d0%b2%d0%b0-%d0%be-%d0%b0%d1%83%d1%82%d0%be%d1%80%d1%83-%d1%83%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d1%83-2021/
https://citalici.wordpress.com/2017/09/19/%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%9A%D0%B0/


Смотра читалаштва „Читалићи 2022.” 

 

 

https://citalici.wordpress.com/   e-mail: citalici.pisalici@gmail.com 

 
Појашњења 

Славица Павловић, државни координатор 
Маја Радоман Цветићанин, аутор 
Соња Ђорђевић, коаутор 

Имејл:citalici.pisalici@gmail.com 
 
 
Сајт Читалића 
https://citalici.wordpress.com/ 
 
 
 
 

Добро дошли међу Читалиће! 

 

https://citalici.wordpress.com/
mailto:citalici.pisalici@gmail.com
https://citalici.wordpress.com/

