
Програм основа Медијске писмености развијањем вештина Читање и разумевање 

прочитаног  и Писмeно  изражавање ,,Читалићи.'' 

 

 

сајт: http://citalici.wordpress.com 
мејл: citalici.pisalici@gmail.com 

ЧИТАЛИЋИ – КО, ШТА, КАД, ГДЕ И ЗАШТО 

Ко је покренуо програм Читалићи и и зашто? Које проблеме решава? 

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

се сугестијама и искуством великог броја  учитеља, наставника, библиотекара, писаца… 

Оно што је заједничко овој 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. 

 Резултати PIRLS истраживања, Међународно истраживање о ученичким достигнућима 

у подручју читања и пројекта Свакодневица младих у Србији: снимак буџета времена, 

указују да је велика невољност читања код већине школске деце, да је забрињавајуће мали 

број пасионираних читалаца, да је велики утицај родитеља за формирање читалачких 

вештина, да школе широм света наглашавају значај читања и предузимају активности за 

подстицање читања, као и да је у Србији преко потребно развијати читалачке навике кроз 

наставу и учење и подстицање ученике на коришћење књига и савремених медија у 

сазнајне сврхе. 

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. 

Kоме је пројекта намењен? 

 Зависности од такмичарске категорије, нивоа и облика реализације циљне групе програма 

су: 

• Деца из предшколских установа 

• Ученици основних и средњих школа 

• Тимови предшколских установа, основних и средњих школа 

• Допунске школе/ радионице српског језика у дијаспори 

• Васпитачи, наставници, библиотекари, професори, студенти 

 Како пројекат може помоћи деци која не воле да читају, а воле изазове? 

Како је читање један од најкомплекснијих можданих процеса, читати је за велики број 

деце заморно, тешко, досадно, за неке чак несавладив проблем. Пред оним што је тешко, 

многи лако одустају а деца опседнута многим савременим чаролијама још лакше. Ипак, 

деца су врло креативна, посебно у предшколском периоду и млађим разредима основне 
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школе, што и јесте доба када се стварају читалачке навике. Уколико децу изазовемо на 

читање које ће њихове визије прочитаних дела трансформисати у занимљиве и креативне 

одговоре, постоји могућност да читање постане изазов и задовољство. 

 Вођење читалачког дневника (категорија Креативци)  

– деца не воле да читају, али воле креативно изражавање, воле да цртају, лепе, уочавају 

тражено, истичу, уоквирују и сл. 

– деца предшколског узраста раде тимски са својим васпитачима, остали уз подршку 

ментора и родитеља у складу са својим узрастом а родитељи  значајно утичу својом 

подршком на истицање значаја књиге и читања; 

– ученици старијих разреда стичу навику вођења читалачког дневника и разумеју потребу 

за читањем „с оловком у руци” (трагање за информацијама, студиозност, уочавање 

битног,  усресређеност); 

– кроз занимљиве истраживачке и обавезне задатке, ученици имају потребу да прочитају, 

уоче тражено, претворе то у јасну, сређену, концизну писану мисао, коју записују 

истовремено водећи рачуна о композицији и тог забележеног дела, али и читаве збирке 

забелешки, односно читалачког дневника, који јединственом композицијом и 

оригиналношћу паприра другима; 

– читањем с ,,оловком у руци” не само да се стиче навика уочавања битног у мору 

информација, већ се негује студиозност, усресређеност, аргументација; доживаљј 

прочитаног је интензивнији, јаснији, а прочитано се визуелизује у сопствену слику 

доживљеног читања која подразумева емпатију, солидарност, мештовитост, креативност, 

критичност… 

• Дигитални алати у функцији читања (категорија Дигитални Читалићи) 

 Деца не воле да читају, а ако и воле да читају, не воле да записују, нити су креативни, не 

испуњава их сецкање лепкање и сл. ипак, воле друштвене мреже, као и савремене 

технологије – воле да праве дигиталне стрипове, мапе ума, игрице и сл. 

• Читалачки Фб-изазов: Book trailer/ Book Challenge (видео клип – Књига коју си 

прочитао за 1 дан/Књига коју никад не би прочитао) 

• апликација Читалића… /дефинисано Конкурсом) 

Дата је могућност да израда дигиталних материјала на основу предложених књига буде и 

сарадничка – на нивоу групе ученика, одељења, разреда, школе. Читање је у служби 

истраживања датих књига и неговања напредне/недовољне информатичке писмености 

ученика/ ментора промовисањем резултата истраживања путем савремених медија (блог, 

сајт, друштвене мреже…). Истовремено то је и исказивање сопственог мишљења уз обуку 

за безбедно коришћење интернета и поштовање ауторских права (трејлер). 
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• Тестирање разумевања прочитаног (категорија Кликераши) 

 Деца не воле да читају или ако воле да читају, не воле да записују у дневник, а не воле ни 

дигиталне алате. Воле да читају, али мрзе да записују, не воле да се експонирају ни истичу 

на било који начин. Не воле јавне наступе. Ова деца само воле да читају, а воле и да 

одговарају на питања, воле размишљање, неки воле и да се такмиче, а многи су 

знатижељни и желе одмах резултате. Категорија савршена за њих – тестирање вештине 

разумевања прочитаног на непознатом тексту. 

Сваки тест садржи текст (или више одломака) из дела која нису предвиђена Наставним 

програмом ни за један разред од 1. до 8. разреда. Критеријум за израду питања су 

Стандарди постигнућа за српски језик за први циклус и за крај основног образовања за 

области Вештина читања и разумевање прочитаног и Писмено изражавање. 

Нивои тестирања – школски, општински, републички. 

– ученици повећавају вештину уочавања кључних речи у тексту и разликовање битно од 

небитног, повећавају способност закључивања, аргументације, концизног исказивања 

суштине (развијање критичког читања и мишљења у функцији учења). 

• Читалићи за дијаспору – категорија Словца (деца са основним и напредним 

знањем српског језика) 

 Укључивањем деце српског порекла а ван српског говорног подручја, оставарена је 

јединствена прилика да српска дијаспора буде ,,ближа“ матици и да деца српске дијаспоре 

као читаоци упознају богату књижевност својих предака и савремених српксих писаца. 

 Читалићи као изазов 

 У школској 2017/2018. у Читалићима учествовало око 7.500 деце у свим категоријама и на 

свим нивоима и то из 9 предшколских, 89 основних и 3 средње школе Србије, 20 школа 

Републике Српске, 15 радионица/школа српског језика у дијаспори. На самој Смотри 

учествовало је око 500 ученика и 300 ментора од којих је 300 ученика остало на 

радионицама 2. дана, а око 150 ментора присуствовало је акредитованој конференцији. 

Посебан феномен Читалића јесте Улица Читалића, смотра штаднова установа учесница 

такмичарксо-ревијалног карактера, коју прати влеики број деце и ментора, али и 

становника града домаћина, као и увек оригиналан и тематски програм домаћина и 

гостију. 

У школској 2017/2018. на Смотри читалаштва награђено је 117 ученика из свих 

категорија и похваљено још 118 њих, а награде су стигле и до Канаде, и до Аустралије и 

до свих крајева Србије и Српске. Подршка професора Филозофског факултета у Нишу и 

Републичког педагошког завода Републике Српске немерљиво допринели значају и 

видиљивости пројекта. 
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У школској 2019/2020. години тзв. Корона години - на основу потуpних извештаја из 39 

школa, Читалиће реализовало 3118 ученика и 411 ментора у оквиру 235 активности. Може 

се претпоставити да је број учесника већи с обзиром да је потврђемо учествовање око 90 

установа у осталим категоријама, као и велики број деце у Фб категорији, мимо 

пријављених установа. 

Завршнице: 3 града, 6 школа, 55 сусрета с децом у малим групама, 4 трибине. 

Награде: 78 награђених и то 1. место 22, 2. место 23. и 3. место 33. Похваљено 58 ученика. 

Сви учесници добили захвалницу, читалачки пасош и пригодне поклоне. Свим установама 

и координаторима достављене захвалнице. 

Како се програм реализује? 

Програм се реализује као: 

• Међушколски образовно-васпитни пројекат „Читалићи”; 

• Међународна смотра читалаштва „Читалићи” 

• Облик стручног усавршавања (семинар, конференција, форум, трибина и сл). 

 Ко су партнери и сарадници програма и ко нам даје подршку? 

 Сарадници 

 Организатори Међународне смотре су ОШ,,Вожд Карађорђе“ Алексинац, Библиотека 

,,Вук Караџић“ Алексинац и УГ ,,Читалићи“ Алексинац. 

Остали стардници на пројекту су: Друштво школских библиотекара Србије, Министарство 

науке просвете и технолошког развоја, Филозофски факултет Ниш, Републички 

педагошки завод из Републике Српске, Здружение за култура, наука и општествени 

дејности „Стари поток”, Кочани, Македонија, Министарство просвете Црне Горе, Портал 

за учење српског језика у дијаспор ,,Словце“. 

 Родитељи као партнери и подршка 

 Читалићи се реализују од школске 2013/2014. и сваке године показују стални пораст 

учесника, што деце и ментора, тако и издавачких кућа, библиотека, културних центара, 

писаца. Значајна је и подршка родитеља, чија је помоћ у првим разредима основне школе 

евидентна и јасна, али драгоцена, јер се читалачке навике стварају у породици. Битна је и 

подршка васпитача и учитеља, који и великом броју учествују у пројекту. 

Са узрастом деце опада и заитересованост учесника, али наставници чији ученици прате 

Читалиће већ неколико година, истичу своју увереност да ти исти ученици лакше 

решавају задатке на матурском испиту. 
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 Ментори саборци 

 Један од разлога велике подршке наставника јесте и јасно разрађена пројекнта настава са 

низом активности које употпуњују недостатке и помажу у превазилажењу изазова 

савремене наставе – тимски рад и међупредметна сарадња (ликовно, српски, енглески, 

информатика, историја, географија…); тематско истраживање; коришћење библиотечког 

фонда школске библиотеке; интензивнија сарадња наставника и школског библиотекара, 

као и библиотекара школске и народне библиотеке… 

 Библиотеке/ Културни центри 

 Помажу реализаицју на општинском и/или републичком, међудржавном нивоу 

обезбеђујући детаљно разрађен програм током читаве године у сарадњи са предшколским 

и школским установама, песницима и школама. 

 Издавачи 

 Даривањем књига из свог издавачког програма, не смао да стићу право промовисања 

путем свих доступних медија орган изатора и суорганизатора Читалића, већ и могућност 

да промовишу своје наслове кроз Читалачки списак и Фб изазов. 

 Који су циљеви и исходи програма? 

 Циљеви: 

• стицање, развијање, неговање и промовисање Медијске писмености кроз јачање 

компетенција у областима Читање и разумевање прочитаног и Писмено 

изражавање; 

• оспособљавање ученика да користе информације у свим облицима и на свим 

медијима у циљу неговања критичког и креативног мишљења; 

• неговање права на сопствено мишљење и слободу изражавања; 

• развијање навике читања и коришћења библиотечких услуга у циљу овладавања 

вештином целоживотног учења уз истицање значаја школске библиотеке у 

васпитно-образовном процесу и животу школе, као и општинске библиотеке у 

животу заједнице; 

• развијање позитивних људских вредности и способности самовредновања; 

• развијање личног и националног идентитета, матерњег језика, традиције и културе, 

развијање интеркултуралности, поштовање и очување националне и светске 

културне баштине; 

• развијање тимског рада, истраживачког духа и сарадње међу ученицима и 

наставницима, као и неговање сарадништва међу свим актерима културног живота 

уже и шире заједнице – школе, библиотеке, издавачке куће, удружења…; 
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Исходи: 

• ученик уме да тражи, процени, преради и користи информације доступне путем 

различитих медија (књиге, новине, интернет, друштвене мреже…); 

• ученик уме да изрази ставове на демократичан начин а у складу са личним, 

друштвеним, образовним и др. релевантним циљевима); 

• ученик обогаћује сопствени унутрашњи живот и способан је да процени своје и 

туђе поступке; 

• ученик развија осећање припадности сопственој породици, нацији и култури уз 

поштовање традиције, идентитета и културе других заједница; 

• ученик/ ментор је способан да ефикасно и конструктивно ради као члан тима, 

групе, организације и заједнице; 

• ученик/ментор повећали дигиталне, друштвене и грађанске компетенције. 

 Коме се обратити? 

Да бисте добили потребне информације, појаснили неодумице, потврдили предвиђену 

улогу своје установе/удружења или се пријавили за статус организатора/суорганизатора 

можете се обратити путем мејла 

citalici.pisalici@gmail.com 

  

Да до неба могу стићи, знају само Читалићи! 

Добро нам дошли! 
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Земљa Читалића 

Ко није ушао у Улицу Читалића, ко није помирисао колаче из Земље књиге, ко није 

загрлио амбасадора Читалића, ко није стајао уз штанд Читалића – не зна шта су 

Читалићи… 

 

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 су срце 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 свега! 

Зато, ако сте заинтересовани да сарађујемо, да делимо идеје и инспиришемо друге да нам 

се придруже, обратите се неком од координатора школских, општинских или 

реагионалних тимова, али имајте на уму како смо настали и расли: 
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Беседа Читалића 

Промовисање љубави према књизи и читалаштву није нека новина, нити ауторски тим 

Читалића жели да својата оно што није оригинално. ,,Читалачка значка“ коју организују 

многе општинске народне библиотеке широм Србије само су доказ да смо сви одрастали 

уз књиге, ишчекивање да примерак књиге са списка напокон буде враћен у библиотеку, 

стрепњу од тежине питања на тесту и одушевљења кад вам песник уручи златну, 

сребрну или бронзану значку у коју је утиснут лик познатог писца. 

Оригиналност нашег подухвата је у за овдашње људе нетипичном феномену 

сарадништва! Наш пројекат подразумева сарадњу унутар школе, затим сарадњу школе 

са народним библиотекама и другим установама културе, сарадњу са издавачима и 

министарствима (културе и просвете), сарадњу школских библиотекара и библиотекара 

из народних библиотека, сарадњу са уметницима, писцима, музичарима, приватницима, 

локалном самоуправом, са бившим и будућим библиотекарима… 

САРАДЊА је синоним наше приче, јер само удружене школе могу изазвати издаваче да 

донирају оно што је најпотребније школским библиотекама (нове модерне књиге), само 

удружене народне библиотеке могу да изазову већу читалачку револуцију него Сајам 

књига у Београду, који је већ сам по себи феномен, само удружене општине могу да 

покажу другима какву оригиналност имају, са мо удружени библиотекари, наставници и 

учитељи могу свету да покажу колико добре деце имамо и колико се ипак чита! 

Кад посегнеш за нашим пројектном у намери да му промениш име и пресадиш га у своју 

средину, сети се да си окрњио циглу једне велелепне грађевине коју су генерације градиле, 

а ми их се сећамо у нашој средини, као и ти у својој (наше се успомене зову тета Винка, 

тета Славијанка, учитељица Ружица, учитељица Љубинка, Јосифка, професорка 

Ружица, професорка Тања, професорка Мира…како се зову твоје?) 

Кад узмеш оно што чему су други удахнули живот и несебично понудили свима, размисли 

имаш ли право на сопствени потпис? (наша су имена Маја, Соња, Славица, Наташа, 

Сандра, Ивана, Весна, Синиша, Гоца, Бранка, Бранислава, Јелена, Тања, Гордана, Верица, 

Селена, Власта, Војкан, Ана, Пеђа, Соња, Драгана, Ивона, Александра…која су твоја?) 

Кад отргнеш једну школу, једну општину, један регион из ове приче, сети се приче о 

Седам прутова (наш је завичај Алексинац, Ћићевац, Сталаћ, Зајечар, Књажевац, 

Бољевац, Дољевац, Кикинда, Црна Трава, Београд, Ниш…који је твој?) 

Размисли – није ли боље и вредније да заједно наставимо градњу која може бити велика 

задужбина свих нас, јер само САРАДЊОМ можемо да победимо кич, шунд, неукус…Само 

ако много читалачких тачака засветли у истом трену, осветлићемо ове просторе 

уверењем да није све изгубљено и да док има деце која читају бајке, постојаће осећање за 

исправно и неисправно! 

Докажи да волиш књигу, децу и просветитељство – не прекрајај, него нам се придружи! 
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Министарство идеја, сарадње и маште 

Ауторски тим 

• Маја Радоман Цветићанин, координатор Ауторског тима и аутор пројекта; 

• Соња Ђорђевић, коаутор и сарадник координатора; 

• Славица Павловић, државни координатор; 

• Соња Станковић, координатор Смотре; 

• Весна Ивановић, ,,дигитални“ координатор; 

• проф. др Жељко Младеновић, Висока школа струковних студија за васпитаче 

Алексинац, одсек јагодинског факултета 

• Биљана Веселиновић, члан тима - администратор сајта 

• Војкан Поповић, директор Библиотеке „Вук Караџић” Алексинац 

• Александра Никодијевић, спец. психолог –,,проџект менаџер“ :), сарадња са 

донаторима; 

• Слађана Милошевић, технички секретар 

• Мирослав Јовић, фин. Менаџер пројекта. 

Стални стручни консултанти Ауторског тима 

• др Зорана Опачић, Учитељски факултет у Београду 

• др Снежана Божић, Филозофски факултет Ниш 

Сарадници Ауторског тима 

• Драгана Мијатовић Јовановић, аутор сајта „Словце” – координатор за дијаспору 

(Словца) 

• Силва Добраш, инспектор-саветник за српски језик – координатор за Републику 

Српску 

• Љупка Стојменова, координатор за Македонију 

• МА Синиша Голубовић, координатор сарадње са библиотекама и гостима Смотре 

sky_allibrary@yahoo.com 

• Драгана Марић, васпитач – координатор за прешколске установе 

• Нера Рикић Легац, проф. српског језика – координатор за Војводину 

• Предраг Барјактаровић, проф. српског језика – координатор програма Смотре 

• Марко Ламбета, председник Друштва школских библиотекара Србије – члан 

жирија 

• Јована Рикић, средњошколац – члан тима за израду тестова 

• Инга Лађарац, основац – Добра вила Читалачког списка 
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Посланици Читалића 

• Посланици Читалића су гласници читалачке државе која једном годишње процвета 

осмесима деце и учитеља, гостопримством домаћина, радошћу кљижевника, 

срећом издавача – средином маја у Алексинцу. 

• У међувремену, где год да крену по својим књижевним пословима, нашу велику 

породицу представљају они који нас разумеју, подржавају, храбре, деле наше снове 

и идеје. Они су посебни међу нама, јер су обдарени магијским језиком 

књижевности, а несебично и несујетно дозвољавају да ушетамо у њихово чаробно 

царство речи. 

Амбасадори Читалића 

Виолета Јовић 

Власта Ценић      

Градимир Стојковић         

Бранислав Јанковић 

 

Витезови Земље Читалића 

Бранко Стевановић 

Дејан Алексић 

 

Чувари читалачке ватре 

Гордана Тимотијевић 

Милоје Радовић  

Председник Суда части Земље Читалића 

Љиљана Крстић  

Пламен огњишта 

Милош Петковић  
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Позив за домаћинство – Међународна смотра читалаштва „Читалићи” 

Поштовани/а, 

Обраћам се предлогом за сарадњу у пројекту ,,Читалићи”, међушколском и 

међуопштинском пројекту, који сваке године окупља све већи број школа у Србији и 

Републици Српској, интересује и друге сараднике у окружењу, окупља децу у дијаспори од 

Канаде до Аустралије, и представља својеврсни феномен повратка књизи деце наших 

простора умрежавањем свих актера „читалачког” живота – издавачи, библиотеке, културни 

центри, школе, општоне, књижевници... 

О Читалићима на веб порталу: https://citalici.wordpress.com/ 

Одличне реакције просветних радника, велики број учесника, сарадништво на свим 

нивоима, бољи резултати учесника Читалића на тестирањима, оригиналност Улице 

Читалиће и изложбе радова школских тимова, охрабрили су нас да суорганизаицју 

понудимо и другим партнерима у Србији. 

 

Зашто се пријавити за домаћина Читалића? 

➢ Добробит организатора 

- пројекат међународног карактера - целогодишња промоција школе 

домаћина/општине покровитеља и др. партнера (МПНТР, школска управа, екстерна 

комисија); 

- програм културе међинародног карактера - туристичка и културна видљивост (око 

1.000 учесника Улице Читалића, 400 учесника 2. дана - економска добит општини 

покровитељу и/или др. партнерима;). 

➢ Задужења организатора 

- Организација тестирања (потребна школа домаћин, логистику може да пружи 

културни центар или библиотека); 

- Организација Смотре (штандови и сл – столови, сунцобрани. озвучење); 

- Репрезентација – у складу са могућностима организатора; 

- пропагандни материјал; 

- медијска промоција; 

- Смештај Ауторског тима укључујући жири. 

Како се пријавити за домаћинство? 

Сви актери организације писмено потврђују свој статус уговором са УГ „Читалићи” 

Алексинац, који је званични носилац ауторских права пројекта Читалићи најкасније до 15. 

септембра текуће године за ту школску годину, а могу се о свему информисати упитом на 

мејл Читалића citalici.pisalici@gmail.com било кад. 

 

У нади да ћемо остварити сарадњу, срдачан поздрав! 

                                                                            Маја Радоман Цветићанин, 

                                                                                   аутор Читалића 
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