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Сажетак: У раду се представља Међушколски пројекат Читалићи 2015. који 

подржава Друштво школских библиотекара Србије, а чија је завршна манифестација 

замишљена као Смотра читалаштва Читалићи 2015, добила подршку Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије одређивањем дана за њену 

реализацију у Календару смотри и такмичења за школску 2014/2015. годину. 

Кључне речи: књига, деца, дневник, тест, читање, мапа ума, Бранко Ћопић, 

Читалићи 

 

Актив школских библиотекара Општине Алексинац није ни сањао пре три године 

да ће идеја коју су покренули у виду школског пројекта Читалићи за кратко време 

ујединити велики број школских библиотекара, учитеља, наставника српског језика и 

других предмета, затим народне библиотеке, издаваче и песнике добротворе  у једном 

једином циљу – „да читање победи нечитање!“ 

Ово су управо речи Јасминке Петровић, које нам је као посвету послала уз комплет 

својих књига, поклон школама које учествују у Међушколском проејкту Читалићи 2015. 

Мото нам се тада наметнуо сам по себи, баш као и тема – стогодишњица рођења Бранка 

Ћопића – која нас је ујединила у прекограничном подухвату слављења овог великог писца 

балканских простора. Придружиле су нам се, поред тридесетак школа из Србије, и две 

школе из Републике Српске и две школе из Македоније.  

Израда читалачких дневника привукла је и српске школе из дијаспоре, које смо 

окупили око такмичарске категорије Читалићи Словца и то захваљујући уредници сајта 

ДА ЧИТАЊЕ ПОБЕДИ НЕЧИТАЊЕ 
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Словце Драгане Мијатовић Јовановић. У врло кратком року добили смо учеснике из 

српских школа у Шведској, Холандији и Норвешкој и један индивидулани рад из 

Луксембурга. Тешко је описати своје утиске док као члан жирија гледам невешта 

ћирилична слова деце чија имена сведоче о учењу матерњег језика као страног. Ипак, они 

уче језик својих предака и одлучили су да учествују у овом пројекту. 

 

Слика 1. Кућа од књига, ОШ„Вук Караџић“ у  Дољевцу  

 

Октобра месеца промовисали смо пројекат у свим пријављеним школама 

различитим активностима: градњом куће од књига, дрвећем окићеним књигама и 

дружењем са песницима. Позвали смо издаваче и песнике да поклањањем својих књига 

допринесу реанимацији школских библиотека, поготово сеоских, које годинама не долазе 

на ред за куповину књига, чак ни сликовница. Одазвало нам се десет издавача који су нам 

поклонили око 150 књига, а на позив песника Власте Ценића, најпознатијег Читалића, 

стигли су нам дарови од двадесет песника, који су заједно са издавачима омогућили да све 

школе Читалића добију пакете од десетак нових књига.  

Дружили смо се на заједничком међуопштинском састанку са Браниславом 

Маричићем, чије нам је предавање омогућила Библиотека „Вук Караџић“ из Алексинца, а 

инспирацију дао његов састанак са школским библиотекарима у Београду, који је 

Друштво школских библиотекара организовало у част Дана школских библиотекара. 

http://slovce.blogspot.com/
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Многе такмичарске категорије укључиле су око 1500 ученика и више од 300 колега 

из свих школа Читалића (бројке се још сређују), а Смотра читалаштва Читалићи 2015. 

заказана је за 16. мај у Алексинцу. Ауторски тим Читалића, који од самог почетка 

реализације овог пројекта има подршку Друштва школских библиотекара Србије позива 

све школске библиотекаре да овог дана сви заједно славимо књигу на Републичкој смотри 

читалаштва, којом су школски библиотекари први пут добили место за своје идеје у 

Календару такмичења и смотри Министарства просвете.  

Већ имамо нове идеје за следећу годину
1
! 

 

 

Слика 2. Лого Читалића 

 

                                                           
1 Све о Читалићима на https://citalici.wordpress.com/ 
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