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Назив 
пројекта 
 

ЧИТАЛАЧКА ЗНАЧКА ,,ЧИТАЛИЋИ 2013'' 

 

Предмет 
пројекта, 
кратак опис 

Дечја читалачка манифестација промоције књиге и читања 
на школском и међушколском (општинском) нивоу уз 
подршку Градске библиотеке са циљем враћања деце 
књизи, стицања развијања и неговања читалачких навика и 
критичког читања. 

 

Опис 
пројекта, 
начин 
реализације, 
правила... 

 
Реализација: 
 
Школски библиотекари су координатори овог такмичења; 
Учитељ/наставник српског/ библиотекар, ако одлучи да са 
својим ученицима учествује у такмичењу, може посматрати 
своје активности у складу са Правилником о стручном 
усавршавању у установи, који је у његовој школи усвојен; 
Предлог бодовања у складу са предложеним Документом о 
вредновању сталног стручног усавршавања у установи, који 
је Школска управа Крушевац доставила школама: 
Читалачка значка је пројекат образовно – васпитног 
карактера у установи. Према томе бодовање може да 
изгледа овако: 

Остваривање пројеката образовно-васпитног 
карактера у установи 
ЧИТАЛАЧКА ЗНАЧКА – Ћићевац  2013. 

Број сати 

Опис 
активност
и Докази: 

 

20* 

Израда 
предлога 
пројекта, 
координа
ција са 
свим 
факторим
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пројекат, 
реализац
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дописи и 
сл, увид у 
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* зависно од Правилника стручног усавршавања у установи 
који је школа усвојила; 
 
1. школски библиотекари: 
- кординирају такмичење у својој школи; 
- обавештавају активе о такмичењу; 
- усаглашавају пропозиције на Активу школских 
библиотекара, а на предлог свог школског тима; 
- сарађују са одељењима градске библиотеке ради 
евентуалне позајмице потребних књига; 
- организују комисије за прегледање   Читалачких дневника у  
нижим и вишим разредима основне школе  
- пружају помоћ ученицима у писању дневника и сл; 
- промовишу такмичење… 
Уколико школа нема школског библиотекара, координираће 
лице које одреди директор школе. 
 
2. учитељи/ наставници српског језика: 
- пријављују се за такмичење школском библиотекару/ 
координатору; 
- дају конструктивне предлоге за промену пропозиција; 
- предлажу наслове књига за читање; 
- мотивишу ученике за учествовање на такмичењу и указују 
на значај читања и то читања ,,с оловком у руци''; 
- учествују у комисији за прегледање   читалачких дневника; 
- промовишу ову манифестацију… 
 
3. комисије: 

ија 
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- председник комисије: школски библиотекар; 
- чланови: учитељ – прегледање дневника(1 или 2), 
                  наставник српског – оцењивање дневника читања 
(1 или 2), 
                  представник градске библиотеке 1 
- комисију формирају учитељи/наставници који учествују у 
такмичењу по договору у оквиру свог школског тима, а 
према јединственим пропозицијама за све школе учеснице. 
 
4. градска библиотека: 
- омогућава међубиблиотечку позајмицу због потреба 
манифестације; 
- предлаже наслове за обавезне књиге; 
- пружа подршку свим учесницима у такмичењу; 
- обезбеђује похвале и награде; 
- реализује завршну манифестацију… 
Координатору се учитељи и наставници српског 
заинтересовани за учествовање у овој манифестацији 
пријављују до краја децембра, а библиотекар им доставља 
пропозиције усаглашене на Активу школских библиотекара у 
сарадњи са координатором из градске библиотеке. 
  
Резиме: 
Учесници добијају похвале, а најбољи и посебне награде, 
које ће им бити додељене на  завршној манифестацији у 
мају у организацији ОШ „Доситеј Обрадовић“, која подржава 
ову активност школских библиотекара и обезбеђује награде. 
  
Признања: 

1. ЧИТАОЦИ МАРАТОНЦИ – од 1. до 4. као и од 5. до 8.  
по разредима  – највећи број књига прочитаних. 

      2. ЧИТАОЦИ КРЕАТИВЦИ – од 1. до 4. као и од 5.до 8. по 
разредима – најлепши читалачкии дневник. 
  
Школски библиотекар доставља имена победника из својих 
школа – за сваки разред прва три места. Сви учесници ће 
бити похваљени, свако 1. место биће  награђено пригодним 
поклоном… 
 Завршни сусрет – ОШ „Доситеј Обрадовић“ 
Ћићевац: књижевно музички догађај, изложба дневника, 
додела похвала и награда. 
 

Иновација Читалачка значка није нова манифестација, али је новина у 
овогодишњем такмичењу могућност да деца израђују  

 



Читалачке дневнике, да читају књиге које желе, нарочито за 
старије разред, критички бирају грађу за свој дневник. 
Ученици нижих разреда имају могућност да раде дневник,  
осамостаљују се, навикавају да уочавају битне елементе 
дела, које читају, могу ликовно да се изразе чиме развијамо 
њихову креативности проверавамо доживљеност дела. 

Корелација страни језици, ликовна култура  

Време 
реализације 

1. 12. 2012 – 30. 5. 2013.  

Основни 
циљ 

стицање, развијања и неговање љубави према књизи и 
читању 

 

Посебни 
циљеви 

 активније коришћење библиотечког фонда школске 
библиотеке; 

 неговање критичког читања, тј. читања ,,с оловком у 
руци''; 

 неговање стваралачких способности ученика; 
 

 

Учесници ОШ „Доситеј Обрадовић“- Ћићевац 
Јелена Кандиц библ./координатор 

координа
тор 
пројекта 

...                           ОШ“Доситеј Обрадовић“- Ћићевац члан 
пројектно
г  тима 

                              Снежана Антић- настав. српског језика 

 

         ОШ“Доситеј Обрадовић“-Ћићевац 
             Гордана Мацић-наст. српског језика 

члан 
пројекног 
тима 

                              ОШ “ Доситеј Обрадовић“- Ћићевац Члан 
пројекног 
тима 

                               Ивана Бањац- наст. српског језика 

 

                               ОШ „Доситеј Обрадовић“-Ћићевац 
 

 

...                            Ивана Симоновић-учитељ координа
тори                                Маријана Богдановић- учитељ 

 

                               Љубинка Илић – учитељ   
                               Радованка Мацић-учитељ 

координат
ори 

...                                 
координа
тори 

                                Нела Кркић-учитељ 

                                Славица Живковић-учитељ 

 . 

...                             Драгана Табаковић-учитељ координа
тори                                 Биљана Ердељанов-учитељ 

 



               ОШ „Доситеј Обрадовић“-Лучина  

                                  Сања Вучковић-учитељ координа
тор  

  

Ученици 
учесници у 
бројкама 

ОШ „Доситеј Обрадовић“-
Ћићевац 

1. разред – 14 5. разред – 14  

2. разред – 9 6. разред – 11 

3. разред – 15 7. разред – 6 

4. разред  - 10 8. разред – 6 

  

ОШ „Доситеј Обрадовић“-
Лучина 

1. разред – /  

2. разред – 1  

3. разред – /  

4. разред  - 1  

  

Комуникаци
ја 

Састанци Актива у градској библиотеци месечно, 
координација са Градском библиотеком преко 
координатора, а школ. библиотекари веза Актива и 
Градске библиотеке са својим школским тимовима 

 

 
Задаци, 
задужења  
са 
календаром 
рада 

формирање Актива и израда 
пројектног плана  

децембар 2012. библиот
екари 

пријављивање учесника библиотекару до  20. 2. 2013. наст/учи
т. 

формирање комисија до 10. 5. 2013. библиот. 

достављање спискова са именима 
учитеља/наставника, имена чланова 
комисија и сл 

до 10. 5. 2013. библиот. 

предавање чит. дневника библиотекару до 10. 5. 2013. наст/учи
т. 

ранг листе дневника до 15. 5. 2013. комисиј
е 

достављање података Градској 
библиотеци 

до 17. 5. 2013. библиот. 

завршна манифестација, додела награда        21.5.2013.  сви 



  

  

  

 

 

Резултати и 
исходи 

- активније коришћење фонда школских библиотека; 
- повећање броја корисника; 
- велики број ученика учествује у акцији... 
 

 

Добити 
 
 

- више корисника школских библиотека; 
- велики број деце чита; 
- свест о значају књиге и критичког читања битно измењена 

на боље... 
 

 

Ризици и 
мере 
превазилаж
ења ризика  

- лоша комуникација међу члановима пројектног тима; 
- обезбеђивање награда за најбоље; 
- завршна свечаност уз књижевника... 

 

- отварање личних мејл адреса; 
- трагање за донаторима... 
- контакти с песницима, сарадња с библиотеком... 

Процене 
током 
трајања 
пројекта 

- велики број ученика је  укључен  у акцију  и велико 
ангажовање наставника и учитеља 
 

 

Евалуација 
на крају 

  

Одрживост 
пројекта 

1.   

 

 


