
                                               Читалачка значка  

 

 

Читалачка значка је књижевна радионица намењена ученицима основних 

школа коју на територији једне општине организује и спроводи општинска 

библиотека, уз мању или већу помоћ основних школа или организација којима су 

дечје активности у опису рада. 

  

 Почетак њеног постојања везује се за далеке седамдесете када се, на 

простору готово целе некадашње земље, искристалисала идеја да ђацима 

основношколског узраста треба понудити, поред обавезног, алтернативни 

литерарни програм који развија читалачке навике, упознаје са традиционалном и 

савременом књижевношћу, и оспособљава за самостално кретање путевима 

разумевања и тумачења књижевног дела. Како сама идеја наставе књижевности у 

школи има исте функције, Читалачка значка је морала имати додатни квалитет како 

би заинтересовала пре свега децу, али потом и библиотекаре и предаваче у 

школама. Тај додатни квалитет откривен је у споју игре и учења, у недогматском 

усвајању озбиљног знања. 

 

Читалачка значка је програм заснован на дечјем добровољном учешћу. 

 

 Њен смисао је у масовности, у укључивању што већег броја деце свих 

узраста, будући да није замишљена као класичан такмичарски програм. У њој 

учествују не само ученици са највишим оценама из српског језика, што би се могло 

помислити, него и они слабијег успеха. Управо њихово учешће показује како 

интересовање за интелектуалне активности није одлика само врхунских ђака, али 

да оно мора бити позитивно испровоцирано. Број учесника није ограничен, нити 

унутар једне школе, нити у оквиру једне општине. 

 

Време трајања програма је девет месеци: октобар –мај.  

 

Читалачка значка се спроводи заједничком активношћу јавне библиотеке и 

школе. Библиотека је организатор и носилац програма, али га спроводи уз помоћ 

сарадника из школе. Школски библиотекари или наставници прве су инстанце које 

усмеравају децу у њиховом раду саветом или конкретном помоћи. Иако не чине 

званичне сараднике, родитељи такође узимају учешћа у дечјем раду, поготово код 

најмлађих. Њихово задовољство што деца једну интелектуалну активност 

доживљавају као забаву изразито је.     

 

Дечја активност се састоји у: 

- читању одређеног броја књижевних дела; 

- писању Дневника Читалачке значке, и 

- усменој презентацији усвојеног знања на отвореном Јавном часу. 

 

Садржајно, програм чине жанровски различита књижевна остварења 

груписана према узрастима у осам посебних програма: сваком разреду одговара по 



један програм односно, једна лектира. (Обим лектире расте са узрастом.) Сваки 

појединачни програм, изузетак је само онај за прваке, поштује принцип да су 

заступљена дела и класичне и савремене, и домаће и стране књижевности. Садржај 

програма није једном задата форма: он прати књижевну продукцију и мења се 

одређеним темпом. Уважавају се новине у издавачкој делатности за децу, било да 

су у питању нови наслови домаће и стране продукције, било преводи дела која су 

први пут доступна нашој публици. 

 

Дете које учествује у Читалачкој значки пише потом Дневник о прочитаном. 

Он доноси био-библиографски део о писцу сваке књиге, и тумачење (критику, 

осврт) прочитаног из индивидуалистичке перспективе која дозвољава и негативну 

оцену, и сасвим лично виђење. Оно чему се тежи јесте коришћење 

позитивистичких знања, развијање критичког мишљења и оспособљавање детета да 

аргументује своје ставове. Дневник често није само текстуални, него садржи и 

ликовне прилоге, те представља мало уметничко дело. Осликани, колажни, 

украшени... представљају и визуелни доживљај. Обема димензијама показују дечји 

труд. Дневник се прилаже на увид пре него што се одржи Јавни час. 

 

Јавни час се организује на самом крају програма Читалачке значке као јавна 

презентација и провера знања сваког детета које је учествовало. Место одржавања 

је школа или јавна библиотека, у зависности од могућности. (У идеалном случају 

то би требало да буде библиотека, али квалитет библиотечких простора то често не 

дозвољава.) Јавном часу присуствују деца, родитељи, школски библиотекари, 

наставници и директор школе, као и библиотекар-координатор јавне библиотеке 

који, или сам, или у сарадњи са одређеном особом из школе проверава знање 

учесника. Ова провера нема карактер екс-катедра испитивања, него је разговор, 

сучељавање мишљења, дебата, која открива колико су деца освојила и усвојила 

нова знања. Слобода и самоувереност у размишљању, као и проширени корпус 

позитивног знања коначна су круна вишемесечног рада. 

 

Деца која су прошла све нивое програма добијају захвалницу и беџ. Они 

ученици који се недвосмислено издвоје квалитетом, који покажу изузетно знање и 

зрелост у размишљању бивају награђени књигама. На овој тачки програм добија 

неке одлике такмичења, али не у потпуности, будући да број награђене деце није 

задат: колико ће ученика добити књигу, сваке године у свакој школи варира. 

Свечаност доделе књига организује се у репрезентативном простору, попут Сале 

Општине. 


