
План реализације манифестације „Читалачка значка“  

у допунским школама на српском језику у иностранству 

Носилац и организатор програма: Културни центар „Чукарица“ 

Установе: Културни центар „Чукарица“, Српска допунска школа у иностранству, 

Библиотека града Београда 

Земље: Француска, Италија, Словенија, Немачка, Швајцарска, Велика Британија, Грчка, 

Норвешка, Данска 

Програм за 2020/21: Марија Праизовић, Јелена Јовановић, Блаженка Тривунчић 

Плакат, упутство за вођење читалачког дневника, план реализације манифестације: 
Блаженка Тривунчић 

Релизација: Милена Митровић, координатор и организатор манифестације из Културног 

центра „Чукарица“, Данијела Алексић, сарадник; Биљана Букинац, Татјана Поповић, 

Блаженка Тривунчић, координатори из допунске школе који воде реализацију у земљама 

надлежности; Задужени наставник у свакој земљи (прикупљање, обавештавање и слање 

радова), наставници ментори, ученици допунске наставе на српском језику у иностранству 

Акције: „Књига за друга“ – прикупљање књига за библиотеке српских допунских 

одељења, Културни центар „Чукарица“; организовање „онлајн“ дружења током школске 

године 

Рокови: Обједињено слање радова из сваке земље на назначне имејл адресе Културног 

центра „Чукарица“ до 10. маја 2020. 

Представљање дела и дневника: Заједничком „онлајн“ сусрету на крају школске године, 

у организацији Културног центра „Чукарица“, разговору са Виолетом Ђорђевић, вишим 

библиотекарем Библиотеке града Београда, присуствује по један ученик из сваке земље; 
Изложба дечјих радова и друге врсте јавних промоција читалачких дневника, по избору 

допунских школа и културних институција у Србији;  

Циљеви: Реализација манифестације у Српској допунској школи у иностранству; 

Неговање културе читања и српског језика; Популаризација српских писаца и ћириличних 

књига међу ђацима у расејању; Развијање љубави према читању; Промоција дечјег рада и 

стваралаштва уз награђивање ученика „књигољубаца“ – беџеви, похвале, дипломе, књиге; 
Опремање библиотека/ богаћење библиотечког фонда у српским допунским одељењима у 

иностранству; Унапређивање сарадње Српске допунске школе у иностранству са 

културним институцијама у матици 

Напомена: Манфестација „Читалачка значка“ део је пројекта „Моје наслеђе“ Културног центра 

„Чукарица“. Пројекат је дугорочан и има за циљ неговање културног наслеђа и преношења 

традиционалних вредности  на наше младе нараштаје, који треба да раде на очувању културе говора, 

читања и писања. 


