NACIONALNA KAMPANJA "ČITAJ MI!"
"Čitaj mi!“ je prva nacionalna kampanja za promicanje čitanja naglas djeci od rođenja. Pokrenuta
je 2. travnja 2013. godine povodom Europske godine čitanja naglas, a pod pokroviteljstvom
Ministarstva socijalne politike i mladih. Kampanja i dalje traje, a Međunarodni dan dječje knjige
obilježen brojnim aktivnostima slavi se kao njen rođendan. Tijekom kampanje "Čitaj mi!"
informacije o dobrobitima čitanja djeci od rođenja roditelji mogu dobiti u svakoj knjižnici te u
domovima zdravlja i rodilištima u kojima su postavljeni informativni plakati i letci, a u nekim
pedijatrijskim čekaonicama i dječjim odjelima i male libroteke sa slikovnicama.
Partneri:
Hrvatsko knjižničarsko društvo - Komisija za knjižnične usluge za djecu i mladež, Hrvatsko
čitateljsko društvo, UNICEF, Hrvatsko pedijatrijsko društvo, Hrvatska udruga istraživača dječje
književnosti, Hrvatsko logopedsko društvo uz potporu Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade
i socijalnu politiku RH, Ministarstva kulture RH, Zaklade Nacionalne i sveučilišne knjižnice i
drugih.
Ciljevi:
Poticati roditelje i druge odrasle da s čitanjem naglas djetetu započnu već od njegova rođenja kako
bi čitanje postalo dijelom svakodnevnog ugodnog druženja roditelja i djece te kako bi se stvorila
posebna emocionalna veza između djeteta i odrasle osobe koja mu čita. Podjednako važan cilj jest
poticati roditelje da s najmlađom djecom što prije počnu dolaziti u lokalnu narodnu knjižnicu.
Kampanja u brojkama:
•

Porastao je broj upisane djece u sve knjižnice u Hrvatskoj, kao i broj posjeta roditelja s
djecom knjižnicama i njihovim programima

•

1000 događanja u kojima je sudjelovalo preko 50 000 djece i roditelja

•

Čitalo se u knjižnicama, knjižarama, vrtićima, parkovima, na gradskim trgovima, u
pedijatrijskim ordinacijama, bolnicama... Priče su putovale bibliobusima (knjižnicama na
kotačima) diljem zemlje do udaljene djece, u mjesta gdje nema knjižnica

•

Čitali su, gradonačelnici, glumci, liječnici, pisci i spisateljice, roditelji, likovi iz priča,
volonteri

•

U kampanji je sudjelovalo preko 300 knjižnica širom zemlje

•

Na nagradni foto-natječaj prijavljeno je 700 fotografija i video isječaka za nagradnom fotonatječaju kampanje te je podijeljeno više od 150 slikovnica obiteljima koje su sudjelovale u
foto-natječaju.

•

Prikupljeno je više od 20 000 slikovnica u akciji povodom Međunarodnog dana darivanja
knjiga "Čitam, dam, sretan sam" za dječje odjele bolnica, pedijatrijske ordinacije, dječje
vrtiće, domove za djecu...

•

5000 volontera čitalo je djeci ili pomagalo u akcijama

•

"Čitateljski program za zatvorenike i djecu" u okviru kampanje "Čitaj mi!" povezao je
najmanje 600 zatvorenika/ica i 200 djece kroz čitanje i slušanje odabranih slikovnica
naglas

•

Kampanja "Čitaj mi!" službeni je kandidat za najveću svjetsku nagradu za promicanje
dječje književnost i književnosti za mlade Astrid Lindgren Memorial Award (ALMA)

2017., 2018. i 2019. godine.
Sudjelujte aktivno i obilježite:
•
•

10. 1. - Svjetski dan smijeha
1.2. - Međunarodni dan čitanja naglas

•

14. 2. - Međunarodni dan darivanja knjiga

•

21. 2. - Međunarodni dan materinjeg jezika

•

20. 3. - Svjetski dan kazališta za djecu i mlade i Svjetski dan pripovijedanja

•

21. 3. - Svjetski dan poezije

•

1. 4. - Svjetski dan šale

•

2. 4. – 6. rođendan kampanje „Čitaj mi!“ i Međunarodni dan dječje knjige

•

22. 4. - Dan hrvatske knjige i Dan planete Zemlje

•

23.4. - Noć knjige i Svjetski dan knjige i autorskih prava

•

15. 5. - Međunarodni dan obitelji

•

8. 9. - Međunarodni dan pismenosti

•

21. 9. - Međunarodni dan mira

•

prvi puni tjedan u listopadu – Dječji tjedan

•

15.10.- 15.11.- Mjesec hrvatske knjige

•

20. 11. - Međunarodni dan dječjih prava

•
•

5.12. - Dan volontera
10. 12. - Dan ljudskih prava

Aktivnosti koje možete provoditi:
• Pričaonice/čitaonice ( knjižnica, vrtić)
• Čitanje bebama i njihovim roditeljima
• Čitanje u bolnici, pedijatrijskoj ambulanti
• Libroteka – mala priručna zbirka slikovnica i knjiga
• Mali čitateljski maraton
• Roditelji čitaju djeci
• Čitaju bake i djedovi
• Čitanje na stranim jezicima
• Čitanje u parku
• Djeca čitaju djeci
• Interaktivno čitanje (uz radionice – likovne, dramske)
• Uključivanje djece s posebnim potrebama u programe čitanja
• Čitanje na znakovnom jeziku
• Čitanje u knjižarama – suradnja s nakladnicima

• Izložbe kvalitetnih slikovnica
• Promocija slikovnice
• Predavanja za roditelje o važnosti čitanja
• Logopedi u službi promocije čitanja
• Edukacija volontera
• Besplatne članarine za bebe i malu djecu
• Paket sa prvom slikovnicom i letkom za novorođenče
• Mala tržnica, razmjena slikovnica i knjiga
• Razmjena slikovnica i knjiga
Događaj koji organizirate u okviru kampanje "Čitaj mi!" prijavite na internet stranice
https://www.citajmi.info/dogadanja/prijavi/
Društvene mreže:
Pratite novosti iz kampanje "Čitaj mi!" na http://www.citajmi.info
i našim Facebook https://www.facebook.com/CitajMi i Twitter https://twitter.com/citaj_mi
stranicama.
Podržite kampanju "Čitaj mi!", postanite „Prijatelj kampanje „Čitaj mi!“:
SUDJELUJTE AKTIVNO
Volontirajte – Ako imate određena znanja, vještine, profesionalna iskustva i/ili jednostavno
vremena, koje biste željeli posvetiti promicanju pismenosti, javite nam se…
Sudjelujte u promicanju kampanje „Čitaj mi!“: pošaljite nam svoje prijedloge o mogućim
smjernicama razvoja, javite nam o mogućim izvorima financiranja, stvarajte s nama nove
projekte… Vaš nam je doprinos i vaše aktivno sudjelovanje važno, stoga ideje i prijedloge pošaljite
elektroničkom poštom info@citajmi.info

