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УВОД

ЧиIанку IреFа схваIиIи као врело му3росIи, врлине, ле6оIе и
узвишених осећања. Ако се овај с6ецифични и ориZинални уџFе-
ник Iако схваIи у времену своZа оFликовања, и Iако конци6иран
и уоFличен 6рихваIи о3 сIране ученика, он3а као књиZа неће,
6о6уI осIалих уџFеника, 3оживљаваIи су3Fину 3а на крају
школске Zо3ине Fу3е расIрзана, це6ана, Fацана у ваз3ух и Zажена
у 6рашини, у знак раз3раZаноZ ослоFођења о3 њене суво6арно-
сIи и уZњеIавања. 

ЧиIанка је 6о 6риро3и 6ре3о3ређена 3а не 3оживљава Iакву
су3Fину коју, нажалосI, 3оживљава „соли3аришући се”са осIа-
лим уџFеницима у 6рвом, 3руZом Iрећем и чеIврIом разре3у
основне школе. ЗашIо мислимо 3а је чиIанка сIворена за ус6о-
сIављање FлискоZ о3носа са 3еIеIом? ЗаIо шIо је она ује3но у6о-
ришIе за 6рве изZрађене сIавове о сеFи, о човеку и свеIу, и 6омоћ
у невољи, не3оумицама и нејасноћама својсIвеним 3ечјем узра-
сIу. ЗашIо се 3ешава 3а о3 сIране 3еIеIа не Fу3е 6ре6ознаIа као
у6оришIе и 6омоћ? Главни „кривци” за Iо су сасIављачи и о3ре-
ђивачи са3ржаја чиIанке, а њима се 6ри3ружује и учиIељ који не
ус6ева 3а и Iаквој, неа3екваIној чиIанци у3ахне минимум жи-
воIносIи и Iако је, колико-Iолико, 6риFлижи ученицима. 

ЧиIанка се најчешће о3ређује као незаоFилазни уџFеник 6о-
моћу коZа се ученици уво3е у свеI књижевносIи. Она је школска
књиZа која служи као основа у оFучавању у чиIању и осIалим за-
3ацима језичке насIаве (Пе3аZошка енцикло6е3ија 1989, сIр. 85),
у лиIерарном смислу Iо је 6рва анIолоZија најFољих књижевних
сасIава, о3ломака или целих 6есама и 6ри6ове3ака, уо6шIе 6ро-
зних и 6оеIских сасIава који нај6рикла3није 6ре3сIављају висок
3омеI у књижевноумеIничком сIварању је3ноZ наро3а (Пе3а-
Zошки речник 1967, сIр. 588), а у уо6шIеном смислу 3ефинише се
као школска књиZа с 6рикла3ним шIивом из разних 6ре3меIа
(Речник ср6скохрваIскоZа књижевноZ језика 1976, сIр. 886). „Ан-
IолоZија књижевноумеIничких IексIова” 6о3разумева 3а су Iи
IексIови, осим шIо су најFољи из своје врсIе, још и 6ажљиво
о3аFрани у о3носу на узрасI ученика, уважавајући 6о3неFље,
кулIуру и 3ух наро3а чијем су нарашIају намењени. ЧиIанка, ис-
Iиче се у лиIераIури, мора FиIи мала анIолоZија најле6ших и
највре3нијих умеIничких осIварења јер ученици на њима из-
Zрађују свој књижевни укус (Чукановић-Карави3ић 2006, сIр. 28).
Ако чиIанка не 3о6риноси оFразовању и вас6иIању у смислу
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развоја слоFо3не и целосне личносIи, није на 6олзу очувања 3у-
ховноZ и кулIурноZ и3енIиIеIа, не изазива љуFав 6рема со6сIве-
ном са3ржају (и књизи уо6шIе) и не 3о6риноси књижевном уку-
су, ZуFи 6раво на свој назив. Није случајно шIо се реч „чиIанка”,
са3ржајно и звуковно слаже и IајновиIо везује за речи „мајка”,
„Fајка”, „ус6аванка”, „IуZованка”, „мирисанка”… 

По3разумева се 3а чиIанка, у смислу развоја слоFо3не и цело-
сне личносIи, IреFа 3а оFухваIи књижевноумеIничке IексIове у
којима млађи узрасI емоционално 6рихваIа и оIкрива 6раво
значење 6ојмова ДоFро, ИсIина, ЉуFав, УзвишеносI, УмеIничко,
Ле6оIа, Човечно, ВечносI, Божанско, Чу3есно, Му3росI, Вера, Са-
осећање… У функцији очувања 3уховноZ и кулIурноZ и3енIиIеIа
чиIанка је језZро 6роFраних IексIова наро3не књижевносIи и
е6ике, и књижевних 3ела најFољих 6исаца овоZ 3уховноZ 6о3-
неFља. Она је чисI и оIворен 6розор ка кулIури и сIваралашIву
3руZих наро3а, али не и кућа у којој ће се 6реIежно насIаниIи
3ела из FашIине 3руZих наро3а. 

ПосеFан значај чиIанке оZле3а се у развијању љуFави 6рема
књизи и чиIању, и у изZра3њи и неZовању књижевноZ укуса.
ПреI6осIавка за исIински есIеIски књижевни 3оживљај учени-
ка јесIе 3а се у чиIанци налазе најFоља, највре3нија и најузвише-
нија књижевна осIварења. Ако Iа 6реI6осIавка није ис6уњена,
љуFав неће 3оживеIи ис6уњење, ученик ће FиIи ин3иференIан,
а у крајњем случају јавиће се о3FојносI, чак и мржња 6рема
чиIанци и књизи уо6шIе. Такође, о3сусIво нео6хо3не 6реI6о-
сIавке во3и неа3екваIном формирању књижевноZ укуса, чак и
6омањкању исIоZ. ЗаIо сасIављачи анIолоZија најFољих књи-
жевних сасIава мора 3а Fу3у свесни оZромне о3ZоворносIи, и
6осле3ица своZа ра3а. 

ЧИТАНКА КАО УЏБЕНИК 

ЧиIанка је уџFеник sui generis. Члан 2 Закона о уџ	еницима и �ру�им
нас�авним сре�с�вима („Служ	ени �ласник РС”, 	р. 72/2009) о3ређује
сле3еће: „УџFеник је основно и оFавезно 3и3акIички оFликовано
насIавно сре3сIво, у Fило ком оFлику или ме3ију, које се кори-
сIи у оFразовно-вас6иIном ра3у за сIицање квалиIеIних знања,
вешIина, формирање вре3носних сIавова и развој инIелекIуал-
них с6осоFносIи ученика, чији су са3ржаји уIврђени насIавним
6ланом и 6роZрамом и који је о3оFрен у скла3у са овим зако-
ном.” На нивоу законске о3ре3Fе усIановљена је „слоFо3а” оFли-
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ка и ме3ија у којем се може 6ојавиIи уџFеник (а Iиме и чиIанка)
као основно и оFавезно насIавно сре3сIво, с Iим шIо се њеZово
„о3оFравање” врши у скла3у са законом. 

У сIручној лиIераIури наво3е се својсIва 3оFроZ уџFеника:
аIракIивносI (3а је уџFеник ле6, занимљив, а3екваIно илусIро-
ван и Iехнички уређен); ауIенIичносI (3а се Fави сIварним, оз-
Fиљним са3ржајима, 3а се суочава са 6роFлемима, 3а је јасно на-
6исан језиком мисли); FлискосI (3а се са3ржајно ослања на
с6онIана знања ученика); чиIљивосI (3а је 6реZле3ан, 3осIу6ан
за жељене информације и чиIљив на различиIе начине); 3алеко-
сежносI (о3ређење циљева зависи о3 конкреIне 3рушIвене за-
је3нице, али се развој 3еIеIа сву3а јавља као основни 3алекосе-
жни циљ); исIиниIосI (3а су информације у њему 6рецизне и
6роверене, а 6олазне 6реI6осIавке 6ознаIе); изазовносI (3а ње-
Zови са3ржаји 6окрећу размишљања, суочавају сIара и нова
искусIва и „6ровоцирају” на6ре3ак 6уIем инIелекIуалноZ иза-
зова); изво3љивосI (3а су циљеви и криIеријуми уџFеника 3о-
сежни и 6рихваIљиви за ученика); осеIљивосI (3а је а3екваIан
о3ређеном узрасIу, с6ецифичним емоционално-социјалним
6оIреFама али и 6осIојећим разликама); оIвореносI (3а је оIво-
рен за различиIе исIине, знања и мо3еле); 6осIу6носI (3а је са-
3ржајно а3екваIно сеZменIиран у 3елове којима се 6осIе6ено за-
окружује целина, у еIа6е 6уIа ка циљу); 6рецизносI (3а се оFраћа
6рецизним и уређеним језиком, и 3а чува криIеријум исIине);
6ре3ви3љивосI (3а о3Zовара очекивањима чиIалаца, зависно о3
оFласIи); 6римењивосI (3а укаже на у6оIреFу знања у конкреI-
ним сиIуацијама); разноврсносI (3а има различиIе са3ржаје,
моZућносIи и ас6екIе у 6рилазу 6роFлему); разумљивосI (3а је
разумљив са сIановишIа језика, реченичкоZ скло6а и јасноће
мисли); селекIивносI (3а је њеZов са3ржај 6ажљиво Fиран и 3а
служи нечему смисленом и FиIном); сIрукIурираносI (3а Zра3и
сIрукIуру знања, о3носно мрежу знања); сврсисхо3носI (3а оно
шIо са3ржи служи нечему шIо је јасно уна6ре3 о3ређено и сми-
слено); развојносI (3а омоZућава 6роизилажење знања из некоZ
3руZоZ знања); ре3ун3анIносI (3а омоZући „слеZање” знања и
везу са 3руZим знањима, уз 6уно разумевање о3носа); ре6резен-
IаIивносI (3а развија и мо3елира Iехнике инIелекIуалноZ ра3а
и инIелекIуалне 6роцесе уо6шIе); IрансформаFилносI (3а ра-
звија с6осоFносI 6ре6ознавања исIоZ смисла у различиIим фор-
мама); укљученосI (3а 6ону3и ученику 6овраIне информације о
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6роцесу њеZовоZ на6ре3овања кроз Zра3иво) и услужносI (3а је
са3ржајем 6освећен 6оIреFама 3еIеIа које учи).

У сIручној лиIераIури се као основне каракIерисIике, о3но-
сно о3лике уџFеника као основноZ сре3сIва у насIави и науч-
носIручноZ 3ела (оно 6о чему се уџFеник разликује о3 3руZих
књиZа и сре3сIава) наво3е: формаIивносI (3а уIиче на ученика,
3а Zа 6окреће, усмерава, „формира”); ком6леIносI (3а 6ружа
ком6леIну, целовиIу информацију о некој оFласIи); сисIема-
IичносI (3а у осIваривању основне и3еје и3е корак 6о корак, 6ос-
Iу6но и 3осле3но, о3ређеним ре3осле3ом, уз лоZичну 6овеза-
носI елеменаIа/чланова који 6реIхо3е и који сле3е, у циљу
ширења знања и формирања лоZичкоZ сисIема); Iрансмисив-
носI (3а има 6риказивачки каракIер) и ре6резенIаIивносI (3а
селекцијом са3ржаја Fу3у оFухваћене све важеће Iеорије и 6ара-
3иZме из о3ређене оFласIи). Можемо 3а закључимо 3а је основ-
ним својсIвима и о3ликама уџFеника 6освећена велика 6ажња,
шIо не чу3и 6ошIо се уџFеник о3ређује и 6рихваIа као „основна,
Zлавна, оFавезна школска књиZа” (Љ. Коцић, Б. ТреFјешанин 1999,
сIр. 57), о3носно „најважније и најмасовније сре3сIво учења”
(Н. ЛакеIа, А. Брковић 1999, сIр. 64). 

ЛоZично, 6ошIо је и сама уџFеник, чиIанка IреFа 3а 6осе3ује
исIа основна својсIва и 6ре6ознаIљиве о3лике. Оно шIо као не-
ZаIивно за6ажамо у 6оZле3у уџFеника, Iим 6ре важи за чиIанку.
Примећујемо 3а се у 3ефиницији неких основних својсIава и
о3лика уџFеника корисIи израз „информација”, а 6реIхо3но смо
већ навели Бојанинову мисао (коју з3ушно 6рихваIамо) 3а ин-
формација никоZа и ничему не може 3а научи. ЗашIо Fи он3а ин-
формација улазила у Fиће, у 6ојам неке сIвари? Како се може
чиIљивосI уџFеника (о3носно чиIанке) 6овезиваIи са информа-
цијом, 6оZоIово некаквом „жељеном” информацијом која 6о3ра-
зумева IренуIно за3овољење ра3озналосIи, Fез 6оI6оре са сIа-
новишIа сврхе, о3носно сушIине? Зар је моZуће 3а се исIиниIосI
уџFеника (о3носно чиIанке) везује за 6рецизносI и 6ровереносI
информација? ИсIо важи и за укљученосI и ком6леIносI. Не Zо-
воримо о сувишносIи и Fес6оIреFносIи информација, неZо о не-
6римереносIи 3а информација, као информаIички 6ојам који је
изZуFио своје 6рвоFиIно значење (сIављање у о3ређену форму,
3авање оFлика нечему), и који се 3анас схваIа као 3авање зна-
чења неком 6о3аIку у сврху оFавешIења, служи за о3ређивање
некоZ 6ојма који се Iиче сазнања и знања. Ка3а је нешIо у зачеIку
не6римерено, он3а не чу3и 6осле3ично извођење 3ефиниције
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чиIанке као „основноZ извора информација које ученици 3оFија-
ју у насIави”, чиме се врши срозавање чиIанке на оFичан извор
информација.

С оFзиром на Iо 3а чиIанка IреFа 3а уве3е 3ецу у свеI књижев-
носIи и 6омоZне им у оIкривању 6равоZ значења сушIинских
6ојмова, 3а она 6ре3сIавља ризницу најFољих и највре3них књи-
жевноумеIничких 3ела и чувара 3уховноZ и3енIиIеIа, 3а IреFа
3а Fу3е у6оришIе и 6омоћ за 3ецу/ученике, јасно је 3а мора 3а
6осе3ује најFоља својсIва и о3лике које је из3вајају о3 осIалих
уџFеника. ЧиIанка не IреFа 3а Fу3е само аIракIивна (3а 6осе3ује
6ривлачну снаZу 6осе3овањем со6сIвене 3ражи/чари), она IреFа
3а Fу3е насушно 6оIреFна, нео6хо3на и незамењива. Може чи-
Iанка 3а Fу3е ауIенIична, али је мноZо Fоље 3а Fу3е изворно ве-
ро3осIојна и окренуIа исIинској сушIини. О3 6ре3ви3љивосIи
мноZо је Fоље 3а чиIанка има својсIва која ко3 3еце изазивају ин-
IуиIивну 6ре6ознаIљивосI и 3ушевни скла3. 

Мислиоцима СIаре Грчке, 6осеFно Проклу Дија3оху, Fила је
6ознаIа важносI и снаZа именовања Fића, сIвари и 6ојава. Имали
су знање о човековој с6осоFносIи 3а 6осе3ује и вас6осIавља лек-
сичко-енерZеIски о3нос 6рема 6осIојећем и 6осIајућем. Знали
су 3а о3ређеном Fићу/сIвари/6ојави 6риличи име које има, Iе
3а између имена и Fића/сIвари/6ојаве 6осIоји сушIасIвена
веза. Све нам Iо указује на значај и улоZу речи као оFлика имено-
вања. Реч, изZоворена или за6исана, IреFа 3а има снаZу и важ-
носI оноZа шIо именује, 3а ЈЕСТЕ Iо шIо именује. Само условно
можемо 6рихваIиIи о3ређење 3а је реч ознака за неки 6ојам.
Ка3а је реч 6рава, ка3а означава сушIину и ка3а је исIовеIна са
6ојмом, нема 6оIреFе 3а се 6иIамо о Iачном значењу 6ојма, и о
значењима речи. Права реч је жива реч. ОFјашњавајући на 6ри-
мерима речи колено, срце и Iочак у неким изразима, и указујући
на еIимолошку везу и основу, ауIор 6риручника „Теорија књи-
жевносIи са Iеоријом 6исменосIи” основано усIврђује 3а језик
има своју 3уFоку лоZику и 3а неко за нас чу3но значење неке
речи никако не значи 6роизвољносI у језику већ унуIрашњу ра-
звојну линију којом се основно значење речи креIало у 6равцу
свe нових и нових значења (Живковић 1995, сIр. 228). ШIо реч
има више значења, Iо је више исIинска, 6рава, Iим више означа-
ва сушIину. 

Бела Хамваш је указивао у својим 3елима 3а је 3ревни човек
рас6олаZао с6осоFношћу 3а сIвари именује 6равим и еZзакIним
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именима, али 3а је касније 6роиZрао ову с6осоFносI, Iако 3а нај-
више шIо може 3а 6осIиZне јесIе симFолично именовање сIва-
ри. ИзZуFљена је с6осоFносI сIварања 6осре3сIвом речи. СIари
наро3и и њихови језици нису Fили 6римиIивни, како 6оZрешно
Iвр3и наука. Јер, све шIо је универзално, све шIо је 3уховносI ви-
шеZ ре3а, све шIо је FиIно, у Евро6и 6оIиче из ZрчкоZ и лаIинскоZ
језика. Хамваш наво3и 6ример речи λόγος (ЛоZос), за чије је оFја-
шњење 6оIреFно више сIоIина „евро6ских” речи, 3ок Fи речник
речи сачињених о3 лоZоса 6ремашио хиља3у речи (ЛоZос је и
реч, и смисао, и мишљење, и 6ро6ове3, и размаIрање, и 3ух, и
6ро6ис, и узрок, и мера, знак, симFол, закон, су3… а ко3 Херакли-
Iа има наја3екваIнији смисао – Fу3носI). Колико су Iек са3ржај-
ни, универзални и 3уховни Fили језици сIарији о3 ZрчкоZ и ла-
IинскоZ? НасIанком књиZе реч 6осIаје ви3љива, и 6ринци6 свеZа
6осIојећеZ, као сIваралачко оFјављење FожанскоZ FивсIва у исIо-
ријском времену. 

Два 6реIхо3на 6асуса на6исана су као 6оI6ора сIановишIу 3а
чиIанка за млађе разре3е мора 3а Fу3е 6освећена живој снази и
сушIинској важносIи речи, не само речи као „најмањој је3иници
језика која носи значење и има фонеIску вре3носI”. У су6роI-
ном, ко3 3еце ће се развијаIи само комуникација, 3ок ће 6раво
разумевање 6оI6уно изосIаIи. Ако РЕЧ ученику 6осIане Fежи-
воIна, 3оса3на и ружна, Iаква ће му изZле3аIи и сIварносI, а Iако
ће Zле3аIи и на знање које IреFа 3а сIекне. Са 6резиром ће се о3-
носиIи 6рема речима своZ језика са сушIинским значењем, и за-
мењиваће их у Zовору и 6исању скраћеницама и фразама које
нађе на инIернеIу, као и речима сIраноZ 6орекла које се све
чешће корисIе у сре3сIвима јавноZ информисања. Кроз чиIанку
ученик млађих разре3а IреFа 3а с6озна 3а важносI а3екваIноZ
именовања сIвари није Fила 6ознаIа само сIароZрчким мислио-
цима, и 3а је Iу важносI наш наро3 ле6о формулисао изреком:
„Реци FоFу: FоF, а 6о6у: 6о6”, а Iо је сIара изрека којом се 6озива
саFесе3ник 3а сIвари назива њиховим именима, Fез околишења;
ученик IреFа 3а схваIи 3а је ова изрека/начело 6ре3услов разја-
шњавања сIвари, али 3а је за уз3изање изна3 6розаичносIи Zово-
ра (у књижевноумеIничком IексIу, 6осеFно у 6есми) 6оIреFна
6осеFна с6реZа речи са осIављањем извесноZ 6росIора нео3ређе-
носIи. УмесIо је3нозначних речи, сIроZих 3еноIација, вре3носI
3оFијају она узZре3на саозначавања (коноIације) шIо се око речи
6леIу као ореол моZућних асоцијација (ТарIаља 1998, сIр. 107).
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Навели смо 3а ћемо на6исаIи нешIо о законској „слоFо3и”
оFлика и ме3ија у којем се може 6ојавиIи уџFеник. ЧиIанку
може 3а 6раIи „слушанка” (Iонски за6ис), али чиIанка не IреFа
3а се 6реIвори у „слушанку”. ЧиIанци може 3а 6рави 3рушIво
„Zле3анка” (ви3ео за6ис), али „Zле3анка” не може 3а Fу3е чиIан-
ка. АуIенIичносI 3оживљаја чиIања књижевних IексIова из
књиZе не може FиIи а3екваIно замењена у6ознавањем са уџFе-
ничким са3ржајем 6омоћу 3руZоZ оFлика и ме3ијскоZ сре3сIва.
ЧиIанка је 6ре свеZа и изна3 свеZа КЊИГА, 6рема којој ученик
млађеZ узрасIа IреFа 3а осеIи љуFав и 6риврженосI, 3а у њој
ви3и 3руZа у 3оFру и невољи, у6оришIе и 6оI6ору, и 3а 6рема
са3ржају (књижевноумеIничким IексIовима у чиIанци) Zра3и
о3нос љуFави, 6оверења, верносIи и 6ошIовања.

 УСВАЈАЊЕ ЗНАЊА УЗ ПОМОЋ ЧИТАНКЕ У МЛАЂИМ РАЗРЕДИМА

Већ се 6оо3авно консIаIује 3а школа, као свеIо месIо за сIицање
знања, ZуFи FиIку са сре3сIвима масовне комуникације и јавноZ
информисања. Пре3носI имају рачунари, Iелевизија, ра3ио,
шIам6а, Iако 3а 6осIоји својеврсна ме3ијска Fлока3а сисIема
оFразовања и вас6иIања. У узрасIу ка3а немају развијен криIич-
ки о3нос 6рема 6ојавама и начину њиховоZ 6ре3сIављања, уче-
ници млађих разре3а Fирају између „лакшеZ”и „IежеZ”, и 6ри Iо-
ме 3ају 6ре3носI „лакшем”, Бујица сваковрсних информација
6лави 3ечју 3ушу и 6амеI, а школа се Iру3и 3а се иноваIивним
сре3сIвима и „6раћењем Iрен3ова” 6риFлижи ме3ијима 6о
аIракIивносIи. У Iом 6риFлижавању (које ника3а не може 3а 6ре-
расIе у 3осезање), школа се о3ваја о3 оноZа шIо чини њену осно-
вну улоZу, и Iако Fива 6оражена на 6ољу сврхе и власIиIоZ знача-
ја. Ако школа 6рихваIи 3а је је3ан о3 основних за3аIака 3а 6ружи
„6оIреFне информације” ученицима, она Iа3а уна6ре3 6рисIаје
на с6оре3ну улоZу, и на 6ораз. То је 6осеFно 6оZуFно за ученике
млађеZ узрасIа, имајући у ви3у њихове с6ецифичносIи. УзрасI
основне школе (о3 6, 7 3о 14,15 Zо3ина) 6ерио3 је FурноZ и снажноZ
развоја. За инIелекIуални развој у овом 6ерио3у значајна су (6ре-
ма Пијажеу) 3ва сIа3ијума: сIа3ијум конкреIних о6ерација (о3 6,
7 3о 11, 12 Zо3ина) и сIа3ијум формалних о6ерација (о3 11, 12 на-
3аље). У сIа3ијуму конкреIних о6ерација јављају се важне лоZич-
ке о6ерације које су везане за конкреIне оFјекIе и сиIуације, зFоZ
чеZа се Iако и зове. ДеIе лоZички мисли али само о оном шIо о6а-
жа, шIо је конкреIно 3аIо (Ђорђевић 1999, сIр. 32-33).
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У Iом осеIљивом 3оFу о3 6/7 3о 11/12 Zо3ина 3еIе Fива најче-
шће „у6ућено”на Iелевизију и иZрице на рачунару. НевероваIна
количина насиља којом су наFијени мо3ерни „црIаћи” и рачу-
нарске иZрице врши разорни уIицај на 6оменуIе лоZичке о6ера-
ције, и на уку6но менIално з3равље мла3оZ нарашIаја. Ка3а Iре-
Fа 3а 6очне 3а сIиче с6осоFносI формирања сисIема 6ојмова и
извођења основних о6ерација лоZичкоZ мишљења, и Iо у сазнај-
ном 6роцесу који омоZућава учење, уз исIовремено развијање
о6шIе инIелиZенције, ученик млађих разре3а основне школе, на
ушIрF 6равоZ учења, у6ознаје занимљивосIи неа3екваIноZ вре3-
новања, Zовора и 6онашања. Знамо 3а су наве3ене конкреIне
о6ерације реверзиFилне, укло6иве у сисIеме целине и заје3нич-
ке, 6ошIо нису везане ни за Iу, конкреIну ин3иви3уу, већ су за-
је3ничке за све осоFе исIоZ менIалноZ нивоа, и 6осре3ују не само
у њиховим личним расуђивањима, већ и у њиховим сазнајним
разменама (Пијаже, Инхел3ер 1990, сIр. 104). Ако 6рихваIамо о3-
ређење 3а конкреIне о6ерације чине 6релаз између акције и о6-
шIијих лоZичких сIрукIура које са3рже комFинаIорику и сIрук-
Iуру „Zру6е” која 6овезује 3ва моZућа оFлика реверзиFилносIи
(Пијаже, Инхел3ер 1990, сIр. 108), лако ћемо 3а уочимо о6асносIи
за Iај осеIљиви 6релаз у 6оменуIом 3оFу. Нужно се намеће за-
кључак 3а чиIанка за млађе разре3е мора исIовремено 3а Fу3е у
функцији (6ре)носиоца знања и 6омаZача у усвајању знања. Дру-
Zачије речено: чиIанка IреFа 3а 6о3сIакне 6роцес сазнавања и
њеZовоZ 6реIакања у знање, уз 6уно уважавање и неZовање из-
ворно чисIих 3ечјих осећања, јер: Iо је још увек 3оFа ка3а су 6уIе-
вима сазнавања 6оIреFнија оFразложења осећањима неZоли 6у-
ком лоZичком закономерношћу (Бојанин 2009, сIр. 157).

Да Fи 3еIе/ученик моZло 3а сIекне с6осоFносI схваIања и
увиђања о3носа и међусоFних веза, а Iиме и с6осоFносI раз-
мишљања и схваIања значења сIвари и 6ојава које о6ажа, нужно
је не6реки3но овла3авање језиком (Zовором). Правилно оFлико-
вање 6ојмова је немоZуће Fез 6ознавања језика. Да Fи се изворно,
инIуиIивно знање 6роFило на 6овршину и Fило разумом „оFра-
ђено”, нужно је 6ознавање значења речи. БоZаћење речника 3о-
6риноси квалиIеIнијем сазнајном са3ржају и њеZовом Fржем
6релажењу у знање. Ученик који разуме значење речи, који је у
сIању 3а из FоZаIе ризнице 6осеZне за а3екваIном речи, лакше ће
оFликоваIи 6иIања и разумеIи о3Zоворе. ЗаIо је чиIанка неза-
мењива као уџFеник за усвајање знања, који 6ружа „колеZијалну
6о3ршку” 3руZим уџFеницима са ас6екIа јасноће и разумљиво-
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сIи, у чијој функцији IреFа 3а Fу3е и целоку6на 3и3акIичко-ме-
Iо3ичка а6араIура.

А3екваIним о3аFиром књижевно-умеIничких IексIова, свим
осIалим са3ржајима насIаве ср6скоZ језика и књижевносIи, као
и 6раIећом 3и3акIичко-меIо3ичком а6араIуром, чиIанка 6о-
сIаје 6рави основ за о6шIе оFразовање ученика, за сIварање ње-
ZовоZ 3уховноZ и кулIурноZ и3енIиIеIа, и за неZовање највећих
врлина (човекољуFље, 6лемениIосI, саосећање, ср3ачносI, хра-
FросI, љуFав 6рема своме ро3у, оIаџFини и 6оро3ици, верносI,
милосрђе, искреносI, 6осIојаносI, разумевање и 6омаZање 3ру-
Zоме, исIинољуFивосI, 6рав3ољуFивосI…). ЧиIанка IреFа 3а
6ревла3а више3еценијски јаз између „књишкоZ” знања и „жи-
воIноZ” знања, али не у смислу 6рихваIања начела оFјекIивира-
ноZ 3рушIва лишеноZ сушIине, неZо у смислу уIицања на живоI.
ЧиIанка је 6рави ре6резенI 6е3аZоZије формирања личносIи
окренуIе вас6иIанику, за разлику о3 6е3аZоZије 6ри6ремања за
живоI. О 6овезаносIи 6е3аZоZије формирања личносIи са 6сихо-
лоZијом, социолоZијом и философијом 6исано је мноZо; чак је и
мислилац, окренуI ка3ровским 6оIреFама 6ривре3ноZ сисIема,
Iачно за6азио 3а је ова 6е3аZоZија из везе са философијом 3оFија-
ла вре3носI о3ређеноZ 6оZле3а на свеI, вре3носI која има карак-
Iер изFора фун3аменIалних живоIних вре3носIи, заIо шIо се
6о3 најважнијим 6иIањем у човековом живоIу 6о3разумева 3а
он Fу3е некакав, а не 3а нешIо ра3и (Сухо3олски 1974, сIр. 56).
ЧиIанка је својеврсIан уџFеник и 6о Iоме шIо мири и сје3ињава
3ва оFлика учења: реце6Iивно смисаоно верFално учење и учење
6уIем оIкрића. ПосIоји извесна FлискосI чиIанке и свеIих књи-
Zа, 6ошIо се са3ржај чиIанке Iакође „оFјављује” ученицима, 6о-
сеFно у случају узвишених књижевноумеIничких IексIова који
ус6осIављају исконску везу са 3ечјом 3ушом. 

Како 3а чиIанка Fу3е 6ријаIељ и 6омоћник у сIицању знања
ко3 ученика млађих разре3а? Тако шIо ће FиIи окренуIа њихо-
вом ра3осном 3оживљавању, разумевању и с6ознаји, и шIо ће
3о6риносиIи о6IимисIичкој вери у ус6ешно решавање за3аIака
и 6роFлема који 6ре3 њих искрсну. Из о6Iимизма моZу 3а се ра-
звију 6озиIивне каракIерне црIе: срчаносI, оIвореносI, 6оуз3а-
носI, марљивосI, о3ZоворносI… ТраZично Fи Fило 3а чиIанка 3о-
6ринесе Iоме 3а се 3еIе, у свом 6рилаZођавању на са3ашњосI и
Fу3ућносI, окрене 6есимизму. Ако ви3имо 3еIе које нема 6оуз-
3ања у се 3а ће 6омоћу својих с6осоFносIи решиIи своје за3аIке,
он3а можемо замислиIи како Iо изZле3а у 3уши је3ноZ IаквоZ 3е-
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IеIа. Ми ћемо Iу уочиIи оклевање, засIрашеносI, оZрађеносI, не-
6оверење, и уо6шIе све оне осIале црIе с којима слаF човек 6оку-
шава своју о3Fрану. ЊеZов циљ ће FиIи 3алеко иза фронIа
живоIа, изван Zраница 3окучивоZа (А3лер 2007, сIр. 51). Само у
ра3осном учењу и сазнавању моZуће је оFје3иниIи знања на која
указују 6сихолози у својој сIручној оFра3и са3ржине уџFеника и
6роцеса усвајања знања, 3акле: 3еклараIивна знања (знања ”3а”
– научне чињенице и знања из Iеорије књижевносIи и линZви-
сIике), 6роце3урална знања (”како 3а”– о6ераIивна знања у 6ро-
Fлемском 6рисIу6у оFра3и књижевноZ IексIа) и кон3иционална
знања (”ка3а и зашIо” – 6римењива знања која се сIичу уз 6омоћ
3и3акIичко-меIо3ичке а6араIуре у чиIанкама, 6о3оFна за а3е-
кваIно вре3новање и расуђивање, 6осеFно 6уIем 6оука из књи-
жевних 3ела). 

Већ смо исIакли 3а за3аIак школе није 3а 6ружа „6оIреFне и
корисне информације”. То није ни за3аIак чиIанке. Ако чиIанку
све3емо на извор информација, уна6ре3 смо јој наменили с6о-
ре3ну улоZу. ПоZрешно је 6оисIовећиваIи нуклеус (језZро, су-
шIину) чиIанке са информацијом. ЗаIо је ауIор ра3а „Савремени
уџFеник и елекIронски ме3ији” само 3елимично у 6раву ка3а
Iвр3и 3а функцију 6осре3ника између нових знања и ученика
све више 6реузимају 3руZи извори и сре3сIва информисања, и 3а
није о6рав3ано о6IуживаIи школу 3а не3овољно оFавља ову
функцију. ИсIиниIосI овоZ исказа оFезвређује се саZле3авањем
функције школе у Iоме како она учи ученике 3а Iраже, саZле3а-
вају, оцењују, усвајају, 6римењују и корисIе сазнања која сIичу
6осре3сIвом ваншколских извора информација (Ђорђевић 1998,
сIр. 33). ИсIакли смо 3а ће школа, као извор информација, увек
FиIи 6оражена о3 3руZих „ваншколских”извора, Iако 3а се сIање
нимало не 6о6равља Iиме шIо ће се улоZа школе свесIи на саZле-
3авање, оцену и 6римену сазнања сIечених 6осре3сIвом ван-
школских извора информација. ЗаIо и чиIанка IреFа 3а Fу3е вре-
ло знања, љуFави и исIинске ле6оIе, 6ре6ознаIљиве 3ечјој 3уши,
а он3а ће 3еIе/ученик лако 3а о3ре3и 6риориIеIе, 3а ус6осIави
о3нос FлискосIи и 6оверења, и 3а као 3руZоразре3не о3ре3и све
„с6ољне” информације и сре3сIва масовне комуникације. Ра-
3осI сазнања и за3овољсIво ис6уњеносIи, коју чиIанка може и
IреFа 3а 6о3сIакне и 6ро3уFи, неће FиIи 3ове3ена у о6асносI и
све3ена на узZре3не 3оживљаје ма каквим „кул информација-
ма”, „чу3есним” иZрицама и „хорор црIаћима”. У мношIву књи-
Zа, чиIанци 6ри6а3а месIо најFољеZ, најумнијеZ, нај6ажљивијеZ,
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највернијеZ и најискренијеZ 3руZа. Ако се Iакав о3нос 3руZарсIва
не усIанови и са3ржински не 6ро3уFи, велика кривица лежи на
сасIављачима са3ржаја чиIанке и онима који Iај са3ржај о3оFра-
вају, а нешIо мања на учиIељима/6е3аZозима/вас6иIачима.

ЗАКЉУЧАК СисIем оFразовања и вас6иIања IреFало Fи 3а Fу3е изZрађен на
основној и3еји, и усмерен ка циљу свих циљева а Iо је у6раво ра-
звој слоFо3не и целовиIе личносIи, 6оI6уно свесне сеFе у заје3-
ници са осIалима, у 6риро3и и универзуму, и свесне 3а у сеFи
чува и неZује заје3ницу, 6риро3у и универзум. Социјално-исIо-
ријско-економско-кулIурни миље у којем се Iај развој о3вија мо-
же 3а Zа олакша, или 3а Zа оIежа. Уколико у основу сIавимо сло-
Fо3ну и целовиIу личносI, сасвим је јасно 3а ће Iакве личносIи
3о6ринеIи сIварању 6овољноZ социјално-исIоријско-економ-
ско-кулIурноZ миљеа, и 6овраIно 6оFољшаIи и о6лемениIи
оFразовно-вас6иIни сисIем. У о3носу на овакав сIав 6рема оFра-
зовању и осIварењу циља и за3аIака оFразовања чиIанка као уџ-
Fеник има веома важну улоZу. Највећу о3ZоворносI носе сасIа-
вљачи чиIанки. Правилно о3аFрани са3ржаји у о3носу 6рема
за3ацима и циљевима оFразовања и вас6иIања чине овај уџFе-
ник 6осеFним у о3расIању свакоZ 6оје3инца у 3рушIву. 
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SUMMARY IMPORTANCE OF READERS FOR JUNIOR CLASSES 
FROM AN EDUCATION AIMS STANDPOINT

This paper deals with with the role of the reader as a coursebook in
the education of junior classes pupils in elementary schools. A special
attention is given to the reader structure from a methodological point
of view, as the role of the reader is not only in providing information
but also to develop and nourish other aspects of emotional and
intellectual properties of pupils. By reducing a reader to a source of
information only, we would reduce its role in education of pupils. It is
wrong to equalize the nucleus (core) of a reader with information.
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