


Идеја је да се уради серија кратких видео-записа (у 
трајању од 1 минута) који би се ослањали на лексику 
и фразеологију српског језика. На шаљив начин би 
биле приказане фразе српског језика, а онда би 
уследило објашњење шта одређена фраза заиста 
значи. Акценат би био стављен на изразе и фразе 
који су део српског језика, а у циљу едукације 
најмлађих (нпр. значење фразе “тражити иглу у 
пласту сена“).
 
За пројекат би били ангажовани професионални 
млади глумци, редитељ, продуцент, као и цела 
техничка подршка. Циљ је да се направе три 
пилот-епизоде и да се тај материјал понуди некој од 
телевизија са националном фреквенцијом, дечијем 
каналу или продуцентској кући која би наставила 
финансирање серије.

О пројектуО пројекту

„Свезналков речник” је едукативна серија 
намењена првенствено млађим 
основцима која се бави лексикологијом и 
фразеологијом језика. На духовит и деци 
занимљив начин објашњава фразе 
српског језика, са циљем едукације 
најмлађих.                                      



Свезналков речник састоји се од 10 
епизода у трајању од 3 минута. 

Свака од њих бави се неком од фраза 
српског језика „Тражити иглу у пласту 
сена”, „Терати мак на конац”, „Изводити 
бесне глисте”…

Сваку епизоду чине два сегмента: 
-  први који у играној форми представља 
фразу (млади глумци у форми скеча кроз 
неку реалну животну ситуацију на 
духовит, повремено и карикатуралан 
приказ, представљају конкретну изреку)
- други који теоријски објашњава ту 
народну изреку. (Теоријски део се кроз   
анимацију, уз нарацију бави пореклом и 
употребом изреке. )

Реализација



Појединачне епизоде „Свезналковог речника“ биће 
емитоване два пута недељно путем Youtube канала и 
друштвених мрежа (Facebook, Instagram и Twitter).

Промотивне активности за „Свезналков речник“ биће 
организоване у школама, дечјим манифестацијама и 
сајмовима (Дечији филмски фестивал, Змајеве дечије 
игре, Радост Европе, Бијенале дечијег израза (БУДИ)... ) у 
форми „Часа са Свезналком”.  

Деца ће се кроз интерактивне радионице упознати са 
нашим главним ликом, с циљем да им се Свезналко 
приближи као другар- јунак. 

Дистрибуција и промоција



„Свезналков речник” нуди домаћи и нови, едукативни садржај 
на интернету у форми која је деци најближа- Youtube видеа.

Последња истраживања УНИЦЕФ-а показују да:
- 43% деце узраста од 8 до 17 година више од 2 сата дневно 
проводи на интернету, а 88% тог времена потроше на гледање 
клипова на Youtube-у.

- 65% дечјег програма на домаћим каналима чине страни цртани 
филмови, у остатку преовладава репризирање старих 
едукативних емисија

  



Циљна група

Деца у узрасту од 8 до 11              
година, која имају приступ 
интернету (социјалним 
мрежама и/или Youtubе-у).

Родитељи деце поменутог 
узраста.

Професори српског језика и 
књижевности у основним 
школама.

Млади који су свакодневно 
активни на wеb-у. 



Циљеви
1. Изградити заједницу од минимум 10.000 пратилаца на
        Facebook страници у првих 10 месеци.

2. Достићи гледаност од 20.000 на Youtube каналу за прву           
        сезону од 10 епизода.

3. Обићи основне школе на територији 10 општина (Панчево, 
        Београд, Инђија, Зрењанин, Нови Сад, Суботица, Крушевац,
        Крагујевац, Ниш, Ужице) током трајања промотивне кампање. 

4. Постићи и подстаћи  интерактивност на интернету путем теме 
        #sveznalkovrecnik. (Управо кроз аганжман младих, подстаћи их 
        да сами проналазе, сами предлажу и објашњавају фразе из 
        српског језика, чиме ће га боље упознати и открити његово богатство)



О нама

АРТфракција је удружење младих драмских уметника 
које се кроз различите активности труди да 
допринесе културном развоју локалних заједница. 
Екипа окупљена око удружења реализовала је велики 
број успешних пројеката намењених деци и младима.



Видљивост пројекта

„Свезналков речник” је до сада подржан на програму 
SUPERERSTE, од стране ERSTE банке и фондације 
DUKUKINO.

„Свезналков речник” је већ присутан на интернету. До 
сада је ангажовао заједницу путем кратких видео 
клипова. У њима многе јавне личности, али и публика, 
постављају питање Свезналку у вези са неком од 
фраза која им није сасвим јасна. 



Генерални спонзор серијала
Вредност пакета- 250.000 динара

• Брендирање прве сезоне Свезналковог речника (истицање Вашег логотипа на уводној и одјавној 
  шпици серије, коришћење Вашег производа у оквиру серије, нпр. Свезналко као главни актер  
  користи производ)

• Подела награда за најверније фанове са којима се оствари интеракција (пратиоци који буду слали   
  видео клипове са фразама које им нису јасне- питање за Свезналка)

• Логотип Ваше компаније на свим промотивним материјалима 
  (свеске а5, распореди часова, налепнице за свеске, цегери, мајице)

• Истицање Ваше подршке у виралној кампањи на интернету – на крају промотивних видео клипова, 
  на Youtube и Vimeo каналима, у оквиру налога Свезналков речник на друштвеним мрежама Twitter, 
  Facebook, Instagram. 

• Присуство логотипа Ваше компаније на Roll up-овима који ће бити коришћени у оквиру промоције 
   Свезналковог речника у школама, тржним центрима, дечијим позориштима...



Пријатељ серијала
Вредност пакета- 100.000 динара

• Логотип Ваше компаније на свим промотивним материјалима 
  (свеске а5, распореди часова, налепнице за свеске, цегери, мајице)

• Истицање Ваше подршке у виралној кампањи на интернету – на крају промотивних видео клипова , 
  на Youtube и Vimeo каналима, у оквиру налога Свезналков речник на друштвеним мрежама Twitter, 
  Facebook, Instagram. 

• Присуство логотипа Ваше компаније на Roll up-овима који ће бити коришћени у оквиру промоције 
   Свезналковог речника у школама, тржним центрима, дечијим позориштима...



Хвала на пажњи!


