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БЕСПЛАТНИ УЏБЕНИЦИ КОЈИ ТО НИСУ
Осврћући се на текстове који су се претходних дана појављивали у медијима, Удружење издавача
уџбеника мора да укаже на изношење нетачних података.
У медијима се због политичке промоције и кампање једне особе дезавуише јавност и обесмишљавају сви позитивни резултати који су у образовном процесу остварени отварањем слободног тржишта уџбеника. Ту, пре свега, морамо истаћи да је отварање тржишта неспорно подигло квалитет
уџбеника. Зарад те политичке промоције, јавности се намеће прича о „бесплатним уџбеницима“,
а заправо је реч о сумњивој дистрибуцији уџбеника у ПДФ формату јавног издавача, преко
приватне фондације. Да прича буде још невероватнија, испоставља се да та фондација сада нуди
родитељима и ученицима да им за новац одштампа/фотокопира исте те уџбенике, чиме се
сама идеја о наводно бесплатним уџбеницима потпуно оповргава. Није нам познато да ли та
фондација намерава или не намерава да плаћа порез на додату вредност држави за такву врсту
дистрибуције уџбеника, хоће ли овим потезом кршити ауторска права аутора тих уџбеника или неће,
али је сигурно да се крше важећи Закон о уџбеницима и Стандарди квалитета уџбеника који су тим
законом прописани.
Издавачи уџбеника су Законом о уџбеницима дужни да приликом израде уџбеника поштују
прописане стандарде квалитета штампе, дужни су да своје уџбенике прилагоде специјалним
форматима за слепе и слабовиде ученике, дужни су да своје уџбенике преведу на језик националне мањине на основу захтева које им Министарство просвете, науке и технолошког развоја
достави, а то је само мали сегмент онога што издавачи уџбеника раде како би објавили квалитетан
уџбеник и тиме побољшали образовање у Србији, у односу на оно што поменута фондација као маркетиншки трик сервира јавности нудећи наводне бесплатне уџбенике.
Неке чланице Удружења издавача одавно имају примерке ПДФ-ова својих уџбеника постављене на својим сајтовима којима се може приступати, а од прошле године чак и своје дигиталне уџбенике. На основу свега тога, наставници се према одредбама Закона о уџбеницима и
опредељују за коришћење неког од одобрених уџбеника у свом раду. Они то чине поштујући индивидуалну способност својих ученика и бирајући уџбенички материјал који ће њима одговарати.
Нажалост, зарад политичког маркетинга једне особе то се све обесмишљава и негира, чак се износе
неистине да у модерним друштвима постоји само један уџбеник који сви ученици у свим школама
користе.
Напомињемо да држава Србија већ годинама води рачуна о социјално угроженим категоријама делећи им бесплатне уџбенике у правом смислу те речи. Ове године бесплатне уџбенике је
добило преко 80.000 ученика у основним школама који су из социјално угрожених породица
или су треће дете ученик у породици, односно сваки шести ученик добија бесплатне уџбенике
у Србији. Да ли ће сада ти ученици или држава морати да плате уџбенике фондацији да би добили
фотокопије?
Удружење издавача уџбеника апелује на јавност, а пре свега на родитеље и наставнике да не наседају на јефтине политичке трикове зарад саморекламирања једне особе којима би се квалитет образовања у Србији суштински уназадио.
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