
РАЧУНАРИ СУ И ШђЕ
ПОПИСОМ ИЗ 201 1. ГОДИНЕ ПРВИ ПУТ ЈЕ ПРОВЕРАВАНА И КОМПЈУТЕРСКА ПИСМЕНОСТ СТАНОВНИШТВА

У Србији 49 одсто лица старијих од 15
година зна да обавља неку од
активности на рачунару
У Нишу само у градској општини
Медијана броЈ компјутерски писмених
је већи од броја компјутерски
неписмених лица

У Републици Србији 49
одсто лица старости 15 и
више година зна да обавља
неку од активноети на ра-
чунару, резултат је пописа
становништва домачин-
става и станова из 201 1 . го-
дине који је објављен у
књизи "Школска спрема,
писменост и компјутерска
писменост" Рапубличког за-
вода за статистику, Иначе, у
попису 201 1 , први пут су при-
купљени подаци о "компју-
терској" писмености, од-
носно подаци о томе да ли
лице зна да врши обраду
текста, израђује табеле,
шаље и прима електронску
пошту, као и да ли зна да ко-
ристаинтернет.

Посматрано по полу,
међу компјутерски писме-
ним пицима учешће мушка-
раца и жена је готово изјед-
начено 50, 4 одсто мушка-
раца и 49, 65 одсто жена је
компјутерски писмено, док

је међу компјутерски не-
писменим лицима веће
учешће жена -54 одсто, него
мушкараца -46 одсто.

Међу становништвом од
15 и више година највеће
учешће компјутерски пис-
менихлицајеу београдским
општинама Врачар и Стари
град, Савски венац, Нови Бе-
оград и Звездара, где про-
ценат л ица која знају да оба-
вљају све наведене радње
на рачунарима прелази 50
па и 60 остао становништва.
Највеће учешће компјутер-
ски неписмених лица је у
општини Гаџин Хан, у којој
преко 80 одсто станов-
ништва старијег од 15 го-
дина не уме да користи ра-
чунар. Потом следе
оптшине Црна Трава,
Осечина, Ражањ и Влади-
мирци, у којима око 75 одсто
становништва старијег од
15 година не може да се
снађенакомпјутеру. СТАТИСТИКА: што разви/ени/а општина, то боља компјутерска писменост



ТАБУТШ
Када се ради о Нишав-

ској области, близубОодсто
становника од испитане по-
пулације компјутерски је не-
писмено. Од укупно 325.229
становника у овој области
на рачунару не може да се
снађе чак 1 69.558 становни-
ка, док је 1 09.657 лица ком-
пјутерски писмено.

Ситуација је готово
слична и у самом граду
Нишу. Од укупно 224.041
особе старије од 15 година
рад на рачунару не предста-
вља проблем за њих 99,524,
компјутерски је писмено
92.489 лица, а неку од зах-
теваних радњи на рачунару,
али не и све, може да уради
32.028 лица. И у Нишавској
области и Нишу знатно је
већи удео жена у броју
особа које не умеју да се
снађу за рад на компјутеру.

Идентични резултати су
добијени у попису и током
обраде података који се од-
носе на поједине нишке
градске општине. У град-
ској општини Медијана, у ко-
јој се налази највећи број
становника који имају више
или високо образовање и
која се по том критеријуму
налази на четвртом месту у
Србији међу општинама, од
75.090 лица из ове катего-

рије њих 26.910 је компју-
терски неписмено, док 50
одсто њих или 38.346 лица
зна да обави све захтеване
радње на компјутеру, од-
носно да обради текст, да
направи табелу, пошаље
пошту и користи интернет.
Градска општина Медијана
се издваја и по томе што је
само у њој од свих нишких
градских општина број ком-
пјутерски писмених већи од
броја компјутерски не-
писменихлица. У свим оста-
лим општинама ситуација је
обрнута.

У општини Црвени крст,
рецимо, од укупног броја
становника у овој категори-
ји, 27.504, компјутерски је
писмено 7.549, а компјутер-
ски је неписмено дупло
више становника, односно
1 5.902 лица. Ситуацијајего-
тово идентична и у градској
општни Нишка Бања, у којој
је 3.499 лица компјутерски
писмено, а 7.477 њих се не
сналази на компјутеру.

У градској општини Па-
лилула ситуација је много
боља, па је број неписмених
и компјутерски писмених
особа готово изједначен. На
рачунару се одлично сна-
лази 24.51 7 лица, али захте-
ване радње на компјутеру

не може да обави 28.872 ли-
ца. У градској општини Пан-
телеј број компјутерски пис-
мених лица износи 18.578, а
број компјутерски неписме-
них је 20.363. Делимично
рад на компјутеру познаје у
овој општини 6.778 лица.

Оно што статистички по-
даци не могу да покажу то је
податак о структури у од-
носу градског и сеоског ста-
новништва. Упоређивањем
резултата пописа јасно се
може видети да у општи-
нама у чијем се саставу на-
лази и сеоско подручје има
знатно мањи број компју-
терски писменог станов-
ништва, што недвосмис-
лено указује на податак да
старије особе са руралног
подручја не могу да се ко-
ристерачунарима.

Попис 2011. спроведен
јеод 1. до 15. октобра 201 1 .
године у складу са Законом
о попису становништва, до-
маћинстава и станова. По-
пис је финансијски
подржала Европска унија,
која је партиципирала у
укупним трошковима са 60
одсто.

В.Петровић


