
БРОЈ АНАЛФАБЕТА ПРЕПОЛОВЉЕН САМО ЗАТО ШТО СУ МНОГИ УМРЛИ
ТОКОМ ПОСЛЕДЊИХ ДЕСЕТ ГОДИНА, СИТУАЦИЈА И ДАЉЕ ДРАМАТИЧНА

ПРСТ ЈОШ МЕЊА ПЕРО
Неиисмених мање за 105.462, а "несшало" 147.146 иисмених

БРОЈ неписмених у Ср-
бији преполовљен је у по-
следњих десет година, али у
поправљању ове слике по-
могло нам је највише то
што сваке године имамо да-
леко више умрлих него бе-
ба. Од 2002. до 2011. непи-
смених је мање за 105.462,
али је писмених "нестало"
још више - 147.146! Ово по-
казују поређења резултата
последња два пописа ста-
новништва.

Малобројни су, дакле, они
који су се у међувремену
описменили. Како је највећи
број неписмених међу нај-
старијим грађанима, многи
од њих су преминули и тако
је промењена статистика.

- Такав резултат могао се
предвидети и пре десет годи-
на. Јер, ти стари били су не-
писмени и пре 50 година и
провлаче се кроз све пописе,
само се њихов број природ-
но смањује - објашњава за
"Новости" демограф Влади-
мир Никитовић. - Ми нема-
мо проблем са неписмено-
шћу међу млађим генераци-
јама. Код њих је она искоре-
њена, ако се изузму Роми.
Код њих је неписменост ве-
роватно и већа од званичне,
јер сами кажу да је половина
остала непописана.

Управо међу Ромима је и
даље највише оних који се
потписују прстом, чак 15,13
одсто. Међу женама је стати-
стика још гора, па свака пета
Ромкиња не уме да чита и пи-
ше. Гори од републичког про^
сека неписмености, који изнО'
си 1,96 одсто, јесу и Бошњаци
са 2,7 одсто аналфабета.

Према броју неписмених,
предњачи Бојник (9,09),
следи Црна Трава (7,58),
Гаџин Хан (7,28), Мероши-
на (6,77) и Медвеђа (6,29).
И у Београду, који предња-
чи по писмености, у исто
време живи и највећи број
неписмених - 12.429! Стари
су у свим крајевима нај-
бројнији међу аналфабета-
ма, и чине од 70 до 80 одсто
свих аналфабета. Ниједна
општина у узрастима 10 до
14 и 15 до 19 година нема

троцифрен броЈ неписме-
них.

Осим елементарне вешти-
не да неко уме да чита и пи-
ше, објашњава наш саговор-
ник, много је важније где се
налазимо према функцио-
налној и компјутерској пи-
смености, као и образовању.- Категорија писмености
је превазиђена и у свету се
одавно подразумева. Важно
је образовање. Попис пока-
зује да смо се поправили и
да имамо десет одсто висо-
кообразованих, а треба да
достигнемо између 30 и 40
одсто - наглашава Никито-
вић.

Он додаје да треба да се
трудимо да досегнемо
европске просеке у компју-
терској писмености. Код
нас сваки трећи уме да ко-
ристи рачунар и још близу
15 одсто се делимично сна-
лази за тастатуром. У Евро-
пи је најгора Румунија, где
је половина компјутерски
писмена, а у Данској и
Шведској чак 96 одсто гра-
ђана користило је компју-
тер.В И. МИЋЕВИЋ

ЖЕНЕДРЖЕСРДМДНРЕКОРД
ЧАК 82 одсго свих неписмених су жене. Тако у Блацу, Лебану, Бојни-
ку, Бабушници, Осечини, Крупњу и Медвеђи свака десета не уме ни
да се потпише. У Црној Трави 13,36 жена је неписмено, у Бојнику их
је рекордних 15,38 одсго. Статистика је забрињавајућа и у Кладову,
где је 8,84 жена неписмено, а у Сјеници их је 7,48 одсго.

1948. 1953. 1961. 1971.
Писмени 3.845.829 | 4.027.064 | 4.707.022 | 5.843.316
Неписмени 1.404.597 ј 1.558.773 ј 1.424.273 ј 1.218.353
Укупно 5.250.426 | 5.585.837 ј 6.131.295 ј 7.061.669

К — Л тг? / \"^^ВВВВЕ7~7 ТтВшттШ
1981. 1991. 2002. 2011.

Писмени 6.935.585 6.445.157 6.528.136 6.380.990
Неписмени 845370 418.942 232.925 127.463
Укупно 7.780.955 6.864.099 6.761.061 6.508.453
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