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СТАНДАРДИЗАЦИЈУ БУКВАРСКОГ ПИСМА СРПСКОГ ЈЕЗИКА 

 

Поштовани, 
 

Овим захтевом  указујемо Вам на још увек постојећи велики проблем почетног 
описмењавања ученика и нестандардизованог букварског ћириличног писма. 
 Наиме, у протекле две деценије се у БУКВАРУ (основној школској књизи за 
описмењавање) слова која деца треба да науче пишу различитим графемима. 
У пракси (зависно од мишљења учитеља и родитеља тј. да ли се придржаваjу 
„Правописа“ и једног (изабраног) «Буквара») деца уче  да пишу на различите начине. 
То осим недоумице деце, родитеља и учитеља, ствара и велике проблеме 
учитељима када нису  истомишљеници са ауторима „Буквара“. Недопустиво је и 
крајње неодговорно да још увек немамо званично стандардизовано букварско писмо. 
Писмо наведено у „Правопису“ Матице српске од 2010. године не одговара нашој 
писаној традицији нити естетици. 
 На овај проблем Удружење војвођанских учитеља је још од 2003. године у 
више наврата скретало пажњу како Заводу за издавање уџбеника, осталим 
издавачима, тако и Министарству просвете Србије, Матици српској, Одбору за 
стандардизацију српског језика, користећи за објаву и сваки већи скуп просветних 
радника. Савез учитеља Републике Србије је 2004. године (на основу договора са 
Министарством просвете) окупио републичку радну групу, два месеца се тешко 
радило и на крају су постигнути договори око стандардизације букварског писма. Све 
је предато Министру просвете, али је на жалост и све остало на томе до данашњег 
дана. 
 Удружење војвођанских учитеља је и 2007. године поново од Министарства 
просвете тражило стандардизацију, али ништа није урађено. 
  

Са пуним правом се још увек питамо шта се то ради са ћирилицом? Зар у српском 
језику за ЈЕДАН ГЛАС  не постоји САМО  ЈЕДНО  СЛОВО – ЗА КОЈЕ СЕ ЗНА КАКО 
ИЗГЛЕДА? 

 Ко има слободу да по свом нахођењу мења изглед слова и да онеписмени 
генерације деце и целу нацију? 
БРИНЕ ЛИ НЕКО  УОПШТЕ О  ОПИСМЕЊАВАЊУ У СРПСКИМ  ШКОЛАМА? 
КАКО НАМ СЕ ОНДА ОВО ДЕЦЕНИЈАМА И ЈОШ УВЕК  ДЕШАВА? 

 Због свега горе поменутог, на Светски дан писмености 8.1.2015. поново 
постављамо захтев за хитну стандардизацију букварског писма и усклађивање 
„Буквара“ свих издавача. 
 Позивамо Вас да учините све што је у Вашој надлежности како би се 
овом проблему (који безразложно постоји) хитно и коначно стало на крај.  
ДА И ЂАЦИ  СРБИЈЕ БУДУ  ПИСМЕНИ! 
 
С  поштовањем,       Вера Стојшић– Гашпаровски 

Нови Сад, 08.01.2015. 
 



 

У прилогу: 
1. Писмо Министарству просвете - 2007. 
2. Предлог стандардизованог букварског писма републичке радне групе - 2004. 
3. Упрошћено букварско писмо („Правопис“ Матице српске - 2010) 
4. Калиграфско букварско писмо („Правопис“ Матице српске - 2010) 

 


