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АКЦИЈА „КЊИГЕ НОВЕ ЗА КЊИГЕ СТАРЕ”

Екологија и уштеда
Ученици основних школa у Србији имaју могућност дa учествују у рециклaжи
пaпирa и еколошки се понaшaју тaко што ће зaменом стaрих уџбеникa добијaти
нове уз плaћaње сaмо половине цене

У

оквиру aкције коју је покренула издавач
ка кућа Школа плус, у сарадњи сa Пaпир
серв ис ом, ђaци у школaмa које буду
учествовaле у њој моћи ће дa редовно доносе и
дaју стaру хaртију, a зa прикупљенa средствa шко
ле ће нaбaвљaти оно што им је неопходно.
– Основнa порукa ове aкције је зaштитa око
лине и плaнете – каже Новица Павличић, дирек
тор издавачке куће Школа плус. – У овој години
обележавамо двадесет година успешног послова
ња и тим поводом смо одлучили да помогнемо и
родитељском буџету и природној средини, омогу
ћујући сваком ђаку нови, некоришћени примерак
уџбеника. Уз то, омогућићемо ученицима едука
цију о једној веома важној теми каква је очува
ње животне средине. Зато смо креирали акцију
„Књиге нове за књиге старе” која представља кул
минацију бројних пројеката у којима смо до сада
учествовали.

СПАС ЗА ШУМЕ
Потенцијално, овим пројектом може бити укљу
чено преко 560 хиљада деце, а самим тим и
њихових родитеља, наставник а и предавача.
Европска унија је у протек лих неколико година
достигла завидан ниво када је у питању степен
рецик лаже папира, па је тако у протек ле две
деценије њихов степен рецик лаже порастао за
око 30 процената. С друге стране, у Србији годи
шње на депонијама заврши преко 50 хиљада
тона папира. Да би једна младица израсла и да
би била употреб љива, потребно је да прође
педесет година. А рециклажом једне тоне папи
ра ми, практично, спасавамо седамнаест стаба
ла, подсећа потпредседник удружења Еко арт
Лазар Јованов.

Акција је намењена свим основним школама
у Србији, а идеја је да сваки ученик школе која
се одлучи за учествовање у њој, доношењем ста
рих уџбеника добије нове у пола цене. Конкретно,
школе ће на својим стручним активима утврди
ти и Школи плус доставити бројно стање по пред
метима, а на крају текуће школске године Папир
сервис ће прикупити старе уџбенике и однети их
на рециклажу. Затим ће Школа плус доставити
школама нове уџбенике у пола цене. У питaњу

су уџбеници зa основце из мaтемaтике, српског
језикa, физике и физичког вaспитaњa, a aкцијa
ће се спроводити током целе године у сaрaдњи
сa основним школaмa, Пaпир сервисом, Еко aрт
удружењем и Рикен фондом.
Павличић каже да ће ђаци моћи да предају
било који уџбеник било које издавачке куће за
који сматрају да им више не треба. Школска годи
на се завршава 15. јуна и план је да се тог дана
организује прикупљање старих уџбеника, које ће
после Паркинг сервис отпремити до рециклажног
центра, а школе ће добити уџбенике у пола цене.
Ова акција ће трајати и наредних година.
– Један од циљева је помоћ родитељском буџе
ту у ситуацији када је за комплет књига потреб
но од шест до петнаест хиљада динара. Многи
родитељи имају више од једног детета у школи,
па уштеда од 50 одсто није занемарива. С друге
стране, школа ће кроз откуп прикупљених уџбе
ника остварити и додатна средства за своје потре
бе. Такође, основне школе које се буду пријавиле
за ову акцију у току наредне године имаће орга
низован откуп старог папира, ученици ће одлага
ти хартију у посебне контејнере, а Папир сервис
ће је откупљивати и омогућити школама додат
на средства за функционисање. Као додатна подр
шка подизању еколошке свести код деце допри
неће Рикен фондација која ће омогућити прику
пљање лименки у тим школама. На овај начин
одржаће се континуитет едукације о рециклажи,
заштити животне средине и природних ресурса.
Директор Школе плус одговара и на наше
питање да ли постоји и економски интерес.
– Тржишна цена је економска категори
ја сваке издавачке куће и ми смо у оквиру сво
јих могућности пронашли свој интерес и начин
како ћемо га спровести. Министарство просве
те је издало препоручену цену уџбеника и Шко
ла плус се креће у тим оквирима.
Ненад Митровић, руководилац продаје Папир
сервиса, највећег сакупљача амбалажног отпада
на територији Србије, убеђен је да ће акција има
ти велики успех.
– Она за нас не представља само друштвено
одговорно понашање. У њој ће млади људи бити
у прилици да схвате који су све бенефити прику
пљања старог папира. Улога Папир сервиса је да
преузме и откупи све количине старих уџбеника

и остале хартије које деца буду испоручила и да
пружимо сву неопходну подршку школама. Врло
битно је то што можемо подржати акцију на тери
торији читаве Србије, јер на нивоу државе посе
дујемо једанаест центара. Убеђени смо да ће сва
ка школа имати одличан одазив, какав ову акци
ју и треба да прати – каже Митровић и позива
директоре и наставнике да са децом обиђу Фабри
ку картона Умка и Фабрику хартије Београд, две
највеће фабрике за рециклажу старог папира у
Србији, како би видели где завршавају ти уџбе

равити, нити занемарити. Првенствено због тога
што едукација у том добу доноси рециклере и у
добу када ће они постати одговорни потрошачи
који размишљају шта да ураде након што иско
ристе производ. Нама из угла рециклера веома
је битно да деца виде да се сав материјал одво
зи из школе, да се заиста рециклира и да све то
није само на нивоу теорије. Ми смо већ стабилан
партнер школама, сарађујемо са њих 240, а оним
које се прикључе акцији „Књиге нове за књиге ста
ре” пружићемо могућност да прошире акцију и

УЏБЕНИЦИ СА СЕРТИФИКАТОМ
Издaвaчкa кућa Школa плус првa ће у Србији почети сa издaвaњем
уџбеникa зa основне школе сa међунaродним сертификaтом ФСЦ
Лaнaц Одговорности (Forest Stewardship Council Chain of Custody).
Овaј сертификaт потврђује дa је коришћени пaпир произведен по
нaјвишим међунaродним еколошким стaндaрдимa одговорног
упрaвљaњa шумaмa, односно зaштите животне средине.
– Великa нaм је чaст и зaдовољство што се нa овaј нaчин прикљу
чујемо глобaлној промоцији одговорног понaшaњa премa шумaмa
и зaштити животне средине – каже директор Новицa Пaвличић. –
Ми користимо пaпир који је нaстaо обрaдом дрветa које долaзи из
шумa у којимa се сече онолико дрвећa колико је потребно дa
шумa може сaмa дa се прир одн им путем обнов и, чиме се
спречaвaју неплaнске сече и прекомернa експлоaтaцијa шумa.

ници које предају, како се одвија читав процес
производње и шта се на крају добија. Он подсе
ћа да би, уколико свако дете од куће понесе само
два килограма папира на месечном нивоу, шко
ла од 500 ученика сваког месеца могла да купи
или нову модернију таблу, или неколико кошар
кашких лопти, или да окречи једну учионицу.
Митровићева колегиница Јелена Киш, дирек
торка Рикен фонда, такође подржава акцију јер је
реч о обједињавању два фронта, рециклаже папи
ра и рециклаже лименки.
– Ми имамо доста искуства у прикупљању
лименки у школама, које никада не треба забо

Новицa Пaвличић

на лименке, како би стекле додатан добитак од
њихове продаје.
Школa плус је основaнa 1996. годин е и
једнa је од издaвaчких кућa које су лиценцирaне
зa издaвaње уџбеникa и помоћн е школс ке
литерaтуре (издaњa из мaтемaтике, физике, срп
ског језикa, информaтике...). Поред издaвaчке
делaтности бaви се и едукaцијом деце о зaштити
животне средине кроз уметност и обрaзовaње,
пa је тaко учествовaлa у оргaнизaцији пројекaтa
Лименку рециклирaм књигу бирaм, Лименкицa
улaзницa и основaлa Дечје позориште чaрaпa.
Небојша Бугариновић

ЗАВРШЕНА МАНИФЕСТАЦИЈА „ЕНЕРГИЈА ЈЕ СВУДА ОКО НАС 2015”

Најуспешнији Зрењанинци и Куљани
У
ченицима и менторима Основ
не школе „Жарко Зрењанин” из
Зрењанина и Техничке „Михај
ло Пупин” из Куле као најуспешнијим
у манифестацији „Енергија је свуда око
нас 2015” уручене су награде на свеча
ности у Влади Војводине.
Манифестацију „Енергија је свуда
око нас” у основним и средњим школа
ма у Војводини седму годину заредом
организовао је Центар за развој и при
мену науке и технологије и информа
тике из Новог Сада, уз подршку Покра
јинског секретаријата за образовање,
прописе, управу и националне мањи
не – националне заједнице.
Циљ ове манифестације је јача
ње персоналне и професионалне ком
петенције ученика и просветних рад
ника у подизању свести о енергетској
ефикасности, заштити животне среди
не и управљању отпадом и популари

зација нових технологија у школским
и наставним и ваннаставним активно
стима.
Помоћник покрајинског секрета
ра за образовање мр Војин Јованче
вић, поздрављајући присутне, иста
као је важност и успешност овог про
јекта и изразио задовољство због при
према за наставак ове акције и у наред
ним годинама.
– За изградњу енергетски одговор
ног друштва, једна од полазних тача
ка управо је едукација младих – рекао
је мр Јованчевић. – Циљ ове традици
оналне манифестације је да се промо
вишу и прикажу ваш рад, идеје и пред
логе, ваша размишљања у вези са овим
тако значајним питањем из области
трајно одрживог развоја. Комуника
ција и интеракција свих чинилаца вас
питно-образовног процеса представља
један прави „микрокосмос” у којем се

свакодневно одвија истински процес
одрастања, тог тако важног и сложе
ног феномена људског постојања. Да
бисмо пуновредно живели потребан
нам је здрав ваздух, здрава вода, здра
ва храна, одржива енергија, рационал

но коришћење постојећих ресурса, про
налажење нових извора енергије као и
нових начина одржавања постојећих.
Председник Центра за развој и при
мену науке, технологије и информати
ке и координатор пројекта професор др

Слободан Попов, говорећи о важности
ове манифестације, нагласио је да тре
ба да се укаже, не само на то да енер
гије има у изобиљу, већ и на то да око
нас постоје и многи до сада неискори
шћени извори и могућности да се до ње
дође, а с обзиром на то да су претходнa
остварења пројекта задовољила, чак и
превазишла очекивања, организатори
сматрају да је овогодишња реализација
још више допринела промоцији поста
вљеног циља.
– Прошлогодишњи пројекат је ино
виран и обогаћен на бази сугестија и
искустава из претходне реализације –
рекао је др Попов. – Манифестација,
у коју су укључена деца предшколског
узраста и ученици основних и средњих
школа, представља најцелисходнији
пут ка развијању односа према енергији
која је све већи проблем цивилизације.
Д. Девечерски

