V Evropi nadomestilo avtorjem za fotokopiranje znaša od dva do pet evrov na učenca na leto
H
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Založniki šolskih učbenikov pozivajo ministra
za šolstvo Igorja Lukšiča,
naj uredi problematiko
zastonjskega nelegalnega
fotokopiranja učnih
gradiv, učbenikov in
delovnih zvezkov v šolah.
Slovenija je poleg Slovaške edina evropska država,
ki nima urejene pogodbe o
osnovnem fotokopiranju za
leposlovje v osnovnih šolah
(OŠ), še huje pa je pri učbenikih in delovnih zvezkih, kjer
ministrstvo s pozivi učiteljem,
naj poučuj ejobrezučbeniških
gradiv, še spodbuja fotokopiranje, trdijo založniki. V OŠ je

od 170 do 200 tisoč učencev.
Miha Kovač iz odbora za učbenike pri GZS pojasnjuje, da
v Evropi znaša nadomestilo
avtorjem za fotokopiranje od
dva do pet evrov na učenca
na leto, kar se razdeli med
pisatelje, prevajalce in založnike ter druge avtorj e, višina
nadomestila pa je odvisna od
tega, kolikšen delež gradiva je
dovoljeno fotokopirati. Nadomestilo plačujejo bodisi
šolsko ministrstvo bodisi
lokalne skupnosti in drugi
ustanovitelji šol.
Na (ministrstvu za šolstvo
in šport) MŠŠ so očitke založnikov zavrnili in trdij o, da so
dali šolam jasna navodila, da
ne smejo fotokopirati celotnih
učnih gradiv, »lahko pa šola za
lastne potrebe prosto fotoko-

posamezne dele učnega
gradiva, vendar največ v treh
izvodih in če nima namena dosegati gospodarske koristi«. O
pobudi za sklenitev pogodbe in
nadomestilu za fotokopiranj e
pa MŠŠ ne pove nič.
pira

Fotokopiranje je zelo
razširjeno
Družba Valikon je za
založbo Rokus Klett maja
letos med 770 osnovnošolskimi učitelji in 293 starši
izpeljala anketo. Skoraj tri
četrtine učiteljev pravi, da
fotokopije pripravlja nekajkrat na mesec ali pogosteje,
tri četrtine jih jemlje gradivo iz različnih virov, slaba
tretjina priznava kopiranje
iz učbenikov in delovnih
zvezkov, 14 odstotkov iz

drugih knjig (možnih je
bilo več odgovorov). Dve
tretjini staršev opažata,
da imajo otroci v zvezkih
nalepljene fotokopije. Šoli
je za fotokopije gotovo plačalo 39 odstotkov anketira-

nih staršev, zneski segajo
tudi prek 21 evrov na leto,
vendar nič od tega ne gre
avtorjem.
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31%
► učiteljev nelegalno kopira

vsebine iz učbenikov in delovnih zvezkov, tri četrtine pa iz
raznih virov.

► Šolski minister Igor Lukšič o pobudi za sklenitev pogodbe in
nadomestilu za fotokopiranje ne pove nič.

