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Najboljši učbenik za fiziko namesto v razrez minister dal učencem
TV SLOVENIJA 1, 17.6.2011, DNEVNIK, 19:08
JASMINA JAMNIK: Precej nenavadno pa je danes delovni dan začel šolski minister Lukšič. Pred vhodom v
stavbo ministrstva ga je pričakal tale prizor – škatle s 5 tisoč izvodi učbenika za fiziko za osmi razred, ki
je na knjižnem sejmu v Frankfurtu dobil nagrado za drugi najboljši evropski učbenik. Šlo je za protestno
akcijo ene izmed založniških hiš, saj naj bi zaradi novega pravilnika o potrjevanju učbenikov učbeniki
pristali v smeteh.
ŠPELA KOŽAR: Založba Rokus Klett je z današnjo akcijo še zadnjič po mesecu dni javne razprave poskušala
doseči, da se minister odzove na predloge založnikov.
ROK KVATERNIK (izvršni direktor regije Vzhodna Evropa v založniški skupini Ernest Klett): Edini način je,
da javnost opozorimo z nekim dramatičnim dejanjem, da se brez pritiskov na žalost ni možno v Sloveniji
dogovarjati o ničemer.
KOŽAR: Minister se je odzval nasprotno od pričakovanega.
IGOR LUKŠIČ (minister za šolstvo in šport): To kar so dostavili pred ministrstvo smo mi že sprožili akcijo
in tu učbeniki bodo prišli do osnovnošolcev, tako da smo tega darila veseli.
KOŽAR: Ta učbenik in delovni zvezek za fiziko je potrdil republiški strokovni svet za splošno
izobraževanje. Izšel je maja 2009. Leto pozneje je minister Lukšič šolam poslal okrožnico, v kateri piše,
da naj naslovov učbenikov ne menjajo. Čez nekaj mesecev pa je založbi za nagrado na frankfurtskem
knjižnem sejmu čestital, s figo v žepu, kot to dejanje opisujejo predstavniki založbe. Učbenik je nastajal
dve leti s štirimi avtorji, oblikovalcem, ilustratorjem, fotografom in kar šestimi recenzenti. Recenzenti pa
so bili tudi učitelji in učenci, ki so že pripravljena gradiva pregledovali in popravljali.
LUKŠIČ: Učbenik ima smisel, da se ga zamenja takrat, ko dejansko ni več uporaben.
MARUŠA KMET (glavna direktorica Založbe Rokus Klett): Učbeniki morajo biti v koraku s časom, ker se
tehnologije spreminjajo, ker se didaktične metode spreminjajo.
KOŽAR: Zdaj več ne boste vlagali v razvoj?
KVARTERNIK: Ne. V Sloveniji ne več.
KOŽAR: Ponovno smo lahko slišali, da so se založniki z ministrom pogovarjali o 22. in ne 40. milijonih
evrov. So predlagali postopne spremembe, pa tudi, da Bolgarija kot najrevnejša evropska država nameni
18 milijonov evrov na leto za brezplačno oskrbo z učbeniki.

