"А Р Х И М Е Д Е С"

Београд, 17.03.2013. год.
Бр. 5602/2013-2

МАТЕМАТИЧКО ДРУШТВО
11000 БЕОГРАД, Дечанска бр. 6
Тел. 3245-382, факс 3245-383
ПИБ: 100067193
Матични број: 07071337
Шифра делатности: 9412

Издавачком друштву "Ringier Axel Springer" д.о.о.
Београд, Жоржа Клемансоа 19

Главном уреднику и одговорним уредницима
Дневних новина 24 САТА Нови Сад,
24 САТА Београд и БЛИЦ Нови Сад
Повезана лица (актери) у настанку чланка:
Динка Максимовић, новинар, аутор чланка;
Драгана Ћорић, председница Удружења "Родитељ" Нови Сад;
Светозар Козаров, председник Актива директора основних школа Новог Сада

ПРЕДМЕТ: Одговор-деманти поводом чланка "Прво плате, па се такмиче"
који је објављен 13.03.2013. године у Бесплатним дневним новинама
"24 САТА" Нови Сад - под ИЗДВАЈАМО (ударна вест)

У Бесплатним дневним новинама "24 сата" Нови Сад од 13. марта 2013. године, као ударна
вест на првој страни (под ИЗДВАЈАМО), објављен је чланак "Прво плате, па се такмиче" аутора
Динке Максимовић, а тиче се математичког такмичења "Мислиша" које организује Математичко
друштво "Архимедес" већ осму годину. Вест су пренели и неки други медији. А то је било "случајно",
баш уочи одржавања такмичења "Мислиша 2013" (14.03.2013)!?
Због полуистина, па и ноторних неистина (лажи) у поменутом чланку, одмах (13.03.2013)
смо Вам послали подуже писмо, у коме смо детаљно приказали цео случај, па смо на крају рекли да,
поводом објављивања тог чланка, очекујемо од Вас јавно извињење
До данас то нисте учинили.
Стога, у складу са одредбама Закона о јавном информисању (чл 47-50, 79), захтевамо да што
пре објавите наш одговор-деманти поводом чланка "Прво плате, па се такмиче", који штампан
13.03.2013. године (среда) у Дневним новинама "24 САТА" Нови Сад под ИЗДВАЈАМО (ударна
вест). За сваки случај, одговор-деманти послаћемо и поштом на адресу главног уредника за неколико
издања у оквиру компаније Ringier Axel Springer Srbija, па нека он то проследи на праву адресу
(уколико се на њега не односи), јер ми нисмо у стању да то утврдимо, тј, да видимо ко је за шта
одговоран.
Ево нашег одговора, уз извињење због опширности, јер (у циљу објективног информисања
јавности) морамо поменути много тога што је у чланку прећутано или нетачно наведeно.
Наш одговор - деманти је следећи:
У складу са одредбама Закона о јавном информисању, дужни сте да објавите наш
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одговор-деманти поводом чланка "Прво плате, па се такмиче" (аутора Динке Максимо-вић), који је
објављен 13.03.2013. године у Бесплатним дневним новинама 24 САТА - Нови Сад, као ударна вест
(под ИЗДВАЈАМО), што су пренели и неки други медији.
 Све што је наведено у чланку "Прво плате, па се такмиче", су полуистине, па и ноторне
лажи.
1) Није истина да деца морају да плате 150 динара за учешће на математичком такмичењу
"Мислиша" и плус да купе збирку од 300 динара. Наиме, то је на добровољној основи, тј. за оне који
желе (то пише у пропозицијама такмичења). Новинарка и њени саговорници стално говоре о тих 150
динара, а "случајно су " превидели једну "ситницу": наиме, они ученици који су хтели могли су на
"Мислиши" да учествују по нижој цени од 100 динара
која је важила читава 4 месеца
(септембардецембар 2012. године), док је цена 150 динара важила само 1,5 месец (јануар и половина
фебруара). А тих 100 (150) динара је чланарина за Клуб "Мислиша" и сваки ученик добнија чланску
карту у коју му се уписује та чланарина. Уз то, чињеница је да и приличан број школа плаћа тих 100
(150) динара по ученику за све ученике које пријављује за "Мислишу", што значи да добар део ученика
не плаћа ништа. Такмичење "Мислиша" доста кошта, а организатор није на буџету и ни од кога не
добија средства. Међутим, ученици купују разне скупље збирке за друга такмичења и за нека слична
такмичења се плаћа више на име партиципације (200 дин.), али се то не помиње, већ је на мети само
"Мислиша". Разни аршини по истом питању!
2) Чиста је лаж да "дете за тај новац не добија ништа", тј. да "добијају само папир на којем су
задаци, што не кошта готово ништа" и даље "што деца која прођу у даљи круг такмичења поново морају
да плаћају партиципацију". А све је супротно од тога: не само да ученици ништа не плаћају, већ
ученицима и њиховим пратиоцима "Архимедес" плаћа трошкове доласка у Београд на финале
такмичења, а на такмичењу имају послужење и добијају поклоне. А што се тиче лажи да на основном
нивоу такмичења не добијају ништа, поменимо само нешто од онога што добијају сви такмичари (ове
године њих око 40000). Сви добијају папир са задацима (за сваки разред у другој боји), сертификат о
учешћу, чланску карту и поклон-свеску. А то нису једини трошкови такмичења. Остали трошкови су
много већи. Ево неких: на хиљаде награда (књига), похвала, захвалница и поклон-збирки школама,
координаторима и радним тимовима на спровођењу такмичења, умножавање и поштарина за слање
школама гомила материјала, ПДВ, обимна администрација, други трошкови (телефони, копирања, сајт,
...),. Ваљда нешто кошта и саставаљање 265 задатака и преглед око 40000 листа са одговорима ученика!?
А где је објављивање извештаја и слање резултата свим школама (за сваког ученика)!?
Ето, куда одоше оних 100 (150) динара, које узесмо од ученика!
3) У белешци на крају чланка, помињу се неки мањи трошкови који се подмирују из оних 150
(100 динара, а изостављено је оно на шта иде највише новца (награде, поштарина, ПДВ, преглед и
обрада решења). Да ли је и то случајно?
4) А да ли је случајно када саговорница новинарке каже: "... јасно је колико новца они узму. Још
када узмете у обзир да ће се то такмичење одржати у свим школама у Србији..."? Наравно да није
случајно. Да се види колико у томе има истине, наведимо да у Србији има 1800 матичних школа (према
недавној изјави министра просвете), односно 4126 школа са истуреним одељењима (према подацима
Уније синдиката просветних радника Србије), са скоро милион ученика, а на "Мислиши" је прошле
године учествовало 458 школа (37000 ученика), а ове године учествује 519 школа (41000 ученика).
Дакле, опет неистине и манипулисање подацима, што новинарка одмах прихвата, без провере,
5) Није сасвим тачно "да се не плаћају једино она такмичења која организује Министарство
просвете", јер једно је шта пише на папиру, а друго како је у стварности. Министарство директно не
организује такмичења, већ то углавном раде стручна друштва, а Министарство је само координаторпокровитељ и партиципира део трошкова (али не за сва такмичења која је верификовало и где је
2

"суорга-низатор") , а део трошкова сносе школе (односно општине) и родитељи такмичара. Често, стање
је "како се ко снађе"!
 Новинарка Динка Максимовић није поступила професионално – да прибави тачне податке и
објективно информише јавност. А могла их је добити у "Архимедесу" или са сајтова www.arhimedes.rs и
www.mislisa.rs.
Овако, "Архимедес" и "Мислиша" су опањкани и углед им је окрњен. Тим пре, што је то била
ударна вест (под "ИЗДВАЈАМО"), коју су пренели и други медији.
Судите сами с каквом намером је вест објављена!
 Уколико желите, можете упоредити наведене податке са онима из неких од званичних
докумената о "Мислиши 2012" (шаљeмо их као прилог), јер је реализација такмичења "Мислиша 2013"
у току. Све о "Мислиши" и Математичком друштву "Архимедес" можете сазнати на нашем сајту
www.arhimedes.rs
С поштовањем,
За "АРХИМЕДЕС",
директор:
Богољуб Маринковић, проф.

Крај званичног демантија.
Напомена: Ово писмо-деманти објављујемо овде, јер у поменутим новинама до сада (20.03.2013, после
подне) није објављен одговарајући деманти (у складу са Законом о
јавном информисању).
Једно овде треба имати на уму. Наиме, лако је некога облатити у медијима, а објављивање демантија
много му не помаже да јавност убеди да је у праву, јер сви памте прву вест, а деманти мало ко и чита.
Ипак, надамо се да наши сарадници, чланови, учесници у бројним активностима, други љубитељи
математике и наши пријатељи и поштоваоци, знају шта су "Архимедес" и "Мислиша".Ако им се нешто
и не свиђа у нашем раду, нека то прво нама слободно саопште, како бисмо евентуалне пропусте
отклонили и још боље радили - за добро математике и математичког образовања наших младих
генерација. А ваљда смо нешто за минуле четири деценије и урадили! Уосталом, прошетајте сајтовима
www.arhimedes.rs и www.mislisa.rs, па видите шта је шта!
Хвала свим добронамерним људима и поштоваоцима онога што ми радимо и што смо до сада урадили!
Богољуб Маринковић, проф.
Математичко друштво "Архимедес"
Београд, Дечанска 6, тел.(011) 3245-382

3

