


Организација Уједињених нација за образовање, науку
и културу Унеско, прогласила је 8. септембар за
Међународни дан писмености 1967. године, да би се
сваке године, бар на тај дан, истакла важност читања и 
писмености, како у животу појединца, тако и друштва у 
целини. Осим тога, Генерална скупштина Уједињених
нација је прогласила десетогодишњи период, од 2003 
до 2012. године, за декаду у којој ће се посебна пажња
посветити овом глобалном проблему. Општом
декларацијом о људским правима из 1948. године
признато је право на образовање, а тиме и право на
писменост. Две су декларације отишле још даље, тако
је у Декларацији из Персеполиса (1975.) речено: 
„Писменост није сама себи сврха. Она је темељно
људско право”, а Хамбуршка декларација из 1997. 
наглашава како је писменост, која у ширем смислу
обухвата знање и вештине које су потребне свима у 
свету брзих промена, једно од основних људских права.



Најновији подаци Унеско-а показују
да је више од 900 милиона одраслих

људи у свету неписмено.



Крајем 20. и почетком 21. века на светску сцену
"ступа" и такозвана нова писменост, односно

информатичко описмењавање.



 Концепт писмености некада је подразумевао савладавање
вештине читања и писања. Од шездесетих година XX века
приступа се функционалном описмењавању, које
подразумева да особа има могућност да исправно чита, 
пише и говори уз разумевање, као и да има познавање
потребних вештина споразумевања.





 "Писмeнoст људимa дaje oруђe уз
пoмoћ кoг мoгу дa унaпрeдe свoj

живoт, учeствуjу у oдлукaмa
зajeдницe, aли и имajу приступ

вaжним инфoмaциjaмa кoje сe тичу
сoциjaлнe и здрaвствeнe зaштитe. 
Писмeнoст изнaд свeгa oмoгућaвa

пojeдинцимa дa oствaрe свoja прaвa
кao грaђaни и људскa бићa"

Бан Ки Mун



Развој српске писмености



Хиландарски типик



Студенички типик



Од средњег века до доба
револуција



Рад Ћирила и Методија у Великој Моравској наишао је на
неповољан одјек у Франачком царству будући да је тај исти
рад значио ширење византијске политике на територије
које су спадале у франачку интересну сферу. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0


. Први споменик писан ћирилицом је Мирослављево
јеванђеље из XII века, из 1180 године

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%99%D0%B5%D0%B2%D0%BE_%D1%98%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%92%D0%B5%D1%99%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/12._%D0%B2%D0%B5%D0%BA


Рад Вука Караџића на реформи језика

До краја XIX века, када се појавио Вук
Стефановић Караџић језик, култура и 

писменост су били на врло незавидном
нивоу. Рођен 1787. године у Тршићу, Вук

Караџић је био један од ретких који је
уопште учио а камоли научио да чита и 

пише. Цео живот се заузимао за увођење
реда у језик и то тако што би језик народа

постао књижевни језик, такорећи, чист
српски језик. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/19._%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BA_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%9F%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/1787
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%88%D0%B8%D1%9B_(%D0%9B%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0)


Реформа ћирилице и рад на граматици и 
речнику





АЗБУКА





 У раном средњем веку култура
је била окренута цркви и 
одликовала се не само
првим словенским
писмом,глагољицом, него и 
једним књижевним језиком
заједничким за све јужне
Словене, старословенским.

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%88%D1%9B%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BC%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%99%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA


Резултати истраживања и даље показују колико је оних који не
поседују елементарно знање писања и читања. Поред младих, 

образовање, односно пуна писменост одраслог становништва сада је и 
у развијеним земљама једна од основних тема, јер лобализација

светске економије захтева писмене раднике.







У Србији данас има око 1,35 милиона становника без
дана школе или само са неколико разреда. Према
попису становништва, из 2002. године, у Србији је
било више од 20% одраслих преко 15 година старости, 
који нису завршили основну школу, а чак 50% оних
који су завршили само основну или су функционално
неписмени. 



Вук Стефановић Караџић и Доситеј Обрадовић



Доситеј (световно име Димитрије) Обрадовић је рођен
у Чакову у Банату, на територији данашње Румуније, 

претпоставља се 1739. године, али се у неким документима као
година његовог рођења спомиње и 1742. година. Био је српски

просветитељ и реформатор револуционарног периода
националног буђења и препорода.


