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ЕТИКА ДЕБАТОВАЊА 
ДЕБАТНИ КОДЕКС ЗА СУЦЕ, ТАКМИЧАРЕ И ТРЕНЕРЕ 

 
I 

Овај кодекс се односи на суђење, судачку етику, етику дебатovawa и учешће на 
међушколским, међуклупским, кантоналним, државним и другим такмичењима које организује 
Центар за културу дијалога (ЦКД) Босне и Херцеговине. 
 
Судац или било који учесник који се не придржава правила и упутстава дефинисаних овим 
Кодексом, а по примједби било кога: суца, дебатанта, тренера или неког другог овлаштеног 
лица на такмичењу, суочава се са искључењем из даљег тока суђења тј. дебатовања (види 
Правилник дебатних турнира). 

II 
Овај Кодекс је састављен на три службена језика у БиХ: босанском, хрватском и српском. 

III 
 

СУЦИ 
Тачка 1. 

Судац мора бити објективан слушалац, тј. не узимати у обзир личне ставове о датој тези. 
Тачка 2. 

Судац доноси одлуку искључиво на основу дебатних вјештина тима, демонстрираних у току 
оцјењиване дебате, а што подразумијева: 
-аргументацију 
-презентацију 
-организацију 
-реторику и 
-унакрсно испитивање (ЦX) 
-план 
-болест/проблем 
-корист 
-узрок 
-посљедицу 
-али и остале елементе уколико је ријеч о другим дебатним форматима 
(НПР: Карл Поппер дебатни формат – скица аргументацијске линије 
Теза: Ученике је добро строго оцјењивати 
ДЕФИНИЦИЈЕ: 
-Оцјењивање 
-Строгост 
-Одговорност 
-Ученик 
-Врлина 
-Вјерска школа 
-ИБ програм 
(Дефиниције нужно узети у цјелини и из репрезентативних извора.) 
Критеријум: Добробит друштва 
Строгим оцјењивањем успјеће се сагледати боље и лошије стране проблема вредновања 
знања у школи. Строжим оцјењивањем ћемо добити квалитетније стручњаке који ће 
допринијети добробити друштва односно економском и социјалном благостању државе. Сваки 
корак напријед па тако и онај који продукује образованије и способније грађане доприноси 
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добробити друштва што је врховна вриједност у име које се залажемо за афирмисање тезе да 
је ученике добро строго оцјењивати. 
 
АРГУМЕНТ 1: Строго оцјењивање доприноси одговорном (приступ настави и редовно 
усвајање знања и вјештина) приступу ученика настави 
ЗАШТО? 
Зато што строжим оцјењивањем развијамо самосвијест ученика да су дужни да редовно 
присуствују настави и да редовно усвајају знања и вјештине зато што ће знање које стичу у 
школи допринијети њиховој самоспознаји јер „знање је врлина“, а сваки човјек који има врлину 
доприноси добробити друштва. 
ПОТКРЕПА: (стручно мишљење, статистика, репрезентативан примјер, научни доказ...) 
А)Стручно мишљење –  Сократова мисао: „Знање је врлина, а незнање је карактерна мана.“ – 
један од најпознатијих грчких филозофа Сократ је рекао да се човјекове врлине и моралност 
могу оцјењивати са одличан, врлодобар... што се и данас користи, а једна од човјекових 
врлина јесте бити одговоран. 
 
Б)Статистика – Статистика је показала да су ученици које су професори строже оцјењивали у 
редовној настави постигли боље резултате на екстерној матури. (Недовољно објашњена, 
тешко доказати добробит друштва кроз екстерну матуру) 
 
В)Репрезентативан примјер (може се препознати у једном ширем пољу од уског гледања 
проблема) 
-Као примјер ћемо узети међународну матуру тзв. ИБ програм који се користи у цијелом 
свијету са једнаким и строгим критеријумима. Резултати положених завршних испита, су 
компатибилни односно подударни са оствареним успјешним каријерама оних који су 
положили испите. Њихов стручни рад тј. дјелатност допринијели су добробити друштва у 
којем дјелују. (На темељу анализе на 30 школа из цијелог свијета матуранти су постигли 
успјешне каријере у најразличитијим пољима и на тај начин су допринијели друштву у којем 
живе. – ове податке је нужно навести) 
Италиц – убацити одговарајући податак 
-Данас у западноевреопским земљама (навести земље) је изражен тренд уписивања ученика 
у средње вјерске школе зато што строго оцјењивање долази тек након усвојених знања. 
Уписујући дјецу у ове школе, родитељи потписују споразуме којим прихватају строге услове 
рада и оцјењивања и подржавају наведене правилнике. (Нпр. КШЦ Сарајево – Примјер 
споразума родитеља и школе – гдје је видљиво истакнута строгост у оцјењивању) 
Према резултатима такмичења у знању и вјештинама  ученици вјерских школа имају 
убједљиво најбоље резултате. (Поља такмичења, број ученика који су освојили највише 
резултате и школе из којих долазе у посљедње двије године). 
 
Стога, строго оцјењивање, као што смо видјели из претходних поткрепа, а то су: развој врлине 
човјека, постигнути резултати у успјеху и каријери ученика који су завршили ИБ програм и све 
већем захтјеву ученика за уписивањем у вјерске школе доприноси одговорном (приступ 
настави и редовно усвајање знања и вјештина) приступу ученика настави, а тиме и добробити 
друштва као цјелине. Јер, као што смо рекли, само човјек који има врлину и знање може 
допринијети друштву. 
АРГУМЕНТ 2:  Строго оцјењивање има важну васпитну компоненту која је неизоставна за 
изградњу самодисциплинованог грађанина који као такав доприноси добробити друштва 
(нужно направи везу строго оцјењивање  - васпитање – самодисциплинован грађанин)… 
(Докажи поштовање ауторитета, васпитан васпитач је педагошки идеал, ЕУ ВЕТ правилник...) 
Овдје је постављена само теза аргумента. 
КРИТЕРИЈ ОЦЈЕЊИВАЊА 
-Први члан афирмације износи цијелу аргументацијску линију са једном поткрепом (теза, 
дефиниције, критеријум, аргументи) 
-Други члан афирмације износи додатну поткрепу наведеним 
аргументима. Уз остале елементе: побијање аргумената негације, 
оповргавање побијања негације, употреба елемената из унакрсног 
испитивања. (Фразе попут „није валидан“, „прихватили су наше 
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аргументе“ „сложили сте се са нашим аргументима“ „признали сте наше аргументе“ су фразе 
које не значе ништа и као такве се не могу сматрати побијањем или оповргавањем.) 
-Трећи члан афирмације резимира ИСКЉУЧИВО већ наведена поља сукоба у дебати, поенту 
претходног тока дебате и унакрсног испитивања и логички закључује у корист своје екипе. 
Нужно логички образложити зашто баш то што је речено у корист афирмацијске екипе 
доприноси бољем доказивању афирмацијске линије. (Не говорити „побједи афирмацијске  
екипе“) 
-(Први члан негације не може рећи „Не слажемо се са дефиницијама и зато ћемо дати 
дефиниције XY...“ Мора се знати у чему је неслагање – образложити.) 
 

Тачка 3. 
Судац не смије давати упутства дебатантима непосредно прије почетка дебате, нити им се 
обраћати у току дебате. 

 
Тачка 4. 

Судац сноси одговорност за уредност сале. (На столу, испод и поред стола не смије стајати 
гардероба, мобители, лаптопи, руксаци и папири. Само А4 папир – неисписан може стајати 
испред дебатаната.) 

 
 

Тачка 5. 
Судац оцјењује резултате унакрсног испитивања само ако један од дебатаната екипе која је 
испитивала, укаже на њих у једном од наредних говора. 
 

Тачка 6. 
Судац је дужан дисквалификовати екипу која користи Ad Hominem врсту аргумената, тј. 
досудити јој пораз без обзира на даљи или претходни ток дебате (о овом аргументу види 
више у Правилнику о улагању приговора на дисквалификацију дебатанта). 

 
Тачка 7. 

Судац не смије на судачком листу указивати на грешке у аргументацији једног од тимова, ако 
на њих није указао опонентски тим (евентуална процјена пропуштеног само се може дати у 
усменој критици или на прибиљешкама судаца). 

 
Тачка 8. 

Судац је дужан на судачком листу навести јасне разлоге за одлуку истичући одлучујуће тачке 
дебате, сукоба у дебати или недостатке у дебати. 
 

Тачка 9. 
Судац има право захтијевати доказни материјал (или га већ посједује испред себе на столу) 
било којег од тимова непосредно након дебате, а који мора бити похрањен код организатора 
прије почетка такмичења. 
 

Тачка 10. 
Судац је дужан у потпуности испунити судачки лист. 
 

Тачка 11. 
Суци за квалификације бивају одређени извлачењем из шешира, а за полуфинале, финале и 
суперфинале: 

а)суци који имају најмање одступање у претходним дебатним рунадама 
б)суци који од тренера добију највећи број гласова бивајући тако оцијењени као највећи 
експерти у том периоду 
ц)представници универзитетске-парламентарне дебате који немају 
директан интерес у такмичењу 
д)лица која може одредити ЦКД према властитој одлуци, а која су 
едукована у ЦКД-у БиХ или осталим земљама чланицама ИДЕА-е. 
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е)лица одређена од ЦКД-а, а која су цертификована у другим Дебатним центрима. 
 

Тачка 12. 
Судац је дужан доћи у просторију у којој је одређен да суди најмање 5 минута прије почетка 
дебатне рунде. Тренери – суци су дужни обавијестити организатора о свом неучествовању 
најмање 7 дана прије почетка такмичења (осим посебних разлога: смрт, болест…). Судац који 
прекрши ова правила биће дисквалификован са такмичења. 
 

Тачка 13. 
Судац не смије подстицати кулоарске приче о донесеним одлукама (својој или осталих 
судаца) и једино снагом аргумента могу коментарисати своју одлуку искључиво у времену 
предвиђеном за оралну критику или дискусију о одлукама. 
 

Тачка 14. 
Након рунде суци немају право коментарисати своју одлуку са другим суцима све док одлуке 
не буду објелодањене. 

Точка 15. 
Судац не смије досудити пораз екипи ако одлука није утемељена. Уколико његово 
образложење одлуке буде неодрживо у односу на друге, судац ће бити дисквалификован из 
даљег тока такмичења. Ова тачка се посебно односи на суце уколико су уједно и тренери 
екипама у вези са којима је спор. Дакле, уколико је судац уједно и тренер екипи, не смије 
досудити пораз екипи која би на било који начин могла бити конкурентска његовој, а да одлука 
о поразу није утемељена и рационално образложива. 
 

Тачка 16. 
На крају дебатне рунде на натјецању државног нивоа судац је дужан понудити образложење о 
току дебате и дебатантима, с тим да ни на који начин не истакне коју екипу сматра бољом у 
дебати. Током такмичења на регионалном нивоу судац не даје дебатантима никакав коментар 
о дебати и дебатовању. 

Тачка 17. 
Судац не смије имати предрасуде према екипи и уносити лични став о теми, екипи, тренеру у 
вријеме обављања своје дужности суца. 

Тачка 18. 
Судац је дужан водити забиљешке током дебате (које прилаже уз судачки лист). 
 

Тачка 19. 
Судац је дужан показати судачки лист на захтјев једне од екипа како би имали увид у добре и 
лоше стране излагања у времену предвиђеном за увид. 

 
  

ТРЕНЕРИ 
 

Сви тренери учесници било којег организованог такмичења ЦКД-а БиХ су дужни поштовати 
Кодекс или ће у противном екипа коју предводи тренер бити дисквалификована са даљег тока 
такмичења. 

 
Тачка 1. 

Тренер је дужан у одређеном периоду припремити екипу за било који облик такмичења које 
организује Центар за културу дијалога БиХ (у даљем тексту ЦКД). 

Тачка 2. 
Тренер треба да преда истраживачки материјал своје екипе прије почетка такмичења. 
Најкасније три дана прије такмичења тренер за екипу електронским путем доставља 
истраживачки материјал за онолико теза колико је предвиђено 
такмичењем (е-mail: izvjestaji.ckd@gmail.com ).  Истраживачки 
материјал доставља и предаје тренер у име екипе/екипа 
(Електронским путем и на такмичењу - штампани). 
 

mailto:izvjestaji.ckd@gmail.com
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Тaчка 3. 
Тренер је дужан поштовати правила прописана од стране ЦКД-а, а која добије најмање 15 
дана прије такмичења. Свако непоштовање правила повлачи искључење екипе из даљег тока 
такмичења или тренера уколико крши правила предвиђена за тренере. 
 

Тачка 4. 
Тренер је дужан промовисати етику рада, комуницирања, понашања, рада у групи, учешћа на 
такмичењима, семинарима или било којој манифестацији организованој од стране ЦКД-а. 

Точка 5. 
Тренер је дужан одстранити такмичара из своје екипе и из даљег тока активности који на било 
који начин нарушава или опструише рад семинара или такмичења, а школа, ученик или 
тренер сноси трошкове боравка дебатанта у преосталом дијелу такмичења. 
 

Тачка 6. 
Тренер је дужан водити рачуна о томе да не подстиче кулоарске приче о такмичењу, суцима, 
дебатантима, организатору или другима тренерима, а да ту исту информацију или примједбу 
не упути организатору или стручној групи који ће размотрити примједбу. 
 

Тачка 7. 
Тренер је дужан сваку аномалију са претходне рунде пријавити у писаној форми највише 30 
минута по завршеној рунди организатору или у собу који ће размотрити или ријешити проблем 
и објавити је прије почетка наредне рунде. 

Тачка 8. 
Тренер је дужан упутити дебатанте у пропозиције такмичења и Кодексом за све учеснике у 
такмичењу. 

Тачка 9. 
Тренер је дужан омогућити екипи, уколико сматрају утемељеним, да се након усменог 
образложења рунде у писменој форми жале организатору. Жалбу потписују тренер и 
дебатант, према посебно припремљеном правилнику за подношење приговора. 

 
ДЕБАТАНТИ 

 
Тачка 1. 

Дебатанти не смију читати своја излагања, а могу се подсјетити на забиљешке за побијање. 
Читање је строго забрањено, јер дебата је говорничка, а не читалачка вјештина. 
 

Тачка 2. 
Такмичари који ће учествовати на Државном такмичењу су такмичари из свих школа 
укључених у ЦКД. 

Тачка 3. 
Дебатант који се не придржава правила и упутстава дефинисаних Кодексом, а по примједби 
било суца, дебатанта или неког другог овлаштеног лица на такмичењу, суочава се са 
искључењем из даљег тока такмичења. 

Тачка 4. 
Дебатант је дужан поштовати правила такмичења и кућног реда објекта у којем се такмичење 
одвија. У случају настале штете дебатант индивидуално сноси трошкове штете. 
 

Тачка 5. 
Дебатанти су дужни са узајамним поштовањем односити се једни према другима, како 
реторички, држањем, покретима тијела, мимиком и на сваки други начин показати поштовање 
према опонентима. 

Тачка 6. 
Током регионалног такмичења ниједан роковник, више папира, 
цедуљица, мобилни телефон... не смије стајати на столу, испод стола 
или поред дебатанта. Испред сваког дебатанта се налази само 
празан А4 папир. Док говори, дебатант папир држи у руци или на 
столу – према личном нахођењу. 
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Током државног такмичења ниједан роковник, више папира, цедуљица, мобилни телефон... не 
смије стајати на столу, испод стола или поред дебатанта. Испред сваког дебатанта се налази 
само празан А4 папир. Док говори, дебатант папир држи у руци и излази пред публику и 
опоненте – централни дио сале. Дебатант гледа у опоненте и остале у сали и обраћа се 
публици и суцима. 

 
Тачка 7. 

Дебатант не смије ни у којем случају користити Ad Hominem аргумент. Уколико чланови обје 
супротстављене екипе у дебатној рунди користе ову врсту аргумента, обје екипе су 
дисквалификоване из дебатне рунде са досуђеним поразом за обје екипе (о употреби Ad 
Hominem аргумента види више у Правилнику о улагању приговора на дисквалификацију 
дебатанта), и додјељује им се 0 бодова. 

 
Тaчка 8. 

Дебатант мора бити најмање 5 минута прије почетка дебатне рунде у соби која је одређена за 
такмичење. Уколико дебатанти касни више од 5 минута, биће дисквалификован из те дебатне 
рунде и биће му додијељено 0 бодова. 

Тачка 9. 
Дебатант може одлуку суца коментарисати једино у времену предвиђеном за анализу суђења 
(усмено образложење судаца). Сви остали коментари о судској одлуци, у времену које није 
предвиђено за анализу суђења, се сматрају грубим кршењем Кодекса. Судац или дебатанти 
који прекрше ово правило могу бити дисквалификовани из даљег тока такмичења. 
 

Тачка 10. 
Дебатант у договору са тренером може упутити аргументовану писмену жалбу организатору 
(види Правилник о улагању приговора на дисквалификацију дебатанта). 

 
Тачка 11. 

Сваки други облик кулоарског коментирања судачке одлуке подразумијева искључење из 
даљег тока такмичења, онога који је носилац тог облика коментарисања, јер је у супротности 
са Кодексима и правилницима ЦКД-а. 
 

Тачка 12. 
Дебатант не смије читати излагање изузев: 

 
а)унакрсног испитивања 
б)прибиљешке током дебате (побијање или закључне ријечи). 

 
Тачка 13. 

Дебатант је дужан обраћати се опоненту са Ви. 
 

Тачка 14. 
Дебатант не смије прекидати опонента само у излагању. 
 

Тачка 15. 
Дебатант након истека времена за излагање или унакрсно испитивање треба да заврши 
мисао и тек онда захвали за пажњу. 

Тачка 16. 
Дебатант треба да користи садржај истраживачког материјал током такмичења. У противном 
ће за истраживачки материјал добити 0 бодова. 
 

Тачка 17. 
Дебатант треба да уважава ставове судаца и организатора и да се 
понаша у складу са правилима такмичења и етиком комуницирања. 
 

Тачка 18. 
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Дебатанту није дозвољено да се опонентима обраћа са презиром. Дебатант је дужан да се 
осврне на изнесени став,  а не на личност опонента. 
 

Тачка. 19. 
Дебатант је дужан руковати се на крају рунде са опонентом. Афирмација прилази негацији да 
се рукује или честита. У случајевима када није изводиво руковање, честита се наклоном 
према опонентима. 

Тачка 20. 
Дебатант током такмичења треба да носи униформу и акредитације које је осигурао ЦКД. 
 

Тачка 21. 
Дебатант је дужан да носи сва прописана обиљежја такмичења. У противном ће бити 
елиминисан из даљег тока такмичења. 
 

Тачка 22. 
На такмичење, уколико није осигурана униформа, дебатант треба да долази озбиљно – 
сходно прилици одјевен (имајући у виду правила облачења у јавним институцијама и суду). 
 

Тачка 23. 
У полуфиналним, финалној и суперфиналној дебатној рунди младићи треба да одјену сако 
или кошуљу са краватом, а дјевојке пословно свечану одјећу. 
 

Тачка 24. 
Дебатант је дужан да поштује правила кућног реда такмичења. У противном ће бити 
дисквалификован са такмичења и биће му додијељене друге улоге у такмичењу или ће бити о 
особном трошку враћен кући. 

Тачка 25. 
Дебатант треба да поштује сва правила дебатних формата. 
 

Тачка 26. 
Дебатанту није дозвољено упозоравати суце на пропусте у току дебате, а који се не односе на 
аргументацију, логику, реторику или доказивање њихових опонената. 

 
ОСТАЛЕ НАПОМЕНЕ 

 
Тачка 1. 

Такмичење се одвија по претходно договореном (побједа/пораз; бодови) систему 
(елиминације), а учествују сви клубови ЦКД-а БиХ који су осигурали право да се такмиче, ако 
су претходно организована такмичења нижег ранга. Такмичење се одвија: квалификације, 
полуфинале, финале и суперфинале. Свеукупног побједника очекује награда коју додјељује 
ЦКД, уколико је Центар у могућности да је осигура. 
 

Тачка 2. 
У једној дебатној рунди (по одобрењу организатора) учествују 2 екипе по 3 члана 
(средњошколци), или мањи тј. већи број ученика у зависности од дебатног формата, 1,3,5,7 
или 9 судаца према претходном договору и један мјеритељ времена – МОДЕРАТОР који може 
бити судац који не суди ту рунду или претходно одређени дебатант. 

Тачка 3. 
Такмичење се одвија по претходно договореном формату дебате и у складу са захтјевима 
Свјетске дебатне образовне асоцијације или ЦКД-а. 
 

Тачка 4. 
Распоред екипа у квалификацијама прави стручно предложена и 
изгласана екипа ЦКД-а или извлачењем на лицу мјеста, а по 
претходној обавијести. У полуфиналу се састају прве четири екипе, а 
у финалу побједници полуфинала. Уколико такмичење подразумијева 
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суперфинале, у суперфиналном кругу се такмиче дебатанти који знају енглески језик. 
 

Тачка 5. 
Тезе се одређују најмање мјесец дана прије такмичења. Тезе се одређују према захтјевима за 
наступајућа интернационална натјецања или према захтјевима пројект партнера или 
донатора. 

Тачка 6. 
Извлачењем из „шешира“ или „бацањем новчића“ се одлучује коју страну тезе ће заступати 
екипе у полуфиналу, финалу и суперфиналу. 

Тачка 7. 
О регуларности такмичења брину Директор Центра за културу дијалога (ЦКД), стручна екипа 
(координатори) према самосталном увиду Супервизора натјецања или примједбама 
такмичара, мјеритеља времена и судаца. 
 

Тачка 8. 
Судац, модератор или мјеритељ времена не смије користити мобилни телефон током 
дебатне рунде, са изузетком мјеритеља времена који преко мобилног телефона - штоперице 
може мјерити вријеме. 

Тачка 9. 
Сви учесници у дебатама се упознају са овим правилима и својим потписом прихватају 
правила и потврђују учешће на такмичењу. 
 

Тачка 10. 
Екипа не може приступити цјелини такмичења уколико прије такмичења не преда 
истраживачки материјал за онолико теза колико је предвиђено такмичењем. 
 

Тачка 11. 
Школа која пријави другу екипу за такмичење не смије понудити исти истраживачки материјал 
који је понудила прва екипа. 

Тачка 12. 
Екипе у истраживачком материјалу предају обје стране тезе, независно коју су страну добиле 
у квалификацијским дебатним рундама. Исто вриједи и за полуфиналне и финалне тезе. 

 
 
 

ПРАВИЛНИК О ПОДНОШЕЊУ ПРИГОВОРА ЗБОГ ДИСКВАЛИФИКАЦИЈЕ ДЕБАТАНТА 
ИЛИ ТЕМЕЉЕМ НЕЧЕГ ДРУГОГА 

 
Тачка 1. 

Овим Правилником уређују се начин, рокови, процедура и особе овлаштене за подношење 
приговора на дисквалификацију те поступање надлежних тијела по приговору. 
 

Тачка 2. 
Натјецатељи и тренери могу поднијети приговор и због нечег другог што морају детаљно 
објаснити у писаном поднеску. 
 

Тачка 3. 
Особа овлаштена за подношење приговора је тренер дисквалификоване екипе или члана. 
 

Тачка 4. 
Приговор се подноси Арбитражном вијећу у писаном облику непосредно након објаве 
дисквалификације или резултата дебате, а најкасније 30 минута од објаве. 
 

Тачка 5. 
У приговору мора бити наведено о којем се случају ради и 
образложење зашто се приговара. 

 



 

9 

  

Тачка 6. 
Приговор, у знак сагласности, мора потписати особа овлаштена за подношење приговора и 
дебатант који је дисквалификован или који је уочио неправилност. 
 

Тачка 7. 
Арбитражно вијеће дужно је састати се одмах по пријему приговора, а одлуку о приговору 
мора донијети најкасније у року од 30 минута. 
 

Тачка 8. 
Арбитражно вијеће доноси одлуку, у писаном облику, већином гласова својих чланова, а у 
случају када су гласови подијељени, пресуђује предсједник вијећа. Одлуку потписују сви 
чланови вијећа. 
 

Тачка 9. 
Као аргумент Ad Hominem сматраће се свако обраћање, изјава, тврдња или навод које у тoку 
дебате дебатант изнесе с намјером коментарисања или омаловажавања особе говорника 
(субјект говора) умјесто да побија говор, аргументе, тврдње или наводе (објект говора) које је 
говорник изрекао. 
 

Тачка 10. 
Одлука Арбитражног вијећа је коначна. 
 

Тачка 11 
Један од „најблажих“ облика Ad Hominem аргумента је „Џон, наш противник, још једном 
покушава изнијети добар аргумент, али уобичајено, не успијева у томе.“ 

Употреба: Тим X је правио Ad Hominem. (Тим X је напао своје противнике, а не аргументе 
противника.- извор: 2. страна HTC Dictionary of Debate, Jim Hanson; Издавач: National Textbook 

Company; 1996. година) 
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