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Spisovateľka Jana Pronská v knižnici

„... Aký väčší alebo lepší dar môžete dať svetu ako to,
že vyučujete a vzdelávate mládež?
Nám všetkým ide o lepšiu budúcnosť,
a preto sa nemôžeme zastaviť pri hľadaní prostriedkov,
Už tradične sa v mesiaci
ktoré ju majú umožniť".
marci venuje väčšia pozornosť
J.A. Komenský knihám a čítaniu, v knižniciach

Učitelia a ostatní pedagogickí pracovníci škôl a školských
zariadení oslavujú 28. marca
svoj deň. Tento deň je spätý s
menom Jána Amosa Komenského, ktorý bol hlboko presvedčený, že dobrá škola robí
človeka lepším. Po stáročia sa
vraciame k jeho myšlienkam a
vzdávame hold jednému z najušľachtilejších povolaní povolaniu učiteľa.
I keď sa v takýchto slávnostných chvíľach nezamýšľame nad opodstatnenosťou a
vážnosťou tohto sviatku vytvoreného tradíciou, tento deň je
dňom stavovskej hrdosti, spoločenského uznania a ocenenia. I
napriek tomu, že učiteľská verejnosť prežíva náročné obdobie, že naše školstvo prechádza
obdobím premien i hľadania novej koncepcie práce, didaktických a výchovných postupov,
učiteľom vždy záleží na tom,
aby pripravili do života vzdelaných a schopných mladých ľudí.
Ich prácu a snahu však mnohí
vedia oceniť až keď dospejú.
Každá spoločnosť vždy
kládla na prácu učiteľa a vychovávateľa vysoké nároky s cieľom vychovať z detí vynikajúce
osobnosti a kvalitných odborníkov. Toto si však vyžaduje veľkú
mieru pedagogického citu, tvorivého myslenia, ktoré vychádza zo sústavného vzdelávania
sa a analyzovania výsledkov
vlastnej práce.
Spoločným želaním všetkých pedagógov je, aby výsled-

ky ich práce oceňovali ľudia
denne a nie iba v jeden deň v
roku. Osobitne si vážime ľudské
vlastnosti učiteľov čestnosť,
pracovitosť a obetavosť. Je potrebné vážiť si takých ľudí, ktorí
svojou usilovnosťou, ale predovšetkým láskou toľko dávajú
iným deťom ako práve Vy učitelia.
Každý človek pri svojom
zrode dostal do vienka schopnosti a možnosti byť sochárom
seba samého, ale nie každý sa
stane sochárom. A ak všetko, čo
myslíme, povieme a konáme je
aj úderom do sochárskeho dláta
formulujúceho náš obraz, závisí
už len od talentu a našej vôle
aké dielo vytvoríme. Je obdivuhodné, ako ste to dláto viedli Vy,
milí učitelia a aké dielo sa s Vašou pomocou vytvorilo. Želáme
Vám, aby ste sa vracali k týmto
pomysleným dielam ako k niečomu dôležitému a významnému, ale v kolobehu času stále
blednúcemu a zmenšujúcemu
sa v porovnaní s tým, čo ešte v
živote dosiahnete.

sa organizuje viac podujatí, besied a stretnutí s čitateľmi. Nebolo to ani inak v tomto roku.
Naše pozvanie prijala a medzi
našich čitateľov zavítala autorka historicko-romantického príbehu z obdobia stredovekého
Slovenska "Zlatníkova chovanica" - Jana Pronská.

Na besede v gelnickej knižnici
prezradila študentom gymnázia
nielen to ako žije a pracuje, ale
aj o svojich literárnych začiatkoch, prečo sa venuje písaniu
historických románov, ale aj o
svojich plánoch do budúcnosti.
Už teraz sa môžu čitatelia tešiť
na ďalšie jej romány, ktoré sú už
pripravené na vydanie a samozrejme aj na ďalšie stretnutie s
Janou Pronskou.

Vážení pedagógovia!
Sme národ, ktorý si zvykol
múdrosť importovať spoza hraníc. To spôsobuje nedôveru voči
tomu, čo vzíde z našej pôdy, a to
je príčinou toho, že kvality nášho spoločenského vedomia a
kultúry si takmer nevšímame.
Preto buďte Vy tí, ktorí načierajú
plnými pohármi zo svojej studnice vedomostí a schopností, aby
ste dali piť svojim žiakom.
Ďakujeme Vám, vážení
učitelia, za každú iskru poznania, za lásku, v ktorej klíčia Vaše
slová a želáme vám, aby každý
žiak či študent pochopil hlavne
to, čomu sa hovorí "kantorovo
srdce". Veď práve také srdce
učiteľa, ktoré je spoločensky
nedocenené bije pre sviatok veci. Práve tak, ako na vežiach
kvôli inej svätej veci stáročia
udiera srdce zvonov.
Skláňam sa pred Vašou
prácou a Vašim poslaním, vážení pedagógovia a prajem Vám
všetko dobré.
Anna Nemčíková
primátorka mesta

ČSOB Poisťovňa, a.s.,
Vám ponúka služby a informácie
v oblasti poisťovníctva
a finančnej skupiny ČSOB

v novootvorenej
obchodnej kancelárii:
Banícke námestie 57
(v budove Všeobec. zdravot. poisťovne).
Hajdučková Mária, tel. 0918 849 520

