Medzinárodný deň školských knižníc
Naša škola - Gymnázium Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici, sa každoročne zapája
do celoslovenskej súťaže k Medzinárodnému dňu školských knižníc, a preto sme
nevynechali ani 14. ročník tohto podujatia, v ktorom chceme opäť podporovať vzťah
žiakov k vzdelávaniu, ale aj k netradičným metódam vyučovania a výchovy.
Tohoročnú tému podujatia: „Skutočné knižnice - skutočné vzdelávanie: 100
rokov od vzniku Česko-Slovenska“ sme pretransformovali do školskej akcie
s názvom: 100 rokov vzniku ČSR - roky krásy,
Keď sme rozmýšľali o pútavých formách, ktorými by sme študentom priblížili
významné výročie vzniku republiky a jeho dôsledky pre slovenský národ, rozhodli
sme usporiadať besedu o knihe autorky Janky Kucbeľovej Odetí do krásy, ktorá
len pred pár dňami vyšla vo vydavateľstve Ikar.
Veď práve o ľudová kultúra, jej vysoká umelecká hodnota, jedinečnosť a kreativita už
po stáročia zrkadlí nesmierne bohatstvo tradícií Slovákov, ktorí si dokázali aj v tých
najťažších obdobiach biedy a útlaku udržať, rozvíjať i odovzdávať z pokolenia na
pokolenie tradície, ktoré dnes obdivuje celý svet.
Chceli sme našim žiakom priblížiť, že práve vznik prvej ČSR poskytol našim predkom
viac možností toto bohatstvo rozvíjať. Ak si položíme otázku, kto sme? čím sme my,
Slováci, jedineční?, čím sme svetoví?, čo je našou najvlastnejšou ľudskou
podstatou?, tak jednou z možných odpovedí je určite nesmierne bohatstvo našich
ľudových tradícií, nášho folklóru, ktorý dnes zažíva, našťastie, svoju renesanciu aj
medzi mladými ľuďmi, ktorí sa už nechcú identifikovať s prvkami cudzích kultúr. Ak
spoznajú krásu, hodnoty a pravdivosť slovenskej tradičnej kultúry, uvedomia si, aké
je dôležité, ale aj krásne spoznávať svoje korene, vďaka ktorým môžu v dnešnom
multikultúrnom svete ďalej rásť a rozvíjať sa bez pocitu malosti či dokonca
nerozvinutosti slovenského národa. Téma besedy zaujala všetkých študentov, ale aj
učiteľov. Prezentáciu krojov a knihy si nenechali ujsť ani naše čínske lektorky
a španielski lektori. Ako môžete vidieť na fotografiách, naše multikultúrne
spolunažívanie je nielen zaujímavé, ale aj radostné. Príjemnú náladu v úvode
vytvorili tóny ľudovej hudby v podaní žiakov piateho ročníka slovensko-španielskej
bilingválnej sekcie Evky Vierikovej a Huga Šebastiana. Evka, rodená Kysučanka, si
často hráva na akordeóne pre svoje potešenie. Je nielen vynikajúca študentka, ale aj
členka študentskej rady a veľká figliarka - obliecť kostre modrotlačovú zásteru bol jej
nápad - študentská recesia? - áno, aj humor je naše dedičstvo a korenie života.
Autorka knihy nás zaujala množstvom pútavých poznatkov o histórii ľudového
odievania i zaujímavosťami zo života našich predkov. Zozbierať a uchovávať tisícky
krojov a propagovať svoju zbierku aj medzi mladými ľuďmi si zaslúži obdiv všetkých.
Na besede sme sa však chceli pochváliť aj tým, že ani pre našich študentov
a študentky nie je ľudové umenie neznámy pojem. Dievčatá Emka a Kristínka sú
študentkami slovensko-španielskej bilingválnej sekcie. Terezka, vynikajúca študentka
III. ročníka slovensko-čínskej bilingválnej sekcie, miluje ľudovú kultúru a bola
nadšená, že môže porozprávať o detvianskom kroji, ktorý jej kúpili rodičia, lebo po
ňom veľmi túžila. Aj ona, aj Kristínka v kroji tancujú v ľudovom súbore Emka

pochádza z rázovitej dediny Liptovské Revúce, kde ľudový odev nie je len
štylizovaným krojom, typickým pre folklórny súbor, ale pre mnohých tým
najslávnostnejším odevom, ktorý si odievajú muži, ženy i deti, mladí i starí počas
veľkých rodinných či náboženských sviatkov. Ale podľa rozprávania Emky tu niektoré
ženičky nosia kroj denne.
Väčšinou pozitívne reakcie našich študentov nás presvedčili, že sme tému a ciele,
ktoré sme si dali, splnili. Na záver podujatia si všetci prezentujúci okrem sladkej
odmeny zaslúžili aj veľký potlesk. Taký to bol náš deň - Deň školských knižníc , ktorý
bol plný nekaždodenných aktivít, zaujímavých vedomostí i skúsenosti - takých,
o ktorých sa aj podľa vyjadrení našich študentov, neučíme na hodinách v škole, ale
určite rozvíjajú osobnosť každého z nás. Veríme, že určite rozšírili povedomie
o kráse a vysokej umeleckej hodnote a jedinečnosti slovenskej kultúry.
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