200 LET ŠOLSTVA NA MIRNI

IZ DOLENJSKEGA LISTA, 12. 11. 2016
Mirna - Na Mirni so včeraj pripravili slovesnost v počastitev 200-letnice šolstva v kraju. Kot
pravijo, je ustanovitev šole za kraj pomenila začetek opismenjevanja prebivalstva, kasneje pa
je šola postala in ostala središče kulturnega, izobraževalnega in športnega utripa Mirne.
»Ni veliko krajev, ki se lahko pohvalijo s tako dolgotrajno tradicijo,« meni generalni direktor
Direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo Gregor Mohorčič, sicer slavnosti
govornik včerajšnje slovesnosti. Zgodovinski viri z začetka 20. stoletja in razpoložljiva
literatura namreč kot leto ustanovitve šole na Mirni navajajo leto 1816, tabelarični šolski
izkazi iz leta 1815 pa dokazujejo, da je šola delovala že spomladi 1815. Ob ustanovitvi je bila
enorazredna, pouk je potekal v mežnariji pri župnišču.
»Šolstvo se je razvijalo počasi. Zelo zanimivo je, da se je začelo v skromni mežnariji, samo z
enim razredom, ko je k pouku prišlo le 13 dečkov, potem pa je iz leta v leto prihajalo čedalje
več otrok,« pripoveduje profesorica zgodovine na tukajšnji osnovni šoli Petra Vidmar, ki je
ob 200-letnici šolstva v kraju zbrala zgodovinske vire o začetku in razvoju šolstva do
današnjih dni in jih strnila v knjigo, ki je izšla ob tej priložnosti. »Delo je bilo zahtevno, saj
sem predelala vse možno gradivo. Knjiga temelji na arhivskem gradivu, ustne vire pa sem
uporabila samo kot dodatek,« ob tem še pravi Vidmarjeva in dodaja, da gre za strokovno
knjigo, ki je nastajala eno leto, namenjena pa je vsem, ki jih zgodovina zanima.
…
Na prireditvi so sodelovali otroci in vzgojiteljice iz Vrtca Deteljica, učenci in učitelji Osnovne
šole Mirna, učenci in učiteljice Osnovne šole s prilagojenim programom Mirna ter učenci in
učitelji Glasbene šole Trebnje, ob pomoči sodelavcev jo je zasnovala Petra
Vidmar, povezovala pa Simona Koščak. Ob jubileju so poleg predstavitve knjige 200 let
šolstva na Mirni pripravili tudi priložnostno razstavo.
Povzeto po članku J. S.

