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7. КАЛИГРАФСКА КОЛОНИЈА
„На путу Захарија Орфелина“
Удружење војвођанских учитеља је у Основној школи
„Јован Јовановић Змај“ у Сремској Каменици
26-27.
септембра 2015. успешно организовало традиционалну (ове
године 7. по реду) КАЛИГРАФСКУ КОЛОНИЈУ „На путу Захарија Орфелина“
окупљајући групу наставника калиграфа.
Овогодишња колонија је одржана захваљујући
сопственој организацији
Удружења војвођанских учитеља.
Жељни проширивања калиграфског знања и умећа учесници колоније су дошли
из Новог Сада, Сремске Каменице, Каравукова, Чуруга, Кикинде, али и из Врњачке
Бање и Куршумлије.
Уводно предавање о калиграфији, чувеном калиграфу Захарију Орфелину,
циљевима и резилтатима претходник колонија и радионице успешно је и ове године
водила учитељица калиграф Вера Стојшић-Гашпаровски. Током дводневног рада
Колонију је посетио новосадски калиграф Светозар Пајић Дијак. Он је похвалио
вештине учесника и дао им додатна драгоцена упутства.
Упознавана је
литература о калиграфији. Испробаван је различит
калиграфски прибор. Писали смо као наши преци.
Колонија је протекла у одличној атмосфери и сарадњи. Завршена је
изложбом новонасталих прелепих калиграфских радова учесника на теме „Азбука“ и
„Текст о учитељу“. Најуспешнији учесници колоније су и овога пута посебно награђени
пригодним поклонима.
Учесници колоније су се разишли уз велику жељу за виђењем следећег септембра на
8. калиграфској колонији „На путу Захарија Орфелина“. Истакли су да је ово прелепа
манифестација и да је од изузетног значаја за њихов даљи калиграфски рад са
ученицима.
Званична изложба радова са овогодишње колоније биће организована 19. јануара за
Дан лепог писања/Дан Захарија Орфелина у згради Платонеума у Новом Саду.
Иако се само у неким нашим основним школама Лепо писање изводи као
изборни предмет само у 1. разреду, а као Калиграфска секција од 2. до 8. разреда и у
средњим школама, интересовање за лепо (калиграфско) писање ученика и
наставника је сваким даном све веће. На калиграфским такмичењима (Београд,
Баваниште, Тител, Коњух и Нови Сад) ученички калиграфски радови су очаравајући и
гледаоце просто остављају без даха. Готово је невероватно да наставници у
данашње време код ученика успевају да прикажу познавање старих записа негују и
негују готово ишчезле људске особине као што су стрпљивост, прецизност, уредност
и маштовитост, а да ученици при томе обожавају то што раде.
Треба истаћи и да на основу досадашњих резултата калиграфског рада са
ученицима, запажених изложби, радова и непроценљиве вредности за развој
личности, још увек тражимо да се изборни предмет ЛЕПО ПИСАЊЕ/КАЛИГРАФИЈА
прошири на све разреде основне школе. Надамо се да ће се то ускоро догодити.
7. КАЛИГРАФСКА КОЛОНИЈА „На путу Захарија Орфелина“ је успешно реализована.
Вера Стојшић-Гашпаровски
9.2015.

