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FRANC MOCNIK IN NJEGOVO DELO
Pred dvema letoma je aktivasnovne šole v Cerknem s sodelovanjem Društva
matematikov, fizikov in astronomov Slovenije priredil razstavo matematičnih
učbenikov Franca Močnika. Čeprav se na ogled postavljene knjige niso odlikovale s kako posebno opremo ali lepimi ilustracijami, so uživale nedeljeno
občudovanje obiskovalcev. Kako tudi ne, saj je bilo različnih naslovov toliko,
da je bilo težko verjeti, da je vse to delo enega samega človeka. Poleg originalov v nemščini je bilo tu veliko število prevodov. Videli smo lahko slovenske
izdaje, ki so izšle skoraj obenem z nemškimi: "Napeljevanje iz glave poštevati
za pervi klas ljudskih šol" (1846) , pa "Napeljevanje v računstvo za drugi in
tretji klas farnih in glavnih šol" (1847). Tu je bila tud i v Beogradu izdana
"Algebra za gimnazie Knjažestva Srbie", ki predstavlja eno od kakih štirideset
Močnikovih knjig, izdanih v srbskem jeziku.
Težko boste verjeli, toda samo v madžarskem jeziku je izšlo kakih petdeset različnih prevodov Močnikovih učbenikov za osnovno in srednjo šolo .
Približno enako velik kup bi sestavljale italijanske izdaje. Le nekaj krajši je
seznam čeških in poljskih, slovenskih in hrvaških prevodov. Dolgi so tudi spiski
romunskih in ukrajinskih izdaj. Močnikove knjige imamo tudi v albanščini in
bolgarščini.

Na razstavi je vzbujalo pozornost še nekaj drugega, in sicer število izdaj,
ki so jih doživeli ti učbeniki. Videli smo lahko napise' "dvainštirideseta izdaja", "osemintrideseta izdaja" .oo .
Povejmo zdaj nekaj o piscu te neverjetno uspešne serije. Franc Močnik se
je rodil leta 1814 v Cerknem. Doma so imeli kmetijo in gostilno. V Ljubljani je
hodil v lice], kjer ga je učil tudi Matija Čop. Nato se je vpisal na bogoslovje v
Gorico, ga končal, vendar ni postal duhovnik, pač pa učitelj na glavni šoli v
Gorici.
Zdi se, da je takrat Močnik začutil v sebi nekakšen notranji klic, ki ga je
usmeril v pozneje tako uspešno kariero. Ohranjeno je pismo prijatelju, v katerem piše: "Učiteljevo delo je verjetno važnejše, kot se nam zdi. Gre tudi za
vzgojo mladeničev, ki naj bi sestavljali prihodnji srednji razred, za vse večjo
blaginjo in moralo oo." Takrat je srednja šola bila namenjena le zelo majhnemu
številu mladih, ki so po končanem študiju lahko računali na precejšen vzpon po
družbeni lestvici.
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