Tlačová správa Kysuckej knižnice v Čadci

Čadca (14. december 2015) – Kysucká knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti
Žilinského samosprávneho kraja získala darom hodnotné dokumenty týkajúce sa života
a diela významného regionálneho spisovateľa Pavla Hrtusa Jurinu.
Dar obsahuje cennú zbierku fotografií z rodinného archívu P. H. Jurinu, súkromné poznámky,
korešpondenciu, skeny a výstrižky. Štedrým darcom je nadšenec a nositeľ odkazu P. H.
Jurinu, PhDr. Pavol Holeštiak, PhD., autor knihy Exulant, ktorý neodišiel. Všetky uvedené
materiály použil autor pri tvorbe tejto faktograficky nasýtenej, jedinečnej publikácie svojho
druhu o živote a bohatej literárnej publikačnej činnosti Pavla Hrtusa Jurinu.
Predovšetkým Pavol Holeštiak stojí za zviditeľnením tejto historicky významnej literárnej
osobnosti Kysúc. Svojím výskumom diela P. H. Jurinu, ktorý zdokumentoval v spomínanej
publikácii, priblížil a predstavil túto významnú regionálnu osobnosť širokej verejnosti. Pavol
Holeštiak stál aj pri zrode Celoslovenského literárneho festivalu duchovnej tvorby - Jurinova
jeseň, ktorý má za sebou už jedenásty úspešný ročník. Významne sa podieľal pri realizácii
Pamätnej izby P. H. Jurinu v Kysuckej knižnici. „Tieto hodnotné dokumenty budú zaradené
do knižničného fondu medzi exponáty Pamätnej izby P. H. Jurinu, ktorú knižnica zriadila ako
prezentáciu života a diela osobnosti, ktorá významne obohatila literárny život Kysúc.
Pamätná izba si zaslúži osobitnú pozornosť, pretože nám pripomína odkaz kysuckého
exulanta plného neúnavného hľadania a nachádzania koreňov národnej hrdosti, kresťanskej
viery a nevyčerpateľnej mravnej sily. Nám Kysučanom snáď dodá aj značnú dávku chýbajúcej
hrdosti

a lokálpatriotizmu.“

upresňujeViera

Višňáková,

pracovníčka

regionálnej

dokumentácie Kysuckej knižnice v Čadci.
Súčasťou získaného daru sú i nástenné mapy s témou Veľkej Moravy a Samovej Ríše. Je
v nich priestorovo vyobrazená Veľkomoravská Ríša, jej panovníci, nájdené artefakty
a historické udalosti z tohto obdobia. „Dokumenty budú sprístupnené v časti Úseku pre deti
a mládež. Určené sú predovšetkýmako učebné pomôcky žiakom základných škôl a
pedagogickým pracovníkom: učiteľom dejepisu, občianskej náuky, literatúry. Nielen uvedené
mapy ale i priestory knižnice - prednáškovú a rozprávkovú miestnosť, môžu záujemcovia
využiť pri výučbe v rámci tematických hodín.“ dodáva Viera Višňáková, ktorá zároveň pozýva
záujemcov k využitiu ponuky knižnice k netradičnej výučbe.
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