Nova knjiga: Jurij Kunaver: Pavle Kunaver - SIVI VOLK
Torek, 27 Februar 2018

Jurij Kunaver
PAVEL KUNAVER – SIVI VOLK

Pred kratkim je pri Mladinski knjigi izšla knjiga Jurija Kunaverja: Pavel Kunaver – SIVI
VOLK.Pričevanja o vzgojitelju, geografu, alpinistu drenovcu, jamarju, skavtu-taborniku,
astronomu,umetniku, naravovarstveniku in pisatelju ...

»Pavel Kunaver je bil v eni osebi hkrati neumoren raziskovalec in občudovalec narave, njen
varuh in razlagalec ter opisovalec, s čimer si je prizadeval prepričati in vzgajati čim širši krog
mladih in odraslih. Bil je pravi poljudni znanstvenik, nedosegljiv v govorniškem in strokovnem
žaru, s katerim je očaral vsakogar.« Jurij Kunaver

»Prebiranje knjige nam pričara iluzijo, da smo sopotniki na dolgem, pravzaprav nikoli končanem
popotovanju Pavla Kunaverja po znanih in neznanih poteh tega planeta,
ki mu pravimo Zemlja. Hodimo po poti človeka, ki je vse svoje življenje posvetil odkrivanju in
varovanju narave, zanesenjaka, ki je številnim mladim generacijam odkrival skrivnosti – njim
tako blizu, vendar tako neznane.« Jurij Primožič

»Pavel Kunaver me je navdihnil s svojim odnosom do lepot in harmonije narave, ker je ljubil
podzemni svet, gore in zvezdnato nebo, ker ni gledal na naravo skozi storilnost, temveč s
srcem, ker je nesebično zbiral mlade in jih navduševal za gore in zvezde, kar se zrcali v
njegovih besedah:,Vse , kar dobrega vemo, moramo podati drugim, in ker moramo zaupati
mladim.«
Boris Kham

Knjiga prinaša celovit pogled na pedagoga, naravoslovca (oče slovenske amaterske
astronomije), ki je bil predan svojemu delu. Nekaj poudarkov iz vsebine:
- Dnevniki pričajo izpovedujejo – mladost, odraščanje, začetek drenovcov
- V najljubših krajih sam in z družino
- Jeti, življenjska spremljevalka, mati, svetovalka in sodelovka
- Izleti z mladino-priložnost za vzgojo, opazovanje narave in razvedrilo
- Pozorni opazovalec, spremljevalec in opisovalec naravnih pojavov
- Boj in prizadevanja za varstvo narave, zlasti za Cerkniško jezero
- Drugi o njem, izpovedi sodobnikov, anekdote, zapisi ob obletnicah in spominski zapisi
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Ob prebiranju knjige, ki je obsežna in ima 355 strani, se lahko naučimo, kako moramo dojemati
naravo in kako to prenesti tudi drugim, posebno v šoli.
Vredno je knjigo vzeti v roke.

Boris Kham
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Opazovanje dijakov s Pavlom Kunaverjem na Šmarni gori
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