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Izšel zbornik Blejski grad – 1000 let

11. november 2011  |  Objavljeno v Slovenija

Ob tisočletnici prve omembe Blejskega gradu je v

nakladi tisoč izvodov izšla knjiga, v kateri se je 15

avtorjev različnih strok lotilo pomena, zgodovine in

novih pogledov na omenjeno gorenjsko znamenitost.

Grad je v slavnostnem letu sicer do konca oktobra

obiskalo več kot 200.000 ljudi, so povedali na

današnji novinarski konferenci na Bledu.

Zbornik je nastal v sodelovanju Zavoda za kulturo

Bled, Narodnega muzeja Slovenije in Muzejskega

društva Bled. Na 248 straneh bralec pobližje spozna

zgodovino gradu, njegovih lastnikov in okoliških

prebivalcev, geološko zgradbo hriba pod gradom,

arheološka odkritja, prenove in upodobitve,

znamenite obiskovalce gradu in pešpot od Bleda do

Briksna.

Pobudo za nastanek zbornika je dal predsednik

Muzejskega društva Bled Srečo Vernig, ki si je po

izidu publikacije zaželel, da bi na Bledu lahko

organizirali arheološke tabore, s katerimi bi razkrili

bogato zgodovino kraja. Zbornik naj bi po njegovih

besedah služil predvsem promociji Bleda in ne

zaslužku, zato njegova cena tudi ne dosega 20 evrov.

Na Zavodu za kulturo Bled so ob okrogli obletnici večino truda sicer namenili prireditvam ter ureditvi osvetljene

poti z grajskega kopališča, galerije Stolp in nove kovačnice, z degustacijskim prostorom so nadgradili vinsko

klet, oktobra pa posadili cepič najstarejše trte iz Maribora. Grad je letos obiskalo že več kot 200.000 ljudi,

omenjene investicije pa so financirali s 500.000 evri, zbranimi z vstopninami, je povedal direktor zavoda Matjaž

Završnik.

Pri pripravi zbornika je sodeloval tudi Narodni muzej Slovenije, ki je tisočletnico gradu poleg tega obeležil s

prenovo tamkajšnje muzejske zbirke, z izdajo slovenskih in angleških zgibank in z gostujočo razstavo o Primožu

Trubarju, kjer je sodeloval tudi blejski mojster Janez Rozman, je vlogo muzeja predstavila njegova direktorica

Barbara Rupnik.

Zbornik bo v bližnji prihodnosti po Završnikovih besedah preveden tudi v angleščino, najbrž pa še v kakšen tuj

jezik, na Bledu pa bodo tisočletnico prve omembe gradu v zgodovinskih virih obeležili še z zaključno

slovesnostjo 2. decembra v Festivalni dvorani, je še napovedal direktor Zavoda za turizem Bled.

Blejski grad, ki naj bi bil po ohranjeni dokumentaciji najstarejši na Slovenskem, je bil v pisnih virih prvič omenjen

v darovnici, s katero ga je nemški cesar 22. maja 1011 kot castellum Veldes podaril briksenškim škofom. Blejski

grad je po 800 letih fevdalnega reda prešel v zasebno last, leta 1937 v last Zadružne gospodarske banke in

nato države.
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Obvestila

Prijava na prejemanje obvestil po

elektronski pošti

E-naslov:

Prijava

Anketa

Ministrstvo za kulturo obljublja korenite

spremembe zakona o uresni

javnega interesa za kulturo, hkrati pa v

javno razpravo daje osnutek

nacionalnega programa za kulturo

2013-2016. Menite, da:

bodo kulturniki lahko v javni razpravi

odločneje vplivali na spremembe

so obljube ministra Grilca o

upoštevanju kulturne javnosti le politi

leporečje,

spremembe ne bodo bistveno vplivale

na položaj kulture in kulturnikov v

Sloveniji

  Glasuj  

Poglej rezultate

Naj 10 v slovenskih

knjigarnah

Knjige za odrasle - maj 2013

Ivan Minatti: Nekoga moraš imeti

rad, Mladinska knjiga, 24,94 evra

1.

Jonas Jonasson: Stoletnik, ki je

zlezel skozi okno in izginil,

Mladinska knjiga, 29,95 evra

2.

Kornelija Benyovsky Šoštari

Zeleni kvadrat: Zdravje iz

organskega vrta, založba

eBesede, 29,90 evra

3.

E. L. James: Petdeset odtenkov

sive, Učila International, 14,90

evra

4.

Louise L. Hay: Življenje je tvoje,

založba Iskanja, 12,48 evra

5.

F. Scott Fitzgerald: Veliki Gatsby,

Mladinska knjiga, 9,99 evra

6.

Sanja Lončar et al.: Š

vedenja, Svetovanje Aleš Pevc,

33 evrov (mehka vezava), 38

evrov (trda vezava)

7.

Tone Pavček: Angeli, Mladinska

knjiga, 22,95 evra

8.

Jorge Bucay: Ti povem zgodbo,

Mladinska knjiga, 22,95 evra

9.

Margaret Mazzantini: Novorojen,10.
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Mladinska knjiga, 17,99 evra

(mehka vezava), 34,96 evra (trda

vezava)

Knjige za otroke in mladino - maj 2013

Andrej Rozman Roza: Bober Bor,

Mladinska knjiga, 5 evrov

1.

Antoine de Saint-Exupery: Mali

princ, Mladinska knjiga, 19,95

evra

2.

Kajetan Kovič: Maček Muri,

Mladinska knjiga, 19,95 evra,

16,95 evra ali 12,95 evra

(miniaturna izdaja)

3.

Violeta Babić: Stilski vodnik za

vsako punco, Založba Rokus

Klett, 15,90 evra

4.

Julia Donaldson: Zverjasec,

Mladinska knjiga, 14,95 evra

5.

Ela Peroci: Muca Copatarica,

Mladinska knjiga, 16,95, 14,95

evra ali 12,95 evra (miniaturna

izdaja)

6.

Andy Stanton: Gospod Gnilc in

tajno skrivališče, Mladinska

knjiga, 11,95 evra

7.

Sue Nicholson: Moj skrivni

dnevnik, Učila International, 9,99

evra

8.

Vinko Möderndorfer: Kot v filmu,

Mladinska knjiga, 24,94 evra

9.

Hazel Harrison: Risanje in

slikanje, Tehniška založba

Slovenije, 29,99 evra

10.

Vir: Združenje knjigotržcev
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