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Novi pogledi na Blejski grad
Bled – Tisoč let od prve omembe Blejskega gradu v pisnih virih so na Bledu zaznamovali z zbornikom, ki
je nastal na pobudo Muzejskega društva Bled in v katerem 15 avtorjev na 248 straneh opisuje pomen in
vpliv gradu na okolico in prebivalce. V članku o odnosih med Bledom in Briksnom, od koder so tamkajšnji
škofi pred 1000 leti začeli upravljati grad, se odpira povsem nov pogled na Bled in grad, pravi urednik
zbornika Marko Vidic . Grad, ki uveljavlja turistično podobo Slovenije v svetu, je do konca oktobra
obiskalo več kot 200.000 obiskovalcev. Letos so za pol milijona evrov uredili novo pot na grad,
posodobili njegovo osvetlitev, odprli galerijo Stolp in vsebinsko obogatili muzejsko razstavo. Direktor
zavoda za kulturo Bled Matjaž Završnik  je izpostavil novo razstavo o Primožu Trubarju in prvi slovenski
tiskani knjigi. Pripravili so jo v Narodnem muzeju Slovenije. Direktorica muzeja Barbara Ravnik je
povedala, da bi radi na ta način približali velikana slovenske besede številnim tujim obiskovalcem gradu.
Bl. R.
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