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Izšli so 4. Razgledi blejskega društva, ki se
ukvarja z raziskovanjem krajevne
zgodovine. Uredniški odbor, ki ga
sestavljajo Srečo Vernig, Zlata Rejc, Niko
Mučič in Milan Rejc je v to številko uvrstil 14
člankov, obogatil pa jih je z grafikami
akademske slikarke Melite Vovk,
razglednicami iz bogate zbirke Leopolda
Kolmana in fotografijami Franca Ferjana, ki
jih v celoto povezujejo verzi Janeza
Petkoša.
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Tokratni Razgledi prinašajo marsikaj- od objave
Osnutka nagovora Melite Vovk ob odprtju
razstave leta 1984. Nagovor je zanimiv, čeprav
star skoraj tri desetletja, saj je tak, kot bi ga Vovkova napisala včeraj, njen moto pa je že takrat bila
''kvaliteta življenja''. Življenje pa je na svoj način popisano v članku Sreča Verniga, ki ga zanima,
kdaj so se začele pisati knjige župljanov, kako so nastale knjige duš, koliko družin je na primer živelo
na Mlinem leta 1750 in podobno. Janez Fajfar je opisal Blejski dvorec knežje rodbine Windischgrätz.
Kjer danes stoji Vila Bled je bilo dolga stoletja upravno središče otoške proštije, posest je sredi
druge polovice 19. stoletja kupil knez Windischgrätz, zrasel je Grad Mlino...

Blejske novice

Jože Smole v Razgledih opisuje nastanek gasilskih društev pri nas- Prostovoljno gasilsko duštvo
Bled je bilo ustanovljeno leta 1885, gorjansko pa leta 1894. Vladimir Silič je raziskal ledinska imena
blejske kotline, Borut Rus pa piše o potresih v Sloveniji. Marjan Zupan je v Razgledih zapisal ljudsko
izročilo o Bratovi peči, Tone Marolt pa zgodovino planinstva na našem koncu. O Bledu v očeh
svetovne javnosti v letu 2011 sta pisali Eva Štravs Podlogar in Vanja Piber, Jože Skumavec pa je
pod drobnogled vzel zemljiško posest blejske graščine. Anton Zupan piše o svoji zbirki pisane
literature o Bledu, Jaka Bassanese pa o razstavi Moderna zgodovina Bleda. Mag. Monika Rogelj je
predstavila Grand hotel Toplice in njegovo zgodovino, Milan Rejc pa Razglede zaključuje z
raziskovanjem šolstva v Gorjah do leta 1900.
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