
MUZEJSKO DRUŠTVO VRHNIKA, CANKARJEVA KNJIŽNICA VRHNIKA  

in ZAVOD IVANA CANKARJA VRHNIKA 

Vas vabijo v ponedeljek, 22. junija 2020 ob 20. uri 

na predstavitev dveh novih zbornikov 

 

VRHNIŠKI RAZGLEDI 19 in VRHNIŠKI RAZGLEDI 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Vrhniških razgledih 19 so prispevki, ki nas popeljejo v čas 1. svetovne vojne; spoznamo usodo judenburške 

žrtve – Karla Možine pa življenje primorskih beguncev na Vrhniki, zbrana so imena talcev z Vrhniškega iz 2. 

svetovne vojne, 

 

predstavljeno je življenje in delo na Vrhniki rojenega kemika Baltazarja Baeblerja, učiteljic Terezije Drašler, 

Davorinke Dežela, Jelice Vuk Sadar, Julije Spitzer, Marije Ravbar in učiteljev Alojzija Luznika in Hinka Ravbarja, 

spoznamo del litoželezne dediščine na Vrhniki in Stari Vrhniki, alejo kozolcev v Blatni Brezovici, 

 

v knjižni obliki sta objavljeni tudi dve razstavi, ki smo jih pripravili v zadnjem času; o vrhniških soboslikarjih in 

vsestranskemu ljudskemu umetniku Ivanu Malavašiču. 
 

 

Vrhniški razgledi 20 so spominska knjiga Cankarjevega leta 2018, ki se je odvijalo na Vrhniki; ob razstavah Zdaj 

naj sneži, naj brije veter … in »Ljudstvu je spomenik všeč« … še vedno je predstavljen Cankarjev koledar 2018, 
 

zbrani so zapisi o Ivanu Cankarju izpred stotih let, ki jih je objavljala pedagoška revija Popotnik in današnja 

razmišljanja o velikem pisatelju, objavljana v časopisu Šolski razgledi, objavljeni so spomini na Cankarja – vojaka 

in spomini na čas Cankarjevega življenja na Vrhniki in postavljanje njegovega spomenika čez nekaj desetletij, 

 

spoznamo rodovnik pisatelja po materini in očetovi strani ter izvemo, kako se je postavljal spomenik padlim in 

pogrešanim v 1. svetovni vojni na Sveti Trojici, 

 

koledarju Cankar za vsak dan, v katerem je zbranih skoraj 400 prireditev, ki so se odvijale v Cankarjevem letu na 

Vrhniki, pa sledi še podroben kronološki pregled dogodkov.  

 

 

Dogodek bo spremljal multimedijski projekt umetnika Lada Jakše. 

 

Ob predstavitvi novih zbornikov v Veliki dvorani Cankarjevega doma na Vrhniki bomo upoštevali 

priporočila, ki jih ob pojavu novega koronavirusa priporoča NIJZ. 

Vljudno vabljeni! 


