IZJAVA ZA JAVNOST
Podbrdo, Jakovkna hiša - ODPRTJE RAZSTAVE » Na skrajnem ogranku«
V petek 11/7/2014 ob 19.00 uri organizirata TIC Podbrdo (LTO Sotočje Tolmin) in PD Podbrdo kratko
slovesnost ob odprtju razstave MDO PD Posočja »Na skrajnem ogranku«.
Razstava je delo delovne skupine Meddruštvenega odbora planinskih društev Posočja v sestavi
Slavka Murovec iz PD Nova Gorica, Irene Šinkovec iz PD Ajdovščina, Anke Vončina iz PD Idrija in Olge
Zgaga iz PD Podbrdo in vodje Žarko Rovščka iz PD Tolmin. Razstava nosi naslov »Na skrajnem
ogranku, ki je izluščen iz pesmi Planine ob meji Ludvika Zorzuta. Pri tem jo je vodilo dejstvo, da
predstavljena društva dejansko vseskozi delujejo na obeh straneh skrajnega ogranka naše domovine,
saj v njihovi družbi srečamo tudi Slovensko planinsko društvo Gorica in Planinsko družino Benečije.
Bogato zgodovino njihovega delovanja od začetkov do konca druge vojne in povojni razvoj do
današnjih dni je strnila na devetnajst panojev. Vsak izmed njih nas nagovarja s tematskim naslovom
in z izbranim besedilom ali verzom domoljubne vsebine.
Program: Razstavo bo predstavil Žarko Rovšček, vodja delovne skupine, ki je razstavo sestavila in jo postavila
na pot že v mesecu aprilu v Mojstrani, kjer se je slovesnosti v Planinskem muzeju udeležilo veliko
predstavnikov planinskih društev MDO PD Posočja (PD Podbrdo, PD Tolmin, PD Cerkno, PD Črni vrh na Idrijo,
PD Ajdovščina, PD Nova Gorica). Program odprtja pa bodo oblikovali tudi mladi glasbeniki iz Podbrda ter
sogovorniki.
Do konca Julija bo razstava gostovala v Jakovkni hiši, kjer se nahaja tudi muzejska zbirka in info točka Baške
grape, nato v prvi polovici avgusta v Cerkljanskem muzeju, v drugi v Mestni knjižnici in čitalnici v Idriji,
septembra v Goriški knjižnici Franceta Bevka.
Mojstrana, april 2014 – odprtje: http://www.gore-ljudje.net/novosti/106210/
Razstavi bosta na ogled do 30/7/2014
Urnik Jakovkne hiše (Info točka):
maj, junij, september - sobota, nedelja, prazniki
10.00 - 13.00 in 14.00 - 18.00
julij, avgust - vsak dan
10.00 - 13.00 in 14.00 - 18.00
oktober, november, december, januar, februar, marec, april:
Informacije:
TIC Podbrdo (LTO Sotočje Tolmin), Podbrdo 18, 5243 Podbrdo,
Alenka Zgaga, koordinatorka TIC-a Podbrdo,
Gsm 041 601 248, E- pošta: info.podbrdo@gmail.com

