28. Šentviški dnevi
DATUM
DOGODKA
9. 6.

URA

DOGODEK

LOKACIJA

V ORGANIZACIJI

17.00

18.00

12. 6.

11.00

Park pred OŠ
Šentvid in
Gimnazijo Šentvid
Prostori MOL
(Kosijeva 3)
Cerkev sv. Vida

BPČ in OŠ
Šentvid

10. 6.

Prireditev ob zaključku
natečajev osnovnih in
srednjih šol
Otvoritev Spominske
mizarnice
Zakonci jubilanti

13. 6.

10.00

Cerkev sv. Vida

14. 6. -…

8.00-19.30

Vidova nedelja, slavnostna
sv. maša
Razstava del učencev in
dijakov na temo »Moja
domovina je moja država«
Pozdrav domovini
Ponudba slovenskega menija

(PON-PET)

20. 6.
21. 6.-24. 6.

20.30
12.00-22.00

Knjižnica Šentvid

Trata za cerkvijo
Restavracija KULT
316

BPČ
Župnija Lj.Šentvid
Župnija Lj.Šentvid
BPČ in Knjižnica
Šentvid
BPČ
KULT 316

Slovenija praznuje. Učenci in dijaki so pod vodstvom mentorjem razmišljali o osamosvojitvi Slovenije, lepotah,
posebnostih in zanimivostih naše dežele. Ustvarjali so na temo »Moja
dežela je moja država«. Prispelo je preko 100 izdelkov z literarnega,
likovnega, tehniškega, fotografskega in kulinaričnega področja. Na
natečajih so sodelovali učenci OŠ Šentvid, OŠ Franc Rozman Stane, OŠ
Alojzija Šuštarja ter dijaki Škofijske klasične gimnazije. Razstavljena dela si
lahko ogledate od 9. 6. v parku pred OŠ Šentvid/Gimnazijo Šentvid,
zmagovalna dela pa bodo razstavljena v Knjižnici Šentvid od 14. 6. naprej.
28. Šentviške dneve bo obogatilo odprtje Spominske mizarnice, ki
pomembno ohranja dediščino vižmarskih in šentviških mizarjev. V Kultu
316 bodo ponudili slovenski meni, slavnostno pa bomo praznovanje
zaključili s tradicionalno prireditvijo Pozdrav domovini na trati za cerkvijo.
Vse najboljše Slovenija!
Andreja Bečan (Društo Blaž Potočnikova čitalnica)
Avtorji del: Tony Shlivova, Ronan Kranjc Oblak, Kiara Omahne, Aljaž Padar, Maša Hribar, Uršula Ana Kerin, Samo Trošt, Leon Smole, Mark Benjamin Iljaž,
Varja Kislicina, Julija Drinić, Nika Milešević, Valentin Bartolj, Nina Nemanič, Ivana Košorok, Karmen Troha, Polona Rakar, Adele Čebokelj, Luka Kalita, Filip
Arčan, Sofija Vita Krušec Urbanc, Katja Živalič, Brina Marko.

»Moja dežela je moja država«

Šentvid pri Ljubljani z okolico je bil v preteklih stoletjih
daleč naokoli znan kot kraj, v katerem je bilo mizarstvo
vodilna rokodelska dejavnost. Največ delavnic je
delovalo v 1. polovici 20 stoletja s številčnimi nihanji
med 40 in 50, povprečno so zaposlovali med 3 do 5
pomočnikov in vajencev. Praviloma so to bili družinski
obrati z nekaj začasnimi poizkusi ustanavljanja zadrug
in družabništev.
Mestna občina Ljubljana je Društvu Blaž Potočnikova
čitalnica dodelila prostor na Kosijevi ulici 3 v Guncljah.
Društvo je pridobilo gradivo za celovito slikovno,
dokumentarno in materialno predstavitev mizarjenja.
S slikovnim in dokumentarnim gradivom je opisan
izobraževalni proces
vajencev, pomočnikov in
mojstrov ter poslovna in socialna razmerja med njimi.
Predstavljen je tudi nemirni čas nemške okupacije in
povojno revolucionarno dogajanje.
Gradivo je
razdeljeno na različne tematske sklope, ki jih
sestavljajo zbirke različnega orodja, osebnih
dokumentov,
fotografij
in
katalogov.
Dokumentacija priča o bogati življenjski in
ustvarjalni poti mnogih šentviških mizarjev in
glavnih mentorjev tega procesa. Potomci, ki so
ohranjali družinski zgodovinski fond, so se
prijazno odzvali vabilu in so bili pripravljeni
podariti material za pripravo stalne zbirke.
Slednjo je omogočila velikodušnost mnogih, ki so
projekt podprli z materialno donacijo, in skupine
domoljubov, ki so s prostovoljnim delom ohranili
spomin na najštevilčnejše mizarsko središče v
Sloveniji.
Spominska soba je v prvi vrsti namenjena ohranjanju bogate dediščine, je pa v njej dovolj
informativnih in zanimivih vsebin za vse generacije. Lahko pa bo služila tudi kot turistična
zanimivost kraja. Z odprtjem Spominske mizarnice zaključujemo leto spomina na ustanovitev prve
mizarske zadruge na Kranjskem.

Franci Velkavrh
(Društvo Blaž Potočnikova čitalnica

