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IZJAVA ZA JAVNOST 
Vabilo na delavnico v okviru projekta Mrouce cajta 
 

V okviru projekta Mrouce cajta bo v soboto, 25. 01. 
2020 od 8. do 12. ure v Podbrdu (prostori Društva 
Baška dediščina – nad marketom) že tretja 
delavnica za zbiranja gradiva o bivši TVI Bača 
Podbrdo in prva predstavitev osnutka knjige  
»'Na karta me pisej« (Podbrdo na starih  

                                                 razglednicah)«.  
 

• zbiranja gradiva o bivši TVI Bača 
Društvo Baška dediščina bo kot partner v projektu Mrouce cajta posnelo dokumentarni film o 
bivši TVI Bača Podbrdo in izdelalo premično razstavo o njej. Vodilo dokumentarnega filma bo 
vpliv TVI Bača Podbrdo na družbeno življenje v Podbrdu in Baški grapi. Z dokumentarnim 
filmom želimo ohraniti spomin na industrijsko dediščino tega območja in ga vsaj delno 
zavarovati pred pozabo. S prispevki bomo ohranili življenjske zgodbe, s katerimi ste skupaj s 
TVI BAČA PODBRDO zaznamovali svoj življenjski prostor in sooblikovali okolje.  
VABIMO VAS, da z nami delite fotografije (npr. izletov, tekmovanj, srečanj, kulturnih  in 
športnih dogodkov,. ..), razne dokumente, predmete (npr. značke, broške, koledar, časopisne 
članke, glasilo TVI Bača, blago, obleke, …) in z njimi povezane zgodbe. Vse bomo popisali, 
skenirali.   
OB TEJ PRILOŽNOSTI SE ZAHVLJUJEMO VSEM TISTIM, KI STE DO SEDAJ ŽE SODELOVALI PRI 
ZBIRANJU GRADIVA. NA DELAVNICI BOMO TUDI VRNILI ŽE SKENIRANO GRADIVO.  
Želimo si, da bi v tem projektu prepoznali bogato industrijsko dediščino, ki ste jo soustvarjali 
in tako pustili trajnostno sled našim zanamcem.  
 

• ob 9. uri predstavitev osnutka knjige » ’NA KARTA ME PISEJ « (Podbrdo 
na starih razglednicah) 
Knjiga bo ob starih razglednicah preletela preteklost Podbrda. Največ jih je nastalo v obdobju 
od leta 1889 do 1940. Po vojni je izdaja drastično upadla. Od preko 70 razglednic je za knjigo 
zanimivih okrog 40.  
V prvem delu knjige bo predstavljena preteklost Podbrda skozi zgodovinske vire. Razglednice 
bodo predstavljene v drugem delu. Vsaka bo podrobno opisana, kar bo še dodatno dopolnilo 
kronologijo kraja Podbrdo.  
Da bo »slika« čimbolj popolna Vas vabimo, da se nam pridružite na sobotni delavnici, kjer 
bomo z vašo pomočjo dodali še kakšen kamenček v mozaiku zapisa. S seboj lahko prinesete 
tudi vašo razglednico.  
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