Na hribu
grad,
v gradu
zaklad

Skupaj s Koroškim pokrajinskim muzejem
z nizom dogodkov pod skupnim naslovom
'Na hribu grad, v gradu zaklad'
odpiramo vrata Grajske kapele.
Ljudska domišljija in ustno izročilo sta o številnih gradovih
in dvorcih napletla zanimive zgodbice, legende in mite o
skritih zakladih. O našem gradu, gradu Ravne/Streiteben,
ljudsko izročilo ni gostobesedno, saj se ni zapisala ali kako
drugače ohranila nobena legenda o zakopanem zakladu. A
kljub vsemu poslopja gradu Ravne 'skrivajo' neprecenljive in
resnične zaklade – koroško kulturno dediščino.
V prostorih Grajske kapele, kjer od obnove gradu dalje v
pritličju domuje lapidarij, se bo v prvi polovici leta zvrstilo
šest večerov pripovedi in glasbe, vezanih na zgodovino in
kulturno izročilo Mežiške doline.
Grajska klet bo v pomladnih mesecih zaživela kot stalni
razstavni prostor zgodbe planote Ravne, v steklenem
preddverju knjižnice boste lahko kadar koli brskali po
zakladih koroške kulturne dediščine.

ODPIRAMO
DVERI

Za vas bomo odprli in spremenili pozabljene prostore gradu
Ravne v privlačna prizorišča za promocijo naše lokalne
zgodovine in prezentacijo virov pisne kulturne dediščine.

ZAKLADNICE

Vabljeni, da se skupaj odpravimo na potovanje skozi čas …

KOROŠKE
KULTURNE

Operacija spodbuja k večji promociji in trženju bogate kulturne dediščine, popularizaciji
posebnih zbirk Koroške osrednje knjižnice in Koroškega pokrajinskega muzeja,
ohranjanju kulturne, etnološke in tehniške dediščine in večji prepoznavnosti
kulturnih in naravnih danosti Mežiške doline.
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odpi ramo dveri zakladnice
koroške kulturne dediščine
Sreda, 24. januar 2018, ob 18. uri

KAMNI GOVORIJO, SAXA LOQUUNTUR

Koroška osrednja knjižnica in Koroški pokrajinski muzej vas
vabita na predavanje arheologinje Saše Djura Jelenko.
GRAJSKA KAPELA

V kapelo gradu Ravne so bili leta 2005, po prenovi Koroške
osrednje knjižnice dr. Franca Sušnika, prestavljeni rimski
kamniti spomeniki, odkriti na območju občin Ravne na
Koroškem in Prevalje. Reliefne plošče in obdelane kvadre je
povodenj reke Meže razkrila na prelomu v 20. stoletje, s tem
smo začeli spoznavati rimsko grobišče Zagrad pri Prevaljah.
Nekaj kamnov izvira z območja bivše Železarne Ravne in
Preškega vrha. Nekoč so krasili grobove premožnih ljudi.
So lep pokazatelj rimske poselitve, ki je bila v Mežiški dolini
skoncentrirana ob trasi rimske ceste, ki je povezovala antično
Celejo s Podjuno.
Izklesane podobe na spomenikih pričajo o običajih in
verovanjih, ki so jih Rimljani imeli za časa življenja in po smrti.
Ob koncu se bomo dotaknili še izsledkov arheoloških raziskav
na gradu Streiteben, ki so potekala leta 2002.
Predavala bo Saša Djura Jelenko, muzejska svetnica.
Koroška osrednja knjižnica
dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem
Na gradu 1, 2390 Ravne na Koroškem
www.rav.sik.si
knjiznica@rav.sik.si

Koroški pokrajinski muzej
Glavni trg 24
2380 Slovenj Gradec
www.kpm.si
info.sg@kpm.si

Oblikovanje: Lepota oblike, foto: Tomo Jeseničnik, Primož Juvan
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Zaa vsebino je odgovorna Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem.
Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020, je Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
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