Bistra

ID=7993802
Leta 1923 je razglednica s 1000 pozdravčki iz Bistre odpotovala v
Rovte. Sestavljena razglednica prikazuje: grajsko pomožno poslopje z gostilno in s stanovanji za upravitelja in služinčad, Galetovo
žago in še celotno območje gradu Bistra.

ID=7993546
10. 9. 1927 je razglednica s podobo gradu v Bistri odpotovala s pošte v Borovnici in prispela 12. 9. 1927 na Dunaj.

ID=7994058
Dopisnica je bila odposlana 12. 5. 1937. Na sličici levo spodaj je kompleks mlina in elektrarne ob potoku Bistra, pritoku Ljubljanice.

ID=7994314
Razglednica, odposlana leta 1947, prikazuje grad Bistro, nekdanji
kartuzijanski samostan. Ustanovljen je bil leta 1255. Tu so beli menihi več kot 500 let molili za blagor vseh duš – do razpustitve samostana leta 1782.

ID=7993034
Celoten kompleks nekdanje kartuzije je l. 1826 od verskega sklada
odkupil trgovec in tovarnar Franc Galle. Ob koncu 2. sv. vojne je
graščina z zemljiško posestjo postala splošno ljudsko premoženje.

ID=8011210
Grajski kompleks, slikan iz zraka. Leta 1951 je grad s parkom, staro žago venecijanko in delom gozda prevzel Tehniški muzej Slovenije in na ogled postavil številne stalne zbirke. Za obiskovalce je
Bistra zanimiva tudi kot umetnostni spomenik.

ID=8011466
Grad in naselje imata ime po potoku Bistri, pritoku reke Ljubljanice, ki ima tu več kraških izvirov. Ob izviru Bistre sta v okviru
muzeja na ogled stara žaga venecijanka na vreteno in furnirnica,
ob potoku pa je rekonstruirana stara kovačija.

ID=8011722
Razglednica prikazuje nekdanji samostanski kompleks, v katerem
je v 17. stol. delovala tudi šola. V samostanski knjižnici so hranili
številne dragocene rokopise. Leta 1773 je požar prizadel večino
samostanskega poslopja.

ID=7999946
Razglednica prikazuje eno od sob zbirke Slovenskega lovskega
muzeja, ki ima od l. 1975 stalno razstavo v Tehniškem muzeju Slovenije v Bistri.

ID=8010442
Pogled proti grajskemu kompleksu iz parka, v katerem so ostanki
samostanskega vrta, ribnik in drevored. Nekdanji kartuzijanski samostan je bil eden izmed štirih kartuzij na Slovenskem; poleg Žič,
Jurkloštra in Pleterij.

ID=8022986
Tehniški muzej Slovenije v Bistri pri Vrhniki s predmeti iz stalnih
zbirk s področij kmetijstva, prometa, elektronike in lovstva. Poleg
teh ima muzej še oddelke tekstila, gozdarstva, lesarstva, ribištva
in tiskarstva.

ID=8024778
Na razglednici je grad Bistra, ki leži pod hribom Javorč, ob številnih izvirih Bistre.

|Razstava razglednic iz domoznanske zbirke Cankarjeve knjižnice Vrhnika, 10. maj 2012.|PANO 22

