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Posavski obzornik

Četrtek

Država: Slovenija
Doseg: 54.000
Stran: 30

1/1

Površina: 138 cm2

...

Bilo je res grozljivo

-

BREŽICE

Društvo

za

vanju z Znanstveno

založbo Filozofske

v Ljubljani, Arhivom RS in

bra v Posavskem
»Bilo

iški

bobnelo

Z leve: Černelič
je

povedala

predsednica

Leta 2017

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

lotne današnje
vse

vojska

nem

bil tako močan,

da so

ga

Slovenije. Tla so se tresla še

in

na

prizadetem

območju

brežiška bolnišnica

in Cecičeva

Brežibrežiških študij.
(29. ja-

potresa

čutili

prebivalci

ce-

mesece

po potresu,

so bile

poškodova-

Čas potresa

je

bil čas

člani

uredniškega
ob

posvetu

sta pomagali

prve

svetovne

odbora 29.

z naslovom

Vlaste

Stoletnica

je

bil ta

na

strokov-

mnenja, da si
potresa,
Na
so soobjavo.
posvetu

Miloš Bavec, zgodovinar
sledilo je še odprtje

Dejak. Prof.

ki

železniške

vojne, zato

januarja 2017,

100-letnici brežiškega

Ina Cecič,

te-

so poročali
številni časniki.
5 dr. Jožeta Škofij anca
študij

zbrano gradivo zasluži tudi pisno

mologinja

prebivalcem,

k sorodnikom ali v

morali preseliti

zimi

delovali geolog

ce

nami, Brež-

pod

za oživitev mesta

gre za peto izdajo
100-letnice brežiškega

besedah urednika Brežiških

Po

je

Nečak

Društva

še toliko bolj grenak. O potresu

so bili

vso

je

zgradbe

so se v mrzli

čas

in grmelo

je zahteval smrtni žrtvi, več ljudi je bilo ranjenih,

ne, potres

vagone.

12. okto-

monografijo

Krošelj,

so se spomnili

nuarja 1917), ki

danja

Univerze

okolje

predstavilo

Škofljanec,

Krošljeva,

ce Alenka Černelič

skoraj

fakultete

za

1917«.

potres

Kot

RS

Agencijo

Brežice

muzeju

je res grozljivo,

Brežice je v sodelo-

oživitev mesta

Dušan Nečak

in seiz-

razstave
priložnostne
(1917-2017), avtori-

brežiškega
potresa
Nečak, Cecičeva in Dejakova

so zbrali in

številne pisne in slikovne vire ter pričevanja tistih, ki so
Katja Čanžar
1917 doživeli. Podžupanja
se je zahvalipotres
la društvu za prispevek
k ohranjanju spomina
na preteklost,
dr.
ki so prispevali
pa vsem,
Škofljanec
k izdaji petih Brežiških štuproučili

dij, na čelu z Občino Brežice.
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