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objektov in njihovimi potomci ter s štu-
dijem literature. Nadgradila je dosedanje 
ugotovitve, ki so bile objavljene na sple-
tni razstavi Preobrazbe mesta. Slovenska 
Bistrica med 18. stoletjem in letom 2020 
– njeni ljudje in podobe trgov, ulic in 
stavb. Osredotočila se je na profane arhi-
tekturne spomenike in predstavila devet 
najpomembnejših primerov, pri kate-
rih je raziskovalka dosegla nova odkritja 
umetnostnozgodovinske, zgodovinske in 
kulturnozgodovinske vsebine oziroma gre 
za doslej spregledane kakovostne objekte 
ali javnosti nedostopne stavbe (npr. za-
sebne stanovanjske hiše, zaprte inštitucije 
ipd.). Še posebej je poudarila namembnost 
obravnavanih objektov in tudi ljudi, ki 
so bili z njimi v preteklosti povezani. Ob 
tem jih je umestila v časovni in prostorski 
kontekst ter izpostavila tudi pomembne 
primerjave s sorodnimi spomeniki v Slo-
veniji.
Umetnostna zgodovinarka je v uvodnem 
delu predstavila zgodovino in razvoj mes-
ta od srednjega veka naprej, nadalje pa 
izbrane spomenike, in sicer stavbo sol-
nega urada, nekdanjo kaplanijo, ob kateri 
so bile javnosti prvič razkrite tudi freske, 

baročno Kodoličevo hišo, dvorec druži-
ne Pongratz, še posebej poglobljeno je 
predstavila sicer nedostopen Juhartov 
dvorec, sledili so nekdanja hranilnica, 
nekdanji hotel, edini primer predalčne 
gradnje v Slovenski Bistrici – železniška 
kurilnica in vila na Ljubljanski cesti, ki jo 
bo raziskovalka v prihodnje še podrobne-
je raziskala, saj so najnovejša odkritja po-
kazala velik potencial. 
Predavanje dr. Simone Kostanjšek Brglez 
pomeni velik prispevek k poznavanju 
zgodovine Slovenske Bistrice in njene-
ga umetnostnozgodovinskega konteks-
ta. Predstavljeni so bili mnogi na novo 
odkriti podatki in nekateri v stroki pov-
sem spregledani objekti, kar nakazuje, da 
gre za pomembno izhodišče za nadaljnje 
raziskave. K dogodku ni bila pritegnjena 
le stroka, temveč je veliko zanimanje po-
kazala tudi širša javnost, ki se je v zaključ-
nem delu aktivno vključila v diskusijo z 
raziskovalko in predlagala nadaljevanje 
predavanj.

Tina Bratuša

Predavanje o novoodkriti dediščini za 
širšo javnost, 11. marec 2021
V četrtek, 11. marca 2021, je na računal-
niškem orodju ZOOM potekalo virtualno 
predavanje raziskovalke Umetnostnozgo-
dovinskega inštituta Franceta Steleta, dr. 
Simone Kostanjšek Brglez, ki je predstavi-
la nova dognanja o slovenjebistriški arhi-
tekturni dediščini in o njenem kontekstu. 
Predavanje je bilo izvedeno v sklopu ob-
činskega praznika Občine Slovenska Bi-
strica, in sicer na predvečer praznika. Or-
ganizatorja dogodka sta bila Zgodovinsko 
društvo dr. Jožeta Koropca Slovenska Bi-
strica, ki je bilo tudi pobudnik predava-
nja, in Umetnostnozgodovinski inštitut 
Franceta Steleta ZRC SAZU. Namenjeno 
je bilo širši javnosti, udeležilo pa se ga je 
45 ljudi. Predavanje je bilo pripravljeno 
v okviru projekta Umetnost za turizem. 
Umetnostnozgodovinske vsebine kot 
podlaga razvoju trajnostnega turizma 
Vzhodne Slovenije in raziskovalnega pro-
grama Slovenska umetnostna identiteta v 
evropskem okviru (P6-0061).
Raziskovalka je predstavila odkritja naj-
novejših terenskih in arhivskih raziskav, 
ki so potekale ob pogovorih z lastniki 
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