NA OGLED BOGATA ZGODOVINA TEHNOLOGIJ, KI SO NAS POVEZOVALE TUDI MED OSAMITVIJO
OD POŠTNE KOČIJE DO MOBILNE TELEFONIJE
POLHOV GRADEC – V Muzeju pošte in telekomunikacij se vrnemo v čase, ko so novice po svetu
potovale s poštnimi kočijami in je voznik svoj prihod v kraj naznanil tako, da je zatrobil v poštni rog,
pa tudi v čase, ko so telefonske pogovore povezovale telefonistke preko ročnih telefonskih central.
Spoznamo pa tudi novejše telekomunikacijske tehnologije, saj so v muzeju razstavljeni prvi mobilni
telefoni, ki so se prvič pojavili pred približno 30 leti. Muzej Pošte in telekomunikacij deluje v okviru
Tehniškega muzeja Slovenije, umeščen pa je v prostore imenitne Polhograjske graščine. V muzeju
pripravljajo vodene oglede in različne prireditve. Novosti letošnjega poletja, ki sta primerni za otroke
od 5. do 12. leta starosti, sta Družinsko doživetje v Polhovem Gradcu, na katero vabijo v nedeljo, 16.
avgusta, ob 10. uri in S konjičkom po muzeju, ki bo potekala v nedeljo, 23. avgusta, ob 10. uri.
Letošnje leto je še posebej pokazalo na izjemen pomen prenosa novic s pomočjo tehnologij, zato je
pogled v razvoj in bogato zgodovino komunikacij še toliko bolj zanimiv in privlačen.
Sprehod skozi graščinske sobane nas popelje na popotovanje po zgodovini poštne, telegrafske in
telefonske dejavnosti. Pri tem se obiskovalec seznani z različnimi oblikami izmenjave oziroma
prenosa novic, pa tudi denarja in blaga, od prazgodovine do današnjih dni. Muzej ponuja dve zbirki,
prva je Zgodovina pošte, kjer so med drugim razstavljene makete poštnih vozov, vključno s prestižno
diližanso, ki je po naših krajih drdrala od časa Marije Terezije pa vse do sredine 19. stoletja, ko jo
začne izrivati železnica. V zbirki so na ogled tudi rekonstrukcije poštnih uradov izpred nekaj desetletij,
uniforme poštarjev ter moped in kolo kot prevozno sredstvo poštarjev iz različnih obdobij. Na drugi
razstavi (Tele)komunikacije včeraj, danes, jutri lahko obiskovalci med drugim preizkusijo delovanje
Morsejevega aparata, teleprinterja, ročne in avtomatske telefonske centrale, ter pa sledijo razvoju
mobilne telefonije do danes.
Snovalci zbirk so posebno pozornost namenili najmlajšim, ki vsebine muzeja spoznavajo s pomočjo
igre in delavnic v Živinem kotičku, muzej pa je z muzejsko potjo Dotakni se! prilagojen tudi slepim in
slabovidnim obiskovalcem.
Za graščinskimi zidovi deluje tudi Krajevni muzej, v katerem obiskovalci spoznajo bogato zgodovino
Polhovega Gradca in Polhograjske graščine, ki je prve temelje dobila že v 14. in 15. stoletju.

