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Statistika
ORGANIZIRANE PRIREDITVE, ODZIVI MEDIJEV IN OBISKOVALCEV,
TRŽNO KOMUNICIRANJE

Prireditve
1.
2.
3.

Število razstav
Število muzejskih prireditev
Število ponovitev muzejskih prireditev (brez vodstev)

12
37
221

Skupaj:

270

Objave
1.
2.
3.

Število objavljenih člankov v tiskanih medijih
Število radijskih objav
Število TV objav

620
66
76

Skupaj:

762

Izdajateljska dejavnost
1.
2.
3.
4.
5.

Katalog, knjiga
Plakat
Letak
Informacijski bilten
Drugo promocijsko gradivo
Skupaj:

število
2
1
1
3
2

naklada
2.000
50
10.000
170
8

9

12.228

Obiskovalci
1.
2.
3.
4.

Stalne razstave
Občasne razstave
Razstave drugih ustanov
Muzejske prireditve

4.788
3.102
1.109
10.291

Skupaj:

19.290
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Razstave
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ZAČETKI
stalna razstava
MED BLIŠČEM IN BEDO SREDNJEGA VEKA
stalna razstava
IZ MUZEJSKIH DEPOJEV
Slike na steklo in modeli za lecet
občasna razstava
MOJE LADJE
občasna razstava
IZ MUZEJSKIH DEPOJEV
V šoli smo se naučile...
občasna razstava
VELIKE STVARITVE MALIH MOJSTROV
Makete
občasna razstava
ČEBELARSTVO NA SLOVENSKEM
občasna razstava
RAZSTAVA 13. LIKOVNE KOLONIJE VRTCA
IVANA GLINŠKA MARIBOR
občasna razstava
STO LET V KRALJESTVU ZLATOROGA
občasna razstava
CORPUS DELICTI
občasna razstava
ORA, NAJBOLJŠA TA HIP
občasna razstava
ZLATA PETDESETA IN MISTER MORGEN
občasna razstava
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ZAČETKI

stalna razstava

LOKACIJA:
Mariborski grad

KDAJ:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:


odprta od 20. 10. 2006 dalje



CILJNE SKUPINE:



splošna javnost

ORGANIZATOR:



Pokrajinski muzej Maribor



AVTOR RAZSTAVE:



Drago Oman



KRATEK OPIS:
Razstava
Začetki
je
postavljena
v
pritličnem prostoru gradu, v katerem so
ohranjene
stenske
poslikave
Mateja
Sternena
iz
leta
1940.
Razstava
pripoveduje več vzporednih zgodb. V prvi
se srečamo z začetki muzejstva v
Mariboru in jih kronološko umestimo v
globalni, regionalni in lokalni razvoj
panoge. Druga kaže rekonstrukcijo dela
muzejske razstave, kakršna je bila pred
sto leti. V sto let starih razstavnih vitrinah
so na depojski način prikazane vse
muzejske zbirke. Enajst muzealij, ki so
opremljene s podatki in razstavljene v
sodobnih vitrinah, pa pokaže na bistvo
muzejskega zbiranja. Izbrani so namreč
tisti predmeti, ki zelo veliko povedo o
preteklosti: na primer majolika iz leta
1863 z napisom Mar i bor ali pa
florentinski zlatniki iz 14. stoletja, ki
posredno
govorijo
o
Judih
v
srednjeveškem
Mariboru.
Obiskovalci
lahko slišijo zvok potresajoče palice
(glasbilo turške godbe) ter z otipom
preizkusijo svoje znanje o tekstilu. Na
razstavi pa nastaja tudi nova zbirka,
poimenovana
»Rastoči
album«.
Obiskovalci so vabljeni, da v ta album
prispevajo fotografijo dogodka, ki ima po
njihovi presoji tak pomen, da ga je vredno
ohraniti za prihodnost.

3 x tedenska objava v Prireditvenem
vodniku časopisa Večer
objava na internetni strani
Pokrajinskega muzeja Maribor
www.pmuzej-mb.si
objava na internetni strani
www.napovednik.com
objava na internetni strani
www.maribor-tourism.si
objava na internetni strani
www.pohorje.si
objava na internetni strani
www.maribor-on.net
objava na internetni strani
www.sraka.com

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
4.788

OBJAVE V MEDIJIH:

Redni oglasi v častniku Večer: ob torkih,
četrtkih in sobotah vse leto (glej tudi
Priloge k letnim poročilom 2006 in 2007).





Mariborčan, 4. 3. 2008, str. 76,
Začetki stalna razstava.
Mariborski utrip, 29. 2. 2008,
str. 15, Kulturni utrip v Mariboru.
Mariborčan, 1. 4. 2008, str. 104,
Vodič po prireditvah.
Mariborski utrip, 18. 4. 2008, str.
15, Kulturni utrip.
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MED BLIŠČEM IN BEDO SREDNJEGA VEKA
stalna razstava

LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Mariborski grad


KDAJ:

od 15. 6. 2007 dalje



CILJNA SKUPINA:



splošna javnost

ORGANIZATOR:



Pokrajinski muzej Maribor



AVTOR RAZSTAVE:



Mirjana Koren, Drago Oman, Tone Petek,
dr. Valentina Bevc Varl, Sašo Radovanovič



KRATEK OPIS:
Razstava je postavljena v pritličju grajske
bastije (mestni obrambni stolp iz sredine
16. stoletja), kar je vredno poudarka, saj
prostor od umestitev muzeja v grad od
leta 1938 ni bil na ogled obiskovalcem. Na
njej nizamo posamezne strukture in
pojave iz obdobja od srednjega veka do
začetka 18. stoletja na prostoru mesta
Maribora in okolice, ki pričajo na eni strani
o posebnostih našega področja, po drugi
strani pa o njegovi vpetosti v tedanji
evropski prostor. Omenjene pojave in
strukture na razstavi ilustrirajo originalni
spomeniki,
manj
pa
reprodukcije.
Razstavljeno je večje število kamnitih
spomenikov, ki so bili iz lapidarija, torej
kolekcijskega
prikaza,
umeščeni
v
razstavno zgodbo. Ob muzealijah srečamo
tudi rekonstrukcijo ambienta dimnice,
gostilne, zvočne kulise, simulacijo širjenja
požara v Mariboru, obiskovalcem pa
ponujamo tudi možnost, da se preoblečejo
v viteški oklep… Razstavna besedila so
omejena na optimalni obseg, vsa so v
slovenskem in angleškem jeziku, v tiskani
verziji pa ob omenjenih še v nemškem
jeziku.

objave v Prireditvenem vodniku
časopisa Večer
objava na internetni strani
Pokrajinskega muzeja Maribor
www.pmuzej-mb.si
objava na internetni strani
www.napovednik.com
objava na internetni strani
www.maribor-tourism.si
objava na internetni strani
www.pohorje.si
objava na internetni strani
www.maribor-on.net
objava na internetni strani
www.sraka.com

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
4.788

OBJAVE V MEDIJIH:

Redni oglasi v častniku Večer (ob torkih,
četrtkih in sobotah) vse leto





Mariborčan, 4. 3. 2008, str. 76,
Začetki stalna razstava.
Mariborski utrip, 29. 2. 2008, str.
15, Kulturni utrip v Mariboru.
Mariborčan, 1. 4. 2008, str. 104,
Vodič po prireditvah.
Mariborski utrip, 18. 4. 2008, str.
15, Kulturni utrip.
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IZ MUZEJSKIH DEPOJEV 4
Slike na steklo in modeli za lecet
občasna razstava

LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Mariborski grad - Muzejsko razstavišče

KDAJ:
18. 12. 2007 – 1. 4. 2008



CILJNA SKUPINA:



splošna javnost

ORGANIZATOR:



Pokrajinski muzej Maribor



AVTOR RAZSTAVE:



Tone Petek



KRATEK OPIS:



Razstava iz cikla občasnih razstav pod
skupnim imenom Iz muzejskih depojev se
je posvetila slikam na steklo iz zbirk
Pokrajinskega muzeja Maribor. Etnološki
oddelek ima inventariziranih 256 slik na
steklo, ki so jih zbirali od ustanovitve
Zgodovinskega
društva
za
Spodnjo
Štajersko leta 1903 do začetka druge
svetovne vojne.
Slike so izključno sakralnega značaja,
motivno pa prevladujejo Božji grob, Sv.
Lenart, Marija z Jezusom v raznih
ikonografskih variantah, Srce Jezusovo,
Srce Marijino in Sv. Trojica.
Slovenske muzejske zbirke hranijo slike
provinienčnih tipov in delavnic iz severne
Avstrije (predvsem Sandla), južne Češke
(Pohoři ali Buchers v Češkem lesu), pa
tudi nekaterih bavarskih in tirolskih
delavnic.
Vse slike na steklo so bogato okrašene z
najrazličnejšimi cvetličnimi motivi, sicer
večinoma v preprosti stilizaciji in okornimi
poslikavami.

objave v Prireditvenem vodniku
časopisa Večer
objava na internetni strani
Pokrajinskega muzeja Maribor
www.pmuzej-mb.si
objava na internetni strani
www.napovednik.com
objava na internetni strani
www.maribor-tourism.si
objava na internetni strani
www.pohorje.si
objava na internetni strani
www.maribor-on.net
vabila poslana muzejskim
obiskovalcem po redni pošti
objava na internetni strani
www.sraka.com



ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
300

OBJAVE V MEDIJIH:
Redni oglasi v častniku Večer v času
trajanja razstave (ob torkih, četrtkih in
sobotah).




Mariborčan, 4. 3. 2008, str. 76,
Začetki stalna razstava.
Mariborski utrip, 29. 2. 2008,
str. 15, Kulturni utrip v Mariboru.
Mariborčan, 1. 4. 2008, str.
104, Vodič po prireditvah.
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MOJE LADJE
občasna razstava

LOKACIJA:

Mariborski grad - Galerija Grad

KDAJ:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

25. 3. 2008 – 14. 5. 2008



CILJNA SKUPINA:



splošna javnost

ORGANIZATOR:



Pokrajinski muzej Maribor



AVTOR/VODJA
PROJEKTA:



Adolf Polanc, dr. Marjan Toš

objave v Prireditvenem vodniku
časopisa Večer
objava na internetni strani
Pokrajinskega muzeja Maribor
www.pmuzej-mb.si
objava na internetni strani
www.napovednik.com
objava na internetni strani
www.maribor-tourism.si
objava na internetni strani
www.pohorje.si
objava na internetni strani
www.maribor-on.net
vabila poslana muzejskim
obiskovalcem po redni pošti
objava na internetni strani
www.sraka.com






KRATEK OPIS:
Obiskovalci so pobližje spoznali izjemno
ustvarjalnost someščana Adolfa Polanca,
ki se lahko pohvali s pravimi ladijskimi
mojstrovinami v malem. Že od leta 1964
izdeluje modele zgodovinskih ladij in
bark. Doslej jih je zgradil 31. Njegova
mariborska
»ladjedelnica«
je
torej
»splovila« mnoge ladje, ki imajo krmila,
spuščajo in dvigajo jadra, imajo prava
okna, pomožne čolne in vesla….
Njegove ladje in barke so doživete replike
ali makete zgodovinskih ladij, ki so nekoč
pomembno sooblikovale pomorsko in s
tem svetovno zgodovino. Na modelih, ki
jih je skupaj z izbranimi načrti predstavil
javnosti, so tudi vozli resnični in jih je
možno odvozlati. Kar 99,9% vsega na
ladjah in barkah Adolf Polanc naredi sam,
vsak delček je ročno izrezljan, stružen ali
sešit. V njegovi zbirki so tudi vse tri
zgodovinske
ladje
iz
obdobja
Kolumbovega odkrivanja novega sveta
(Santa Maria, Pinta in Nina).

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
268

OBJAVE V MEDIJIH:
Redni oglasi v častniku Večer: ob torkih,
četrtkih in sobotah v času trajanja
razstave (glej tudi otvoritev razstave Moje
ladje …).



















STA Servis, 19. 3. 2008, V
Pokrajinskem muzeju Maribor
odslej tudi Galerija Grad, Jasmina
Cehnar.
TV Maribor, 25. 3. 2008,
Dnevnik ob 18.00, Odprli nov
razstavni prostor.
STA Servis, 25. 3. 2008, V
mariborski Galeriji Grad ladijski
modeli Adolfa Polanca.
www.siol.net, 25. 3. 2008, V
mariborski Galeriji Grad ladijski
modeli Adolfa Polanca.
Radio Ognjišče, 26. 3. 2008,
14.20, Moje ladje.
TV Maribor, 25. 3. 2008, 18.00,
Odprli nov razstavni prostor.
STA servis, 25. 3. 2008, V
mariborski Galeriji Grad ladijski
modeli Adolfa Polanca.
Radio Ognjišče, 26. 3. 2008,
14.20, kulturni utrinki, Moje ladje.
Mariborčan, 1. 4. 2008, str. 13,
Zaključek delavnice, pričetek
realizacije.
Mariborčan, 1. 4. 2008, str. 8,
Moje ladje.
RTS, 2. 4. 2008, 18.00,
Pokrajinski muzej Maribor.
Mariborski utrip, 18. 4. 2008,
str. 15, Kulturni utrip v Mariboru.
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IZ MUZEJSKIH DEPOJEV 5
V šoli smo se naučile...
občasna razstava

LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Mariborski grad - Muzejsko razstavišče

KDAJ:



15. 4. 2008 – 15. 4. 2009



CILJNA SKUPINA:



splošna javnost

ORGANIZATOR:



Pokrajinski muzej Maribor



AVTOR RAZSTAVE:



dr. Andreja Vrišer



KRATEK OPIS:



Razstava je prikazala ročna dela, ki jih
hranimo
v
kostumski
Pokrajinskega
muzeja Maribor. Gre za vrsto drobnih in
javnosti povsem neznanih del, saj jih
doslej še nismo posebej razstavljali.
Z ročnimi deli so se ukvarjale predvsem
ženske. Z učenjem so se prvič srečale kot
deklice v najrazličnejših šolah, zavodih in
zasebnih tečajih. Vzgojno poslanstvo so v
tej smeri opravljale tudi ženske redovne
ustanove.
Številni
pleteni,
vezeni,
kvačkani
in
vozlani
šolski
vzorci
dokazujejo, da je učenje ročnih del ob
nadarjenosti poskušala dekleta naučiti
predvsem vztrajnosti, hkrati pa jih je
uvajalo v poznavanje osnovnih estetskih
meril. Vzorno in tehnično dovršeno ročno
delo je bilo tudi dokaz dobre vzgoje in
šole. Na razstavo smo vključili številne
drobne predmete, rokavice, nogavice,
ovratnike, modne torbice, skratka vse, kar
je pripomoglo k popolnosti ženskega
modnega lika. Ob splošni uporabnosti se
pojavljajo tudi bolj ambiciozne kreacije.
Velikokrat so prav slabe socialne razmere
in pomanjkanje denarja ženske prisilile k
temu, da so same sešile in z vezenino
okrasile marsikatero bluzo ali obleko.

objave v Prireditvenem vodniku
časopisa Večer
objava na internetni strani
Pokrajinskega muzeja Maribor
www.pmuzej-mb.si
objava na internetni strani
www.napovednik.com
objava na internetni strani
www.maribor-tourism.si
objava na internetni strani
www.pohorje.si
objava na internetni strani
www.maribor-on.net
vabila poslana muzejskim
obiskovalcem po redni pošti
objava na internetni strani
www.sraka.com

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
1.066

OBJAVE V MEDIJIH:
Redni oglasi v častniku Večer: ob torkih,
četrtkih in sobotah v času trajanja
razstave (glej tudi otvoritev razstave V
šoli smo se naučile …).





Delo, 15. 4. 2008, str. 15,
Deloskop, Vizualne umetnosti.
Dnevnik, 15. 4. 2008, str. 35,
razstave.
TV Slovenija, 30. 4. 2008,
Razstava čipk in vezenin v Mariboru.
Mariborski utrip, 28. 11. 2008,
str. 14, Pregled kulturnih dogodkov.
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VELIKE STVARITVE MALIH MOJSTROV
Makete

občasna razstava

LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Mariborski grad

KDAJ:



23. 4. 2008 – 13. 5. 2008



CILJNA SKUPINA:



učenci in učenke osnovnih šol
mentorji in mentorice učencev
splošna javnost

ORGANIZATOR:
Pokrajinski muzej Maribor

AVTOR/VODJA
PROJEKTA:






Drago Oman



KRATEK OPIS:



Velike stvaritve malih mojstrov se
tematsko
navezujejo
na
aktualne
muzejske razstave. Pokrajinski muzej v
Mariboru v letu 2008 v novem razstavišču
Galerija Grad v nizu petih občasnih
razstav
predstavlja
pet
različnih
dejavnosti. Prva razstava s tega niza je
nosila naslov Moje ladje, na kateri je Adolf
Polanec razstavil modele (replike ali
makete) zgodovinskih ladij. Tudi v
muzejih pogosto srečamo makete različnih
gospodarskih poslopij in drugih stavb,
mostov, vozil, naprav, celih mest izd., ki
dodatno pojasnjujejo ali ilustrirajo vsebino
muzejske razstave. Zato smo se odločili,
da so bile tema letošnjih Velikih stvaritev
malih mojstrov – makete. Učence in
mentorje likovne vzgoje smo povabili k
izdelavi maket – odločitev o formi in
materiji smo prepustili ustvarjalcem.
Prispele izdelke je ocenila tričlanska
komisija, ki je najizvirnejše tudi nagradila.
Na razstavi so sodelovale osnovne šole
Bojana Ilicha Maribor, Ludvika Pliberška
Maribor, Anice Černejeve Makole, Gustava
Šiliha Maribor in Franca Rozmana –
Staneta Maribor.

najava v Prireditvenem vodniku
časopisa Večer
najava na internetni strani
Pokrajinskega muzeja Maribor
www.pmuzej-mb.si
najava na internetnih straneh
www.maribor-tourism.si in
www.pohorje.si
najava na internetni strani
www.napovednik.com
najava na internetni strani
www.maribor-on.net
objava na internetni strani
www.sraka.com
najava medijem po elektronski
pošti
vabilo osnovnim šolam ter
mentorjem in mentoricam učencev
in učenk
vabilo slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in društvom
po elektronski pošti

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
15

OBJAVE V MEDIJIH:

Redni oglasi v častniku Večer: ob torkih,
četrtkih in sobotah v času trajanja
razstave (glej tudi otvoritev razstave
Velike stvaritve malih mojstrov …).
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ČEBELARSTVO NA SLOVENSKEM
občasna razstava

LOKACIJA:

Mariborski grad - Galerija Grad

KDAJ:
28. 5. 2008 – 16. 7. 2008

TRŽNO KOMUNICIRANJE:




CILJNA SKUPINA:
splošna javnost



ORGANIZATOR:



Pokrajinski muzej Maribor

AVTOR/VODJA
PROJEKTA:

Ida Glinšek, dr. Marjan Toš

KRATEK OPIS:
Razstava je nastala v sodelovanju s
Čebelarskim muzejem iz Radovljice in
Čebelarsko
zvezo
društev
Maribor.
Predstavili bomo del bogate tradicije
slovenskega čebelarstva, ki se uspešno
nadaljuje iz roda v rod in je del slovenske
kulturne
dediščine.
Z
njo
želimo
izpostaviti pomen čebelarstva in razširiti
zanimanje zanj, hkrati pa opozoriti na
posledice
nekaterih
zaskrbljujočih
dogodkov okoli nespametne uporabe
kemičnih zaščitnih sredstev in velikih
pomorov čebel na Slovenskem.





3 x tedenska objava v
Prireditvenem vodniku časopisa
Večer
objava na internetni strani
Pokrajinskega muzeja Maribor
www.pmuzej-mb.si
objava na internetni strani
www.napovednik.com
objava na internetni strani
www.sraka.com
objava na internetni strani
www.maribor-tourism.si
objava na internetni strani
www.pohorje.si
objava na internetni strani
www.maribor-on.net

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
161

OBJAVE V MEDIJIH:
Redni oglasi v častniku Večer: ob torkih,
četrtkih in sobotah v času trajanja
razstave (glej tudi otvoritev razstave
Čebelarstvo na slovenskem …).
















Radio City, 28. 5. 2008, 00.18,
Novice, Aljaž Mejal, Razstava
čebelarstvo na Slovenskem.
Radio Maribor MM1, 28. 5.
2008, 8.00, Poročila, V
Pokrajinskem muzeju Maribor
razstava o čebelarstvu.
Radio Maribor MM1, 28. 5.
2008, 12.00, Novice, Razstava v
Galeriji Grad.
Radio City, 28. 5. 2008, 13.00,
Novice, Čebelarstvo na
Slovenskem.
TV Maribor, 28. 5. 2008, 18.00,
Dnevnik, Tjaša Trinko, Razstava v
Pokrajinskem muzeju.
TV Slovenija, 29. 5. 2008,
17:00, Slovenska kronika, Tjaša
Trinko, V Pokrajinskem muzeju na
ogled razstava o čebelarstvu.
Večer, 29. 5. 2008, str. 20, V
Galeriji Grad o čebelarstvu na
Slovenskem.
Večer, 2. 7. 2008, str. 104, Vodič
po prireditvah.
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RAZSTAVA 13. LIKOVNE KOLONIJE VRTCA IVANA GLINŠKA
občasna razstava

LOKACIJA:

Mariborski grad – pedagoška ustvarjalnica

KDAJ:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:


13. 6. 2008 – 27. 6. 2008



CILJNA SKUPINA:



predšolski otroci, starši, splošna javnost

ORGANIZATOR:



3 x tedenska objava v Prireditvenem
vodniku časopisa Večer
objava na internetni strani
Pokrajinskega muzeja Maribor
www.pmuzej-mb.si
objava na internetni strani
www.napovednik.com
objava na internetni strani
www.maribor-tourism.si
objava na internetni strani
www.pohorje.si
objava na internetni strani
www.maribor-on.net
objava na internetni strani
www.sraka.com

vrtec Ivana Glinška



AVTOR/VODJA
PROJEKTA:



KRATEK OPIS:

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:



vrtec Ivana Glinška, Maja Hren

V
razstavišču
Pokrajinskega
muzeja
Maribor so bile na ogled skulpture, ki so
pod spretnimi rokami najmlajših nastale
na 13. likovni koloniji vrtca Ivana Glinška.
Otroci mariborskih vrtcev (Vrtec Otona
Župančiča, Vrtec Jadvige Golež, Vrtec
Jožice Flander, Vrtec Beltinci, Vrtec Borisa
Pečeta, OŠ ob parku – CSGM, Vrtec Ivana
Glinška) so svoja razmišljanja in doživetja
izrazili na temo medkulturnega dialoga, ki
je
tudi
rdeča
nit
slovenskega
predsedovanja EU. Na ogled je bilo
postavljenih 13 del.

15

OBJAVE V MEDIJIH:

Redni oglasi v častniku Večer (ob torkih,
četrtkih in sobotah;) v času trajanja
razstave.


Večer, 17. 6. 2008, str. 20,
Medkulturni dialog skozi otroške oči.
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STO LET V KRALJESTVU ZLATOROGA
občasna razstava

LOKACIJA:

Mariborski grad - Galerija Grad

KDAJ:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:


22. 7. 2008 – 12. 8. 2008



CILJNA SKUPINA:



splošna javnost

ORGANIZATOR:



Pokrajinski muzej Maribor



AVTOR/VODJA
PROJEKTA:



mag. Romana Erhatič Širnik, dr. Marjan
Toš

KRATEK OPIS:

Slovenska lovska organizacija je leta 2008
praznovala
100-letnico organiziranega
delovanja. Nastala je na prelomu 19. in
20. stoletja in je pomembno sooblikovala
slovensko narodno zavest in identiteto
slovenstva v časih, ko so se domoljubi
zavzeli za slovenska lovišča in divjad.
Slovensko lovstvo je v širšem prostoru
doseglo številne uspehe na področju
varstva narave in gojitve divjadi, saj je z
nekaterimi
premišljenimi
strokovnimi
ukrepi zavarovalo redke in ogrožene
vrste. Lovska organizacija je razvila tudi
kakovostni program izobraževanja in
založništva, izdaja revijo Lovec, posebna
skrb pa je namenjena negovanju lovske
kulture, šeg in običajev. Lovska zveza
Slovenije
je
vpeta
v
mednarodno
sodelovanje, saj je članica Mednarodnega
sveta za lov in ohranitev divjadi (CIC) in v
združenje evropskih nevladnih lovskih
organizacij (FACE).



3 x tedenska objava v Prireditvenem
vodniku časopisa Večer
objava na internetni strani
Pokrajinskega muzeja Maribor
www.pmuzej-mb.si
objava na internetni strani
www.napovednik.com
objava na internetni strani
www.maribor-tourism.si
objava na internetni strani
www.pohorje.si
objava na internetni strani
www.maribor-on.net
objava na internetni strani
www.sraka.com

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
110

OBJAVE V MEDIJIH:

Redni oglasi v častniku Večer: ob torkih,
četrtkih in sobotah v času trajanja
razstave (glej tudi otvoritev razstave Sto
let v kraljestvu zlatoroga …).



















Večer, 19. 7. 2008, str. 19, Sto let
v kraljestvu Zlatoroga.
Nedelo, 20.7.2008, str. 4,
Kraljestvo Zlatoroga.
Radio Maribor MM1, 22. 7. 2008,
12.00, Sto let v kraljestvu Zlatoroga,
Poročila.
Radio Maribor MM1, 22. 7.2008,
17.00, Tamara Zupanič Čučnik, V
Galeriji Grad razstava o lovcih in
lovstvu, Dnevnik RA MM1.
Radio Aktual, 22. 7. 2008, 18.00,
V Galeriji Grad razstava Sto let v
kraljestvu Zlatoroga, Maja Skrbiš,
Aktual Info.
Delo, 22. 7. 2008, str. 12, Vizualne
umetnosti, muzeji, Deloskop.
Dnevnik, 22. 7. 2008, str. 31,
Razstave, Scena.
Indirekt, 22. 7. 2008, str. 14,
Razstave, Diagonale.
STA Servis, 22. 7. 2008, Pregled –
Slovenija 22.7.(torek).
Večer, 23. 7. 2008, str. 19, Urška
Kereži, Od kulta trofeje do varstva
narave.
Bonbon, 29. 7. 2008, str. 8, Urška
Kereži, Zlatica Kasal, Cukri,
Bonbončki.
Večer, 1. 8. 2008, str. 27,
Razstave, Prireditveni vodnik.
Večer, 2. 8. 2008, str. 36,
Razstave, Prireditveni vodnik.
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Večer, 4.8.2008, str. 28,
Razstave, Prireditveni vodnik.
Lovec, 4.9.2008, str. 438,
Marjan Toš, Občasna razstava v
mariborski galeriji Grad.

CORPUS DELICTI
občasna razstava

LOKACIJA:

Mariborski grad - Galerija Grad

KDAJ:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:


19. 8. 2008 – 16. 9. 2008



CILJNA SKUPINA:



splošna javnost

ORGANIZATOR:



3 x tedenska objava v Prireditvenem
vodniku časopisa Večer
objava na internetni strani
Pokrajinskega muzeja Maribor
www.pmuzej-mb.si
objava na internetni strani
www.napovednik.com
objava na internetni strani
www.maribor-tourism.si
objava na internetni strani
www.pohorje.si
objava na internetni strani
www.maribor-on.net
objava na internetni strani
www.sraka.com

Pokrajinski muzej Maribor



AVTOR/VODJA
PROJEKTA:



KRATEK OPIS:

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:



Biserka Debeljak, dr. Marjan Toš

Policijski muzej, ki je bil ponovno odprt
decembra leta 2007, hrani v svojih
depojih
izredno
bogato
gradivo
o
dejavnosti nekdanjega Sekretariata za
notranje zadeve in njegove kriminalistične
službe. Slovenija na področju kriminalitete
ni bila nikoli bela lisa, dogajali so se
mnogi, še danes nepojasnjeni umori,
uboji, ropi in druga podobna kazniva
dejanja. Kriminalistična služba in policija
sta vedno skrbno zbirali podatke o
storilcih in njihovih pomagačih, o ozadju
kriminalističnih zgodb in o vsem, kar je
bilo povezano z raznimi odmevnimi
kaznivimi dejanji. Zbrani so bili predmeti,
ki so jih uporabljali storilci za umore in
uboje, za rope in tatvine. Še okrvavljene
sekire, noži, žage, konice, so ostali na
policah muzeja - za raziskovanje in
zgodovino. Obsežno gradivo priča tudi o
premetenem gospodarskem kriminalu, ki
se je v različnih zgodovinskih obdobjih
razlikoval po obsegu in metodah, vselej
pa povzročal občutno gospodarsko škodo
in omogočal neupravičeno bogatenje
storilcev. Mnoge tovrstne zgodbe prav
tako še vedno niso docela pojasnjene,
čeprav so dejstva v glavnem znana.

42

OBJAVE V MEDIJIH:

Redni oglasi v častniku Večer: ob torkih,
četrtkih in sobotah v času trajanja
razstave (glej tudi otvoritev razstave
Corpus delicti …).













Žurnal 24, 14. 8. 2008, str. 5,
Šokantna razstava.
Indirekt, 20. 8. 2008, str. 12,
Marko Pigac, Copus Delicti slovenske
policije.
Primorski dnevnik, 20. 8. 2008,
str. 24, V Galeriji Grad na ogled
razstava Corpus Delicti, STA.
Večer, 20. 8. 2008, str. 21, Miha
Debenak, Poskus samomora s
kladivom za mehčanje ježkov.
TV Maribor, 22. 8. 2008, ob
18.00, Nuša Baranja, Razstava
Corpus Delicti v Galeriji Grad.
Delo, 23. 8. 2008, str. 17, Peter
Rak, Parada banalnosti.
Reporter, 1. 9. 2008, str. 98,
Kulturne prireditve, Napovednik.
Mariborski utrip, 5. 9. 2008, str.
12, Pregled kulturnih dogodkov
meseca.
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ORA, NAJBOLJŠA TA HIP
občasna razstava

LOKACIJA:

Mariborski grad - Galerija Grad

KDAJ:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:


23. 9. 2008 – 14. 11. 2008



CILJNA SKUPINA:



splošna javnost

ORGANIZATOR:



Pokrajinski muzej Maribor



AVTOR RAZSTAVE:



dr. Marjan Toš



KRATEK OPIS:
V nekdanji Jugoslaviji je bil Maribor drugo
največje industrijsko mesto. V njem so se
pisale mnoge gospodarske zgodbe in
takšna je tudi zgodba o nekdanjem
mariborskem Talisu, znameniti Tovarni
alkoholnih izdelkov in sadnih sokov
Maribor. Bila je del našega mesta. Začetki
sodijo v čas mariborskih pivovarjev 18.
stoletja, prvi
resni začetki blagovne
znamke Talis pa segajo v prvo polovico
20. stoletja, oz. od leta 1949 dalje.
Zgodba, ki je trajala desetletja, se je
zaključila 19. junija 1997, ko je bil na
pristojnem sodišču v Mariboru sprejet
sklep o uvedbi stečaja za Štajersko
pivovarno.
Talis je bil zlasti v »zlatih sedemdesetih«
z nekaj manj kot tisoč zaposlenimi delavci
prepoznavna
jugoslovanska
blagovna
znamka. Njegova »ora original« pa hit
generacij, ki so jo pili stari in mladi, v
izvirni obliki ali v raznih kombinacijah. In
še marsikaj iz raznobarvne palete Talisove
proizvodnje. Pričujoča razstava je poskus
drobne
rekonstrukcije
spomina
na
blagovno znamko pijače, za katero smo
rekli: »Samo ena je ora, ora original.«

3 x tedenska objava v Prireditvenem
vodniku časopisa Večer
objava na internetni strani
Pokrajinskega muzeja Maribor
www.pmuzej-mb.si
objava na internetni strani
www.napovednik.com
objava na internetni strani
www.maribor-tourism.si
objava na internetni strani
www.pohorje.si
objava na internetni strani
www.maribor-on.net
objava na internetni strani
www.sraka.com

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
46

OBJAVE V MEDIJIH:

Redni oglasi v častniku Večer: ob torkih,
četrtkih in sobotah v času trajanja
razstave (glej tudi otvoritev razstave Ora,
najboljša ta hip …).








Večer, 21. 5. 2008, str. 19,
Nastaja razstava Ora, najboljša ta
hip.
Delo, 23. 9. 2008, str. 19,
Virtualne umetnosti, muzeji,
Deloskop.
Večer, 24. 9. 2008, str. 20, Ora je
bila zakon, Nina Ambrož.
Večer, 27. 9. 2008, str. 44, Bila je
nora fora, Nina Ambrož.
Žurnal 24, 29. 10. 2008, str. 28,
koledar dogodkov.

16

Priloga k letnemu poročilu 2008

ZLATA PETDESETA IN MISTER MORGEN
občasna razstava

LOKACIJA:

Mariborski grad - palacij

KDAJ:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:


7. 10. 2008 – 10. 1. 2009



CILJNA SKUPINA:



splošna javnost

ORGANIZATOR:
Pokrajinski muzej Maribor

AVTOR RAZSTAVE:
Muzej grada Zagreba:
Vesna Leiner
Maja Šojat – Bikić
Boris Mašić







najava v Prireditvenem vodniku
časopisa Večer
najava na internetni strani
Pokrajinskega muzeja Maribor
www.pmuzej-mb.si
najava na internetnih straneh
www.maribor-tourism.si in
www.pohorje.si
najava na internetni strani
www.napovednik.com
najava na internetni strani
www.maribor-on.net
objava na internetni strani
www.sraka.com
najava medijem po elektronski pošti
najava poslana slovenskim
muzejem, galerijam, knjižnicam in
društvom po elektronski pošti

Pokrajinski muzej Maribor:
Mirjana Koren
Oskar Habjanič
Drago Oman

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:

KRATEK OPIS:

OBJAVE V MEDIJIH:

V sklopu projekta ZLATA PETDESETA smo
gostili razstavo Muzeja grada Zagreba
MISTER MORGEN, ki opisuje življenje in
delo svetovno priznanega glasbenika Iva
Robića. Ob TORKOVIH VEČERIH smo v
prijetnem kavarniškem vzdušju ob glasbi
klepetali z eminentnimi gosti iz sveta
glasbe, ob četrtkih pa smo v sodelovanju
s Plesno šolo Pingi v viteški dvorani
zaplesali V RITMU PETDESETIH. Petkovi
obiskovalci so sodelovali v nagradni igri
v sodelovanju z Veteran klubom Maribor,
srečni izžrebanci pa so se popeljali s
starodobnim vozilom po mestu. Tudi za
naše mlade obiskovalce smo izvajali
pester pedagoški program.

1.094

















Plakat in redni oglasi v častniku Večer: ob
torkih, četrtkih in sobotah v času trajanja
razstave (glej tudi otvoritev razstave
Zlata petdeseta in Mister Morgen …).



RTS, 27. 6. 2008, ob 18.00,
Kronika 1, Razstava o Ivu Robiću.
Delo, 6.10. 2008, str. 10,
Vračanje v petdeseta leta, Peter
Rak.
Večer, 6. 10. 2008, Kako zlata so
bila petdeseta?, Srečko Niedorfer.
Radio Maribor MM1, 7. 10. 2008,
12.00, Razstava Muzej grada
Zagreba Mr. Morgen, Stane
Kocutar.
Radio Maribor MM1, 7. 10. 2008,
17.00, Ob 18. uri slovesna otvoritev
razstave Zlata petdeseta v
mariborskem gradu, Stane Kocutar.
Delo, 7. 10. 2008, str. 26,
Vizualne umetnost, muzeji,
Deloskop.
POP TV, 8. 10. 2008, 19.00,
Štajerska prestolnica je obudila
zlata petdeseta leta, Jana Ujčič.
Indirekt, 9. 10. 2008, str. 12,
Zlata petdeseta na mariborskem
gradu, Marko Pigac.
Slovenske novice, 9. 10. 2008,
str. 12, Mister Morgen dobil dnevno
sobo.
Žurnal 24, 9. 10. 2008, str. 28,
Petdeseta navdušujejo, Katarina
Pernat.
Svobodna misel, 10. 10. 2008,
str. 22, Zlata petdeseta v Mariboru,
Nada Ravter.
Večer, 11. 10. 2008, str. 41,
Zgodba o zlatih petdesetih, Oskar
Habjanič.
Lady, 15. 10. 2008, str. 53,
Spomin na zlata petdeseta.
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Večer, 15. 10. 2008, str. 21,
Nostalgija skozi današnji pogled.
RTS, 17. 10. 2008, 21.45, Zlata
petdeseta leta, Jana Ujčič.
Večer, 18. 10. 2008, str. 29,
Maribor, Teden v sliki, Janko Rath.
Mariborski utrip, 17. 10. 2008,
str. 2, Nataša Kuhar, Pregled
dogodkov štirinajstih dni.
Mariborski utrip, 17. 10. 2008,
str. 15, Mestni utrip, Pregled
kulturnih dogodkov.
Žurnal 24, 22. 10. 2008, str. 28,
Koledar dogodkov.
TV Slovenija, 24. 10. 2008, 7.00,
Matej Korošec, Dobro jutro, Zlata
petdeseta.
Žurnal 24, 29. 10. 2008, str. 28,
Koledar dogodkov.
Otrok in družina, 1. 11. 2008,
str. 55, Metka Troha, Predlogi za
kratkočasje.
Večer, 3. 11. 2008, str. 28,
Prireditveni vodnik.
Žurnal 24, 3. 11. 2008, str. 28,
Koledar dogodkov.
RTS, 4. 11. 2008, 18.30, Tina
Princ, Franja Pižmoht, Zlata
petdeseta, Kulturna zakladnica.
Mariborčan, 4. 11. 2008, str. 9,
Kje je ostala dobra popevka.
Mariborski utrip, 14. 11. 2008,
Pregled kulturnih dogodkov.
Mariborski utrip, 28. 11. 2008,
str. 14, Pregled kulturnih dogodkov.
Bonbon, 9. 12. 2008, str. 16,
Zvezdana Bercko, Petdeseta leta so
bila zlata.
Žurnal 24, 6. 1. 2009, str 24,
Katarina Pernat, Zadnji teden
razstave.
Večer, 7. 1. 2009, str. 18, Zlata
petdeseta se počasi poslavljajo.

Muzejske prireditve
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

MUZEJSKI ABONMA 2007/2008
otroške izobraževalne muzejske delavnice
SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK
brezplačen ogled muzejskih razstav
MUZEJSKI KLUB 2008
druženje in pogovor ob muzejskem predmetu
NOVINARSKA KONFERENCA OB ODPRTJU
GALERIJE GRAD
odprtje novega razstavnega prostora
MOJE LADJE
odprtje občasna razstava
ODPRTJE RAZSTAVE IZ MUZEJSKIH DEPOJEV
V šoli smo se naučile...
odprtje občasne razstave
VELIKE STVARUTVE MALIH MOJSTROV
Makete
odprtje občasne razstave
IZDELAVA TIBETANSKE MANDALE
izdelovanje mandale
OGLED MANDALE V MUZEJSKI NOČI
mednarodni dan muzejev
ČEBELARSTVO NA SLOVENSKEM
odprtje občasne razstave

DAN ODPRTIH VRAT KONSERVATORSKORESTAVRATORSKE DELAVNICE
dan odprtih vrat
O ZGODOVINI ČIPK IN TRADICIJI KLEKLJANJA
NA SLOVENSKEM
predavanje
ODPRTJE RAZSTAVE 13. LIKOVNE KOLONIJE
VRTCA IVANA GLINŠKA MARIBOR
odprtje občasne razstave

33

34
35
36
37
38
39

OŽIVLJENJI PREDMETI
Pomen preventivne konservacije za ohranjanja
predmetov kulturne dediščine
predstavitev dela restavratorjev-konservatorjev
GRAJSKO POLETJE
muzejske delavnice za otroke
STO LET V KRALJESTVU ZLATOROGA
odprtje občasna razstava
COROPUS DELICTI
odprtje občasne razstave
POČITNICE S PRIJATELJI
restavratorska izobraževalna delavnica za otroke
MUZEJSKI VEČERI
tradicionalna andragoška prireditev
OŽIVLJENI PREDMETI
Hranjenje in ohranjanje fotografskega gradiva
predstavitev dela konservatorjev – restavratorjev
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40
41
42
43
44
45
46
47
48

49
50

51
52
53
54
55

ORA, NAJBOLJŠA TA HIP
odprtje občasne razstave
MUZEJSKI ABONMA 2008/2009
otroške izobraževalne muzejske delavnice
NOVINARSKA KONFERENCA OB ODPRTJU
PROJEKTA ZLATA PETDESETA
novinarska konferenca
VODEN OGLED GRADIŠČA POŠTELA
arheologija
ZLATA PETDESETA IN MISTER MORGEN
odprtje občasne razstave
ZLATA PETDESETA
TORKOVI VEČERI
glasbeno – pogovorni večeri
ZLATA PETDESETA
V »RITMU PETDESETIH«
plesni četrtki
ZLATA PETDESETA
»VOŽNJA V ZLATA PETDESETA«
nagradna igra
ZNANSTVENO POSVETOVANJE O NOVIH
ARHEOLOŠKIH RAZISKOVANJIH V SLAVONIJI
IN BARANJI
restavriranje Venere z Erotoma
MALI SIMPOZIJ
tradicionalna pedagoška prireditev
OŽIVLJENI PREDMETI 3
Nakit in modni dodatki – ohranjanje
dekorativnega videza
predstavitev dela restavratorjev - konservatorjev
OSVETLJENA DEDIŠČINA
Mariborski grad
predstavitev knjige
»TA VESELI DAN KULTURE«
dan odprtih vrat slovenske kulture
MAŠA V LORETANSKI KAPELI MARIBORSKEGA
GRADU
»LANNOY 1808 – 2008«
spominski koncert
150 LET MESTNE HRANILNICE
prireditev Nove KBM

19

Priloga k letnemu poročilu 2008

MUZEJSKI ABONMA 2007/2008
otroške izobraževalne muzejske delavnice

LOKACIJA:

Mariborski grad – pedagoška ustvarjalnica

KDAJ:
januar – maj 2008
dnevno med 9.00 in 12.00

CILJNA SKUPINA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:
Najava medijem poslana oktobra in
novembra 2007

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
3.200 otrok

predšolski otroci ter učenci 1. in 2. triade
osnovne šole

ORGANIZATOR:
Pokrajinski muzej Maribor

AVTOR/VODJA
PROJEKTA:
Maja Hren

KRATEK OPIS:
»MUZEJSKI ABONMA za vrtce 2007/2008»
– mesečna srečanja, vsebinsko zasnovana
na
posameznih
muzejskih
zbirkah;
prezentacija vsake posamezne zbirke z
občasno razstavo izbranih muzejskih
predmetov, ki služi kot osnova za prvi stik
otrok z zgodovinsko dediščino, umetnostjo
in za ustvarjalne delavnice.
V okviru MUZEJSKEGA ABONMAJA, ki
poteka v obliki rednih mesečnih srečanj,
se otroci v celem šolskem letu seznanijo z
vsemi muzejskimi zbirkami. Na njih
raziskujejo, se učijo, ustvarjajo ter
dopolnjujejo in nadgrajujejo v vrtcu
pridobljeno znanje.
Delo poteka v sklopih po nivojih
zahtevnosti glede na starost otrok, odvija
pa v programu srečanj, vsakič na temo
muzejske zbirke, ki je v tistem mesecu
aktualna. Tako smo v oktobru spoznavali
modo in modne dodatke skozi čas, se v
mesecu
novembru
seznanjali
z
umetniškimi deli in se prelevili v
umetnike, v decembru in januarju okronali
grajsko gospodično in viteza, februarja
oživljali pozabljene poklice in stare obrti,
marca smo plesali in se igrali kot so se
igrali otroci nekoč, aprila sprehodili po
mestnih ulicah in trgih ter spoznavali
zgodovino našega mesta, v mesecu maju
pa izvedli mini arheološko izkopavanje.
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SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK
brezplačen ogled muzejskih razstav

LOKACIJA:

Pokrajinski muzej Maribor

KDAJ:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:


8. 2. 2009



CILJNA SKUPINA:



splošna javnost

ORGANIZATOR:



Pokrajinski muzej Maribor



AVTOR/VODJA
PROJEKTA:



Drago Oman




KRATEK OPIS:
V soboto, 8. februarja 2008, ob
Slovenskem kulturnem prazniku je bil
omogočen brezplačen ogled muzejskih
razstav. Ob 10. in 12. uri je potekalo
organizirano javno strokovno vodstvo
po stalni muzejski razstavi. Muzejska
vrata so bila ta dan odprta za
obiskovalce od 9. do 14. ure.

objave v Prireditvenem vodniku
časopisa Večer
objava na internetni strani
Pokrajinskega muzeja Maribor
www.pmuzej-mb.si
objava na internetni strani
www.napovednik.com
objava na internetni strani
www.maribor-tourism.si
objava na internetni strani
www.pohorje.si
objava na internetni strani
www.maribor-on.net
vabila poslana muzejskim
obiskovalcem po redni pošti
objava na internetni strani
www.sraka.com

ŠTEVILO
OBISKOVALCEV:
150

OBJAVE V MEDIJIH:
Oglasi v častniku Večer v tednu pred
prireditvijo: torek, četrtek in sobota.
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MUZEJSKI KLUB 2008

druženje in pogovor ob muzejskem predmetu

LOKACIJA:

Mariborski grad - Galerija Grad

KDAJ:
26. 2. 2008 ob 18.00
8. 5. 2008 ob 18.00
17. 6. 2008 ob 18.00
21. 10. 2008 ob 18.00
9. 12. 2008 ob 18.00

CILJNA SKUPINA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:







splošna javnost



ORGANIZATOR:



Pokrajinski muzej Maribor

AVTOR/VODJA
PROJEKTA:
Mirjana Koren, Drago Oman

VODJA KLUBA 2008:
mag. Tanja Šega Roženbergar

KRATEK OPIS:
Muzejski klub je prireditev Pokrajinskega
muzeja Maribor, s katero želimo širši
javnosti predstaviti svoje delovanje. Ob
vsakem srečanju uvodoma predstavimo
muzealijo iz naših zbirk, ki služi kot
iztočnica za pogovor med vodjo kluba in
njegovim gostom. Generalna tema leta
2008 je URBANA ETNOLOGIJA.
Letošnja tema, ki smo jo razgrinjali v
sklopu petih srečanj, je izpostavila
problematiko mest in mestnih središč kot
prostorov
sodobnih
pojavnih
oblik
urbanističnega življenja.
Pojem urbanega se tokrat vsebinsko
povezuje z dvema kategorijama – z mesti
in
mestnimi
središči
kot
prostori
najintenzivnejših pojavnih oblik urbanega
načina življenja in s kategorijo sodobnosti
z značilnostmi potrošniške družbe.



3 x tedenska objava v
Prireditvenem vodniku časopisa
Večer
objava na internetni strani
Pokrajinskega muzeja Maribor
www.pmuzej-mb.si
objava na internetni strani
www.napovednik.com
objava na internetni strani
www.maribor-tourism.si
objava na internetni strani
www.pohorje.si
objava na internetni strani
www.maribor-on.net
objava na internetni strani
www.sraka.com

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
167

OBJAVE V MEDIJIH:
Redni oglasi v častniku Večer (ob torkih,
četrtkih in sobotah; vse leto)








Dnevnik, 26. 2. 2008, str. 35,
Napovednik
Žurnal 24, 6. 5. 2008, str. 6,
Govorili bodo o vodi.
Delo, 18. 6. 2008, str. 17,
Vizualne umetnosti, Muzeji,
Deloskop.
Žurnal 24, 5. 12. 2008, str. 7,
Katarina Pernat, Še zadnji muzejski
klub letos.
Radio Maribor MM1, 8. 12. 2008,
17.00, Dejan Rat, V Galeriji Grad
nocoj zaključno srečanje
muzejskega kluba.
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NOVINARSKA KONFERENCA OB ODPRTJU GALERIJE GRAD
odprtje novega razstavnega prostora

LOKACIJA:

Mariborski grad - Galerija grad

KDAJ:
19. 3. 2008 ob 11.00

CILJNA SKUPINA:
novinarji in dopisniki nacionalnih in
lokalnih medijev

ORGANIZATOR:
Pokrajinski muzej Maribor

VODJA
PROJEKTA:
Mirjana Koren, dr. Marjan Toš

KRATEK OPIS:

Na novinarski konferenci smo medijskim
hišam predstavili program v novem
mestnem razstavnem prostoru, ki so ga
poimenovali GALERIJA GRAD in se nahaja
na Trgu svobode 1, v nekdanjem
Kompasu.
V njej je v letu 2008 našel prostor naš
muzejski klub, ki ga prirejamo že šesto
leto. V galeriji smo gostili pet manjših
občasnih razstav in na njih predstavili
dejavnosti, s katerimi se kot hobi ali
poklicno ukvarja veliko ljudi. To so
modelarji, čebelarji, lovci in policistikriminalisti. Med pomembnejšimi je bila
občasna razstava Ora - najboljša ta hip, ki
je
predstavila
gradivo
nekdanje
mariborske tovarne pijač Talis, ki ga
hranimo v našem muzeju. Galerija bo v
bodoče
na
voljo
tudi
zunanjim
uporabnikom
za
njihove
kulturne
prireditve in srečanja.

TRŽNO KOMUNICIRANJE:






najava v Prireditvenem vodniku
časopisa Večer
najava medijem po redni pošti
najava medijem po elektronski pošti
vabilo članom Muzejskega kluba po
redni pošti
vabilo slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in društvom
po elektronski pošti

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
5 medijskih hiš
7 oseb

OBJAVE V MEDIJIH:
Oglasi v častniku Večer v tednu pred
prireditvijo: torek, četrtek in sobota.





STA Servis, 19. 3. 2008, V
Pokrajinskem muzeju Maribor odslej
tudi Galerija Grad, Jasmina Cehnar.
TV Maribor, 25. 3. 2008, 18.00,
Odprli nov razstavni prostor.
RTS, 2. 4. 2008, 18.00, Kronika,
Pokrajinski muzej Maribor.
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MOJE LADJE

odprtje občasne razstave

LOKACIJA:

Mariborski grad - Galerija Grad

KDAJ:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:


25. 3. 2008 ob 12.00



CILJNA SKUPINA:



splošna javnost

ORGANIZATOR:



Pokrajinski muzej Maribor



VODJA
PROJEKTA:



dr. Marjan Toš




KRATEK OPIS:
Obiskovalci so pobližje spoznali izjemno
ustvarjalnost someščana Adolfa Polanca,
ki se lahko pohvali s pravimi ladijskimi
mojstrovinami v malem. Že od leta 1964
izdeluje modele zgodovinskih ladij in bark.
Doslej jih je zgradil 31. Njegova
mariborska
»ladjedelnica«
je
torej
»splovila« mnoge ladje, ki imajo krmila,
spuščajo in dvigajo jadra, imajo prava
okna, pomožne čolne in vesla….
Njegove ladje in barke so doživete replike
ali makete zgodovinskih ladij, ki so nekoč
pomembno sooblikovale pomorsko in s
tem svetovno zgodovino. Na modelih, ki
jih je skupaj z izbranimi načrti predstavil
javnosti, so tudi vozli resnični in jih je
možno odvozlati. Kar 99,9% vsega na
ladjah in barkah Adolf Polanc naredi sam,
vsak delček je ročno izrezljan, stružen ali
sešit. V njegovi zbirki so tudi vse tri
zgodovinske
ladje
iz
obdobja
Kolumbovega odkrivanja novega sveta
(Santa Maria, Pinta in Nina).

3 x tedenska objava v Prireditvenem
vodniku časopisa Večer
objava na internetni strani
Pokrajinskega muzeja Maribor
www.pmuzej-mb.si
objava na internetni strani
www.napovednik.com
objava na internetni strani
www.maribor-tourism.si
objava na internetni strani
www.pohorje.si
objava na internetni strani
www.maribor-on.net
objava na internetni strani
www.sraka.com
vabilo slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in društvom
po elektronski pošti

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
60

OBJAVE V MEDIJIH:
Oglasi v častniku Večer v tednu pred
prireditvijo: torek, četrtek in sobota (glej
tudi razstavo Moje ladje …).




Žurnal 24, 28. 2. 2008, str. 5,
Ladje na gradu
TV Maribor, 25. 3. 2008, 18.00,
Odprli nov razstavni prostor.
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IZ MUZEJSKIH DEPOJEV:
V šoli smo se naučile...
odprtje občasne razstave

LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Mariborski grad - Muzejsko razstavišče

KDAJ:



15. 4. 2008 ob 18.00



CILJNA SKUPINA:



splošna javnost

ORGANIZATOR:



Pokrajinski muzej Maribor



VODJA
PROJEKTA:



dr. Andreja Vrišer




KRATEK OPIS:

Razstava je prikazala ročna dela, ki jih
hranimo
v
kostumski
Pokrajinskega
muzeja Maribor. Gre za vrsto drobnih in
javnosti povsem neznanih del, saj jih
doslej še nismo posebej razstavljali.
Z ročnimi deli so se ukvarjale predvsem
ženske. Z učenjem so se prvič srečale kot
deklice v najrazličnejših šolah, zavodih in
zasebnih tečajih. Vzgojno poslanstvo so v
tej smeri opravljale tudi ženske redovne
ustanove.
Številni
pleteni,
vezeni,
kvačkani
in
vozlani
šolski
vzorci
dokazujejo, da je učenje ročnih del ob
nadarjenosti poskušala dekleta naučiti
predvsem vztrajnosti, hkrati pa jih je
uvajalo v poznavanje osnovnih estetskih
meril. Vzorno in tehnično dovršeno ročno
delo je bilo tudi dokaz dobre vzgoje in
šole. Na razstavo smo vključili številne
drobne predmete, rokavice, nogavice,
ovratnike, modne torbice, skratka vse, kar
je pripomoglo k popolnosti ženskega
modnega lika. Ob splošni uporabnosti se
pojavljajo tudi bolj ambiciozne kreacije.
Velikokrat so prav slabe socialne razmere
in pomanjkanje denarja ženske prisilile k
temu, da so same sešile in z vezenino
okrasile marsikatero bluzo ali obleko.

3 x tedenska objava v Prireditvenem
vodniku časopisa Večer
objava na internetni strani
Pokrajinskega muzeja Maribor
www.pmuzej-mb.si
objava na internetni strani
www.napovednik.com
objava na internetni strani
www.maribor-tourism.si
objava na internetni strani
www.pohorje.si
objava na internetni strani
www.maribor-on.net
objava na internetni strani
www.sraka.com
vabilo slovenskim medijem,
muzejem, galerijam, knjižnicam in
društvom po elektronski pošti

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
40

OBJAVE V MEDIJIH:

Oglasi v častniku Večer v tednu pred
prireditvijo: torek, četrtek in sobota (glej
tudi razstavo V šoli smo se naučile …).



Delo, 15. 4. 2008, str. 15,
Deloskop, Vizualne umetnosti.
Dnevnik, 15. 4. 2008, str. 35,
Razstave.
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VELIKE STVARITVE MALIH MOJSTROV
Makete

odprtje občasne razstave

LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Stalno razstavišče - arheologija

KDAJ:



23. 4. 2008 ob 12.00



CILJNA SKUPINA:



učenci in učenke osnovnih šol
učitelji in mentorji
splošna javnost

ORGANIZATOR:




Pokrajinski muzej Maribor



AVTOR/VODJA
PROJEKTA:




Drago Oman

KRATEK OPIS:

Velike stvaritve malih mojstrov se
tematsko
navezujejo
na
aktualne
muzejske razstave. Pokrajinski muzej v
Mariboru v letu 2008 v novem razstavišču
Galerija Grad v nizu petih občasnih
razstav
predstavlja
pet
različnih
dejavnosti. Prva razstava s tega niza nosi
naslov Moje ladje, na kateri je Adolf
Polanec razstavil modele (replike ali
makete) zgodovinskih ladij. Tudi v
muzejih pogosto srečamo makete različnih
gospodarskih poslopij in drugih stavb,
mostov, vozil, naprav, celih mest izd., ki
dodatno pojasnjujejo ali ilustrirajo vsebino
muzejske razstave. Zato smo se odločili,
da so tema letošnjih Velikih stvaritev
malih mojstrov – makete. Učence in
mentorje likovne vzgoje smo povabili k
izdelavi maket – odločitev o formi in
materiji smo prepustili ustvarjalcem.
Prijave smo zbirali do 16. aprila 2008.
Prispele izdelke je ocenila tričlanska
komisija, ki je najizvirnejše tudi nagradila.
Nagrade so bile podeljene na dan
otvoritve razstave, v sredo 23. aprila
2008 ob 10. uri.
Na razstavi so sodelovale osnovne šole
Bojana Ilicha Maribor, Ludvika Pliberška
Maribor, Anice Černejeve Makole, Gustava
Šiliha Maribor in Franca Rozmana-Staneta
Maribor

3 x tedenska objava v Prireditvenem
vodniku časopisa Večer
objava na internetni strani
Pokrajinskega muzeja Maribor
www.pmuzej-mb.si
objava na internetni strani
www.napovednik.com
objava na internetni strani
www.maribor-tourism.si
objava na internetni strani
www.pohorje.si
objava na internetni strani
www.maribor-on.net
objava na internetni strani
www.sraka.com
vabilo slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in društvom
po elektronski pošti

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
148

OBJAVE V MEDIJIH:

Oglasi v častniku Večer v tednu pred
prireditvijo: torek, četrtek in sobota (glej
tudi razstavo Velike stvaritve malih
mojstrov …).
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IZDELAVA TIBETANSKE MANDALE
izdelovaje mandale

LOKACIJA:

Stalno razstavišče - arheologija

KDAJ:
12. 5. 2008 – 24. 5. 2008

TRŽNO KOMUNICIRANJE:




CILJNA SKUPINA:
splošna javnost



ORGANIZATOR:



Društvo popotnikov Vagant,
Pokrajinski muzej Maribor



KRATEK OPIS:



Ena od najučinkovitejših metod za dosego
notranjega miru in sočutja je meditacija s
pomočjo mandale (krožna ali kolobarjasta
risba kot simbol
svetovnega reda.
Mandale so v tibetanskem budizmu
prikazane na več načinov. Lahko so
narejene iz obarvanega peska, narisane
na blago ali pa so trodimenzionalne,
izdelane iz zlata, srebra, školjk, kamna,
lesa ali gline. Ploskovna predstavitev
mandale je ponavadi strogo simetrična.
Diagram, zgrajen okrog centra, je
razdeljen v štiri kvadrate enakih velikosti.
Zgrajen je iz koncentričnih krogov in
kvadratov, ki izhajajo iz skupnega
središča. V središču se nahaja glavno
božanstvo mandale in je obkroženo z
drugimi božanstvi. Vsak element v
mandali
predstavlja
določen
aspekt
prebujenega uma. Peščena mandala je
izdelana
iz
drobno
zdrobljenega
marmorja,
obarvanega
z
vodnimi
barvami. Menihi
nanašajo pesek s
posebnim orodjem. Ko je mandala
končana, jo menihi podrejo.




3 x tedenska objava v
Prireditvenem vodniku časopisa
Večer
objava na internetni strani
Pokrajinskega muzeja Maribor
www.pmuzej-mb.si
objava na internetni strani
www.napovednik.com
objava na internetni strani
www.maribor-tourism.si
objava na internetni strani
www.pohorje.si
objava na internetni strani
www.maribor-on.net
objava na internetni strani
www.sraka.com
vabilo slovenskim medijem,
muzejem, galerijam, knjižnicam in
društvom po elektronski pošti

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
2.000

OBJAVE V MEDIJIH:

















Večer, 8. 5. 2008, str. 21, Zora
Stok, Dnevi tibetanske kulture.
Večer, 9. 5. 2008, str. 27,
Prireditveni vodnik.
Radio Maribor MM1, 10. 5.
2008, 17.00, Tatjana Senegačnik,
Dnevnik.
Dnevnik, 12. 5. 2008, str. 31.
STA servis, 12. 5. 2008, Pomlad
v znamenju muzejske dejavnosti.
Večer, 13. 5. 2008, str. 44,
Prireditveni vodnik.
Delo, 14. 5. 2008, str.3,
Tibetanski menihi v Mariboru
izdelujejo peščeno mandalo.
Večer, 14. 5. 2008, str. 43,
Prireditveni vodnik.
Večer, 15. 5. 2008, str. 43,
Prireditveni vodnik.
Večer, 16. 5. 2008, str. 27,
Prireditveni vodnik.
Večer, 16. 5. 2008, str. 32,
Ljudje in dogodki.
Radio Maribor MM1, 17. 5.
2008, 17.00, Matej Kos, Jutri
svetovni dan muzejev.
Delo, 17. 5. 2008, str. 17, Milan
Vogel, Dogodkov za ves mesec.
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Večer, 17. 5. 2008, str. 12,
Pomlad v znamenju muzejske
dejavnosti.
Večer, 17. 5. 2008, str. 28,
Teden v sliki.
Večer, 17. 5. 2008, str. 34,
Prireditveni vodnik.
Radio Maribor MM1, 18. 5.
2008, 12.00, Mariborski feljton,
Matej Kos, Danes je svetovni dan
muzejev.
Večer, 19. 5. 2008, str. 28,
Prireditveni vodnik.
7 dni, 21. 5. 2008, str. 22, Nina
Ambrož, Mandala.

OGLED MANDALE V MUZEJSKI NOČI
mednarodni dan muzejev

LOKACIJA:

Stalno razstavišče - arheologija

KDAJ:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:


17. 5. 2008 med 19.00 in 24.00



CILJNA SKUPINA:



splošna javnost

ORGANIZATOR:
Društvo popotnikov Vagant,
Pokrajinski muzej Maribor

AVTOR/VODJA
PROJEKTA:
Drago Oman







KRATEK OPIS:

Mednarodni
muzejski
svet
ICOM,
ustanovljen leta 1977 v Parizu, vsako leto
predpiše generalno temo, na katero
muzeji
tisto
leto
usmerjajo
svoja
razmišljanja. Ta razmišljanja se strnejo
18. maja, na mednarodni muzejski dan.
Tokratna tema je poudarjala prispevek
muzejev k oblikovanju boljše družbe.
Pokrajinski muzej Maribor se vsako leto
pridruži praznovanju. Tokrat se je odzval
povabilu društva Vagant in ponudil
gostoljubje trem Gyuto menihom iz
Tibeta, ki so v mariborskem gradu
izdelovali
peščeno
mandalo.
Menihi
nanašajo pesek s posebnim orodjem. Ko
je mandala končana, jo podrejo.

3 x tedenska objava v Prireditvenem
vodniku časopisa Večer
objava na internetni strani
Pokrajinskega muzeja Maribor
www.pmuzej-mb.si
objava na internetni strani
www.napovednik.com
objava na internetni strani
www.maribor-tourism.si
objava na internetni strani
www.pohorje.si
objava na internetni strani
www.maribor-on.net
objava na internetni strani
www.sraka.com
vabilo slovenskim medijem,
muzejem, galerijam, knjižnicam in
društvom po elektronski pošti

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
85

OBJAVE V MEDIJIH:
















Večer, 8. 5. 2008, str. 21, Zora
Stok, Dnevi tibetanske kulture.
Večer, 9. 5. 2008, str. 27,
Prireditveni vodnik.
Radio Maribor MM1, 10. 5. 2008,
17.00, Tatjana Senegačnik, Dnevnik.
Dnevnik, 12. 5. 2008, str. 31.
STA servis, 12. 5. 2008, Pomlad v
znamenju muzejske dejavnosti.
Večer, 13. 5. 2008, str. 44,
Prireditveni vodnik.
Delo, 14. 5. 2008, str.3, Tibetanski
menihi v Mariboru izdelujejo peščeno
mandalo.
Večer, 14. 5. 2008, str. 43,
Prireditveni vodnik.
Večer, 15. 5. 2008, str. 43,
Prireditveni vodnik.
Večer, 16. 5. 2008, str. 27,
Prireditveni vodnik.
Večer, 16. 5. 2008, str. 32, Ljudje
in dogodki.
Radio Maribor MM1, 17. 5. 2008,
17.00, Matej Kos, Jutri svetovni dan
muzejev.
Delo, 17. 5. 2008, str. 17, Milan
Vogel, Dogodkov za ves mesec.
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Večer, 17. 5. 2008, str. 12,
Pomlad v znamenju muzejske
dejavnosti.
Večer, 17. 5. 2008, str. 28,
Teden v sliki.
Večer, 17. 5. 2008, str. 34,
Prireditveni vodnik.
Radio Maribor MM1, 18. 5.
2008, 12.00, Mariborski feljton,
Matej Kos, Danes je svetovni
dan muzejev.
Večer, 19. 5. 2008, str. 28,
Prireditveni vodnik.
7 dni, 21. 5. 2008, str. 22,
Nina Ambrož, Mandala.

ČEBELARSTVO NA SLOVENSKEM
odprtje občasne razstave

LOKACIJA:

Mariborski grad - Galerija Grad

KDAJ:
28. 5. 2008 ob 12.00

TRŽNO KOMUNICIRANJE:




CILJNA SKUPINA:
splošna javnost



ORGANIZATOR:



Pokrajinski muzej Maribor



VODJA
PROJEKTA:



dr. Marjan Toš



KRATEK OPIS:



Slovenska lovska organizacija je leta
2008
praznovala
100-letnico
organiziranega delovanja. Nastala je na
prelomu 19.
in 20. stoletja in je
pomembno
sooblikovala
slovensko
narodno zavest in identiteto slovenstva v
časih, ko so se domoljubi zavzeli za
slovenska lovišča in divjad. Slovensko
lovstvo je
v širšem prostoru doseglo
številne uspehe na področju varstva
narave in gojitve divjadi, saj je z
nekaterimi
premišljenimi
strokovnimi
ukrepi zavarovalo redke in ogrožene
vrste. Lovska organizacija je razvila tudi
kakovostni program izobraževanja in
založništva, izdaja revijo Lovec, posebna
skrb pa je namenjena negovanju lovske
kulture, šeg in običajev. Lovska zveza
Slovenije je vpeta v
mednarodno
sodelovanje, saj je članica Mednarodnega
sveta za lov in ohranitev divjadi (CIC) in
v združenje evropskih nevladnih lovskih
organizacij (FACE).
Slavnostni govornik je bil Franc Tomažič,
predsednik Čebelarske zveze društev
Maribor,
zbirke
in
dejavnost
Čebelarskega muzeja iz Radovljice pa je
predstavila kustodinja Ida Gnilšak.

3 x tedenska objava v
Prireditvenem vodniku časopisa
Večer
objava na internetni strani
Pokrajinskega muzeja Maribor
www.pmuzej-mb.si
objava na internetni strani
www.napovednik.com
objava na internetni strani
www.maribor-tourism.si
objava na internetni strani
www.pohorje.si
objava na internetni strani
www.maribor-on.net
objava na internetni strani
www.sraka.com
vabilo slovenskim medijem,
muzejem, galerijam, knjižnicam in
društvom po elektronski pošti

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
35

OBJAVE V MEDIJIH:
Redni oglasi v častniku Večer (ob torkih,
četrtkih in sobotah) v času trajanja
razstave.








Radio City, 28. 5. 2008, 18.00,
Novice, Aljaž Mejal, Razstava
čebelarstvo na slovenskem.
Radio Maribor MM1, 28. 5. 2008,
8.00, Poročila, V Pokrajinskem
muzeju Maribor razstava o
čebelarstvu.
Radio Maribor MM1, 28. 5. 2008,
12.00, Novice, Razstava v Galeriji
Grad.
Radio City, 28. 5. 2008, 13.00,
Novice, Čebelarstvo na Slovenskem.
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DAN ODPRTIH VRAT KONSERVATORSKO-RESTAVRATORSKE
DELAVNICE
dan odprtih vrat

LOKACIJA:

Konservatorsko-restavratorska delavnica

KDAJ:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:


30. 5. 2008 ob 10.00, 11.00 in 12.00



CILJNA SKUPINA:



splošna javnost

ORGANIZATOR:



Pokrajinski muzej Maribor



AVTOR/VODJA
PROJEKTA:




Irena Porekar Kacafura

KRATEK OPIS:
Dan
odprtih
vrat
konservatorskorestavratorske delavnice je potekal v
okviru predstavitve dela konservatorjevrestavratorjev
ob
Konservatorskorestavratorskih dnevih Nade Sedlar.
Tokratni
konservatorsko-restavratorski
dnevi so bili že osmi po vrsti. Dnevi
predstavitev
bodo
od
letos
naprej
posvečeni Nadi Sedlar, ki je svoje
življenjsko delo posvetila konservatorsko–
restavratorski stroki.

3 x tedenska objava v Prireditvenem
vodniku časopisa Večer
objava na internetni strani
Pokrajinskega muzeja Maribor
www.pmuzej-mb.si
objava na internetni strani
www.napovednik.com
objava na internetni strani
www.maribor-tourism.si
objava na internetni strani
www.pohorje.si
objava na internetni strani
www.maribor-on.net
objava na internetni strani
www.sraka.com

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
2

OBJAVE V MEDIJIH:




Večer, 28. 5. 2008, str. 43,
Prireditveni vodnik.
Dnevnik, 30. 5. 2008, str. 39,
Drugi dogodki.
Večer, 30. 5. 2008, str. 27,
Prireditveni vodnik.
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O ZGODOVINI ČIPK IN TRADICIJI KLEKLJANJA NA
SLOVENSKEM
predavanje

LOKACIJA:

Mariborski grad – Muzejsko razstavišče

KDAJ:
3. 6. 2008 ob 18.00

TRŽNO KOMUNICIRANJE:




CILJNA SKUPINA:
splošna javnost



ORGANIZATOR:



Pokrajinski muzej Maribor



AVTOR/VODJA
PROJEKTA:



dr. Andreja Vrišer, Kornelija Brecl



KRATEK OPIS:



Ob občasni razstavi IZ MUZEJSKIH
DEPOJEV – V ŠOLI SMO SE NAUČILE...
smo izvedli tudi predavanje priznane
umetnice domače in umetnostne obrti iz
Maribora Kornelije Brecl O ZGODOVINI
ČIPK IN TRADICIJI KLEKLJANJA NA
SLOVENSKEM. Že nekaj let se ljubiteljsko
ukvarja s klekljanjem in unikatnim
oblikovanjem sveč.

3 x tedenska objava v
Prireditvenem vodniku časopisa
Večer
objava na internetni strani
Pokrajinskega muzeja Maribor
www.pmuzej-mb.si
objava na internetni strani
www.napovednik.com
objava na internetni strani
www.maribor-tourism.si
objava na internetni strani
www.pohorje.si
objava na internetni strani
www.maribor-on.net
objava na internetni strani
www.sraka.com
vabilo slovenskim medijem,
muzejem, galerijam, knjižnicam in
društvom po elektronski pošti

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
15

OBJAVE V MEDIJIH:
Oglasi v častniku Večer v tednu pred
prireditvijo: torek, četrtek in sobota.



TV Slovenija, 30. 4. 2008, Razstava
čipk in vezenin v Mariboru.
Dnevnik, 3. 6. 2008, str. 34, Drugi
dogodki.
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OŽIVLJENI PREDMETI
Pomen preventivne konservacije za ohranjanje predmetov kulturne dediščine
predstavitev dela konservatorjev – restavratorjev

LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Mariborski grad – Muzejsko razstavišče

KDAJ:



10. 6. 2008 ob 18.00



CILJNA SKUPINA:



Muzejski obiskovalci, splošna javnost

ORGANIZATOR:



Pokrajinski muzej Maribor



AVTOR/VODJA
PROJEKTA:



Irena Porekar Kacafura

KRATEK OPIS:

Tokratno druženje je bilo namenjeno
predstavitvi
dela
konservatorjevrestavratorjev v Pokrajinskem muzeju
Maribor. Kako pravilno skrbimo za naše
predmete,
nam
je
predstavila
predavateljica Irena Porekar Kacafura,
konservatorska-restavratorska
svetovalka. S pravilnim hranjenjem,
čiščenjem, rokovanjem in razstavljanjem
predmetov kulturne dediščine doma ali v
muzeju, lahko veliko pripomoremo, da so
predmeti manjkrat podvrženi postopkom
aktivne konservacije in restavracije.




3 x tedenska objava v Prireditvenem
vodniku časopisa Večer
objava na internetni strani
Pokrajinskega muzeja Maribor
www.pmuzej-mb.si
objava na internetni strani
www.napovednik.com
objava na internetni strani
www.maribor-tourism.si
objava na internetni strani
www.pohorje.si
objava na internetni strani
www.maribor-on.net
objava na internetni strani
www.sraka.com
najava medijem po elektronski pošti

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
16

OBJAVE V MEDIJIH:

Oglasi v častniku Večer v tednu pred
prireditvijo: torek, četrtek in sobota.


RTS, 13. 6. 2008, 18.30, Živa,
Mateja Tomašič, Ohranjanja
predmetov v Pokrajinskem muzeju
Maribor.
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13. LIKOVNA KOLONIJA VRTCA IVANA GLINŠKA MARIBOR
odprtje občasne razstave

LOKACIJA:

Mariborski grad - Pedagoška ustvarjalnica

KDAJ:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:


13. 6. 2008 ob 17.00



CILJNA SKUPINA:



predšolski otroci, starši, kolektivi
mariborskih vrtcev

ORGANIZATOR:



Vrtec Ivana Glinška Maribor



AVTOR/VODJA
PROJEKTA:



Vrtec Ivana Glinška Maribor, Maja Hren




KRATEK OPIS:

V
razstavišču
Pokrajinskega
muzeja
Maribor so bile na ogled skulpture, ki so
pod spretnimi rokami najmlajših nastale
na 13. likovni koloniji vrtca Ivana Glinška.
Otroci mariborskih vrtcev (Vrtec Otona
Župančiča, Vrtec Jadvige Golež, Vrtec
Jožice Flander, Vrtec Beltinci, Vrtec Borisa
Pečeta, OŠ ob parku – CSGM, Vrtec Ivana
Glinška ) so svoja razmišljanja in
doživetja izrazili na temo medkulturnega
dialoga, ki je tudi rdeča nit slovenskega
predsedovanja EU. Na ogled je bilo
postavljenih 13 del, razstava pa je trajala
dva tedna.

najava v Prireditvenem vodniku
časopisa Večer
najava na internetni strani
Pokrajinskega muzeja Maribor
www.pmuzej-mb.si
najava na internetnih straneh
www.maribor-tourism.si in
www.pohorje.si
najava na internetni strani
www.napovednik.com
najava na internetni strani
www.maribor-on.net
objava na internetni strani
www.sraka.com
najava medijem po elektronski pošti
najava poslana slovenskim
muzejem, galerijam, knjižnicam in
društvom po elektronski pošti

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
50

OBJAVE V MEDIJIH:


Večer, 17. 6. 2008, str. 20,
Medkulturni dialog skozi otroške oči.
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GRAJSKO POLETJE 2008

tradicionalne muzejske delavnice za otroke

LOKACIJA:

Mariborski grad - loža

KDAJ:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:


julij – avgust 2008, ob 10.00



CILJNA SKUPINA:



predšolski otroci,
učenci prve triade osnovnih šol

ORGANIZATOR:
Pokrajinski muzej Maribor

AVTOR/VODJA
PROJEKTA:
Drago Oman, Maja Hren

KRATEK OPIS:

Teme vsakoletnih delavnic so vezane na
naše razstave in tako je tudi letos, saj se
vodilna tema – moda in modni dodatki
skozi čas, povezuje z razstavo IZ
MUZEJSKIH DEPOJEV: V šoli smo se
naučile..., katera prikazuje ročna dela, ki
jih
hranimo
v
kostumski
zbirki
Pokrajinskega muzeja Maribor.
Tradicionalna prireditev Grajsko poletje je
potekala že deseto leto. Tudi tokrat so
muzejske otroške delavnice potekale
vsako soboto od desete do enajste ure na
loži Mariborskega gradu. Grajski muc Tigi
je privabljal predšolske otroke in otroke
prve triade OŠ skupaj z njihovimi starši na
letošnje delavnice, kjer so spoznali vse o
modi, nekdaj in danes.
Vsaka
posamezna
delavnica
je
obravnavala posamezno področje mode in
kulture oblačenja v preteklosti in danes.
Tako smo se posebej posvetili modnim
dodatkom. Izdelovali smo: pahljače,
klobuke, torbice, nakit, poslikane šale,
sončna očala, maske in ogledala, ki jih
odstirajo ter postali smo najmlajši modni
oblikovalci.






3 x tedenska objava v Prireditvenem
vodniku časopisa Večer
objava na internetni strani
Pokrajinskega muzeja Maribor
www.pmuzej-mb.si
objava na internetni strani
www.napovednik.com
objava na internetni strani
www.maribor-tourism.si
objava na internetni strani
www.pohorje.si
objava na internetni strani
www.maribor-on.net
objava na internetni strani
www.sraka.com

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
200

OBJAVE V MEDIJIH:

Redni oglasi v častniku Večer v času
trajanja projekta: ob torkih, četrtkih in
sobotah.













Žurnal, 14. 6. 2008, str.14, Eva
Jandl, Pestre počitnice.
Mariborčan, 2. 7. 2008, str. 82,
Polona Požgan Štorman, Počitnice!
Kaj pa zdaj?.
Mariborčan, 2. 7. 2008, str. 104,
Vodič po prireditvah.
Žurnal 24, 4. 7. 2008, str. 5, foto
vest, Vrvež na gradu.
Večer, 5. 7. 2008, str. 35,
Prireditveni vodnik za otroke.
RTS, 22. 7. 2008, 18.00, Jana
Ujčič, Tina Princ, Kronika 1, Grajsko
poletje.
Delo, 2. 8. 2008, str. 15, Deloskop.
Delo, 16. 8. 2008, str. 17, Za
otroke, Deloskop.
Delo, 23. 8. 2008, str. 21,
Deloskop.
Delo, 30. 8. 2008, str. 20,
Deloskop.
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STO LET V KRALJESTVU ZLATOROGA
odprtje občasne razstave

LOKACIJA:

Mariborski grad – Galerija Grad

KDAJ:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:


22. 7. 2008 ob 12.00



CILJNA SKUPINA:



splošna javnost

ORGANIZATOR:



3 x tedenska objava v Prireditvenem
vodniku časopisa Večer
objava na internetni strani
Pokrajinskega muzeja Maribor
www.pmuzej-mb.si
objava na internetni strani
www.napovednik.com
objava na internetni strani
www.maribor-tourism.si
objava na internetni strani
www.pohorje.si
objava na internetni strani
www.maribor-on.net
objava na internetni strani
www.sraka.com

Pokrajinski muzej Maribor



VODJA
PROJEKTA:



KRATEK OPIS:

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:



dr. Marjan Toš

Slovenska lovska organizacija je leta 2008
praznovala
100-letnico organiziranega
delovanja. Nastala je na prelomu 19. in
20. stoletja in je pomembno sooblikovala
slovensko narodno zavest in identiteto
slovenstva v časih, ko so se domoljubi
zavzeli za slovenska lovišča in divjad.
Slovensko lovstvo je v širšem prostoru
doseglo številne uspehe na področju
varstva narave in gojitve divjadi, saj je z
nekaterimi
premišljenimi
strokovnimi
ukrepi zavarovalo redke in ogrožene
vrste. Lovska organizacija je razvila tudi
kakovostni program izobraževanja in
založništva, izdaja revijo Lovec, posebna
skrb pa je namenjena negovanju lovske
kulture, šeg in običajev. Lovska zveza
Slovenije
je
vpeta
v
mednarodno
sodelovanje, saj je članica Mednarodnega
sveta za lov in ohranitev divjadi (CIC) in v
združenje evropskih nevladnih lovskih
organizacij (FACE).

50

OBJAVE V MEDIJIH:

Oglasi v častniku Večer v tednu pred
prireditvijo: torek, četrtek in sobota (glej
tudi razstavo V kraljestvu zlatoroga …).
















Večer, 19. 7. 2008, str. 19, Sto let
v kraljestvu Zlatoroga.
Nedelo, 20. 7. 2008, str. 4,
Kraljestvo Zlatoroga.
Radio Maribor MM1, 22. 7. 2008,
12.00, Sto let v kraljestvu Zlatoroga,
Poročila.
Radio Maribor MM1, 22. 7. 2008,
17.00, Tamara Zupanič Čučnik, V
Galeriji Grad razstava o lovcih in
lovstvu, Dnevnik RA MM1.
Radio Aktual, 22. 7. 2008, 18.00,
V Galeriji Grad razstava Sto let v
kraljestvu Zlatoroga, Maja Skrbiš,
Aktual Info.
Delo, 22. 7. 2008, str. 12, Vizualne
umetnosti, muzeji, Deloskop.
Dnevnik, 22. 7. 2008, str. 31,
Razstave, Scena.
Indirekt, 22. 7. 2008, str. 14,
Razstave, Diagonale.
STA Servis, 22. 7. 2008, Pregled –
Slovenija 22.7.(torek).
Večer, 23. 7. 2008, str. 19, Urška
Kereži, Od kulta trofeje do varstva
narave.
Bonbon, 29. 7. 2008, str. 8, Urška
Kereži, Zlatica Kasal, Cukri,
Bonbončki.
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CORPUS DELICTI
odprtje občasne razstave

LOKACIJA:

Mariborski grad – Galerija Grad

KDAJ:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:


19. 8. 2008 ob 12.00



CILJNA SKUPINA:



splošna javnost

ORGANIZATOR:



3 x tedenska objava v Prireditvenem
vodniku časopisa Večer
objava na internetni strani
Pokrajinskega muzeja Maribor
www.pmuzej-mb.si
objava na internetni strani
www.napovednik.com
objava na internetni strani
www.maribor-tourism.si
objava na internetni strani
www.pohorje.si
objava na internetni strani
www.maribor-on.net
objava na internetni strani
www.sraka.com

Pokrajinski muzej Maribor



VODJA
PROJEKTA:



KRATEK OPIS:

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:



dr. Marjan Toš

Policijski muzej, ki je bil ponovno odprt
decembra leta 2007, hrani v svojih
depojih
izredno
bogato
gradivo
o
dejavnosti nekdanjega Sekretariata za
notranje zadeve in njegove kriminalistične
službe. Slovenija na področju kriminalitete
ni bila nikoli bela lisa, dogajali so se
mnogi, še danes nepojasnjeni umori,
uboji, ropi in druga podobna kazniva
dejanja. Kriminalistična služba in policija
sta vedno skrbno zbirali podatke o
storilcih in njihovih pomagačih, o ozadju
kriminalističnih zgodb in o vsem, kar je
bilo povezano z raznimi odmevnimi
kaznivimi dejanji. Zbrani so bili predmeti,
ki so jih uporabljali storilci za umore in
uboje, za rope in tatvine. Še okrvavljene
sekire, noži, žage, konice, so ostali na
policah muzeja - za raziskovanje in
zgodovino. Obsežno gradivo priča tudi o
premetenem gospodarskem kriminalu, ki
se je v različnih zgodovinskih obdobjih
razlikoval po obsegu in metodah, vselej
pa povzročal občutno gospodarsko škodo
in omogočal neupravičeno bogatenje
storilcev. Mnoge tovrstne zgodbe prav
tako še vedno niso docela pojasnjene,
čeprav so dejstva v glavnem znana.

40

OBJAVE V MEDIJIH:

Oglasi v častniku Večer v tednu pred
prireditvijo: torek, četrtek in sobota (glej
tudi razstavo Corpus delicti …).








Žurnal 24, 14. 8. 2008, str. 5,
Šokantna razstava.
Večer, 18. 8. 2008, str. 28,
Razstave, Prireditveni vodnik.
Radio Ognjišče, Corpus delicti,
Kulturni utrinki.
Radio Aktual, V Galeriji Grad
razstava Corpus delicti, Aktual Info.
Delo, 19. 8. 2008, str. 17,
Deloskop.
Dnevnik, 19. 8. 2008, str. 31,
Napovednik razstav.
Večer, 19. 8. 2008, str. 36,
Razstave, prireditveni vodnik.

36

Priloga k letnemu poročilu 2008

POČITNICE S PRIJATELJI
Minute za umetnost in zgodovino: restavratorstvo
restavratorska izobraževalna delavnica za otroke

LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Pokrajinski muzej Maribor

KDAJ:



21. 8. 2008 ob 11.00



CILJNA SKUPINA:



osnovnošolska mladina

ORGANIZATOR:

v organizaciji Zveze prijateljev
mladine Maribor
izdaja zloženke Počitnice s prijatelji
2008,
objave v aktualnih rubrikah časnika
Večer ter v informativnih oddajah
likalnih radijskih in televizijskih
postaj

Zveza prijateljev mladine Maribor,
Pokrajinski muzej Maribor

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:

AVTOR/VODJA
PROJEKTA:

OBJAVE V MEDIJIH:

Zveza prijateljev mladine Maribor,
Irena Porekar Kacafura

KRATEK OPIS:

Zveza
prijateljev
mladine
Maribor
organizira v času poletnih počitnic, v
mesecu
juliju
in
avgustu,
različne
ustvarjalne delavnice, predavanja in izlete
s skupnim naslovom Počitnice s prijatelji –
Ustvarjam v mestu. Mladi radovedneži, ki
so obiskali naš muzej so si tako ogledali
konservatorsko-restavratorske delavnice
za les in kovino, vodja pa jim je
predstavila tudi posamezne postopke
dela, ki se izvajajo pri restavriranju. Da pa
je bil ogled zanimivejši, so udeleženci
lahko
preizkusili
tudi
svoje
ročne
spretnosti in izvedli peskanje železnega
predmeta s korundom. Spoznali so tudi
nekatere drobne skrivnosti restavratorskih
mojstrov, na primer kako očistiti umazano
leseno skrinjo, da bo les videti svež in
sijoč.

12

Oglasi v častniku Večer v tednu pred
prireditvijo: torek, četrtek in sobota.





Večer, 16. 8. 2008, str. 21,
Žuželke, Jahanje, Koroška.
Večer, 19. 8. 2008, str. 26, Za
otroke, Prireditveni Vodnik.
Večer, 20. 8. 2008, str. 44, Za
otroke, prireditveni vodnik.
Večer, 21. 8. 2008, str. 44, Za
otroke, Prireditveni vodnik.
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MUZEJSKI VEČERI

Protestantizem in njegov pomen za Slovence
tradicionalna andragoška prireditev

LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Mariborski grad – viteška dvorana


KDAJ:
9. 9. 2008 – 12. 9. 2008
ob 18.00



CILJNA SKUPINA:



splošna javnost



ORGANIZATOR:



Pokrajinski muzej Maribor

AVTOR/VODJA
PROJEKTA:
Drago Oman

KRATEK OPIS:
Tradicionalna prireditev je letos že deseto
leto potekala v prostorih Pokrajinskega
muzeja Maribor. V štirih zaporednih
večerih predavanj smo letos v skladu s
Trubarjevo
500–letnico
rojstva
in
Trubarjevim letom za rdečo nit vseh
večerov izbrali protestantizem in njegov
pomen za Slovence.
Predavanja so potekala od torka, 9.
septembra 2008 do petka 12. septembra
2008 v viteški dvorani mariborskega
gradu.
Spored:
v torek, 9. septembra ob 18.00
PROTESTANTIZEM V PREKMURJU – OD
ZAČETKOV DO DANES
predavatelj: mag. Franc Kuzmič
v sredo, 10. septembra ob 18.00
PRIMOŽ TRUBAR V DIALOGU S SVOJIMI
SODOBNIKI
predavateljica: mag. Fanika Krajnc Vrečko
v četrtek, 11. septembra ob 18.00
REFORMACIJSKI
TOKOVI
NA
SLOVENSKEM V 16. STOLETJU
predavatelj: dr. dr. Igor Grdinav
v petek, 12. septembra ob 18.00
POGLED
NA
ŽENSKO
SKOZI
OČI
REFORMATORJEV
predavateljica: mag. Violeta Vladimira
Mesarič




3 x tedenska objava v Prireditvenem
vodniku časopisa Večer
objava na internetni strani
Pokrajinskega muzeja Maribor
www.pmuzej-mb.si
objava na internetni strani
www.napovednik.com
objava na internetni strani
www.maribor-tourism.si
objava na internetni strani
www.pohorje.si
objava na internetni strani
www.maribor-on.net
objava na internetni strani
www.sraka.com

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
120

OBJAVE V MEDIJIH:
Oglasi v častniku Večer v tednu pred
prireditvijo: torek, četrtek in sobota.














Radio Center, 8. 9. 2008, 6.25,
Muzejski večeri v pokrajinskem
muzeju Maribor.
Radio Center, 9. 9. 2008, 7.25,
Pričetek muzejskih večerov.
Radio Maribor MM1, 9. 9. 2008,
8.00, Muzejski večeri, Vesna
Spreitzer.
Radio Maribor MM1, 9. 9. 2008,
17.00, Začenjajo se Muzejski večeri
v Pokrajinskem muzeju Maribor,
Vesna Spreitzer.
RTS, 9. 9. 2008, 18.00, Muzejski
večeri na gradu, Jana Ujčič.
Dnevnik, 9. 9. 2008, str. 31, Drugi
dogodki, napovednik.
Delo, 10. 9. 2008, str. 17, Vizualne
umetnosti, muzeji, Deloskop.
Delo, 11. 9. 2008, str. 15, Vizualne
umetnosti, muzeji, Deloskop.
Dnevnik, 11. 9. 2008, Drugi
dogodki.
Radio Maribor MM1, 12. 9. 2008,
8.00, Pokrajinski muzej je gostil dr.
Igorja Grdino, Vesna Spreitzer.
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Delo, 12. 9. 2008, str. 27,
Vizualne umetnosti, muzeji,
Deloskop.
Dnevnik, 12. 9. 2008, str. 39,
Drugi dogodki.

OŽIVLJENI PREDMETI
Hranjenje in ohranjanje fotografskega gradiva
predstavitev dela konservatorjev – restavratorjev

LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Mariborski muzej - Muzejsko razstavišče

KDAJ:



16. 9. 2008 ob 18.00



CILJNA SKUPINA:



splošna javnost
muzejski obiskovalci

ORGANIZATOR:

Pokrajinski muzej Maribor

AVTOR/VODJA
PROJEKTA:
Irena Porekar Kacafura

KRATEK OPIS:
Fotografije, ki jih hranimo doma, so za
večino od nas dragocen spomin na
preteklost, dogodke, ki so minili in jih
želimo ohraniti zase in za svoje zanamce.
Ob neprimernem hranjenju in rokovanju
žal propada tudi fotografsko gradivo. Kako
ga hraniti in ohranjati, da ne bo prehitro
izgubilo svoje dokumentarne vrednosti,
smo izvedeli na tokratnih predavanjih
Irene Porekar Kacafura, konservatorskorestavratorske svetovalke.






3 x tedenska objava v Prireditvenem
vodniku časopisa Večer
objava na internetni strani
Pokrajinskega muzeja Maribor
www.pmuzej-mb.si
objava na internetni strani
www.napovednik.com
objava na internetni strani
www.maribor-tourism.si
objava na internetni strani
www.pohorje.si
objava na internetni strani
www.maribor-on.net
objava na internetni strani
www.sraka.com

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
45

OBJAVE V MEDIJIH:
Oglasi v častniku Večer v tednu pred
prireditvijo: torek, četrtek in sobota.






Delo, 16. 9. 2008, str. 15, Vizualne
umetnosti, muzeji, Deloskop.
Dnevnik, 16. 9. 2008, str. 35,
Drugi dogodki.
Indirekt, 16. 9. 2008, str. 14,
Drugi dogodki.
Žurnal 24, 16. 9. 2008, str. 28,
Koledar dogodkov.
TV Slovenija, 15. 10. 2008, 7.00,
Ohranimo fotografije, Angela
Premdehar.
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ORA, NAJBOLJŠA TA HIP
odprtje občasne razstave

LOKACIJA:

Mariborski muzej - Galerija Grad

KDAJ:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:


23. 9. 2008 ob 12.00



CILJNA SKUPINA:



muzejski obiskovalci
splošna javnost

ORGANIZATOR:
Pokrajinski muzej Maribor

AVTOR/VODJA
PROJEKTA:
dr. Marjan Toš

KRATEK OPIS:

V nekdanji Jugoslaviji je bil Maribor drugo
največje industrijsko mesto. V njem so se
pisale mnoge gospodarske zgodbe in
takšna je tudi zgodba o nekdanjem
mariborskem Talisu, znameniti Tovarni
alkoholnih izdelkov in sadnih sokov
Maribor. Bila je del našega mesta. Začetki
sodijo v čas mariborskih pivovarjev 18.
stoletja, prvi
resni začetki blagovne
znamke Talis pa segajo v prvo polovico
20. stoletja, oz. od leta 1949 dalje.
Zgodba, ki je trajala desetletja, se je
zaključila 19. junija 1997, ko je bil na
pristojnem sodišču v Mariboru sprejet
sklep o uvedbi stečaja za Štajersko
pivovarno.
Talis je bil zlasti v »zlatih sedemdesetih« z
nekaj manj kot tisoč zaposlenimi delavci
prepoznavna
jugoslovanska
blagovna
znamka. Njegova »ora original« pa hit
generacij, ki so jo pili stari in mladi, v
izvirni obliki ali v raznih kombinacijah. In
še marsikaj iz raznobarvne palete Talisove
proizvodnje. Pričujoča razstava je poskus
drobne
rekonstrukcije
spomina
na
blagovno znamko pijače, za katero smo
rekli: »Samo ena je ora, ora original.«






3 x tedenska objava v Prireditvenem
vodniku časopisa Večer
objava na internetni strani
Pokrajinskega muzeja Maribor
www.pmuzej-mb.si
objava na internetni strani
www.napovednik.com
objava na internetni strani
www.maribor-tourism.si
objava na internetni strani
www.pohorje.si
objava na internetni strani
www.maribor-on.net
objava na internetni strani
www.sraka.com

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
40

OBJAVE V MEDIJIH:

Oglasi v častniku Večer v tednu pred
prireditvijo: torek, četrtek in sobota (glej
tudi razstavo Ora, najboljša ta hip …).






Večer, 21. 5. 2008, str. 19,
Nastaja razstava Ora, najboljša ta
hip.
Delo, 23. 9. 2008, str. 19,
Virtualne umetnosti, muzeji,
Deloskop.
Večer, 24. 9. 2008, str. 20, Ora je
bila zakon, Nina Ambrož.
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Večer, 27. 9. 2008, str. 44, Bila je
nora fora, Nina Ambrož.

MUZEJSKI ABONMA 2008/2009
otroške izobraževalne muzejske delavnice

LOKACIJA:

Mariborski grad – pedagoška ustvarjalnica

KDAJ:
Oktober 2008 – maj 2009
dnevno med 9.00 in 12.00

TRŽNO KOMUNICIRANJE:
Najava medijem poslana oktobra in
novembra 2008

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
1.920

CILJNA SKUPINA:
Predšolski otroci ter učenci 1. triade
osnovne šole

ORGANIZATOR:
Pokrajinski muzej Maribor

AVTOR/VODJA
PROJEKTA:
Maja Hren, Janja Krajnc

KRATEK OPIS:
»MUZEJSKI ABONMA za vrtce 2008/2009«
so
mesečna
srečanja,
vsebinsko
zasnovana na posameznih muzejskih
zbirkah; prezentacija vsake posamezne
zbirke z občasno razstavo izbranih
muzejskih predmetov, ki služi kot osnova
za prvi stik otrok z zgodovinsko dediščino,
umetnostjo in za ustvarjalne delavnice.
V okviru MUZEJSKEGA ABONMAJA, ki
poteka v obliki rednih mesečnih srečanj,
se otroci v celem šolskem letu seznanijo z
vsemi muzejskimi zbirkami. Na njih
raziskujejo, se učijo, ustvarjajo ter
dopolnjujejo in nadgrajujejo v vrtcu
pridobljeno znanje.
Delo poteka v sklopih po nivojih
zahtevnosti glede na starost otrok, odvija
pa v programu srečanj, vsakič na temo
muzejske zbirke, ki je v tistem mesecu
aktualna.
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NOVINARSKA KONFERENCA OB ODPRTJU RAZSTAVE
ZLATA PETDESETA IN MISTER MORGEN
novinarska konferenca

LOKACIJA:

Mariborski grad - viteška dvorana

KDAJ:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:


2. 10. 2008 ob 12.00



CILJNA SKUPINA:



novinarji in dopisniki nacionalnih in
lokalnih medijev ter sponzorji prireditve

ORGANIZATOR:



Pokrajinski muzej Maribor



VODJA
PROJEKTA:




Mirjana Koren, Maja Hren, Janja Krajnc

KRATEK OPIS:
Predstavitev projekta ZLATA PETDESETA
različnim medijskim hišam.

najava v Prireditvenem vodniku
časopisa Večer
najava na internetni strani
Pokrajinskega muzeja Maribor
www.pmuzej-mb.si
najava na internetnih straneh
www.maribor-tourism.si in
www.pohorje.si
najava na internetni strani
www.napovednik.com
najava na internetni strani
www.maribor-on.net
najava medijem po elektronski pošti
najava poslana slovenskim
muzejem, galerijam, knjižnicam in
društvom po elektronski pošti

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
25

OBJAVE V MEDIJIH:







Radio Maribor MM1, 2. 10. 2008,
17.00, Obsežen projekt Zlata
petdeseta v Pokrajinskem muzeju
Maribor, Petra Skok.
STA servis, 2. 10. 2008, V
pokrajinskem muzeju Maribor
predstavili projekt Zlata petdeseta.
Večer, 3. 10. 2008, str. 20, Vrnitev
v zlato obdobje Maribora.
Žurnal 24, 3. 10. 2008, Gostje v
nostalgični kavarni, Katarina Pernat.
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VODEN OGLED GRADIŠČA POŠTELA
za profesorje in študente Institut für Vor- und Frühgeschichtliche Archäologieund
Provinzialrömische Archäologie, Ludwig-Maximilians-Universität München
Arheologija

LOKACIJA:
Pokrajinski muzej Maribor in teren

KDAJ:

2. 10. 2008 ob 10.00

CILJNA SKUPINA:
profesorji in študentje Institut für Vorund Frühgeschichtliche Archäologieund
Provinzialrömische Archäologie, LudwigMaximilians-Universität München

ORGANIZATOR:
Pokrajinski muzej Maribor

VODJA
PROJEKTA:
Vesna Koprivnik

Sledil
je
ogled
turističnega
predstavitvenega vinograda Jakobskega
dola z ovtarskim prestolom in bronastim
reliefom rimskega cesarja Probusa
v
samem centru z razlago. Ker je bil to
zadnji dan ekskurzije v Sloveniji, smo
večer zaključili v prijetnem arheološkem
druženju ob degustaciji in pogostitvi v eni
od znanih Jakobskih kleti. Gostje so odšli
zadovoljni, polni vtisov in z željo po
čimprejšnji
vrnitvi
in
dodatnemu
raziskovanju arheoloških izkopanin na
naših tleh.

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
19

OBJAVE V MEDIJIH:
Ni podatka

KRATEK OPIS:

Ekskurzije so se udeležili prof. dr. Carola
Metzner-Nebelsick, njen asistent Heiner
Schwarzberg, prof. Amei Lang in 16
študentov
arheologije.
Kustodinja
arheološkega oddelka Vesna Koprivnik je
za goste pripravila vodeni ogled starejše
železnodobnega gradišča Poštela. V dobrih
dveh urah so si gostje pogledali in se
sprehodili po glavnem obrambnem nasipu,
poprečnih nasipih in terasah, raziskali
lokacije posameznih najdenih hiš in mesta
starejših izkopavanj, vodnjak, severni,
južni in zahodni vhod, …). Nato so si na
Lepi ravni pod Poštelo ogledali mesto
žarnega grobišče ter gomile južne skupine
gomilnega grobišča. V Jakobskem dolu je
župnik zbrane vodil po cerkvi sv. Jakoba iz
15. stol..
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ZLATA PETDESETA IN MISTER MORGEN
odprtje občasne razstave

LOKACIJA:

Mariborski grad - viteška dvorana, palacij

KDAJ:

TRŽNO KOMUNICIRANJE


7. 10. 2008 ob 18.00



CILJNA SKUPINA:



Izbrani gostje in splošna javnost

ORGANIZATOR:



Pokrajinski muzej Maribor



AVTOR/VODJA
PROJEKTA:



Muzej grada Zagreba:
Vesna Leiner
Maja Šojat – Bikić
Boris Mašić

Pokrajinski muzej Maribor:
Mirjana Koren
Oskar Habjanič
Drago Oman

KRATEK OPIS:

V sklopu projekta ZLATA PETDESETA smo
gostili razstavo Muzeja grada Zagreba
MISTER MORGEN, ki opisuje življenje in
delo svetovno priznanega glasbenika Iva
Robića. Ob TORKOVIH VEČERIH smo v
prijetnem kavarniškem vzdušju ob glasbi
klepetali z eminentnimi gosti iz sveta
glasbe, ob četrtkih pa smo v sodelovanju
s Plesno šolo Pingi v viteški dvorani
zaplesali V RITMU PETDESETIH. Petkovi
obiskovalci so sodelovali v nagradni igri
v sodelovanju z Veteran klubom Maribor,
srečni izžrebanci pa so se popeljali s
starodobnim vozilom po mestu. Tudi za
naše mlade obiskovalce smo izvajali
pester pedagoški program.



3 x tedenska objava v Prireditvenem
vodniku časopisa Večer
objava na internetni strani
Pokrajinskega muzeja Maribor
www.pmuzej-mb.si
objava na internetni strani
www.napovednik.com
objava na internetni strani
www.maribor-tourism.si
objava na internetni strani
www.pohorje.si
objava na internetni strani
www.maribor-on.net
objava na internetni strani
www.sraka.com

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
250

OBJAVE V MEDIJIH:

Oglasi v častniku Večer v tednu pred
prireditvijo: torek, četrtek in sobota (glej
tudi razstavo Zlata petdeseta in Mister
Morgen …).























Večer, 11. 10. 2008, str. 41,
Zgodba o zlatih petdesetih, Oskar
Habjanič.
Lady, 15. 10. 2008, str. 53,
Spomin na zlata petdeseta.
Večer, 15. 10. 2008, str. 21,
Nostalgija skozi današnji pogled.
RTS, 17. 10. 2008, 21.45, Zlata
petdeseta leta, Jana Ujčič.
RTS, 27. 6. 2008, ob 18.00,
Kronika 1, Razstava o Ivu Robiću.
Delo, 6.10. 2008, str. 10, Vračanje
v petdeseta leta, Peter Rak.
Večer, 6. 10. 2008, Kako zlata so
bila petdeseta?, Srečko Niedorfer.
Radio Maribor MM1, 7. 10.2008,
12.00, Razstava Muzej grada
Zagreba Mr. Morgen, Stane Kocutar.
Radio Maribor MM1, 7. 10. 2008,
17.00, Ob 18. uri slovesna otvoritev
razstave Zlata petdeseta v
mariborskem gradu, Stane Kocutar.
Delo, 7. 10. 2008, str. 26, Vizualne
umetnost, muzeji, Deloskop.
POP TV, 8. 10. 2008, 19.00,
Štajerska prestolnica je obudila zlata
petdeseta leta, Jana Ujčič.
Indirekt, 9. 10. 2008, str. 12,
Zlata petdeseta na mariborskem
gradu, Marko Pigac.
Slovenske novice, 9. 10. 2008,
str. 12, Mister Morgen dobil dnevno
sobo.
Žurnal 24, 9. 10. 2008, str. 28,
Petdeseta navdušujejo, Katarina
Pernat.
Svobodna misel, 10. 10. 2008,
str. 22, Zlata petdeseta v Mariboru,
Nada Ravter.
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ZLATA PETDESETA
TORKOVI VEČERI
pogovorni večeri

LOKACIJA:

Mariborski grad - palacij

KDAJ:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:


Vsak torek med 7. 10. 2008 – 10. 1. 2009
ob 19.00



CILJNA SKUPINA:



splošna javnost



ORGANIZATOR:



Pokrajinski muzej Maribor

AVTOR/VODJA
PROJEKTA:
Mirjana Koren, Oskar Habjanič

KRATEK OPIS:
Torkovi večeri so nas skozi pogovor in
glasbo popeljali v čas kulturno družabnih
večerov 50ih let, ki so se v Mariboru
odvijali v prostorih Velike kavarne in
Astorije. Namen torkovih večerov ni bil
zgolj nostalgično obujanje spominov,
ampak odstiranje glasbenih tokov 50ih let.
Te čase smo želeli obiskovalcem približati
in jih soočiti s časom beatlomanije, punka
oziroma rocka, nakazati transformacije
Maribora, ki se je skozi glasbeni prostor
tudi spreminjal. Odziv javnosti je bil velik,
saj Ivo Robić simbolizira čas začetkov
glasbene popevke, ki jo je pod vplivi
glasbenega festivala v San Remu prinesel
na takratni jugoslovanski prostor in s tem
tudi v Maribor, kjer je nastopal v začetku
50ih let. Gostje torkovih večerov so nas v
Pokrajinskem muzeju Maribor vrnili v čas
kavarn in glasbeno plesnih večerov 50ih
let. Torkove večere smo zaradi dinamike
in pestrosti razdelili na tri sklope:
OB
BUJAMO S POMINE, ci kl us predavanj na
temo: GLASB ENE VIBRACIJE ter tematski
večeri : IZZA ODRA.




3 x tedenska objava v Prireditvenem
vodniku časopisa Večer
objava na internetni strani
Pokrajinskega muzeja Maribor
www.pmuzej-mb.si
objava na internetni strani
www.napovednik.com
objava na internetni strani
www.maribor-tourism.si
objava na internetni strani
www.pohorje.si
objava na internetni strani
www.maribor-on.net
objava na internetni strani
www.sraka.com

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
620

OBJAVE V MEDIJIH:
Redni oglasi v častniku Večer (ob torkih,
četrtkih in sobotah) v času trajanja
razstve.




















Delo, 28. 10. 2008, str. 26,
Deloskop.
RTS, 29. 10. 2008, ob 18.45, Jana
Ujčič, Franja Pižmoht, Kronika 1,
Zlata petdeseta.
Žurnal 24, 29. 10. 2008, str. 5,
Katarina Pernat, Večeri iz zlatih
petdesetih.
Žurnal 24, 3. 11. 2008, str. 6,
Nostalgija se nadaljuje.
Mariborski utrip, 30. 10. 2008,
str. 14, Pregled kulturnih dogodkov.
Delo, 4. 11. 2008, str. 26,
Deloskop, Vizualne umetnosti,
muzeji.
Dnevnik, 4. 11. 2008, str.35,
Drugi dogodki, Scena.
RTS, 6. 11. 2008, ob 21.45, Janez
Krušič Sterguljc, Franja Pižmoht,
Zlatih petdeset, Kronika 2.
Žurnal, 10. 11. 2008, str. 6,
Katarina Pernat, Tokrat Novosel in
Nipič.
Dnevnik, 11. 11. 2008, str. 35,
Drugi dogodki, Scena.
RTS, 12. 11. 2008, ob 18.45,
Mojca Hanžič, Franja Pižmoht, Zlata
petdeseta, Kronika 1.
Mariborski utrip, 14. 11. 2008,
str. 12, Pregled kulturnih dogodkov.
Dnevnik, 18. 11. 2008, str. 35,
Drugi dogodki, Scena.
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Žurnal, 18. 11. 2008, str. 4,
Katarina Pernat, Tokrat Derenda.
RTS, 19. 11. 2008, ob 18.45, Ana
H. Bučar, Franja Pižmoht, Zlata
petdeseta, Kronika 1.
Žurnal, 20. 11. 2008, str. 28,
Katarina Pernat, Nuša z zamaški v
ušesih.
Bonbon, 25. 11. 2008, str. 56,
Zvezdana Bercko, Torkovi večeri
Izza odra.
Delo, 25. 11. 2008, str. 26,
Deloskop.
Dnevnik, 25. 11. 2008, str. 35,
Drugi dogodki, Scena.
Mariborčan, 2. 12. 2008, str. 11,
Zlati časi – nekoč.

ZLATA PETDESETA
V »RITMU PETDESETIH«
plesni četrtki

LOKACIJA:

Mariborski grad - viteška dvorana

KDAJ:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:


vsak četrtek med 7. 10. 2008 in 10. 1.
2009 od 19.00 do 21.00



CILJNA SKUPINA:



splošna javnost



ORGANIZATOR:



Pokrajinski muzej Maribor

AVTOR/VODJA
PROJEKTA:
Maja Hren

KRATEK OPIS:
S četrtkovi mi pl esni mi večeri smo želeli
ponovno obuditi družabno življenje v
Mariboru. V ta namen smo odprli viteško
dvorano mariborskega gradu urbani plesni
družabnosti. Vabljeni so bili vsi; mlajše
generacije, med katerimi je ples zmeraj
bolj popularen, prav tako smo želeli
vzpodbuditi starejše generacije, da se
vrnejo v čas svoje mladosti. Dobrodošli so
bili tako začetniki kot tisti bolj izkušeni
plesalci. Skupaj smo se vrteli v ritmih
petdesetih.




3 x tedenska objava v Prireditvenem
vodniku časopisa Večer
objava na internetni strani
Pokrajinskega muzeja Maribor
www.pmuzej-mb.si
objava na internetni strani
www.napovednik.com
objava na internetni strani
www.maribor-tourism.si
objava na internetni strani
www.pohorje.si
objava na internetni strani
www.maribor-on.net
objava na internetni strani
www.sraka.com

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
194

OBJAVE V MEDIJIH:
Redni oglasi v častniku Večer (ob torkih,
četrtkih in sobotah) v času trajanja
razstave.



RTS, 21. 10. 2008, ob 21.45, Stipe
Jerič, Kronika 2, Zlata petdeseta.
RTS, 11. 11. 2008, ob 17.05,
Natalija Bratkovič, Mateja Tomašič,
Zlata petdeseta, Živa.
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ZLATA PETDESETA
»VOŽNJA V ZLATA PETDESETA «
nagradna igra

LOKACIJA:

Pokrajinski muzej Maribor

KDAJ:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:


vsako soboto med 7. 10. 2008 in 2. 11.
2009



CILJNA SKUPINA:



splošna javnost



ORGANIZATOR:



Pokrajinski muzej Maribor,
Veteran klub Maribor

AVTOR/VODJA
PROJEKTA:
Janja Krajnc

KRATEK OPIS:
Petkovi obiskovalci razstave so lahko
sodelovali
v
nagradni
igri.
V
sodelovanju z Veteran klubom Maribor so
se
srečni
izžrebanci
popeljali
s
starodobnim vozilom na krožno vožnjo po
mestu.




3 x tedenska objava v Prireditvenem
vodniku časopisa Večer
objava na internetni strani
Pokrajinskega muzeja Maribor
www.pmuzej-mb.si
objava na internetni strani
www.napovednik.com
objava na internetni strani
www.maribor-tourism.si
objava na internetni strani
www.pohorje.si
objava na internetni strani
www.maribor-on.net
objava na internetni strani
www.sraka.com

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
15

OBJAVE V MEDIJIH:
Redni oglasi v častniku Večer (ob torkih,
četrtkih in sobotah) v času trajanja
razstave.
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ZNANSTVENO POSVETOVANJE
O NOVIH ARHEOLOŠKIH RAZISKOVANJIH V SLAVONIJI IN
BARANJI
restavriranje Venere z Erotoma

LOKACIJA:

Arheološki muzej Osijek Hrvaška

KDAJ:
13. 10. 2008 - 17. 10. 2008

TRŽNO KOMUNICIRANJE:



vabila članom Hrvaškega
arheološkega društva
vabila Slovenskemu arheološkemu
društvu, Madžarskemu
arheološkemu društvu
najava v Obavijestih, številka 1, leto
XXXX/2008, ki jih izdaja HAD

CILJNA SKUPINA:



ORGANIZATOR:

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:

Strokovna javnost

Hrvaško arheološko društvo,
Arheološki muzej Osijek

60

AVTOR/VODJA
PROJEKTA:

Irena Porekar Kacafura, Slavica Filipović,
Rok Hafner

KRATEK OPIS:

Hrvaško arheološko društvo je med 14. in
17.
novembrom
2008
v
Osijeku
organiziralo znanstveno posvetovanje o
novih arheoloških raziskovanjih v Slavoniji
in Baranji. Posvetovanje je potekalo v treh
sklopih:
prazgodovinske,
antične
in
srednjeveške tematike.
V Pokrajinskem muzeju Maribor smo za
Muzej Slavonije Osijek restavrirali pet
antičnih marmornih spomenikov. Irena
Porekar
Kacafura
je
na
posvetu
predstavila
zahtevne
restavratorske
posege,
ki
so
bili
opravljeni
na
marmornem kipcu sedeče gole Venere z
erotoma, ki je bila najdena ob zaščitnih
arheoloških
izkopavanjih
v
Osijeku.
Statueta je bila v restavriranje predana v
več fragmentih. Na njih so bili opravljeni
različni postopki čiščenja, stabilizacije,
lepljenja, dopolnjevanja, toniranja. Zaradi
možnosti,
da
so
na
posameznih
fragmentih
ostanki
barve,
je
bila
opravljena tudi PIXE analiza na Inštitutu
Jožefa
Štefana
v
Ljubljani.
Zaradi
nepopolno ohranjenih delov statuete ter
zaradi rekonstrukcije celote je bila Venera
z erotoma 3D skenirana ter s 3D
virtualnim modeliranjem dodelana. Ta
tehnika je omogočila tudi namestitev
enega od erotov h kipcu, saj ni imel več
originalnega ležišča.
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MALI SIMPOZIJ

tradicionalna pedagoška prireditev

LOKACIJA:

Mariborski grad - viteška dvorana

KDAJ:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:


21. 10. 2008 ob 12.00



CILJNA SKUPINA:



učenci in učenke osnovnih šol
učitelji in mentorji
splošna javnost

ORGANIZATOR:




Pokrajinski muzej Maribor



AVTOR/VODJA
PROJEKTA:



Marjetka Bedrač

KRATEK OPIS:
Mali simpozij Mali simpozij je tradicionalna
pedagoška
prireditev
Pokrajinskega
muzeja Maribor, ki jo prirejamo v
sodelovanju z učenci druge in tretje triade
mariborskih in okoliških osnovnih šol.
Uspešnost zastavljenega projekta nam iz
leta v leto potrjuje naraščajoče število
sodelujočih šol oziroma učencev in
mentorjev. Sodelujejo: OŠ BENEDIKT, OŠ
BORCEV ZA SEVERNO MEJO MARIBOR, OŠ
DRAGA KOBALA MARIBOR, OŠ FRANCA
ROZMANA – STANETA MARIBOR, OŠ
FRANCETA PREŠERNA MARIBOR, OŠ
KUNGOTA,
OŠ
MALEČNIK,
OŠ
PREŽIHOVEGA VORANCA MARIBOR, OŠ
STARŠE, OŠ VOLIČINA. Z likovnimi gradivi
pa pri projektu sodelujejo tudi učenci OŠ
Maksa Durjave Maribor in OŠ Fram. Mali
simpozij 2008 se tematsko navezuje na
razvoj oblačilne kulture skozi stoletja.

3 x tedenska objava v Prireditvenem
vodniku časopisa Večer
objava na internetni strani
Pokrajinskega muzeja Maribor
www.pmuzej-mb.si
objava na internetni strani
www.napovednik.com
objava na internetni strani
www.maribor-tourism.si
objava na internetni strani
www.pohorje.si
objava na internetni strani
www.maribor-on.net
objava na internetni strani
www.sraka.com

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
130

OBJAVE V MEDIJIH:









Žurnal 24, 16. 10. 2008, str. 5,
Oblačila skozi stoletja.
TV Maribor, 21. 10. 2008, ob
18.00, Dnevnik, Karmen Podlesnik
Marčič, 6. mali simpozij.
Radio Slovenske gorice, 20. 10.
2008, ob 18.00, večerna poročila,
Mali simpozij 2008.
Dnevnik, 21. 10. 2008, str. 35,
Otroški kot, napovednik dogodkov.
Večer, 21. 10. 2008, Prireditveni
vodnik.
Večer, 22. 10. 2008, str. 21,
Osnovnošolci prikazali oblačenje
skozi stoletja.
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OŽIVLJENI PREDMETI 3
Nakit in modni dodatki – ohranjanje dekorativnega videza
predstavitev dela konservatorjev – restavratorjev

LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Goriški muzej Nova Gorica, grad
Kromberk



KDAJ:
11. 11. 2008




CILJNA SKUPINA:
strokovna in laična zainteresirana javnost

ORGANIZATOR:

Goriški muzej Nova Gorica

AVTOR/VODJA
PROJEKTA:

tiskana vabila za obiskovalce
Goriškega muzeja
objave na internetni strani Goriškega
muzeja
objava na spletne portalu
napovednik.com

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
30

OBJAVE V MEDIJIH:
Oglasi v častniku Večer v tednu pred
prireditvijo: torek, četrtek in sobota.

Irena Porekar Kacafura

KRATEK OPIS:
V Pokrajinskem muzeju Maribor že vrsto
let pripravljamo izobraževalna predavanja
s
področja
konservatorstvarestavratorstva s skupnim naslovom
Oživljeni predmeti, na katerih slušatelje
seznanimo s posameznimi predmeti, ki se
nahajajo v muzejskih zbirkah, z materiali
iz katerih so ti predmeti sestavljeni,
konservatorskimi
in
restavratorskimi
metodami in postopki dela, pravilnim
rokovanjem
s
predmeti,
zaščito,
razstavljanem. Obiskovalci na predavanja
prinesejo tudi predmete iz domačih zbirk,
ki jih predavateljica pregleda in svetuje,
kako z njimi postopati, jih konserviratirestavrirati samostojno doma, ali se raje
obrniti na strokovnjaka. Prav tako so ob
predavanjih pripravljeni preprosti pisni
nasveti in posamezni postopki dela, ki jih
lahko obiskovalci opravijo samostojno.
Ker so predavanja zanimiva za širši krog
obiskovalcev, so se tudi v Goriškem
muzeju odločili, da eno izmed predavanj,
ki je že bilo predstavljeno v Pokrajinskem
muzeju Maribor, ponudijo zainteresiranim
v njihovem okolju.
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OSVETLJENA DEDIŠČINA:
MARIBORSKI GRAD
predstavitev knjige

LOKACIJA:

Mariborski grad - Galerija Grad

KDAJ:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:


24. 11. 2008 ob 18.00



CILJNA SKUPINA:



splošna javnost

ORGANIZATOR:



Pokrajinski muzej Maribor



VODJA
PROJEKTA:



Mirjana Koren, Drago Oman, dr. Andrej
Hozjan, Maja Hren

KRATEK OPIS:
Tretja monografska publikacija v zbirki
OSVETLJENA DEDIŠČINA Pokrajinskega
muzeja
Maribor
obravnava
usodo
mestnega gradu kot naslednika svojih
prednikov: mejnega gradu na Piramidi in
dveh upravnih dvorov v mestu, ki se je že
v 13. stoletju razvilo v pomembno
gospodarsko
in
tudi
obrambno
postojanko. Iz prednika sedanjega gradu,
upravnega dvora in bližnje mestne bastije,
se je pozneje razvil rezidenčni grad, ki ga
v okrnjeni obliki kot mestnega poznamo
še danes. Grajsko jedro je skozi čas
doživljalo mnoge prezidave, predvsem v
17. in 18. stoletju. Leta 1933 je grad
odkupilo mesto, od leta 1938 dalje pa v
njem deluje Pokrajinski muzej Maribor.
Zadnja štiri leta v njem potekajo obsežna
obnovitvena dela. Kljub postopnemu
razkroju grajske arhitekture od 19.
stoletja
dalje,je
le-ta
še
zmeraj
pomemben
kulturnozgodovinski
spomenik.
Avtor Jože Curk je v knjigi, ki je bila
predstavljana, strnil svoja dolgoletna
raziskovanja mestnega gradu in jim dodal
najnovejša spoznanja.



3 x tedenska objava v Prireditvenem
vodniku časopisa Večer
objava na internetni strani
Pokrajinskega muzeja Maribor
www.pmuzej-mb.si
objava na internetni strani
www.napovednik.com
objava na internetni strani
www.maribor-tourism.si
objava na internetni strani
www.pohorje.si
objava na internetni strani
www.maribor-on.net
objava na internetni strani
www.sraka.com

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
60

OBJAVE V MEDIJIH:
Redni oglasi v častniku Večer (ob torkih,
četrtkih in sobotah).









Delo, 24. 11. 2008, str. 11,
Deloskop.
Dnevnik, 24. 11. 2008, str. 26,
Drugi dogodki, Scena.
Radio Maribor MM1, ob 17.00, Teo
Bostič, V Galeriji Grad v Mariboru
predstava knjige Mariborski grad,
Dnevnik RA MM1.
TV Maribor, 25. 11. 2008, ob
18.00, Boštjan Rous, Knjiga
Mariborski grad, Dnevnik.
RTS, 25. 11. 2008, ob 18.00,
Franja Pižmoht, Mariborski grad,
Kronika 1.
Mariborski utrip, 28. 11. 2008,
str. 2, Nataša Kuhar, Pregled
dogodkov štirinajstih dni.
RTS, 6. 1. 2009, ob 18:30,
Kulturna zakladnica, Alenka Šurlan,
Franja Pižmoht, Maribor je znova
obogatil svojo zbirko, Osvetljena
dediščina.
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TA VESELI DAN KULTURE
dan odprtih vrat

LOKACIJA:

Pokrajinski muzej Maribor

KDAJ:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:


3. 12. 2008 od 9.00 do 16.00



CILJNA SKUPINA:



splošna javnost

ORGANIZATOR:



3 x tedenska objava v Prireditvenem
vodniku časopisa Večer
objava na internetni strani
Pokrajinskega muzeja Maribor
www.pmuzej-mb.si
objava na internetni strani
www.napovednik.com
objava na internetni strani
www.maribor-tourism.si
objava na internetni strani
www.pohorje.si
objava na internetni strani
www.maribor-on.net
objava na internetni strani
www.sraka.com

Pokrajinski muzej Maribor



AVTOR/VODJA
PROJEKTA:



KRATEK OPIS:

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:



Drago Oman

V okviru dneva odprtih vrat slovenske
kulture
smo
našim
obiskovalcem
omogočili brezplačen ogled stalne in
občasnih muzejskih razstav.

101

OBJAVE V MEDIJIH:

Oglasi v častniku Večer v tednu pred
prireditvijo: torek, četrtek in sobota.



Žurnal 24, 2. 12. 2008, str. 6,
Katarina Pernat, Vsi v kulturne
hrame.
Radio MM1, 3. 12. 2008, ob 8.00,
Vesna Spreitzer, Dan odprtih vrat
kulture.
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MAŠA V LORETANSKI KAPELI MARIBORSKEGA GRADU

LOKACIJA:

Mariborski grad - Loretanska kapela

KDAJ:
10. 12. 2008 ob 17.00

CILJNA SKUPINA:
splošna javnost

ORGANIZATOR:
Stolna župnija, Pokrajinski muzej Maribor

TRŽNO KOMUNICIRANJE:


vabila medijem in muzejskim
obiskovalcem po elektronski pošti

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
35

OBJAVE V MEDIJIH:

Oglasi v častniku Večer v tednu pred
prireditvijo: torek, četrtek in sobota.

VODJA
PROJEKTA:
Mirjana koren

KRATEK OPIS:

V duhu utrjevanja katolicizma v obdobju
protireformacije je lastnik mariborskega
gradu Jurij Jernej Khisl leta 1655 v grajski
kompleks postavil loretansko kapelo. V
naslednjih letih je bila opremljena in 10.
avgusta 1661 posvečena. Notranjščina
kapele
kaže
običajne
značilnosti
loretanskih kapel: temačen, banjasto
obokan in neometan prostor s freskami, ki
prikazujejo prizore iz Marijinega življenja
in svetniških legend, z mrežo pregrajen
prezbiterij in stensko nišo s kipom Črne
Marije z otrokom. Zanimiva sta visoka
svečnika z grbovnimi kartušami iz sredine
17. stoletja. Po letu 1727 vzidan oratorij
je bil namenjen grajski družini, medtem
ko so kapelo, v kateri so smeli opravljati
maše, lahko obiskovali tudi meščani, ki so
vanjo prinašali votivne podobe kot darilne
atribute svojih prošenj.
10. decembra 1294 je nastala božja pot v
Loreto v Italiji, kjer stoji sveta nazareška
hišica, v kateri naj bi živela Sveta
Družina. Zato se tega dne kristjani
spominjajo Matere Božje v Loretu.
Nazareška hišica naj bi bila po izročilu
prenesena najprej na Trsat, potem pa
prek Jadranskega morja v Loreto. Tja so
romali številni romarji iz vse Evrope, tudi
iz Slovenije. Trajen spomin na Loreto so
tudi Marijine litanije, imenovane tudi
lavretanske litanije.
V mariborski Loretanski kapeli je v ta
spomin stolni župnik dr. Stanko Lipovšek
ob 17. uri daroval mašo.
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LANNOY 1808 – 2008
spominski koncert

LOKACIJA:

Mariborski grad - viteška dvorana

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
250

KDAJ:
15. 12. 2008 ob 19.00

CILJNA SKUPINA:
povabljeni gostje

ORGANIZATOR:
Pokrajinski muzej Maribor

AVTOR/VODJA
PROJEKTA:

Kulturno društvo nemško govorečih žena
Mostovi, Maja Hren

KRATEK OPIS:

Kulturno društvo nemško govorečih žena
"Mostovi",
Zveza
kulturnih
društev
Maribor ter Pokrajinski muzej Maribor so
priredili koncert v spomin Eduarda von
Lannoya. Leta 1808 se je naselil v gradu
Viltuš, ki je skupaj z Mariborom tudi po
njegovi zaslugi postal eno od kulturnih
središč
cesarstva.
Lannoy
je
bil
matematik, skladatelj, družboslovec in
muzikolog, ki je odločilno posegel v
glasbeno dogajanje Avstrije in je največja
glasbena osebnost v zgodovini našega
mesta. Kot Mariborčana v evropski
glasbeni zgodovini ga je v uvodu
spominske
prireditve
predstavil
dr.
Wolfgang Suppan.
V prvem delu koncerta so Lannoyeve
skladbe
izvajali
sopranistka
Nataša
Trobentar ob klavirski spremljavi prof.
Karlheinza Donauerja ter Trio Glasbene
šole A. M. Slomšek – Adriana Magdovski,
Gorazd Strlič in Danijel Šegula. V drugem
delu koncerta pa je prof. Tatjana
Ognjanovič
obnovila
del
programa
znamenitega koncerta Franza Liszta, ki ga
je Lannoy organiziral leta 1846 v isti
dvorani mariborskega gradu in je bil
verjetno
prvi
mariborski
glasbeni
dogodek, o katerem je poročalo evropsko
časopisje.
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150 LET MESTNE HRANILNICE
prireditev Nove KBM

LOKACIJA:

Mariborski grad - viteška dvorana

KDAJ:
17. 12. 2008 od 13.00 do 15.00

CILJNA SKUPINA:
strokovna javnost

ORGANIZATOR:
Nova kreditna banka Maribor, Pokrajinski
muzej Maribor

VODJA
PROJEKTA:
Nova kreditna banka Maribor

KRATEK OPIS:

Nova KBM je v mariborskem gradu z gosti
svečano obeležila enega pomembnejših
dogodkov
v
zgodovini
te
finančne
institucije
in
mesta
Maribor.
17.
decembra, pred 150 leti, je na pobudo
takratnega župana Otmarja Reiserja
občinski svet na seji soglasno sprejel
sklep o ustanovitvi Mestne hranilnice v
Mariboru, predhodnice Nove KBM. Ob
visokem jubileju je predsednik uprave
Nove KBM Matjaž Kovačič predal faksimile
listine s sklepom iz leta 1858 podžupanu
Mestne občine Maribor Andreju Verliču, ob
tem pa povedal: "Nova KBM je ena od
finančnih ustanov z najdaljšo tradicijo v
slovenskem bančništvu. Že od samega
začetka delovanja posveča posebno skrb
razvoju gospodarstva in podjetništva ter
okolja, v katerem deluje. Naše poslovanje
je vedno temeljilo na varnosti in stabilni
rasti ter donosnosti, zato kljub zaostrenim
razmeram na finančnih trgih danes
Skupina Nove KBM posluje uspešno in
komitentom zagotavlja kakovostne ter
zanesljive
finančne
rešitve."

Novoustanovljena hranilnica je pričela z
delovanjem 4. januarja 1862. Namen
takrat ustanovljene hranilnice je bil, da
spodbudi in olajša varčevanje srednjega in
nižjih slojev v Mariboru in jim pod
ugodnimi pogoji zagotovi sredstva za
delovanje in razširjanje svojih poslovnih
dejavnosti. S svojim delovanjem je dala
zagon razvoju mariborskega gospodarstva
in bančništva. Kot edini denarni zavod v
mestu je s svojo kreditno politiko in tudi z
donacijami
ter
sponzorstvi
znatno
pospeševala splošni razvoj mesta. Tako je
bilo vse do marca 1961, ko je bil sprejet
zakon o bankah, ki ni več dopuščal, da bi
obstajale
in
delovale
samostojne
hranilnice. Takrat jo je nasledila današnja
Nova KBM, ki nadaljuje njeno poslanstvo
po vsej Sloveniji in tudi izven njenih meja,
kot skupina, ki svojim več kot 400.000
strankam nudi celovite sodobne finančne
storitve.
Nova KBM, kot naslednica hranilnice, se
vseskozi zaveda tudi pomembnosti svoje
družbene vloge, ki jo zaseda kot druga
največja banka in finančna skupina v
državi. Na današnjem dogodku so Zvezi
prijateljev mladine podelili ček za 5.000
evrov, ki so jih zbrali v oktobrski
vseslovenski dobrodelni akciji izrezovanja
buč Dober dan za dobro delo.

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
100

Po tem, ko je Maribor v 18. stoletju postal
središče okrožja, je 1846. leta dobil
železnico in s tem se je pričel razcvet
mesta. V okolju so se pojavljale
priložnosti, za katere je bil potreben
kapital; stanje v družbi je klicalo po
ustanovi, ki bo gonilo napredka na tem
območju.
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