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Statistika 
 

ORGANIZIRANE PRIREDITVE, ODZIVI MEDIJEV IN OBISKOVALCEV, 
TRŽNO KOMUNICIRANJE 

 

 
 

Prireditve 
 

1. Število razstav 15 
2. Število muzejskih prireditev 32 

3. Število ponovitev muzejskih prireditev (brez vodstev) 246 
  

Skupaj: 
 

292 
 

 

Objave  
 

1. Število objavljenih člankov v tiskanih medijih 527 

2. Število radijskih objav 94 
3. Število TV objav 116 

  
Skupaj: 

 
737 

 
 

Izdajateljska dejavnost 
 

  število naklada 
1. Katalog, monografija 2 1500 
2. Plakat 2 40 

3.  Zloženka 3               1550 
4. Informacijski bilten 5 1500 

  
Skupaj: 

 
12 

           
              4590 

 
 

Obiskovalci 
 

1. Stalne razstave 7254 
2. Občasne razstave 5130 
3. Muzejske prireditve  6800 

  
Skupaj:  

 
19184 
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Razstave 
 
 

 
 

6 ZAČETKI 
stalna razstava 

7 MED BLIŠČEM IN BEDO SREDNJEGA VEKA 
stalna razstava 

8 
 

IZ MUZEJSKIH DEPOJEV 5 
V šoli smo se naučile ... 
občasna razstava 

9 PISANKE IN ROČNA DELA 
občasna razstava 

10 PUŠČA NEKOČ IN DANES (V SLIKI IN BESEDI) 
občasna razstava 

11 
 

VELIKE STVARITVE MALIH MOJSTROV 2009 
Fotografije 
občasna razstava 

12 FORUM CONSERVATION 2009 
mednarodna občasna razstava 

13 PEČAT PRETEKLOSTI ZA PRIHODNOST 
občasna razstava 

14 
 

IZ MUZEJSKIH DEPOJEV 6 
Aktualna arheološka odkritja 
občasna razstava 

15 
 

DNEVI NADE SEDLAR:  
Pomladno srečanje konservatorjev - 
restavratorjev Slovenije 
medinstitucionalna občasna razstava 

16 
 

SPOMINSKE KNJIGE 
občasna razstava 

17 POTOVANJE S STILOM 
občasna razstava 

18 VRNITEV VELIČASTNIH 
občasna razstava 

19 
 

PRETEKLOST SEDANJOSTI – SEDANJOST 
PRIHODNOSTI 
Ob 50–letnici konservatorsko-restavratorske 
dejavnosti  
v Pokrajinskem muzeju Maribor 
občasna razstava 

20 
 

NISMO POSLEDNJI 
Ob 100–letnici rojstva slikarja in grafika Zorana 
Mušiča 
občasna razstava 
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ZAČETKI 
stalna razstava 

 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad 
 

KDAJ:  
od 20. 10. 2006 dalje 
 

CILJNA SKUPINA:  
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 rekonstrukcijo dela muzej-
ske razstave, kakršna je bila pred sto leti. 
Druga kaže začetke muzejstva v Mariboru 
in jih kronološko umešča v globalni, 
regionalni in lokalni razvoj muzejstva. 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 
srednje-veškem 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. 
 
 
 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 
§ 3 x tedenska objava v Prireditvenem 

vodniku častnika 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-pohorje.si 

§ objava na internetni strani 
www.maribor-on.net 

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
7254 
 

OBJAVE V MEDIJIH: 
Redni oglasi v častniku Večer: ob torkih, 
četrtkih in sobotah vse leto (glej tudi 
Priloge k letnim poročilom 2006, 2007 in 
2008). 
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MED BLIŠČEM IN BEDO SREDNJEGA VEKA 
stalna razstava 

 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad   
 

KDAJ:  
od 13. 3. 2009 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 niza 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. Imperativ pri snovanju 
in postavljanju razstave je bilo vseskozi 
zavedanje, da mora razstava zadovoljiti 
široko paleto muzejskih obiskovalcev, zato 
ob muzealijah srečamo tudi rekonstrukcijo 
ambienta dimnice, gostilne, zvočne kulise, 
simulacijo širjenja požara v Mariboru, 
možnost, da se obiskovalci preoblečejo v 
viteški oklep … Razstavna besedila so 
omejena na optimalni obseg, vsa pa so v 
slovenskem in angleškem jeziku, v tiskani 
verziji pa ob omenjenih še v nemškem 
jeziku. Razstava je postavljena v pritličju 
grajske bastije (nekdanji mestni obrambni 
stolp iz sredine 16. stoletja), kar je 
vredno poudarka, saj prostor od 
umestitve muzeja v grad od leta 1938 ni 
bil na ogled obiskovalcem.  
V okviru promocije stalne razstave je bila 
posneta dokumentarna oddaja Med 
bliščem in bedo srednjega veka. Oddajo je 
posnela televizija RTS. 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 
§ 3 x tedenska objava v Prireditvenem 

vodniku častnika 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-pohorje.si 

§ objava na internetni strani 
www.maribor-on.net 

§ vabilo poslano obiskovalcem in 
medijem ob otvoritvi po redni in 
elektronski pošti 

§ vabilo poslano izbrani javnosti in 
medijem ob slavnostni otvoritvi po 
redni in elektronski pošti 

§ dokumentarna televizijska oddaja 
§ 6 do 10 x dnevna najava televizijske 

oddaje v tednu pred prvo objavo 
 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
7254 
 

OBJAVE V MEDIJIH: 
Redni oglasi v častniku Večer: ob torkih, 
četrtkih in sobotah vse leto (glej tudi 
novinarsko konferenco, otvoritev in 
slavnostno otvoritev razstave Med bliščem 
in bedo srednjega veka …). 
 
§ RTS, 11. 2. (21.00), 12. 2. (14.00), 

(19.00), 13. 2. (10.30), 14. 2. 
(19.30) in 15. 2. 2009 (15.45), Med 
bliščem in bedo srednjega veka, 
dokumentarna oddaja 

§ Družina, 24. 5. 2009, str. 4, 
Priloga Družina, V pokrajinskem 
muzeju Maribor ... 

§ Mariborčan, 1. 4. 2009, str. 104, 
Vodič po prireditvah 
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IZ MUZEJSKIH DEPOJEV 5 
V šoli smo se naučile... 

občasna razstava 
 
 

 
LOKACIJA:  
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: 
V Muzejskem razstavišču je bila od 
15. aprila 2008 pa vse do 15. aprila 2009 
na ogled razstava, ki je prikazala ročna 
dela, hranjena v kostumski zbirki 
Pokrajinskega muzeja Maribor. Gre za 
vrsto drobnih in javnosti povsem neznanih 
del, saj jih doslej še nismo posebej 
razstavljali. Za drobnostjo in skorajda 
filigranskostjo številnih vezenih, 
kvačkanih, vozlanih, pletenih in čipkastih 
ročnih del pa se – kakor pri vseh 
muzejskih predmetih – skrivajo neštete 
pripovedi, povezane s preteklostjo – s 
spomini na mnoge generacije mladih 
deklet in žena in z njihovimi na videz 
nepomembnimi življenjskimi zgodbami. 
Na razstavo smo vključili številne drobne 
predmete, rokavice, nogavice, ovratnike, 
modne torbice, skratka vse, kar je 
pripomoglo k popolnosti ženskega 
modnega lika. 
Kakor pri vseh razstavah oblačilne 
kulture, smo tudi tokrat razstavljali z željo 
in namenom obiskovalce nagovarjati k 
skrbnemu varovanju naše oblačilne 
dediščine. 

 
 
 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 
§ 3 x tedenska objava v Prireditvenem 

vodniku častnika Večer v času 
trajanja razstave 

§ 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-pohorje.si 

§ objava na internetni strani 
www.maribor-on.net 

§ vabilo poslano obiskovalcem in 
medijem ob otvoritvi po redni in 
elektronski pošti 

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
543 
 

OBJAVE V MEDIJIH: 
Redni oglasi v častniku Večer: ob torkih, 
četrtkih in sobotah v času trajanja 
razstave (glej tudi Prilogo k letnemu 
poročilu 2008). 
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PISANKE IN ROČNA DELA 
občasna razstava 

 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad – Muzejsko razstavišče  
 

KDAJ:  
7. 4.–14. 4. 2009 
 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 
 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor 
 

AVTOR RAZSTAVE:  
Beba Šafarič 
 

VODJA PROJEKTA:  
Maja Hren Brvar  
 

KRATEK OPIS: 
Razstavljene vezenine, cvetje iz krep 
papirja in pisanke so delo Bebe Šafarič. 
Razstavljena dela so navdahnili cvetlični 
motivi in narodna ornamentika iz območja 
Štajerske.   

 
 
 
 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 
§ 3 x tedenska objava v Prireditvenem 

vodniku častnika Večer v času 
trajanja razstave 

§ 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-pohorje.si 

§ objava na internetni strani 
www.maribor-on.net 

§ vabilo poslano slovenskim muzejem, 
galerijam, knjižnicam in društvom ob 
otvoritvi po elektronski pošti 

§ vabilo poslano obiskovalcem ob 
otvoritvi po redni in elektronski pošti 

§ najava poslana medijem ob otvoritvi 
po elektronski pošti 
 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
55 
 

OBJAVE V MEDIJIH: 
Redni oglasi v častniku Večer: ob torkih, 
četrtkih in sobotah v času trajanja 
razstave (glej tudi otvoritev razstave 
Pisanke in ročna dela). 
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PUŠČA NEKOČ IN DANES (V SLIKI IN BESEDI) 
občasna razstava 

 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad – Galerija Grad 
 

KDAJ:  
8. 4.–30. 4. 2009 
 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 
 

ORGANIZATOR:  
Romsko kulturno in turistično društvo 
Pušča, ZULK – Združenje ustvarjalnih ljudi 
na področju kulture, Pokrajinski muzej 
Maribor 
 

AVTOR RAZSTAVE: 
Romsko kulturno in turistično društvo 
Pušča, mag. Franc Kuzmič 
 

KOORDINATOR 
PROJEKTA: 
Janja Krajnc 
 

KRATEK OPIS: 
Občasna fotografska razstava je v okviru 
festivala Romano Čhon ponudila prerez 
skozi zgodovino in razvoj romske vasi 
Pušča v Prekmurju. 
Razstavo so omogočili Ministrstvo za 
kulturo RS, Urad RS za komunikacije in 
Pokrajinski muzej Maribor. 
 
 
 
 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 
§ 3 x tedenska objava v Prireditvenem 

vodniku častnika Večer v času 
trajanja razstave 

§ 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-pohorje.si 

§ objava na internetni strani 
www.maribor-on.net 

§ vabilo poslano slovenskim muzejem, 
galerijam, knjižnicam in društvom ob 
otvoritvi po elektronski pošti 

§ vabilo poslano obiskovalcem ob 
otvoritvi po redni in elektronski pošti 

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
80 
 

OBJAVE V MEDIJIH: 
Redni oglasi v častniku Večer: ob torkih, 
četrtkih in sobotah v času trajanja 
razstave (glej tudi otvoritev razstave 
Pušča nekoč in danes …). 
 
§ RTS, 9. 4. 2009, 18.45, Kronika 1, 

Janez Krušič Sterguljc, Franja 
Pižmoht: Romsko kulturno in 
turistično ... 

§ Delo, 8. 4. 2009, str. 25, Deloskop, 
Vizualne umetnosti, muzeji 
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VELIKE STVARITVE MALIH MOJSTROV 2009 
Fotografije 

občasna razstava 
 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad – bastija  
 

KDAJ:  
23. 4.–4. 5. 2009 
 

CILJNA SKUPINA:  
učenci 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 muzej-
ske razstave. Restavratorji skušajo 
muzejskim predmetom vrniti njihovo 
prvotno podobo, spet drugič samo 
upočasniti njihovo propadanje, torej 
ohraniti sedanjo podobo za prihodnost. 
Učence in njihove mentorje smo povabili, 
da sodelujejo v našem projektu s foto-
grafijo, na kateri bodo zabeležili motiv, ki 
po njihovem mnenju najbolj značilno 
predstavlja čas, v katerem živimo. Vse 
fotografije, ki so prispele v Pokrajinski 
muzej Maribor do 16. aprila 2009, so bile 
razstavljene v prostorih grajske bastije. 
Otvoritev razstave je bila v četrtek, 23. 
aprila 2009 ob 10. uri, trajala pa je do 4. 
maja 2009. 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 
§ 3 x tedenska objava v Prireditvenem 

vodniku častnika Večer v času 
trajanja razstave 

§ 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-pohorje.si 

§ objava na internetni strani 
www.maribor-on.net 

§ vabilo poslano slovenskim muzejem, 
galerijam, knjižnicam in društvom ob 
otvoritvi po elektronski pošti 

§ vabilo poslano osnovnim šolam in 
mentorjem sodelujočih učencev in 
učenk ob otvoritvi po redni pošti 

§ najava poslana medijem ob otvoritvi 
po elektronski pošti 

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
144 
 

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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FORUM CONSERVATION 2009 
mednarodna občasna razstava 

 
 

 
LOKACIJA:  
Sofija, Bolgarija 
 

KDAJ:  
24. 4.–28. 4. 2009 
 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 
 

ORGANIZATOR:  
Association of Conservator-restorers in 
Bulgaria, Conservation Section of the 
Union of Bulgarian Artists 
 

AVTOR RAZSTAVE:  
konservatorji-restavratorji iz različnih 
evropskih držav, Irena Porekar Kacafura  
 

KRATEK OPIS: 
Association of Conservator-restorers in 
Bulgaria ter Conservation Section of the 
Union of Bulfarian Artists sta v Sofiji 
(Bolgarija) organizirala razstavo plakatov, 
na kateri so bila predstavljena dela in 
posegi konservatorjev-restavratorjev na 
različnih predmetih kulturne dediščine. 
Predstavljenih je bilo 29 plakatov ustvar-
jalcev iz Bolgarije, Makedonije, Grčije in 
Slovenije. Iz Pokrajinskega muzeja 
Maribor je sodelovala Irena Porekar 
Kacafura s plakatom The restoration of 
antique marble monuments. Povzetki 
plakatov so predstavljeni na spletni strani 
Društva konservatorjev-restavratorjev Bolgarije. 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
V organizaciji Association of Conservator-
restorers in Bulgaria in Conservation 
Section of the Union of Bulgarian Artists. 
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PEČAT PRETEKLOSTI ZA PRIHODNOST 
občasna razstava 

 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad – Galerija Grad 
 

KDAJ: 
14. 5.–22. 5. 2009  
 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 
 

ORGANIZATOR:  
AFS Študent, Pokrajinski muzej Maribor 
 

AVTOR RAZSTAVE: 
AFS Študent 
 

KOORDINATOR 
PROJEKTA: 
Maja Hren Brvar 
 

KRATEK OPIS: 
Razstava Pečat preteklosti za prihodnost 
ob 45–letnici delovanja Akademske 
folklorne skupine Študent je prikazala 
prelomne trenutke v razvoju folklorne 
skupine, utrinke z gostovanj in bogato 
kostumsko podobo skupine. 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
V organizaciji AFS Študent. 
 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
110 
 

OBJAVE V MEDIJIH: 
Glej tudi otvoritev razstave Pečat pretek-
losti za prihodnost. 
 
§ Radio 1, 15. 5. 2009, 8.30, Lokalne 

novice, Akademska folklorna 
skupina ... 

§ TV Maribor, 19. 5. 2009, 18.00, 
Dnevnik, Simona Kopinšek: V 
razstavnem prostoru ... 
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IZ MUZEJSKI DEPOJEV 6 
Aktualna arheološka odkritja 

občasna razstava 
 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad – Muzejsko razstavišče  
 

KDAJ:  
18. 5. 2009 – se nadaljuje v leto 2010 
 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 
 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor 
 

AVTOR RAZSTAVE:  
Vesna Koprivnik, Mira Strmčnik Gulič, 
Mihela Kajzer Cafnik 
 

KRATEK OPIS: 
Šesta raztava iz ciklusa Iz muzejskih 
depojev je predstavila rezultate opravlje-
nih arheoloških raziskav na trasah 
avtocest in hitrih cest, ki so bile 
opravljene v letih 1996 do 2008. 
Arheološka najdišča v Slivnici, Bohovi, 
Spodnjih Hočah, Rogozi, Malečniku, 
Hotinji vasi, Radvanju in na Pobrežju 
bistveno dopolnjujejo poselitveno sliko 
Maribora skozi arheološka obdobja od 
začetka 4. tisočletja pred našim štetjem 
dalje.  

 
 
 
 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 
§ publikacija: Muzejski listi 36 

AKTUALNA ARHEOLOŠKA ODKRITJA 
      Naklada: 1000 izvodov 
      Maribor, maj 2009 

 
§ 3 x tedenska objava v Prireditvenem 

vodniku častnika Večer v času 
trajanja razstave 

§ 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-pohorje.si 

§ objava na internetni strani 
www.maribor-on.net 

§ vabilo poslano slovenskim muzejem, 
galerijam, knjižnicam in društvom ob 
otvoritvi po elektronski pošti 

§ vabilo poslano obiskovalcem ob 
otvoritvi po redni in elektronski pošti 

§ najava poslana medijem ob otvoritvi 
po elektronski pošti 

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
1486 
 

OBJAVE V MEDIJIH: 
Redni oglasi v častniku Večer: ob torkih, 
četrtkih in sobotah v času trajanja 
razstave (glej tudi otvoritev razstave Iz 
Muzejskih depojev 6: Aktualna arheološka 
odkritja). 
 
§ RTS, 2. 6. 2009, 19.30, Kulturna 

zakladnica, Tina Princ, Franja 
Pižmoht: V muzejskem 
razstavišču ... 
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DNEVI NADE SEDLAR 
Pomladno srečanje konservatorjev-restavratorjev Slovenije  

medinstitucionalna občasna razstava 
 
 

 
LOKACIJA:  
Narodni muzej Slovenije – lapidarij 
 

KDAJ:  
26. 5.–31. 5. 2009 
 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 
 

ORGANIZATOR:  
Narodni muzej Slovenije 
 

AVTOR RAZSTAVE:  
konservatorji-restavratorji Slovenije in 
Hrvaške, Irena Porekar Kacafura 
 

KRATEK OPIS: 
Že deveto leto zapored je potekalo 
Pomladno srečanje konservatorjev-
restavratorjev Slovenije, kjer so na 
plakatih predstavljeni posegi na različnih 
predmetih kulturne dediščine. Na razstavi 
je bilo predstavljenih 57 plakatov različnih 
avtorjev iz Slovenije in Hrvaške. Pokrajin-
ski muzej Maribor se je predstavljal z 
dvema plakatom; in sicer: Lekarniška klop 
s predali, avtorja Bojana Nedoka, in 
Restavriranje kamnitih sklepnikov s 
cehovskim znakom sodarjev, avtorice 
Irene Porekar Kacafura. Ob razstavi je 
izšla tudi publikacija, kjer so objavljeni 
povzetki predstavljenih del s plakatov. 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
V organizaciji Narodnega muzeja Slovenije. 
 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
80 (otvoritev razstave) 
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SPOMINSKE KNJIGE 
občasna razstava 

 

 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad – Galerija Grad 
 

KDAJ:  
26. 5.–28. 6. 2009 
 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 
 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor 
 

AVTOR RAZSTAVE:  
Marjetka Bedrač, Marjetka Berlič 
 

KRATEK OPIS: 
Razstavljene spominske knjige so bile 
zbrane posebej za razstavo s pomočjo 
učencev Osnovne šole Draga Kobala 
Maribor in posameznikov. Najstarejša 
razstavljena spominska knjiga je bila iz  
leta 1923, najmlajša pa je svoj prvi zapis 
dobila v letu 2006.  
Spominska knjiga je namenjena lastniku v 
spomin. Vanjo lastnikovi sorodniki, prija-
telji, učitelji in znanci vpisujejo izreke, 
verze, osebna sporočila, želje ali svoje 
vtise. Ob tem mnogi tudi kaj narišejo, 
nekateri pa se v knjigo samo podpišejo. 
Predhodnik današnjih spominskih knjig je 
bil album amicorum ali knjiga prijateljev, 
na razvoj spominskih knjig pa so verjetno 
vplivale tudi srednjeveške rodovne knjige. 
Od 16. stoletja naprej so bile spominske 
knjige zlasti pribljubljene med študenti in 
učenjaki pa tudi plemiči, obrtniki in 
umetniki. Do sredine 19. stoletja so bili 
njihovi glavni promotorji študenti, nato pa 
so postale značilne za ženske, predvsem 
za skupine šolajočih se deklet. 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 
§ 3 x tedenska objava v Prireditvenem 

vodniku častnika Večer v času 
trajanja razstave 

§ 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-pohorje.si 

§ objava na internetni strani 
www.maribor-on.net 

§ vabilo poslano slovenskim muzejem, 
galerijam, knjižnicam in društvom ob 
otvoritvi po elektronski pošti 

§ vabilo poslano obiskovalcem ob 
otvoritvi po redni in elektronski pošti 

§ najava poslana medijem ob otvoritvi 
po elektronski pošti 

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
62 
 

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

 
§ Večer, 4. 6. 2009, str. 16, Nina 

Ambrož: Istok tovarišici Julčki 
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POTOVANJE S STILOM 
občasna razstava 

 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad – Galerija Grad 
 

KDAJ:  
7. 7.–23. 8. 2009 
 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 
 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor, Veteran klub 
Maribor 
 

AVTOR RAZSTAVE:  
Tadej Pungartnik 
 

KRATEK OPIS: 
Na razstavi Potovanje s stilom je bilo 
predstavljeno delovanje in poslanstvo 
Veteran kluba iz Maribora, ki že od leta 
1986 uspešno ohranja in popularizira 
starodobna vozila kot neprecenljiv del 
tehniške dediščine. 
 
 
 
 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 
§ 3 x tedenska objava v Prireditvenem 

vodniku častnika Večer v času 
trajanja razstave 

§ 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-pohorje.si 

§ objava na internetni strani 
www.maribor-on.net 

§ vabilo poslano slovenskim muzejem, 
galerijam, knjižnicam in društvom ob 
otvoritvi po elektronski pošti 

§ vabilo poslano obiskovalcem ob 
otvoritvi po redni in elektronski pošti 

§ najava poslana medijem ob otvoritvi 
po elektronski pošti 

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
150 
 

OBJAVE V MEDIJIH: 
Redni oglasi v častniku Večer: ob torkih, 
četrtkih in sobotah v času trajanja 
razstave (glej tudi otvoritev razstave 
Potovanje s stilom). 
 
§ Večer, 7. 7. 2009, str. 19, (mbk): 

Potovanje s stilom 
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VRNITEV VELIČASTNIH 
občasna razstava 

 
 

 
LOKACIJA: 
Mariborski grad – viteška dvorana 
 

KDAJ: 
od 30. 7. 2009 dalje 
 

CILJNA SKUPINA: 
splošna javnost 
 

ORGANIZATOR: 
Pokrajinski muzej Maribor 
 

AVTOR RAZSTAVE: 
Mirjana Koren 
 

KRATEK OPIS: 
V viteški dvorani mariborskega gradu smo 
na ogled postavili nadnaravno velike kipe 
svetniških parov Zaharije in Elizabete ter 
Joahima in Ane. Kipi so  delo baročnega 
kiparja Jožefa Strauba, ki jih je izdelal leta 
1750. Krasili so glavni oltar cerkve sv. 
Jožefa na Studencih v Mariboru do leta 
1899. Od leta 2004, ko se je pričela 
prenova mariborskega gradu, so bila 
Straubova dela skrbno varovana v muzej-
skem depoju. Z razstavo Vrnitev veličast-
nih, ki bo predvidoma na ogled do  2012, 
muzej oznanja, da bo nova stalna 
razstava v prenovljenem gradu  nared do 
leta 2012 in hkrati daje priložnost, da 
obiskovalci muzeja v Straubovih umet-
ninah uživajo že v času priprav na 
Evropsko prestolnico kulture istega leta. 
 
 
 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 
§ publikacija: zloženka 

VRNITEV VELIČASTNIH, Straubove 
mojstrovine 

      Naklada: 1000 izvodov 
      Maribor, november 2009 

 
§ 3 x tedenska objava v Prireditvenem 

vodniku častnika Večer v času 
trajanja razstave 

§ 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-pohorje.si 

§ objava na internetni strani 
www.maribor-on.net 

§ objava na internetni strani 
www.o-sta.com  

§ vabilo poslano slovenskim muzejem, 
galerijam, knjižnicam in društvom ob 
otvoritvi po elektronski pošti 

§ vabilo poslano obiskovalcem ob 
otvoritvi po redni in elektronski pošti 

§ najava poslana medijem ob otvoritvi 
po elektronski pošti 

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV: 
1716 
 

OBJAVE V MEDIJIH: 
Redni oglasi v častniku Večer: ob torkih, 
četrtkih in sobotah v času trajanja 
razstave (glej tudi otvoritev razstave 
Vrnitev veličastnih). 
 
§ STA Servis, 29. 7. 2009, Do 

konca leta ponovno razstavljeni 
štirje Straubovi svetniki 

§ www.dnevnik.si, 29. 7. 2009, Do 
konca leta ponovno razstavljeni 
štirje Straubovi svetniki 

§ Radio MM1, 30. 7. 2009, 8.00, 
Poročila, Nives Cvikl: V viteški 
dvorani ... 

§ RTS, 30. 7. 2009, 18.45, 
Kronika 1, Stipe Jerič, Hojka Berlič: 
Pokrajinski muzej Maribor ...  

§ Delo, 30. 7. 2009, str. 18, 
Deloskop,Vizualne umetnosti, 
muzeji 

§ Dnevnik, 30. 7. 2009, str. 27, 
Razstave 

§ TV Maribor, 31. 7. 2009, 18.00, 
Dnevnik, Simona Kopinšek: V 
viteško dvorano ... 

§ TV Slovenija 1, 31. 7. 2009, 
22.00, Odmevi, Simona Kopinšek: 
V viteško dvorano ... 

 § Delo, 31. 7. 2009, str. 16, Peter 
Rak: Vrnitev Straubovih veličastnih 
umetnin 

§ Večer, 31. 7. 2009, str. 12, 
Kultura, Jasmina Cehnar: Vrnitev 
veličastnih 

§ Radio MM1, 2. 8. 2009, 12.00, 
Mariborski feljton, Nives Cvikl: V 
Pokrajinskem muzeju Maribor ... 
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PRETEKLOST SEDANJOSTI – SEDANJOST PRIHODNOSTI 
Ob 50–letnici konservatorsko-restavratorske dejavnosti v Pokrajinskem muzeju Maribor 

občasna razstava 
 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad – Galerija Grad 
 

KDAJ:  
31. 8. 2009 – se nadaljuje v leto 2010 
 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 
 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor 
 

AVTOR RAZSTAVE:  
Irena Porekar Kacafura 
 

KRATEK OPIS: 
Razstava je obeležila 50–letnico 
konservatorsko-restavratorske dejavnosti 
v Pokrajinskem muzeju Maribor. Pred 
petdesetimi leti se je v Pokrajinskem 
muzeju Maribor zaposlila kot prva 
preparatorka gospa Marija Žužek. Čeprav 
so muzealije konservirali, restavrirali in 
renovirali že prej, je to pomenilo začetek 
kontinuiranega in sistemskega konser-
viranja in restavriranja v muzeju. Ob 
pogledu v preteklost je razstava ponudila 
tudi pogled v sedanjo konservatorsko-
restavratorsko dejavnost Pokrajinskega 
muzeja Maribor. 
 
 
 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 
§ publikacija: Muzejski listi 37 

PRETEKLOST SEDANJOSTI – 
SEDANJOST PRIHODNOSTI, Ob 50–
letnici konservatorsko-restavratorske 
dejavnosti v Pokrajinskem muzeju 
Maribor 

      Naklada: 500 izvodov 
      Maribor, avgust 2009 

 
§ 3 x tedenska objava v Prireditvenem 

vodniku častnika Večer v času 
trajanja razstave 

§ 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-pohorje.si 

§ objava na internetni strani 
www.maribor-on.net 

§ objava na internetni strani 
www.o-sta.com  

§ vabilo poslano slovenskim muzejem, 
galerijam, knjižnicam in društvom ob 
otvoritvi po elektronski pošti 

§ vabilo poslano obiskovalcem ob 
otvoritvi po redni in elektronski pošti 

§ najava poslana medijem ob otvoritvi 
po elektronski pošti 

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV: 
657 
  
OBJAVE V MEDIJIH: 
Redni oglasi v častniku Večer: ob torkih, 
četrtkih in sobotah v času trajanja 
razstave (glej tudi otvoritev razstave 
Preteklost sedanjosti – sedanjost prihod-
nosti …). 
 
§ Radio MM1, 1. 9. 2009, 8.00, 

Poročila, Blanka Hohnjec, Petra 
Skok: V Mariborski galeriji grad ... 

§ TV Maribor, 1. 9. 2009, 18.00, 
Dnevnik, Simona Kopinšek: V galeriji 
grad ... 

§ RTS, 1. 9. 2009, 18.45,  Kronika 1, 
Stipe Jerič, Franja Pižmoht: V galeriji 
grad ... 

§ RTS, 15. 9. 2009, 17.30, Živa,Tina 
Princ: V nocojšnji prvi oddaji ... 
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NISMO POSLEDNJI 
Ob 100–letnici rojstva slikarja in grafika Zorana Mušiča 

občasna razstava 
 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad – Galerija Grad 
 

KDAJ:  
22. 12. 2009–17. 1. 2010 
 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 
 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor 
 

AVTOR RAZSTAVE:  
Mirjana Koren 
 

KRATEK OPIS: 
Ob stoletnici rojstva znamenitega slikarja 
in grafika Zorana Mušiča se  je Ministrstvo 
za kulturo Republike Slovenije poklonilo 
spominu enega naših najodličnejših 
umetnikov. Leto 2009 je razglasilo za 
Mušičevo leto. 
Pokrajinski muzej Maribor se je 
Mušičevemu letu pridružil s svojstveno 
razstavo Nismo poslednji. Avtorica Mirjana 
Koren je na razstavo uvrstila gradivo iz 
zbirk dveh zasebnih zbiralcev. Sedem 
Mušičevih del iz umetnikovega najbolj 
sugestivnega cikla Non siamo gli ultimi 
(Nismo poslednji) je bilo iz zasebne zbirke 
v Italiji živeče Slovenke Sonje Štangelj. 
Umetnik jih je ustvaril v sedemdesetih 
letih prejšnjega stoletja, ko je kreativno 
premišljeval o grozi, ki jo je doživel leta 
1945 v koncentracijskem taborišču 
Dachau. 
Realno platformo Mušičevemu duhovnemu 
svetu in okvir razstavljenim umetninam 
pa je na razstavi ustvarila zbirka Maribor-
čana Janeza Ujčiča. Gre za 27 zvezkov 
Dachavskega poročevalca (2. 5. – 5. 6. 
1945), dnevnega taboriščnega časopisa, 
ki ga je od osvoboditve taborišča do 
njegove izpraznitve izdajal tamkajšnji 
Jugoslovanski narodni odbor. Zbirka je 
avtentičen pričevalec časa, ko je usodo v 
Dachauu skupaj z 31.431 preživelimi 
jetniki delil tudi Mušič.  
Razstavo so podprli Ministrstvo za kulturo 
Republike Slovenije, Mestna občina 
Maribor in Zavarovalnica Maribor. 
 
 
 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 
§ publikacija: zloženka 

NISMO POSLEDNJI: iz dveh zasebnih 
zbirk 

      Naklada: 500 izvodov 
      Maribor, december 2009 

 
§ 3 x tedenska objava v Prireditvenem 

vodniku častnika Večer v času 
trajanja razstave 

§ 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-pohorje.si 

§ objava na internetni strani 
www.maribor-on.net 

§ objava na internetni strani 
www.o-sta.com  

§ vabilo poslano slovenskim muzejem, 
galerijam, knjižnicam in društvom ob 
otvoritvi po elektronski pošti 

§ vabilo poslano obiskovalcem ob 
otvoritvi po redni in elektronski pošti 

§ najava poslana medijem ob otvoritvi 
po elektronski pošti 

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV: 
137 
 

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

 
 

23 
 

MUZEJSKI ABONMA 2008/2009 
otroške izobraževalne muzejske ustvarjalnice 

24 
 

SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK 
dan odprtih vrat: brezplačen ogled muzejskih razstav  

25 
 

MED BLIŠČEM IN BEDO SREDNJEGA VEKA 
novinarska konferenca ob otvoritvi stalne razstave 

26 
 

MED BLIŠČEM IN BEDO SREDNJEGA VEKA 
otvoritev stalne razstave 

27 
 

MED BLIŠČEM IN BEDO SREDNJEGA VEKA 
slavnostna otvoritev stalne razstave 

29 
 

MUZEJSKI KLUB 2009 
Telesna perfekcija – nečimrnost našega časa 
tradicionalna andragoška prireditev 

30 
 

PISANKE IN ROČNA DELA 
otvoritev občasne razstave 

31 
 

PUŠČA NEKOČ IN DANES (V SLIKI IN BESEDI) 
otvoritev občasne razstave 

32 
 

KASANDRA 
romska pravljica v gledališki igri za otroke 

33 
 

VELIKE STVARITVE MALIH MOJSTROV 2009 
Fotografije 
pedagoški projekt z otvoritvijo občasne razstave 

34 
 

MUZEJSKI KLUB 2009 
Naše telo je tempelj naše duše … okrasimo ga 
tradicionalna andragoška prireditev 

35 
 

PEČAT PRETEKLOSTI ZA PRIHODNOST 
otvoritev občasne razstave 

36 
 

IZ MUZEJSKIH DEPOJEV 6 
Aktualna arheološka odkritja 
otvoritev občasne razstave 

37 
 

DNEVI ISLAMSKE KULTURE V SLOVENIJI 
sklop kulturnih prireditev 

38 SPOMINSKE KNJIGE 
otvoritev občasne razstave 

39 

 
OŽIVLJENI PREDMETI 2009 
Kako restavriramo knjige? 
predavanje  

40 POLETNA MUZEJSKA NOČ 2009 
dan odprtih vrat: ogled muzeja v soju svetilk 

41 GRAJSKO POLETJE 2009 
tradicionalne muzejske delavnice za otroke  

42 POTOVANJE S STILOM 
otvoritev občasne razstave 

43 OŽIVLJENI PREDMETI 2009 
Restavriranje modificiranega vozila AR Giulia Ti 
Super 
predavanje  

44 VRNITEV VELIČASTNIH 
otvoritev občasne razstave 
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45 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
PRETEKLOST SEDANJOSTI – SEDANJOSTI 
PRIHODNOSTI 
Ob 50letnici konservatorsko-restavratorske 
dejavnosti  
v Pokrajinskem muzeju Maribor 
otvoritev občasne razstave 

46 

 
MUZEJSKI VEČERI 2009 
Mednarodno leto astronomije  
tradicionalna andragoška prireditev 

47 

 
MUZEJSKI KLUB 2009 
Za lepoto je treba trpeti 
tradicionalna andragoška prireditev 

48 

 
KONSERVATORSKO-RESTAVRATORSKE 
DELAVNICE 
predstavitev dela konservatorjev in restavratorjev 

49 MUZEJSKI ABONMA 2009/2010 
otroške izobraževalne muzejske ustvarjalnice 

50 

 
OŽIVLJENI PREDMETI 2009 
Restavriranje keramične posode v obliki 
panterja 
predavanje  

51 MUZEJSKI KLUB 2009 
Obleka naredi človeka … pokaži mi, kako se 
oblačiš in jaz ti povem, kdo si 
tradicionalna andragoška prireditev 

52 MALI SIMPOZIJ 2009 
Arheološka najdišča v Mariboru in okolici 
tradicionalna pedagoška prireditev 

53 

 
OŽIVLJENI PREDMETI 2009 
Odstrte skrivnosti muzejskih predmetov 
predavanje  

54 

 
MUZEJSKI KLUB 2009 
Človeška privlačnost 
tradicionalna andragoška prireditev 

55 

 
SREČANJE SLOVENSKIH KONSERVATORJEV-
RESTAVRATORJEV 
tradicionalno strokovno srečanje 

56 

 
NISMO POSLEDNJI 
Ob 100–letnici rojstva slikarja in grafika Zorana 
Mušiča 
otvoritev občasne razstave 
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MUZEJSKI ABONMA 2008/2009 
otroške izobraževalne muzejske ustvarjalnice 

 

 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad – pedagoška ustvarjalnica 
 

KDAJ:  
oktober 2008 – maj 2009, ob 9.15 
 

CILJNA SKUPINA:  
predšolski otroci 
 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor 
 

AVTOR/VODJA 
PROJEKTA: 
Janja Krajnc 
 

KRATEK OPIS: 
V šolskem letu 2008/2009 smo izpeljali 7 
tematskih ustvarjalnic za predšolske in 
šolske otroke. Ustvarjalnice so potekale 
vsak delavnik, v sklopu poltretjo uro 
trajajočih ustvarjalnic so se otroci spoznali 
z večino muzejskih zbirk. V letu 2009 so 
bile izvedene 4 ustvarjalnice, vsake izmed 
njih se je v povprečju udeležilo okoli 629 
otrok iz mariborskih in okoliških vrtcev, 
pridružili pa so se jim tudi učenci prve 
triade Osnovne šole Franca Rozmana – 
Staneta iz Maribora. Naslovi ustvarjalnic 
so bili sledeči: 
 
4. ustvarjalnica  
Recept za zdravo življenje 
 
5. ustvarjalnica 
Brez računalnika in televizorja 
 
6. ustvarjalnica 
Skriti zakladi preteklosti 
 
7. ustvarjalnica 
Nekoč pred slikarjem, danes pred 
fotografom 
 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 

§ povabilo s ponudbo poslano 
mariborskim in okoliškim vrtcem po 
redni pošti  

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
2.518 
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SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK 
dan odprtih vrat: brezplačen ogled muzejskih razstav 

 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad 
 

KDAJ:  
8. 2. 2009, ob 9.00 
 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 
 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor 
 

AVTOR/VODJA 
PROJEKTA: 
Drago Oman 
 

KRATEK OPIS: 
Ob Slovenskem kulturnem prazniku so si 
obiskovalci lahko brezplačno ogledali 
muzejske razstave. Muzejska vrata so bila 
ta dan odprta med 9. in 14. uro, ob 10. in 
12. uri pa smo za obiskovalce pripravili 
tudi ogled razstav s strokovnim vodstvom.  

 
 
 
 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 
§ 3 x objava v Prireditvenem vodniku 

častnika 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-pohorje.si 

§ objava na internetni strani 
www.maribor-on.net 

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
182 
 

OBJAVE V MEDIJIH:  
Oglasi v častniku Večer v tednu pred 
prireditvijo: torek, četrtek in sobota. 
 
§ Večer, 5. 2. 2009, str. 19, (jmc); 

Na prešernov dan pod muzejsko 
streho 

§ RTS, 6. 2. 2009, 18.45, Kronika 1, 
Jana Ujčič:  V nedeljo 8. februarja ... 

§ Žurnal, 7. 2. 2009, str. 6, Mojca 
Marot, Katarina Pernat: Široko 
odprta vrata 
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MED BLIŠČEM IN BEDO SREDNJEGA VEKA 
novinarska konferenca ob otvoritvi stalne razstave 

 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad – bastija  
 

KDAJ:  
12. 3. 2009, ob 12.00 
 

CILJNA SKUPINA:  
mediji 
 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor 
 

VODJA 
PROJEKTA: 
Mirjana Koren, Drago oman 
 

KOORDINATOR 
PROJEKTA: 
Maja Hren Brvar, Janja Krajnc 
 

KRATEK OPIS: 
Novinarska konferenca ob otvoritvi nove 
stalne razstave Med bliščem in bedo 
srednjega veka je potekala 12. marca 
2009 v grajski bastiji. Mirjana Koren, 
direktorica Pokrajinskega muzeja Maribor, 
in Drago Oman, muzejski svetovalec, sta 
na njej predstavila namen in vsebino 
drugega dela stalne razstave Med bliščem 
in bedo srednjega veka. Novinarske 
konference so se udeležili novinarji Dela in 
Žurnala, spletnih portalov Večer.com in 
STA, televizij Maribor, Štajerc TV in RTS, 
Radia City in Radia Maribor, pa tudi 
fotoreporterja Dela in agencije Media-
speed. 

 
 
 
 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 
§ 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-pohorje.si 

§ objava na internetni strani 
www.maribor-on.net 

§ vabilo poslano medijem po 
elektronski pošti 

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
11  
 

OBJAVE V MEDIJIH: 
Glej tudi otvoritev, slavnostno otvoritev in 
razstavo Med bliščem in bedo srednjega 
veka.  
 
§ TV Slovenija 1, 11. 3. 2009, 7.00, 

Dobro Jutro, Eva Stavbar: V 
prostorih igralske bastilje ... 

§ Radio City, 12. 3. 2009, 16.00, 
Novice, Tanja Zdolšek: V 
mariborskem Pokrajinskem 
muzeju ... 

§ Radio MM 1, 12. 3. 2009, 17.00, 
Dnevnik RA MM1, Vesna Spreitzer: V 
Pokrajinskem muzeju Maribor ... 

§ TV Maribor, 12. 3. 2009, 18.00, 
Dnevnik, Karmen Podlesnik Marčič: V 
Pokrajinskem muzeju Maribor ...  

§ RTS, 12. 3. 2009, 18.45, Kronika 1, 
Janez Krušič Sterguljc, Franja 
Pižmoht: V Pokrajinskem muzeju 
Maribor ... 

§ STA servis, 12. 3. 2009, 
Pokrajinski muzej Maribor z novim 
delom stalne razstave 

§ Žurnal 24, 13. 3. 2009, str. 4, V 
naših kulturnih krogih se stalne 
razstave postavljajo vsakih trideset 
let  

§ Radio MM1, 15. 3. 2009, 12.00, 
Mariborski feljton, Vesna Spreitzer: 
V bastiji mariborskega gradu ... 

§ Delo, 16. 3. 2009, str. 12, Peter 
Rak: Muzejsko rojstvo Evrope 
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MED BLIŠČEM IN BEDO SREDNJEGA VEKA 
otvoritev stalne razstave 

 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad – bastija 
 

KDAJ:  
13. 3. 2009, ob 12.00 
 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 
 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor 
 

AVTOR/VODJA 
PROJEKTA: 
Mirjana Koren 
 

KOORDINATOR 
PROJEKTA: 
Maja Hren Brvar, Janja Krajnc 
 

KRATEK OPIS: 
13. marca 2009 smo za muzejske 
obiskovalce uradno odprli  drugi del stalne 
razstave Med bliščem in bedo srednjega 
veka. Zbrano občinstvo sta nagovorila 
direktorica Pokrajinskega muzeja Maribor 
Mirjana Koren in kustos pedagog Drago 
Oman, ki je po otvoritvi obiskovalcev tudi 
popeljal po razstavi. 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 
§ 3 x objava v Prireditvenem vodniku 

častnika 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-pohorje.si 

§ objava na internetni strani 
www.maribor-on.net 

§ vabilo poslano obiskovalcem po redni 
pošti 

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
52 
 

OBJAVE V MEDIJIH: 
Oglasi v častniku Večer v tednu pred 
prireditvijo: torek, četrtek in sobota (glej 
tudi novinarsko konferenco, slavnostno 
otvoritev in razstavo Med bliščem in bedo 
srednjega veka). 
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MED BLIŠČEM IN BEDO SREDNJEGA VEKA 
slavnostna otvoritev stalne razstave 

 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad – bastija 
 

KDAJ:  
16. 3. 2009, ob 20.00 
 

CILJNA SKUPINA:  
izbrana javnost 
 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor 
 

AVTOR/VODJA 
PROJEKTA: 
Mirjana Koren 
 

KOORDINATOR 
PROJEKTA: 
Maja Hren Brvar, Janja Krajnc 
 

KRATEK OPIS: 
V ponedeljek, 16. marca 2009 smo slav-
nostno otvorili drugi del stalne razstave z 
naslovom Med bliščem in bedo srednjega 
veka. Na otvoritvi, ki so se je udeležili 
številni vidni predstavniki mariborske in 
slovenske kulturne, gospodarske in 
politične scene, so spregovorili direktorica 
Pokrajinskega muzeja Maribor Mirjana 
Koren, župan Mestne občine Maribor Franc 
Kangler in ministrica za kulturo Majda 
Širca, ki je razstavo tudi uradno odprla. 
Mirjana Koren pa je ob tej priložnosti 
podelila mecenske listine štirim mecenom 
(Holding Slovenske Elektrarne, Nova KBM, 
Pošta Slovenije in Dravske elektrarne 
Maribor).  
Priredtev sta povezovala Tajda Lekše in 
dramski igralec Pavle Ravnohrib. Nepo-
sredni prenos otvoritve je prenašala 
televizija RTS. Na otvoritvi je nastopil 
kolektiv kmečkih žena Jakobski dol. 

 
 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 

 
§ 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-pohorje.si 

§ objava na internetni strani 
www.maribor-on.net 

§ vabilo poslano prestavnikom MOM in 
ministrstev, mecenom in donator-
jem, medijem, direktorjem javnih 
zavodov, mestnim svetnikom in 
poslovnim partnerjem 

§ neposreden televizijski prenos 
§ 6 do 10 x dnevna najava 

televizijskega prenosa v tednu pred 
prvo objavo  

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
135 
 

OBJAVE V MEDIJIH: 
Glej tudi novinarsko konferenco, otvoritev 
in razstavo Med bliščem in bedo srednjega 
veka. 
 
§ Radio MM1, 16. 3. 2009, 

8.00,Poročila, Vesna Spreitzer: Ob 
obnovi mariborskega gradu ...  

§ Radio Slovenia 2, 16. 3. 2009, 
14.00, Kulturne drobtinice, Vesna 
Spreitzer: Maribor bo ta teden ... 
Radio MM1, 16. 3. 2009, 17.00, 
Dnevnik RA MM1, Vesna Spreitzer: 
Pokrajinski muzej Maribor ... 

§ RTS, 16. 3. 2009, 18.45, Kronika 1, 
Mojca Hanžič: Ob 20. uri ...  

§ RTS, 16. 3. 2009, 20.00, Med 
bliščem in bedo srednjega veka, 
neposredni prenos z otvoritve 

§ TV Slovenija 1, 16. 3. 2009, 
22.00, Odmevi, Tina Šrot: V 
Pokrajinskem muzeju Maribor ... 

§ www.rtvslo.si, 16.3.2009, str. 10,  
Kako se je nekoč živelo v Mariboru 

§ Radio MM1, 17. 3. 2009, 8.00 (in 
12.00), Poročila, Blanka Hohnjec: 
Sinoči je v mestu ... 

§ TV Maribor, 17. 3. 2009, 18.00, 
Dnevnik, Karmen Podlesnik Marčič: V 
Pokrajinskem muzeju Maribor ... 

§ RTS, 17. 3. 2009, 18.45, Kronika 1, 
Franja Pižmoht: Sinoči so v 
Pokrajinskem muzeju Maribor ...  

 § RTS, 17. 3. 2009, 19.30, Kulturna 
zakladnica, Alenka Šurlan, Franja 
Pižmoht: V Pokrajinskem muzeju 
Maribor ... 

§ Večer, 17. 3. 2009, str. 20, (jmc): 
Pokrajinski muzej dobil štiri mecene 

§ Indirekt, 17. 3. 2009, str. 13, 
Marko Pigac: Med bliščem in bedo, 
drugič  

§ Mariborski utrip, 20. 3. 2009, 
str. 13, Katja Zadravec: Srednji vek 
v bastiji mariborskega gradu 

§ Mariborski utrip, 20. 3. 2009, 
str. 13, Kulturni utrip 

§ Mladina, 20. 3. 2009, str. 78, 
Parada 

§ Slovenske novice, 20. 3. 2009, 
str. 13, (S.K.): Popisal Kresalovo 

§ Mariborčan, 6. 4. 2009, str. 63, 
Med bliščem in bliščem ... 

§ RTS, 17. 3. (12.00), 21. 3. (21.45), 
22. 3. (14.40) in 29. 3. 2009 
(14.40), Med bliščem in bedo 
srednjega veka, ponovitve 
neposrednega prenosa z otvoritve 
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MED BLIŠČEM IN BEDO SREDNJEGA VEKA 
slavnostna otvoritev stalne razstave 
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MUZEJSKI KLUB 2009 
Telesna perfekcija – nečimrnost našega časa 

tradicionalna andragoška prireditev 
 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad – Galerija Grad 
 

KDAJ:  
7. 4. 2009, ob 18.00 
 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 
 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor 
 

AVTOR/VODJA 
PROJEKTA: 
Mirjana Koren 
 

VODJA KLUBA 2009: 
Emina Koren 
 

GOST 1. SREČANJA: 
Mag. Franci Planinšek, Dean Dubokovič, 
Živa Vadnov 
 

STROKOVNI SODELAVEC: 
Maja Hren Brvar 
 

KOORDINATOR 
PROJEKTA:  
Drago Oman  
 

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 
Muzejskega kluba in njenim/-i gostom/-i. 
Osrednja tema Muzejskega kluba 2009 je 
bila Lepota in njeno občinstvo, s čimer je 
voditeljica kluba Emina Koren želela še 
posebej izpostaviti pomen lepote, 
predvsem težavnost definiranja samega 
pojma in spreminjanje njenih idealov 
skozi zgodovino.  
Tema prvega srečanja je bila Telesna 
perfekcija – nečimrnost našega časa. 
Gosti prvega srečanja so bili mag. Franci 
Planinšek, plastični kirurg, Dean Dubo-
kovič, profesionalni fotograf, in Živa 
Vadnov, manekenka in Miss Slovenije 
2004. Izbrana muzealija za prvo srečanje 
je bil portret dekleta iz leta 1891, olje na 
platnu, kopija po Schiavoni-ju. 
 
Vsa srečanja Muzejskega kluba 2009 je 
posnela in predvajala televizija RTS. 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 

 
§ publikacija: informacijski bilten 

LEPOTA IN NJENO 
OBČINSTVO:Telesna perfekcija - 
nečimrnost našega časa 

      Naklada: 300 izvodov 
      Maribor, april 2009 

 
§ 3 x objava v Prireditvenem vodniku 

častnika 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-pohorje.si 

§ objava na internetni strani 
www.maribor-on.net 

§ objava na internetni strani 
www.youtube.com 

§ vabilo poslano slovenskim muzejem, 
galerijam, knjižnicam in društvom ob 
otvoritvi po elektronski pošti 

§ vabilo poslano obiskovalcem po redni 
in elektronski pošti 

§ najava poslana medijem po 
elektronski pošti 

§ televizijsko snemanje 
§ 6 do 10 x dnevna najava televizijske 

oddaje v tednu pred prvo objavo  
 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
55 
 

OBJAVE V MEDIJIH: 
Oglasi v častniku Večer v tednu pred 
prireditvijo: torek, četrtek in sobota. 
 
§ Radio MM1, 8. 4. 2009, 8.00, 

Poročila, Metka Perko: V 
Pokrajinskem muzeju Maribor ... 

§ RTS, 8. 4. 2009, 18.45, Kronika 1, 
Mojca Hanžič: V Pokrajinskem 
muzeju Maribor ...  

§ RTS, 18. 4. 2009, 20.00, Lepota in 
njeno občinstvo: Telesna perfekcija – 
nečimrnost našega časa, premierno 
predvajanje 1. srečanja Muzejskega 
kluba 2009 

§ RTS, 19. 4. (18.30), 21. 4. (22.50), 
29. 4. (20.00), 1. 5. (15.00), 3. 5. 
(14.40), 25. 7. (17.15), 26. 7. 
(11.15), 27. 7. (22.00), 31. 7. 
2009 (16.30), Lepota in njeno 
občinstvo: Telesna perfekcija – 
nečimrnost našega časa, ponovitve 
posnetka 1. srečanja Muzejskega 
kluba 2009 
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PISANKE IN ROČNA DELA 
otvoritev občasne razstave 

 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad – Muzejsko razstavišče 
 

KDAJ:  
7. 4. 2009, ob 12.00 
 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 
 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor 
 

AVTOR/ VODJA 
PROJEKTA: 
Maja Hren Brvar 
 

KRATEK OPIS: 
Beba Šafarič, avtorica izdelkov, je s 
sodelavci iz aktiva kmečkih žena sv. Jurij 
in aktiva kmečkih žena iz Cerkvenjaka 
predstavila dela in pomen našega 
ljudskega izročila. 
 
 
 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 
§ 3 x objava v Prireditvenem vodniku 

častnika 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-pohorje.si 

§ objava na internetni strani 
www.maribor-on.net 

§ vabilo poslano slovenskim muzejem, 
galerijam, knjižnicam in društvom po 
elektronski pošti 

§ vabilo poslano obiskovalcem po redni 
in elektronski pošti 

§ najava poslana medijem po 
elektronski pošti 

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
75 
 

OBJAVE V MEDIJIH: 
Oglasi v častniku Večer v tednu pred 
prireditvijo: torek, četrtek in sobota (glej 
tudi razstavo Pisanke in ročna dela). 
 
§ Radio Slovenske gorice, 

8. 4. 2009, 18.00, Večerna poročila, 
V muzejskem razstavišču ... 

§ RTS, 22. 4. 2009, 18.45, Kronika 1, 
Jana Ujčič, Franja Pižmoht: V galeriji 
grad ... 
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PUŠČA NEKOČ IN DANES (V SLIKI IN BESEDI) 
otvoritev občasne razstave 

 

 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad – Galerija Grad  
 

KDAJ:  
8. 4. 2009, ob 18.00 
 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 
 

ORGANIZATOR:  
Romsko kulturno in turistično društvo 
Pušča, ZULK – Združenje ustvarjalnih ljudi 
na področju kulture, Pokrajinski muzej 
Maribor 
 

AVTOR/VODJA 
PROJEKTA: 
Romsko kulturno in turistično društvo 
Pušča, mag. Franc Kuzmič 
 

KOORDINATOR 
PROJEKTA: 

Janja Krajnc 
 

KRATEK OPIS: 
Fotografsko razstavo, ki  je predstavila 
prerez skozi zgodovino in razvoj romske 
vasi Pušča v Prekmurju, je odprl župan 
mesta Maribor Franc Kangler. Zbrane 
goste je nagovoril tudi direktor urada RS 
za  narodnost mag. Stanko Baluh. 

 
 
 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 
§ 3 x objava v Prireditvenem vodniku 

častnika Večer 
§ objava na internetni strani 

Pokrajinskega muzeja Maribor 
www.pmuzej-mb.si 

§ vabilo poslano slovenskim muzejem, 
galerijam, knjižnicam in društvom po 
elektronski pošti 

§ vabilo poslano članom Muzejskega 
kluba po redni pošti 

§ najava poslana medijem po redni in 
elektronski pošti 

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
64 
 

OBJAVE V MEDIJIH: 
Oglasi v častniku Večer v tednu pred 
prireditvijo: torek, četrtek in sobota (glej 
tudi razstavo Pušča nekoč in danes …). 
 
§ Dnevnik, 8. 4. 2009, str. 39, Drugi 

dogodki 
§ RTS, 9. 4. 2009, 18.45, Kronika 1, 

Janez Krušič Sterguljc, Franja 
Pižmoht: Romsko kulturno in 
turistično društvo ...  

§ RTS, 22. 4. 2009, 18.45, Kronika 1, 
Jana Ujčič, Franja Pižmoht: V galeriji 
grad ... 
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KASANDRA 
romska pravljica v gledališki igri za otroke 

 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad – Galerija Grad  
 

KDAJ:  
17. 4. 2009, ob 16.00 
 

CILJNA SKUPINA:  
predšolski otroci, 
učenci osnovnih in srednjih šol, 
splošna javnost 
 

ORGANIZATOR:  
ZULK – Združenje ustvarjalnih ljudi na 
področju kulture, Pokrajinski muzej 
Maribor  
 

AVTOR/VODJA 
PROJEKTA: 
ZULK – Združenje ustvarjalnih ljudi na 
področju kulture  
 

KOORDINATOR 
PROJEKTA:  
Janja Krajnc 
 

KRATEK OPIS: 
Predstava je temeljila na knjižni predlogi 
romske pravljice Kasandra. Pravljica je 
nastala ob interaktivnih delavnicah na 
tradicionalnem romskem ustvarjalnem 
taboru Kamenci, pod mentorstvom Julije 
Sardelić. Romska pravljica Kasandra je v 
knjižni obliki izšla v romskem, slovenskem 
in madžarskem jeziku s finančno podporo 
Ministrstva za kulturo RS in Občine 
Črenšovci, ilustriral pa jo je Tomislav 
Horvat pod mentorstvom likovnega 
pedagoga Tiborja Frančiča. Romska 
pravljica Kasandra je primer dobre 
prakse, kjer romski otroci sami pokažejo, 
da niso 'problematika', temveč neizmeren 
in neizkoriščeni umetniški potencial, tako 
na literarnem kot tudi na likovnem in 
igralskem področju. Prva romska pravljica 
v knjigi je za romske otroke v Sloveniji 
izjemnega pomena, saj si z njo zelo 
olajšajo prehod v tujejezično kulturo in 
vstop v šolo. Pravljica je še posebej 
pomembna za prekmurske Rome, saj se 
njihove pravljice niso ohranile v pisnih 
virih.  

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
V organizaciji ZULK-a – Združenja ustvar-
jalnih ljudi na področju kulture. 
 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
10 
 

OBJAVE V MEDIJIH: 

 
§ Dnevnik, 17. 4. 2009, str. 47, 

Otroški kot 
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VELIKE STVARITVE MALIH MOJSTROV 2009 
Fotografije 

pedagoški projekt z otvoritvijo občasne razstave 
 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad – bastija 
 

KDAJ:  
23. 4. 2009, ob 10.00 
 

CILJNE SKUPINE:  
učenci osnovnih šol, 
učitelji in mentorji, 
splošna javnost 
 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor 
 

AVTOR/VODJA 
PROJEKTA: 
Drago Oman 
 

KRATEK OPIS: 
Otvoritev razstave Velike stvaritve malih 
mojstrov 2009 je potekala v bastiji 
mariborskega gradu. Otvoritve so se 
udeležili učenci in njihovi mentorji iz 
mariborskih osnovnih šol Slave Klavore, 
Ludvika Pliberška, Franca Rozmana – 
Staneta in Bojana Ilicha. Za razstavljenih 
53 fotografij so učenci – avtorji na otvo-
ritvi prejeli priložnostna darila, mentorji 
pa potrdila o mentorstvu. 
 
 
 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 
§ 3 x objava v Prireditvenem vodniku 

častnika 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-pohorje.si 

§ objava na internetni strani 
www.maribor-on.net 

§ vabilo poslano slovenskim muzejem, 
galerijam, knjižnicam in društvom po 
elektronski pošti 

§ vabilo poslano osnovnim šolam in 
mentorjem sodelujočih učencev po 
redni pošti 

§ najava poslana medijem po 
elektronski pošti 

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
70 
 

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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MUZEJSKI KLUB 2009 
Naše telo je tempelj naše duše … okrasimo ga 

tradicionalna andragoška prireditev 
 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad – bastija  
 

KDAJ:  
12. 5. 2009, ob 18.00 
 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 
 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor 
 

AVTOR/VODJA 
PROJEKTA: 
Mirjana Koren 
 

VODJA KLUBA 2009:  
Emina Koren 
 

GOST 2. SREČANJA: 
Urša Koprivec, Grega Sitar 
 

STROKOVNI SODELAVEC:  
Maja Hren Brvar 
 

KOORDINATOR 
PROJEKTA:  
Drago Oman 
 

KRATEK OPIS: 
Tema drugega srečanja Muzejskega kluba 
2009 je bila Naše telo je tempelj naše 
duše … okrasimo ga. Gosta drugega sre-
čanja sta bila Urša Koprivec, etnologinja 
in kulturna antropologinja, ter Grega 
Sitar, ljubitelj tetovaž. Izbrana muzealija 
je bila škatlica za ličila (pozno 1. oziroma 
zgodnje 2. stoletje n. št., Miklavž na 
Dravskem polju). 
 
Vsa srečanja Muzejskega kluba v letu 
2009 je posnela in predvajala televizija 
RTS. 
 
 
 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 
§ publikacija: informacijski bilten 

LEPOTA IN NJENO OBČINSTVO: 
Naše telo je tempelj naše duše ... 
okrasimo ga 

      Naklada: 300 izvodov 
      Maribor, maj 2009 

 
§ 3 x objava v Prireditvenem vodniku 

častnika 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-pohorje.si 

§ objava na internetni strani 
www.maribor-on.net 

§ objava na internetni strani 
www.youtube.com 

§ vabilo poslano slovenskim muzejem, 
galerijam, knjižnicam in društvom ob 
otvoritvi po elektronski pošti 

§ vabilo poslano obiskovalcem po redni 
in elektronski pošti 

§ najava poslana medijem po 
elektronski pošti 

§ televizijsko snemanje 
§ 6 do 10 x dnevna najava televizijske 

oddaje v tednu pred prvo objavo  
 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
36 
 

OBJAVE V MEDIJIH: 

Oglasi v častniku Večer v tednu pred 
prireditvijo: torek, četrtek in sobota. 
  
§ Radio Slovenske gorice, 

8. 5. 2009, 18.00, Večerna poročila, 
V Pokrajinskem muzeju Maribor ...  

§ Žurnal, 9. 5. 2009, str. 6, D. P.: 
Drugo srečanje muzejskega kluba 

§ RTS, 11. 5. 2009, 18.45, Kronika 1, 
Stipe Jerič, Tina Princ:  V bastiji 
Pokrajinskega muzeja Maribor ... 

§ RTS, 19. 5. 2009, 21.00, Naše telo 
je tempelj naše duše … okrasimo ga, 
premierno predvajanje 2. srečanja 
Muzejskega kluba 2009 

§ RTS, 20. 5. (12.10), 23. 5. (20.00), 
24. 5. (21.40), 1. 6. (23.20), 7. 6. 
(20.00), 13. 6. (22.25), 19. 6. 
(19.00), 26. 6. (19.00), 3. 7. 
(19.00), 5. 9. 2009 (19.00), Naše 
telo je tempelj naše duše … okrasimo 
ga, ponovitve posnetka 2. srečanja 
Muzejskega kluba 2009 
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PEČAT PRETEKLOSTI ZA PRIHODNOST 
otvoritev občasne razstave 

 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad – Galerija Grad 
 

KDAJ:  
14. 5. 2009, ob 18.00 
 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 
 

ORGANIZATOR:  
AFS Študent, Pokrajinski muzej Maribor 
 

AVTOR/VODJA 
PROJEKTA: 
AFS Študent 
 

KOORDINATOR 
PROJEKTA:  
Janja Krajnc 
 

KRATEK OPIS: 
Otvoritev razstave ob 45. obletnici delo-
vanja Akademske folklorne skupine 
Študent z naslovom Pečat preteklosti za 
prihodnost, je potekala v prostorih 
Galerije Grad in na Trgu svobode. Na 
otvoritvi je zbrano občinstvo nagovoril 
predsednik AFS Študent Samo Robič. Ob 
tej priložnosti so na Trgu svobode člani 
folklorne skupine tudi zaplesali in prikazali 
del ljudskega izročila širši publiki. 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
V organizaciji AFS Študent. 
 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
100 
 

OBJAVE V MEDIJIH: 
Glej tudi razstavo Pečat preteklosti za 
prihodnost. 
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IZ MUZEJSKIH DEPOJEV 6 
Aktualna arheološka odkritja 

otvoritev občasne razstave 
 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad – Muzejsko razstavišče  
 

KDAJ:  
18. 5. 2009, ob 12.00  
 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 
 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor 
 

VODJA 
PROJEKTA: 
Vesna Koprivnik 
 

KRATEK OPIS: 
Ob mednarodnem dnevu muzejev je na 
Trgu svobode, pred Muzejskim razsta-
viščem, potekala šesta otvoritev v nizu 
razstav Iz muzejskih depojev, in sicer 
otvoritev razstave Aktualna arheološka 
odkritja. Predstavitvene govore na otvo-
ritvi so imele avtorice Vesna Koprivnik, 
kustodinja Pokrajinskega muzeja Maribor, 
ter Mira Strmčnik Gulič in Mihela Kajzer 
Cafnik, konservatorki Zavoda za varstvo 
kulturne dediščine. Zbrano občinstvo je 
nagovorila direktorica Pokrajinskega 
muzeja Maribor Mirjana Koren, razstavo 
pa je odprl Bojan Djurić, generalni 
direktor Direktorata za kulturno dediščino.  

 
 
 
 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 
§ 3 x objava v Prireditvenem vodniku 

častnika 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-pohorje.si 

§ objava na internetni strani 
www.maribor-on.net 

§ vabilo poslano slovenskim muzejem, 
galerijam, knjižnicam in društvom ob 
otvoritvi po elektronski pošti 

§ vabilo poslano obiskovalcem ob 
otvoritvi po redni in elektronski pošti 

§ najava poslana medijem ob otvoritvi 
po elektronski pošti 

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
59 
 

OBJAVE V MEDIJIH: 
Oglasi v častniku Večer v tednu pred 
prireditvijo: torek, četrtek in sobota (glej 
tudi razstavo Iz muzejskih depojev 6: 
Aktualna arheološka odkritja). 
 
§ Radio MM1, 18. 5. 2009, 12.00 (in 

17.00), Poročila, Vesna Spreitzer: V 
muzejskem razstavišču ... 

§ RTS, 18. 5. 2009, 18.45, Kronika 1, 
Jagoda Đorđević: V muzejskem 
razstavišču ...  
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DNEVI ISLAMSKE KULTURE V SLOVENIJI 
sklop kulturnih prireditev 

 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad – viteška dvorana   
 

KDAJ:  
20. 5.–29. 5. 2009 
 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 
 

ORGANIZATOR:  
Filozofska fakulteta v Mariboru – Center 
za medkulturno sodelovanje z državami 
Azije, Afrike in Latinske Amerike, 
Islamska skupnost v RS – Odbor Maribor, 
Društvo popotnikov Vagant, Pokrajinski 
muzej v Mariboru 
 

VODJA 
PROJEKTA: 
dr. Dragan Potočnik 
 

KOORDINATOR  
PROJEKTA:  
Maja Hren Brvar 
 

KRATEK OPIS: 
V času od 20. do 29. maja 2009 so v 
Mariboru potekali Dnevi islamske kulture. 
Osnovni namen je bil približati sporočilo te 
enkratne kulture s pomočjo glasbe, slike 
in besede. Gosti so bili priznani stro-
kovnjaki in umetniki iz različnih držav. 
Vrhunec dogajanj je bilo srečanje z 
islamskim misticizmom – z derviši in iran-
skimi zurkhani. 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
V organizaciji Društva popotnikov Vagant, 
Filozofske fakultete v Mariboru – Centra 
za medkulturno sodelovanje z državami 
Azije, Afrike in Latinske Amerike ter 
Islamske skupnosti v RS – Odbora 
Maribor. 
 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
1100 
 

OBJAVE V MEDIJIH: 
 
§ Večer, 19. 5. 2009, str. 19, (zš):  

Dnevi islamske kulture 
§ Radio MM1, 20. 5. 2009, 8.00, 

Poročila, Zmago Ajhmajer: V 
Mariboru se danes začenjajo ... 

§ Radio MM1, 20. 5. 2009, 17.00, 
Dnevnik, Brigita Mohorič: V Mariboru 
se nocoj začenjajo ... 

§ RTS, 21. 5. 2009, 18.45, Kronika 1, 
Jana Ujčič: Sinoči se so v Mariboru 
pričeli ...  

§ STA servis, 25. 5. 2009, Popravek: 
Vajgl se bo danes ...  

§ Večer, 27. 5. 2009, str. 16, 
Vanessa Čokl: Derviško mirno srce 
gleda s čistimi očmi 
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SPOMINSKE KNJIGE 
otvoritev občasne razstave 

 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad – Galerija Grad 
 

KDAJ:  
26. 5. 2009, ob 18.00  
 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 
 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor 
 

VODJA 
PROJEKTA: 
Marjetka Bedrač, Marjetka Berlič 
 

KRATEK OPIS: 
Razstavo Spominske knjige, ki sta jo 
pripravili kustodinja Marjetka Bedrač in  
Marjetka Berlič, učiteljica na Osnovni šoli 
Draga Kobala Maribor je odprla direktorica 
Pokrajinskega muzeja Maribor Mirjana 
Koren. Ob otvoritvi je na klarinet zaigral 
učenec OŠ Draga Kobala Maribor. 
 
 
 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 
§ 3 x objava v Prireditvenem vodniku 

častnika 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-pohorje.si 

§ objava na internetni strani 
www.maribor-on.net 

§ vabilo poslano slovenskim muzejem, 
galerijam, knjižnicam in društvom po 
elektronski pošti 

§ vabilo poslano obiskovalcem po redni 
in elektronski pošti 

§ najava poslana medijem po 
elektronski pošti 

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
52 
 

OBJAVE V MEDIJIH: 
Oglasi v častniku Večer v tednu pred 
prireditvijo: torek, četrtek in sobota (glej 
tudi razstavo Spominske knjige). 
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OŽIVLJENI PREDMETI 2009 
Kako restavriramo knjige? 

predavanje 
 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad – Galerija Grad 
 

KDAJ:  
9. 6. 2009, ob 18.00 
 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 
 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor 
 

AVTOR/VODJA 
PROJEKTA: 
Irena Porekar Kacafura 
 

STROKOVNI SODELAVEC: 

Blanka Avguštin Florjanovič 
 

KRATEK OPIS: 
Prvo predavanje iz cikla Oživljeni predmeti 
2009 je bilo posvečeno ohranjanju in 
postopku konserviranja knjig. O restav-
riranju knjig je predavala Blanka Avguštin 
Florjanovič, konservatorska-restavra-
torska svetovalka, zaposlena v Arhivu RS, 
ki se strokovno posveča predvsem 
srednjeveški knjigi in restavriranju vezav.  

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 
§ 3 x objava v Prireditvenem vodniku 

častnika 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-pohorje.si 

§ objava na internetni strani 
www.maribor-on.net 

§ vabilo poslano slovenskim muzejem, 
galerijam, knjižnicam in društvom po 
elektronski pošti 

§ vabilo poslano obiskovalcem po redni 
in elektronski pošti 

§ najava poslana medijem po 
elektronski pošti 

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
35 
 

OBJAVE V MEDIJIH: 
Oglasi v častniku Večer v tednu pred 
prireditvijo: torek, četrtek in sobota.  
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POLETNA MUZEJSKA NOČ 2009 
dan odprtih vrat: ogled muzeja v soju svetilk 

 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad – bastija, loža, viteška 
dvorana, rokokojsko stopnišče 
 

KDAJ:  
20. 6. 2009 ob 21.00 
 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 
 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor 
 

AVTOR/VODJA 
PROJEKTA: 
Drago Oman, Maja Hren Brvar, 
Uroš Dokl 
 

KRATEK OPIS: 
V sklopu Poletne muzejske noči, ki je 
potekala med 21. in 24. uro, smo 
obiskovalcem poleg stalne razstave,  
predstavili viteško dvorano še v drugačni 
luči. Ob projeciranju fotografskega gra-
diva so obiskovalci spoznali, kaj se je v 
njej v zadnjih sto letih dogajalo, kdo jo je 
obiskal in čemu je služila. Ob 22. uri smo 
izvedli vodstvo po stalni razstavi, viteški 
dvorani in rokokojskem stopnišču.  
 

 
 
 
 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 
§ 3 x objava v Prireditvenem vodniku 

častnika 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-pohorje.si 

§ objava na internetni strani 
www.maribor-on.net 

§ vabilo poslano slovenskim muzejem, 
galerijam, knjižnicam in društvom po 
elektronski pošti 

§ vabilo poslano obiskovalcem po redni 
in elektronski pošti 

§ najava poslana medijem po 
elektronski pošti 

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
250 
 

OBJAVE V MEDIJIH: 
Oglasi v častniku Večer v tednu pred 
prireditvijo: torek, četrtek in sobota. 
 
§ Večer, 17. 6. 2009, str. 19, (mbk): 

Poletna noč v Pokrajinskem muzeju 
§ Radio MM1, 20. 6. 2009, 17.00, 

Dnevnik, Petra Skok: Mednarodnemu 
grafičnemu likovnemu centru ... 

§ Žurnal, 20. 6. 2009, str. 7, (K. P.): 
Do polnoči v muzej 

§ Delo, 20. 6. 2009, str. 21, 
Deloskop, Poletna muzejska noč 

§ Večer, 22. 6. 2009, str. 3, Tatjana 
Vrbnjak: Poletna muzejska noč 
privabila številne obiskovalce 

§ TV Maribor, 22. 6. 2009, 18.00, 
Dnevnik, Karmen Podlesnik Marčič: V 
24 slovenskih krajih ...  
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GRAJSKO POLETJE 2009 
tradicionalne muzejske delavnice za otroke 

 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad – loža 
 

KDAJ:  
julij – avgust 2009, ob 10.00 
 

CILJNA SKUPINA:  
predšolski otroci, 
učenci prve triade osnovnih šol 
 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor 
 

AVTOR/VODJA 
PROJEKTA: 
Drago Oman, Uroš Dokl 
 

IZVAJALEC: 
Uroš Dokl, Maja Hren Brvar 
 

KRATEK OPIS: 
Vsako soboto v juliju in avgustu so 
potekale otroške delavnice v okviru 
tradicionalnega pedagoškega projekta 
Grajsko poletje. Temi letošnjega graj-
skega poletja  sta  bili  lekarništvo in 
zdravilne rastline, zato so se posamezne 
delavnice vsebinsko navezovale na 
muzejsko lekarniško zbirko. 
 
4. 7. 2009 
Sivkini okraski 
Št. obiskovalcev: 6 
 
11. 7. 2009 
Vrečke za zelišča 
Št. obiskovalcev: 8 
 
18. 7. 2009 
Zeliščna mila 
Št. obiskovalcev: 12 
 
25. 7. 2009 
Zeliščni lonček 
Št. obiskovalcev: 14 
 
1. 8. 2009 
Zeliščni zvezek 
Št. obiskovalcev: 28 
 
8. 8. 2009 
Rastlinski odlitki 
Št. obiskovalcev: 27 
 
22. 8. 2009 
Dišeči zeliščni škrniclji 
Št. obiskovalcev: 30 
 
29. 8. 2009 
Zeliščna mila 
Št. obiskovalcev: 36 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 
§ 3 x tedenska objava v Prireditvenem 

vodniku častnika Večer v času 
trajanja projekta 

§ 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-pohorje.si 

§ objava na internetni strani 
www.maribor-on.net 

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
161 
 

OBJAVE V MEDIJIH: 

Redni oglasi v častniku Večer v času 
trajanja projekta: ob torkih, četrtkih in 
sobotah.  
 
§ Mariborski utrip, 10. 7. 2009, 

str. 14, Otroški utrip 
§ Mariborski utrip, 10. 7. 2009, 

str. 14, Pregled kulturnih dogodkov 
§ Radio MM1, 21. 7. 2009, 17.00, 

Dnevnik, Tamara Zupanič Čučnik: 
Aktualnost je bistvo vsakega ... 

§ Radio Slovenija 1, 22. 7. 2009, 
13.00, Danes do 13.00, Tamara 
Zupanič Čučnik: Aktualnost je bistvo 
vsakega ... 
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POTOVANJE S STILOM 
otvoritev občasne razstave 

 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad – Galerija Grad 
 

KDAJ:  
7. 7. 2009 ob 18.00  
 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 
 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor, Veteran klub 
Maribor 
 

VODJA 
PROJEKTA: 
Irena Porekar Kacafura, Tadej Pungartnik, 
Stanko Kokol 
 

KRATEK OPIS: 
Otvoritev razstave Potovanje s stilom je 
potekala v torek, 7. julija ob 18. uri v 
Galeriji Grad. Slavnostni nagovor je imela 
direktorica Pokrajinskega muzeja Maribor 
Mirjana Koren, strokovno predstavitev 
razstave je pripravil kustos Tadej 
Pungartnik, medtem ko je zbrano 
občinstvo nagovoril tudi Stanko Kokol, 
predsednik Veteran kluba Maribor. V 
kulturnem programu je nastopila 
umetniško-glasbena skupina iz Bulgarije, 
ki se je otvoritve udeležila naključno. 

 
 
 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 
§ 3 x objava v Prireditvenem vodniku 

častnika 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-pohorje.si 

§ objava na internetni strani 
www.maribor-on.net 

§ vabilo poslano slovenskim muzejem, 
galerijam, knjižnicam in društvom po 
elektronski pošti 

§ vabilo poslano obiskovalcem po redni 
in elektronski pošti 

§ najava poslana medijem po 
elektronski pošti 

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
59 
 

OBJAVE V MEDIJIH: 
Oglasi v častniku Večer v tednu pred 
prireditvijo: torek, četrtek in sobota (glej 
tudi razstavo Potovanje s stilom). 
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OŽIVLJENI PREDMETI 2009 
Restavriranje modificiranega vozila AR Giulia Ti Super 

predavanje 
 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad – Galerija Grad 
 

KDAJ:  
14. 7. 2009, ob 18.00  
 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 
 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor 
 

AVTOR/VODJA 
PROJEKTA: 
Irena Porekar Kacafura 
 

STROKOVNI SODELAVEC: 
Urban A. Demšar 
 

KRATEK OPIS: 
Drugo predavanje iz cikla Oživljeni 
predmetI 2009 je bilo posvečeno ohra-
njanju in restavriranju vozil. O restavri-
ranju modificiranega vozila AR Giulia Ti 
Super iz leta 1970 je predaval Urban A. 
Demšar. 

 
 
 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 
§ 3 x objava v Prireditvenem vodniku 

častnika 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-pohorje.si 

§ objava na internetni strani 
www.maribor-on.net 

§ vabilo poslano slovenskim muzejem, 
galerijam, knjižnicam in društvom po 
elektronski pošti 

§ vabilo poslano obiskovalcem po redni 
in elektronski pošti 

§ najava poslana medijem po 
elektronski pošti 

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
33 
 

OBJAVE V MEDIJIH: 
Oglasi v častniku Večer v tednu pred 
prireditvijo: torek, četrtek in sobota. 
 
§ TV Maribor, 15. 7. 2009, 18.00, 

Dnevnik, Simona Kopinšek: Oživljeni 
predmeti je naslov ... 

§ Radio MM1, 14. 7. 2009, 12.00, 
Poročila, Vesna Spreitzer: V okviru 
programa oživljeni predmeti ... 
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VRNITEV VELIČASTNIH 
otvoritev občasne razstave 

 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad – viteška dvorana 
 

KDAJ: 
30. 7. 2009, ob 12.00  
 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 
 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor 
 

VODJA 
PROJEKTA: 
Mirjana Koren 
 

KRATEK OPIS: 
Razstavo Vrnitev veličastnih je odprla 
njena avtorica, diretorica Pokrajinskega 
muzeja Maribor Mirjana Koren. V otvo-
ritvenem govoru je predstavila zgodo-
vinsko pot razstavljenih umetnin od 
njihove odstranitve iz cerkve sv. Jožefa na 
Studencih do njihove muzejske prezenta-
cije. Prav tako je predstavila avtorja 
Jožefa Strauba ter delo prof. dr. Sergeja 
Vrišerja kot osrednjega preučevalca 
Straubovih umetnin. 

 
 
 
 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 
§ 3 x objava v Prireditvenem vodniku 

častnika 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-pohorje.si 

§ objava na internetni strani 
www.maribor-on.net 

§ objava na internetni strani  
www.o-sta.com  

§ vabilo poslano slovenskim muzejem, 
galerijam, knjižnicam in društvom po 
elektronski pošti 

§ vabilo poslano obiskovalcem po redni 
in elektronski pošti 

§ najava poslana medijem po 
elektronski pošti 

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
67 
 

OBJAVE V MEDIJIH: 
Oglasi v častniku Večer v tednu pred 
prireditvijo: torek, četrtek in sobota (glej 
tudi razstavo Vrnitev veličastnih). 
 
§ STA servis, 29. 7. 2009, V 

mariborskem Pokrajinskem 
muzeju ... 

§ www.dnevnik.si, 29. 7. 2009, Do 
konca leta ponovno razstavljeni štirje 
Straubovi svetniki 

§ Radio MM1, 30. 7. 2009, 8.00, 
Poročila, Nives Cvikl: V viteški 
dvorani … 

§ RTS, 30. 7. 2009, 18.45, Kronika 1, 
Stipe Jerič, Hojka Berlič: Pokrajinski 
muzej Maribor ...  

§ Delo, 30. 7. 2009, str. 18, 
Deloskop, Vizualne umetnosti, Muzeji 

§ Dnevnik, 30. 7. 2009, str. 27, 
Razstave 

§ TV Maribor, 31. 7. 2009, 18.00, 
Dnevnik, Simona Kopinšek: V viteško 
dvorano Pokrajinskega muzeja ... 

§ TV Slovenija 1, 31. 7. 2009, 
22.00, Odmevi, Simona Kopinšek: V 
viteško dvorano Pokrajinskega 
muzeja ...  

§ Delo, 31. 7. 2009, str. 16, Peter 
Rak: Vrnitev Straubovih veličastnih 
umetnin 

§ Večer, 31. 7. 2009, str. 12, 
Jasmina Cehnar: Vrnitev veličastnih 

§ Radio MM1, 2. 8. 2009, 12.00, 
Mariborski feljton, Nives Cvikl: 
Pokrajinski muzej Maribor … 
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PRETEKLOST SEDANJOSTI – SEDANJOST PRIHODNOSTI 
Ob 50–letnici konservatorsko-restavratorske dejavnosti  

v Pokrajinskem muzeju Maribor 
otvoritev občasne razstave 

 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad – Galerija Grad 
 

KDAJ:  
31. 8. 2009, ob 18.00 
 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 
 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor 
 

AVTOR/VODJA 
PROJEKTA: 
Irena Porekar Kacafura 
 

KRATEK OPIS: 
Razstavo, posvečeno 50–letnici konser-
vatorsko-restavratorske dejavnosti v 
Pokrajinskem muzeju Maribor je z otvorit-
venim nagovorom odprla direktorica 
muzeja Mirjana Koren. Razstavno vsebino 
je predstavila avtorica razstave Irena 
Porekar Kacafura. Otvoritev je zaokrožil 
pevski nastop vokalne skupine Kresnice. 

 
 
 
 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 
§ 3 x objava v Prireditvenem vodniku 

častnika 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-pohorje.si 

§ objava na internetni strani 
www.maribor-on.net 

§ objava na internetni strani  
www.o-sta.com  

§ vabilo poslano slovenskim muzejem, 
galerijam, knjižnicam in društvom po 
elektronski pošti 

§ vabilo poslano obiskovalcem po redni 
in elektronski pošti 

§ najava poslana medijem po 
elektronski pošti 

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
60 
 

OBJAVE V MEDIJIH: 
Oglasi v častniku Večer v tednu pred 
prireditvijo: torek, četrtek in sobota (glej 
tudi razstavo Preteklost sedanjosti – 
sedanjost prihodnosti …). 
 
§ Radio MM1, 31. 8. 2009, 12.00, 

Poročila, Theo Bostič: V galeriji Grad 
mariborskega gradu ... 

§ Radio Slovenija 2, 31. 8. 2009, 
14.00, Kulturne drobtinice, Nina 
Zagoričnik: Ob 50–letnici 
restavratorske ... 

§ Radio MM1, 31. 8. 2009, 17.00, 
Dnevnik, Peter Habjanič: V Galeriji 
Grad mariborskega gradu ... 

§ www.indirekt.si, 31. 8. 2009, 
Preteklost sedanjosti – sedanjost 
prihodnosti 
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MUZEJSKI VEČERI 2009 
Mednarodno leto astronomije 
tradicionalna andragoška prireditev 

 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad – palacij 
 

KDAJ:  
8. 9. – 11. 9. 2009, ob 18.00 
 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 
 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor, Astronomsko 
društvo Orion 
 

AVTOR/VODJA 
PROJEKTA: 
Drago Oman 
 

KRATEK OPIS: 
Letošnji Muzejski večeri so bili vsebinsko 
povezani z mednarodnim letom astrono-
mije. Pripravljeni so bili v sodelovanju z 
Astronomskim društvom Orion iz Mari-
bora. Po predavanjih je bil (ob dovolj 
jasnem nebu) na Trgu svobode orga-
niziran ogled neba s teleskopi.   
 
8. 9. 2009 
Dr. Ivan Šprajc:  
Opazovalci neba v stari Mehiki 
Št. obiskovalcev: 90 
 
9. 9. 2009 
Jure Atanackov:  
Veliki kometi 
Št. obiskovalcev: 35 
 
10. 9. 2009 
Dr. Janez Strnad: 
Razvoj kozmologije 
Št. obiskovalcev: 30 
 
11. 9. 2009  
Dr. Igor Žiberna: 
400 let stara zgodba o teleskopu 
Št. obiskovalcev: 30 

 
 
 
 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 
§ 3 x objava v Prireditvenem vodniku 

častnika 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-pohorje.si 

§ objava na internetni strani 
www.maribor-on.net 

§ objava na internetni strani  
www.o-sta.com  

§ vabilo poslano slovenskim muzejem, 
galerijam, knjižnicam in društvom po 
elektronski pošti 

§ vabilo poslano obiskovalcem po redni 
in elektronski pošti 

§ najava poslana medijem po 
elektronski pošti 

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
185  
 

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

7. 9. 2009, 18.00, Večerna poročila,  
Pokrajinski muzej Maribor ... 

§ Radio MM1, 7. 9. 2009, 8.00, 
Poročila, Metka Perko: V več 
slovenskih mestih ... 

§ Radio MM1, 8. 9. 2009, 8.00, 
Poročila, Vesna Spreitzer: V 
Pokrajinskem muzeju Maribor ... 

§ TV Maribor, 8. 9. 2009, 18.00, 
Dnevnik, Karmen Podlesnik Marčič: 
Letošnje leto je posvečeno 
astronomiji … 

§ Večer, 8. 9. 2009, str. 18, (jmc): 
Muzejski večeri o astronomiji 

§ Radio MM1, 8.9. 2009, 17.00, 
Dnevnik, Vesna Spreitzer: 
Pokrajinski muzej Maribor danes ... 

§ RTS, 10. 9. 2009, 18.45, Kronika 1, 
Stipe Jerič: Te dni v Pokrajinskem 
muzeju Maribor ... 

§ Radio MM1, 11. 9. 2009, 8.00, 
Poročila, Vesna Spreitzer: V okviru 
petega mednarodnega ... 

§ Radio MM1, 11. 9. 2009, 17.00, 
Dnevnik, Vesna Spreitzer: Ob 18. uri 
bo s predavanjem ...  

 § Delo, 11. 9. 2009, str. 21, 
Deloskop, Vizualne umetnosti, 
muzeji 
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MUZEJSKI KLUB 2009 
Za lepoto je treba trpeti 

tradicionalna andragoška prireditev 
 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad – palacij 
 

KDAJ:  
15. 9. 2009, ob 18.00 
 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 
 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor 
 

AVTOR/VODJA 
PROJEKTA: 
Mirjana Koren 
 

VODJA KLUBA 2009:  
Emina Koren 
 

GOST 3. SREČANJA: 
Suzana Petek, mag. Barbara Čibej Žagar, 
mag. Matjaž Kovačič 
 

STROKOVNI SODELAVEC: 
Maja Hren Brvar 
 

KORDINATOR PROJEKTA: 
Drago Oman 
 

KRATEK OPIS: 
Tema tretjega srečanja Muzejskega kluba 
2009 je bila posvečana znani misli »Za 
lepoto je treba trpeti«. Voditeljica kluba 
2009 Emina Koren je tokrat gostila 
Suzano Petek, ustanoviteljico Društva 
TARA, psihologinjo mag. Barbaro Čibej 
Žagar in sociologa mag. Matjaža Kovačiča. 
Kot izbrana muzealija je bil predstavljen 
steznik s konca 19. stoletja. 
 
Vsa srečanja Muzejskega kluba v letu 
2009 je posnela in predvajala televizija 
RTS. 
 

 
 
 
 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 
§ publikacija: informacijski bilten 

LEPOTA IN NJENO OBČINSTVO: Za 
lepoto je treba trpeti 

      Naklada: 300 izvodov 
      Maribor, september 2009 

 
§ 3 x objava v Prireditvenem vodniku 

častnika 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-pohorje.si 

§ objava na internetni strani 
www.maribor-on.net 

§ objava na internetni strani 
www.o-sta.com 

§ objava na internetni strani 
www.youtube.com 

§ vabilo poslano slovenskim muzejem, 
galerijam, knjižnicam in društvom ob 
otvoritvi po elektronski pošti 

§ obiskovalcem po redni in elektronski 
pošti 

§ najava poslana medijem po 
elektronski pošti 

§ televizijsko snemanje 
§ 6 do 10 x dnevna najava televizijske 

oddaje v tednu pred prvo objavo  
 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
41  
 

OBJAVE V MEDIJIH: 
Oglasi v častniku Večer v tednu pred 
prireditvijo: torek, četrtek in sobota. 
 
§ Radio MM1, 15. 9. 2009, 8.00, 

Poročila, Zmago Ajhmajer: 
Mariborski organozatorji prireditev ... 
Večer, 15. 9. 2009, str. 20, (gt): 
Tretji Muzejski klub 

§ RTS, 16. 9. 2009, 18.45, Kronika 1, 
Stipe Jerič, Franja Pižmoht: V 
Pokrajinskem muzeju Maribor ...  

§ RTS, 19. 9. 2009, 22.00, Lepota in 
njeno občinstvo: Za lepoto je treba 
trpeti, premierno predvajanje 3. 
srečanja Muzejskega kluba 2009 

§ RTS, 20. 9. (20.00), 26. 9. (13.00), 
27. 9. (19.00), 1. 10. (14.30), 
21. 9. (22.30), 24. 9. 2009 
(14.00), Lepota in njeno občinstvo: 
Za lepoto je treba trpeti, ponovitve 
posnetka 3. srečanja Muzejskega 
kluba 2009 
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KONSERVATORSKO-RESTAVRATORSKE DELAVNICE 
predstavitev dela konservatorjev in restavratorjev 

 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad  
 

KDAJ:  
21. 9.–25. 9. 2009, ob 9.00 
 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 
 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor 
 

AVTOR/VODJA 
PROJEKTA: 
Irena Porekar Kacafura 
 

KRATEK OPIS: 
V okviru razstavnega projekta ob 50–
letnici konservatorsko-restavratorske de-
javnosti v Pokrajinskem muzeju Maribor 
smo pripravili 20 ur trajajoče izobraže-
vanje zainteresiranih, ki so lahko delali 
skupaj z muzejsko konservatorko-
restavratorko na predmetih kulturne dedi-
ščine. Udeleženci delavnic so spoznali 
pravilen pristop k reševanju problemov in 
pravilno delo pri preventivni konservaciji 
ter hranjenju predmetov v depojih. 
Delavnico je vodila Irena Porekar 
Kacafura, konservatorska-restavratorska 
svetovalka, vse dni pa jo je obiskovalo 
devet udeležencev. Udeleženci so 
preventivno konservirali 253 keramičnih 
posod in dva šivalna stroja. Posege so tudi 
fotografsko dokumentirali in za konser-
virane predmete uredili začasni depo. 

 
 
 
 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 
§ 3 x objava v Prireditvenem vodniku 

častnika Večer  
§ objava na internetni strani 

Pokrajinskega muzeja Maribor 
www.pmuzej-mb.si 

§ objava na internetni strani 
www.maribor-on.net 

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
9 
 

OBJAVE V MEDIJIH: 
Oglasi v častniku Večer v tednu pred 
prireditvijo: torek, četrtek in sobota. 
 
§ TV Maribor, 24. 9. 2009, 18.00, 

Dnevnik, Simona Kopinšek: V 
Pokrajinskem muzeju Maribor ... 
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MUZEJSKI ABONMA 2009/2010 
otroške izobraževalne muzejske ustvarjalnice 

 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad – pedagoška ustvarjalnica 
 

KDAJ:  
oktober 2009 – maj 2010, ob 9.15 
 

CILJNA SKUPINA:  
predšolski otroci 
 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor 
 

AVTOR/VODJA  
PROJEKTA: 
Uroš Dokl 
 

KRATEK OPIS: 
V letu 2009 smo izpeljali 3 izmed 
predvidenih 7 tematskih ustvarjalnic za 
predšolske otroke v sklopu Muzejskega 
abonmaja 2009/2010, na katerega se 
prijavilo 32 skupin. Na ustvarjalnicah, ki 
se jih je v povprečju udeležilo 496 otrok, 
so se otroci spoznali z večino muzejskih 
zbirk in tako dobili njim prilagojen vpogled 
v preteklost. Naslovi prvih treh ustvar-
jalnic Muzejskega abonmaja 2009/2010 
so bili: 
 
1. ustvarjalnica  
Čevljarček in njegova zgodba 
 
2. ustvarjalnica 
Kipi, kipci in figurice 
 
3. ustvarjalnica 
Brez muje se še čevelj ne obuje 

 
 
 
 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 

§ povabilo s ponudbo in predstavitveno 
zloženko programa MA 2009/2010 
poslano mariborskim in okoliškim 
vrtcem po redni pošti 

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV: 
1488 
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OŽIVLJENI PREDMETI 2009 
Restavriranje keramične posode v obliki panterja 

predavanje 
 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad – Galerija Grad 
 

KDAJ:  
6. 10. 2009, ob 18.00  
 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 
 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor 
 

AVTOR/VODJA  
PROJEKTA:  
Irena Porekar Kacafura 
 

STROKOVNI SODELAVEC: 
Mag. Jana Šubic Pristan 
 

KRATEK OPIS: 
Mag. Jana Šubic Pristan je na tretjem 
predavanju konservatorjev-restavratorjev 
predstavila restavriranje keramične poso-
de v obliki panterja. 

 
 
 
 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 

§ 3 x objava v Prireditvenem vodniku 
častnika 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-pohorje.si 

§ objava na internetni strani 
www.maribor-on.net 

§ objava na internetni strani  
§ www.o-sta.com  
§ vabilo poslano slovenskim muzejem, 

galerijam, knjižnicam in društvom ob 
otvoritvi po elektronski pošti 

§ vabilo poslano obiskovalcem po redni 
in elektronski pošti 

§ najava poslana medijem po 
elektronski pošti 

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
15 
 

OBJAVE V MEDIJIH: 
Oglasi v častniku Večer v tednu pred 
prireditvijo: torek, četrtek in sobota. 
 
§ Delo, 6. 10. 2009, str. 17, 

Deloskop, Vizualne umetnosti, 
muzeji, Oživljeni predmeti 
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MUZEJSKI KLUB 2009 
Obleka naredi človeka … 

tradicionalna andragoška prireditev 
 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad – palacij 
 

KDAJ:  
13. 10. 2009, ob 18.00 
 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 
 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor 
 

AVTOR/VODJA 
PROJEKTA: 
Mirjana Koren 
 

VODJA KLUBA 2009: 
Emina Koren 
 

GOST 4. SREČANJA: 
Sonja Šterman, Alenka Zupan,  
Maja Štamol 
 

STROKOVNI SODELAVEC: 
Maja Hren Brvar 
 

KOORDINATOR 
PROJEKTA: 
Drago Oman  
 

KRATEK OPIS: 
Gostje četrtega letošnjega srečanja Sonja 
Šterman, vodja oddelka za tekstilije in 
oblačila na Visoki šoli za dizajn, Alenka 
Zupan, stilska svetovalka, in Maja Štamol, 
modna oblikovalka, so se z vodjo 
Muzejskega kluba pogovarjale na temo 
Obleka naredi človeka … pokaži mi, kako 
se oblačiš, in jaz ti povem, kdo si. 
Strokovna sodelavka kustodinja Maja 
Hren Brvar pa je ob tem predstavila 
izbrano muzealijo – modno kreacijo Alana 
Hranitelja iz leta 2000 – Kletko. 
 
Vsa srečanja Muzejskega kluba v letu 
2009 je posnela in predvajala televizija 
RTS. 
 

 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 
§ publikacija: informacijski bilten 

LEPOTA IN NJENO OBČINSTVO: 
Obleka naredi človeka ... pokaži mi, 
kako se oblačiš in jaz ti povem, kdo 
si 

      Naklada: 300 izvodov 
      Maribor, oktober 2009 

 
§ 3 x objava v Prireditvenem vodniku 

častnika 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-pohorje.si 

§ objava na internetni strani 
www.maribor-on.net 

§ objava na internetni strani 
www.o-sta.com 

§ objava na internetni strani 
www.youtube.com 

§ vabilo poslano slovenskim muzejem, 
galerijam, knjižnicam in društvom ob 
otvoritvi po elektronski pošti 

§ vabilo poslano obiskovalcem po redni 
in elektronski pošti 

§ najava poslana medijem po 
elektronski pošti 

§ televizijsko snemanje 
§ 6 do 10 x dnevna najava televizijske 

oddaje v tednu pred prvo objavo  
 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
50  
 

OBJAVE V MEDIJIH: 
Oglasi v častniku Večer v tednu pred 
prireditvijo: torek, četrtek in sobota. 
 
§ RTS, 14. 10. 2009, 18.45, 

Kronika 1, Jagoda Đorđević: V 
Pokrajinskem muzeju Maribor ... 

§ RTS, 24. 10. 2009, 21.30, Lepota 
in njeno občinstvo: Obleka naredi 
človeka …, premierno predvajanje 4. 
srečanja Muzejskega kluba 2009 

§ RTS, 25. 10. (20.00), 26. 10. 
(12.00), 30. 10. (22.30), 
1. 11. (21.40), 6. 11. (14.30), 
7. 1. 2009 (19.00), Lepota in njeno 
občinstvo: Obleka naredi človeka …, 
ponovitve posnetka 4. srečanja 
Muzejskega kluba 2009 
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MALI SIMPOZIJ 2009 
Arheološka najdišča v Mariboru in okolici 

tradicionalna pedagoška prireditev 
 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad – palacij 
 

KDAJ:  
20. 10. 2009, ob 9.00 
 

CILJNE SKUPINE:  
učenci osnovnih šol, 
učitelji in mentorji, 
splošna javnost 
 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor 
 

AVTOR/VODJA 
PROJEKTA: 
Marjetka Bedrač 
 

STROKOVNI SODELAVEC:  
Vesna Koprivnik 
 

KRATEK OPIS: 
Vsakoletni tradicionalni pedagoški projekt 
Mali simpozij je potekal sedmič zapo-
vrstjo. Mali simpozij 2009 je bil zasnovan 
kot del spremljajočega popularizacijskega 
programa ob osrednji muzejski občasni 
razstavi Aktualna arheološka odkritja, 
zato se je tematsko navezoval na 
arheološka najdišča v Mariboru in okolici. 
Na simpoziju je sodelovalo 56 učencev iz 
14 osnovnih šol: Benedikt, borcev za 
severno mejo Maribor, Draga Kobala 
Maribor, Duplek, Fram, Franceta Prešerna 
Maribor, Janka Glazerja Ruše, Kungota, 
Maksa Durjave Maribor, Malečnik, Prežiho-
vega Voranca Maribor, Rada Robiča 
Limbuš, Starše in Voličina. Učenci so pod 
mentorstvom 24 učiteljev pripravili raz-
iskovalne naloge o arheoloških najdiščih in 
najdbah v krajih, kjer se nahajajo njihove 
šole, rezultate raziskovalnega dela ter 
spremljajoča likovna gradiva pa so na dan 
simpozija predstavili na javni prireditvi v 
Pokrajinskem muzeju Maribor. Zbrano 
občinstvo je v imenu direktorice Pokrajin-
skega muzeja Maribor nagovoril kustos 
Drago Oman, ki je sodelujočim učencem 
in učiteljem ob koncu prireditve podelil 
priznanja. Prireditev je povezovala Irena 
Porekar Kacafura. 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 
§ 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  

§ vabilo poslano ravnateljem 
mariborskih in okoliških osnovnih šol 
po redni pošti 

§ vabilo poslano sodelujočim 
mentorjem po elektronski pošti 

§ najava poslana medijem po 
elektronski pošti 

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
135 
 

OBJAVE V MEDIJIH: 
 
§ Radio Slovenske gorice, 

16. 10. 2009, 18.00, Večerna 
poročila, Pokrajinski muzej Maribor 
prireja ... 

§ Radio Slovenske gorice, 
19. 10. 2009, 18.00, Večerna 
poročila, Pokrajinski muzej 
Maribor ... 

§ Radio Slovenija 2, 20. 10. 2009, 
12.00, Med poslovnimi krivuljami, 
Zoran Turk: Pokrajinski muzej 
Maribor prireja ... 

§ Večer, 21. 10. 2009, str. 18, (gt): 
Mladi raziskovalci v vlogi arheologov 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

    
Priloga k letnemu poročilu 2009 

53 

OŽIVLJENI PREDMETI 2009 
Odstrte skrivnosti muzejskih predmetov 

predavanje 
 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad – Galerija Grad 
 

KDAJ:  
17. 10. 2009, ob 18.00  
 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 
 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor 
 

AVTOR/VODJA 
PROJEKTA: 
Irena Porekar Kacafura 
 

KRATEK OPIS: 
Na zadnjem iz niza predavanj ob 50–
letnici konservatorsko-restavratorske de-
javnosti v Pokrajinskem muzeju Maribor je 
predavala Irena Porekar Kacafura, 
konservatorska-restavratorska svetoval-
ka, vodja muzejske konservatorsko-
restavratorske delavnice. Predstavila je 
nekaj posameznih posegov na muzealijah, 
ki so bili opravljeni v zadnjih nekaj 
desetletjih. 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 
§ 3 x objava v Prireditvenem vodniku 

častnika 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-pohorje.si 

§ objava na internetni strani 
www.maribor-on.net 

§ objava na internetni strani  
www.o-sta.com  

§ vabilo poslano slovenskim muzejem, 
galerijam, knjižnicam in društvom po 
elektronski pošti 

§ vabilo poslano obiskovalcem po redni 
in elektronski pošti 

§ najava poslana medijem po 
elektronski pošti 
 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
15 
 

OBJAVE V MEDIJIH: 
Oglasi v častniku Večer v tednu pred 
prireditvijo: torek, četrtek in sobota. 
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MUZEJSKI KLUB 2009 
Človeška privlačnost 

tradicionalna andragoška prireditev 
 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad – viteška dvorana 
 

KDAJ:  
10. 11. 2009, ob 18.00 
 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 
 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor 
 

AVTOR/VODJA 
PROJEKTA: 
Mirjana Koren 
 

VODJA KLUBA 2009: 
Emina Koren 
 

GOST 5. SREČANJA: 
Milada Kalezić, Vili Ravnjak 
 

STROKOVNI SODELAVEC: 
Maja Hren Brvar 
 

KOORDINATOR 
PROJEKTA: 
Drago Oman  
 

KRATEK OPIS: 
Gosta na petem srečanju Muzejskega 
kluba 2009 sta bila Milada Kalezić, igralka, 
in Vili Ravnjak, duhovni in umetniški 
ustvarjalec. Spregovorila sta o naslovni 
misli in temi srečanja – Človeška privlač-
nost. Strokovna sodelavka Maja Hren 
Brvar je kot izbrane muzealije predstavila 
kipe svetnikov z glavnega oltarja cerkve 
sv. Jožefa, delo znamenitega baročnega 
kiparja Jožefa Strauba. 
 
Vsa srečanja Muzejskega kluba v letu 
2009 je posnela in predvajala televizija 
RTS. 

 
 
 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 
§ publikacija: informacijski bilten 

LEPOTA IN NJENO OBČINSTVO: 
Človeška privlačnost 

      Naklada: 300 izvodov 
      Maribor, november 2009 

 
§ 3 x objava v Prireditvenem vodniku 

častnika 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-pohorje.si 

§ objava na internetni strani 
www.maribor-on.net 

§ objava na internetni strani 
www.o-sta.com 

§ objava na internetni strani 
www.youtube.com 

§ vabilo poslano slovenskim muzejem, 
galerijam, knjižnicam in društvom ob 
otvoritvi po elektronski pošti 

§ vabilo poslano obiskovalcem po redni 
in elektronski pošti 

§ najava poslana medijem po 
elektronski pošti 

§ televizijsko snemanje 
§ 6 do 10 x dnevna najava televizijske 

oddaje v tednu pred prvo objavo  
 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
50 
 

OBJAVE V MEDIJIH: 
Oglasi v častniku Večer v tednu pred 
prireditvijo: torek, četrtek in sobota. 
 
§ Radio MM1, 10. 11. 2009, 17.00, 

Dnevnik, Vodstvo mariborskega 
Pokrajinskega muzeja ... 

§ Delo, 10. 11. 2009,  str. 17, 
Deloskop, Vizualne umetnosti, 
muzeji, Muzejski klub 2009 

§ RTS, 21. 11. 2009, 20.30, Lepota 
in njeno občinstvo: Človeška 
privlačnost, premierno predvajanje 
5. srečanja Muzejskega kluba 2009 

§ RTS, 22. 11. (20.00), 23. 11. 
(14.25), 24. 11. (22.30), 26. 11. 
(12.00), 28. 11. (21.00), 3. 12. 
(14.40), Lepota in njeno občinstvo: 
Človeška privlačnost, ponovitve 
posnetka 5. srečanja Muzejskega 
kluba 2009  
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SREČANJE SLOVENSKIH 
KONSERVATORJEV-RESTAVRATORJEV 

tradicionalno strokovno srečanje 
 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad  
 

KDAJ:  
8. 12. 2009, ob 9.00  
 

CILJNA SKUPINA:  
domači konservatorji-restavratorji 
 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor, Društvo re-
stavratorjev Slovenije, Skupnost muzejev 
Slovenije 
 

AVTOR/VODJA 
PROJEKTA: 
Irena Porekar Kacafura 
 

KRATEK OPIS: 
Tradicionalno srečanje slovenskih konser-
vatorjev-restavratorjev je tokrat potekalo 
v Pokrajinskem muzeju Maribor. Srečanja 
se je udeležilo 75 konservatorjev-restav-
ratorjev iz pokrajinskih muzejev Koper, 
Ptuj-Ormož, Maribor in Celje, Muzeja 
Velenje, Notranjskega muzeja Postojna, 
Goriškega muzeja, Posavskega muzeja 
Brežice, Narodnega muzeja Slovenije, 
Slovenskega etnografskega muzeja, 
Tehniškega muzeja Slovenije, Narodne 
galerije Ljubljana, Moderne galerije 
Ljubljana, Zavoda za varstvo kulturne 
dediščine – območnih enot Maribor, Novo 
mesto, Ptuj, Celje in Restavratorskega 
centra Ljubljana ter nekaj samostojnih 
podjetnikov in samostojnih kulturnih 
delavcev na področju konservatorstva-
restavratorstva. Udeleženci so si ogledali 
stalno in občasne razstave. Svoje srečanje 
so zaključili v Muzeju narodne osvoboditve 
Maribor, kjer so si ogledali prvi del stalne 
razstave Spomenik mariborski industriji in 
občasno razstavo Retrovizija. Po srečanju 
je sledilo skupno pozno kosilo udeležen-
cev. 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 

 
§ vabilo poslano slovenskim muzejem, 

galerijam, knjižnicam in društvom po 
elektronski pošti 

§ vabilo poslano slovenskim 
konservatorjem-restavratorjem po 
redni in elektronski pošti 

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
75 
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NISMO POSLEDNJI 
Ob 100–letnici rojstva slikarja in grafika Zorana Mušiča 

otvoritev občasne razstave 
 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad – Galerija Grad 
 

KDAJ:  
22. 12. 2009, ob 18.00 
 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 
 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor 
 

AVTOR/VODJA 
PROJEKTA:  
Mirjana Koren 
 

KRATEK OPIS: 
Avtorica razstave Mirjana Koren je ob 
nagovoru občinstva pozdravila razstavo 
Nismo poslednji, s katero se je muzej 
vključil v obeleževanje Mušičevega leta. 
Na otvoritvi sta spregovorila tudi zasebna 
zbiralca Sonja Štangelj in Janez Ujčič. 
Razstavo je odprl dr. Jozsef Györkös, 
državni sekretar Ministrstva za visoko 
šolstvo, znanost in tehnologijo RS. Otvo-
ritveno slovesnost je zaokrožil kulturni 
program, v katerem so Milada Kalezić, 
Sandra Blagojevič in Mirjana Šajinovič 
citirale poezijo.  
 
 
 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 
§ 3 x objava v Prireditvenem vodniku 

častnika 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-pohorje.si 

§ objava na internetni strani 
www.maribor-on.net 

§ objava na internetni strani  
www.o-sta.com  

§ vabilo poslano slovenskim muzejem, 
galerijam, knjižnicam in društvom po 
elektronski pošti 

§ vabilo poslano obiskovalcem po redni 
in elektronski pošti 

§ najava poslana medijem po 
elektronski pošti 

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV: 
60 
 

OBJAVE V MEDIJIH: 
Oglasi v častniku Večer v tednu pred 
prireditvijo: torek, četrtek in sobota (glej 
tudi razstavo Nismo poslednji …). 
 
§ Radio Slovenske gorice, 

18. 12. 2009, 18.00, Večerna 
poročila, V torek zvečer bo ... 

§ Žurnal 24, 21. 12. 2009, str. 6, 
(D. P.): Razstava v počastitev 
Mušičevega leta 

§ Radio MM1, 22. 12. 2009, 8.00, 
Poročila, Vesna Spreitzer: Tudi 
Pokrajinski muzej Maribor ... 

§ Radio MM1, 22. 12. 2009, 17.00, 
Dnevnik, Vesna Spreitzer: V 
Pokrajinskem muzeju Maribor ... 

§ Radio Slovenija 1, 22. 12. 2009, 
22.00, Zrcalo dneva, Vesna 
Spreitzer: V Pokrajinskem muzeju 
Maribor ...  

§ Delo, 22. 12. 2009, str. 16, 
(V. U.): Zoran Mušič 

§ Žurnal 24, 22. 12. 2009, str. 28, 
Koledar dogodkov 

§ STA servis, 22. 12. 2009, V 
Mariboru se danes obeta bogat 
kulturni program 

§ www.siol.net, 22. 12. 2009, V 
Mariboru odprtje dveh razstav in 
predstavitev Ekrana 

 § RTS, 22. 12. 2009, 18.45, 
Kronika 1, Stipe Jerič, Franja 
Pižmoht: Sinoči so v Pokrajinskem 
muzeju Maribor ...  

§ Večer, 23. 12. 2009, str. 14, 
(k. r.): Nismo poslednji tudi v 
Mariboru 
 

 
 

 
 

 

 

 


