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Statistika 
 

ORGANIZIRANE PRIREDITVE, ODZIVI MEDIJEV IN OBISKOVALCEV, 
TRŽNO KOMUNICIRANJE 

 

 
 

Prireditve 
 

1. Število razstav 10 

2. Število muzejskih prireditev 21 

3. Število ponovitev muzejskih prireditev (brez vodstev) 277 

  
Skupaj: 

 
308 

 

 

Objave  
 

1. Število objavljenih člankov v tiskanih medijih 441 

2. Število radijskih objav 74 

3. Število TV objav 55 

  
Skupaj: 

 
570 

 
 

Izdajateljska dejavnost 
 

  število naklada 

1. Katalog, monografija 4 664 

2. Plakat 0 0 

3.  Zloženka 10             38700 

4. Informacijski bilten 0 0 

  
Skupaj: 

  
39364 

 

 

Obiskovalci 
 

1. Stalne razstave  7802 

2. Občasne razstave 7875 

3. Muzejske prireditve 6062 

  
Skupaj:  

 
21739 
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Razstave 
 

 
 

 
 

6 ZAČETKI 
stalna razstava 

7 MED BLIŠČEM IN BEDO SREDNJEGA VEKA 
stalna razstava 

8 
 

IZ MUZEJSKIH DEPOJEV 6 
Aktualna arheološka odkritja 
občasna razstava 

9 VRNITEV VELIČASTNIH 
občasna razstava 

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

11 VELIKE STVARITVE MALIH MOJSTROV 2010 

občasna razstava 
12 

 
ARHITEKTURNI NATEČAJ 
občasna razstava 

13 
 

ARS PHARMACEUTICA – UMETNOST 
LEKARNIŠTVA 
stalna razstava 

14 PRVI DOTIK 
stalna razstava 

15 DONACIJE 
občasna razstava 
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ZAČETKI 
stalna razstava 

 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad – muzejsko razstavišče 

 

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 časnika 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:  
7802 
 

OBJAVE V MEDIJIH: 
Redni oglasi v časniku Večer: ob torkih, 

četrtkih in sobotah vse leto (glej tudi 
Priloge k letnim poročilom 2006, 2007, 

2008 in 2009). 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

http://www.pmuzej.si/
http://www.napovednik.com/
http://www.maribor-pohorje.si/
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MED BLIŠČEM IN BEDO SREDNJEGA VEKA 
stalna razstava 

 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad  - muzejsko razstavišče 

 

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 časnika 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:  
7802 
 

OBJAVE V MEDIJIH: 
Redni oglasi v časniku Večer: ob torkih, 

četrtkih in sobotah vse leto (glej tudi 
Prilogo k letnemu poročilu 2009). 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

http://www.pmuzej.si/
http://www.napovednik.com/
http://www.maribor-pohorje.si/
http://www.maribor-on.net/
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IZ MUZEJSKI DEPOJEV 6 
Aktualna arheološka odkritja 

občasna razstava 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad – muzejsko razstavišče  
 

KDAJ:  
18. 5. 2009 – 22. 10. 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 časnika 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:  
1960 
 

OBJAVE V MEDIJIH: 
Redni oglasi v časniku Večer: ob torkih, 

četrtkih in sobotah v času trajanja 
razstave (glej tudi Prilogo k letnemu 

poročilu 2009). 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.pmuzej.si/
http://www.napovednik.com/
http://www.maribor-pohorje.si/
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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 časnika 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: 
3503 
 

OBJAVE V MEDIJIH: 
Redni oglasi v časniku Večer: ob torkih, 
četrtkih in sobotah v času trajanja 
razstave (glej tudi Prilogo k letnemu 

poročilu 2009). 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

http://www.pmuzej.si/
http://www.napovednik.com/
http://www.maribor-pohorje.si/
http://www.maribor-on.net/
http://www.o-sta.com/
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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 – 14. 12. 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 časnika 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: 
2092 

 

OBJAVE V MEDIJIH: 
Redni oglasi v časniku Večer: ob torkih, 
četrtkih in sobotah v času trajanja 

razstave (glej tudi Prilogo k letnemu 
poročilu 2009). 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.pmuzej.si/
http://www.napovednik.com/
http://www.maribor-pohorje.si/
http://www.o-sta.com/
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VELIKE STVARITVE MALIH MOJSTROV 2010 
Živeti zdravo 
občasna razstava 

 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad – palacij 
 

KDAJ:  
22. 4. 2010 – 7. 5. 2010 

 

CILJNA SKUPINA:  
učenci osnovnih šol, 
učitelji in mentorji, 
splošna javnost 

 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor 
 

AVTOR/VODJA  

PROJEKTA:  
Drago Oman 

 

KRATEK OPIS: 
Otvoritev občasne razstave pedagoškega 
projekta Velike stvaritve malih mojstrov je 

bila 22. 4. 2010. Na otvoritvi  likovnih del 
s katerimi so učenci nekaterih mariborskih 

osnovnih šol predstavili svoj pogled in 
predstave o zdravem načinu življenja, sta 
spregovorila vodja projekta g. Drago 

Oman in direktorica muzeja ga. Mirjana 
Koren. Vsi avtorji razstavljenih del so bili 

nagrajeni. Razstavljena dela si je bilo moč 
ogledati od 22. 4. do 7. 5. 2010. 

 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 
 3 x tedenska objava v Prireditvenem 

vodniku časnika Večer v času 

trajanja razstave 
 objava na internetni strani 

Pokrajinskega muzeja Maribor 
www.pmuzej-mb.si 

 objava na internetni strani 
www.napovednik.com  

 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:  
32 

 

OBJAVE V MEDIJIH:  

Redni oglasi v časniku Večer: ob torkih, 
četrtkih in sobotah v času trajanja 

razstave (glej tudi otvoritev razstave 
Velike stvaritve malih mojstrov …). 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

http://www.pmuzej.si/
http://www.napovednik.com/
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ARHITEKTURNI NATEČAJ 
občasna razstava  

 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad – viteška dvorana 
 

KDAJ:  
24. 9. 2010 – 3. 10. 2010 

 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 
 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor 

 

AVTOR/VODJA  
PROJEKTA:  
Mirjana Koren 

 

KRATEK OPIS: 
V viteški dvorani mariborskega gradu smo 
v sodelovanju z  Društvom arhitektov 

Maribor pripravili občasno razstavo 
Arhitekturni natečaj za ureditev 

mariborskega gradu in muzeja.  
Društvo arhitektov Maribor je v imenu 

Mestne občine Maribor izpeljalo Javni, 
anonimni, idejno projektni, enostopenjski, 
arhitekurni natečaj za izbiro strokovno 

najprimernejših rešitev za ureditve 
mariborskega gradu za potrebe 

Pokrajinskega muzeja Maribor. Žirija je 
med avtorje podelila dve nagradi. Prvo 

nagrado sta prejela avtorja Aleš Žnidaršič, 
udia in Katja Žlajpah, udia. Drugo 

nagrajeni projekt je delo avtorske skupine 
združene okoli Maruše Zorec, udia in 
Martina Tepina, udia.  

Razstava, na kateri so bili predstavljeni 
vsi prispeli projekti, je bila na ogled do 3. 

10. 2010. 
 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 
 3 x tedenska objava v Prireditvenem 

vodniku časnika Večer v času 

trajanja razstave 
 objava na internetni strani 

Pokrajinskega muzeja Maribor 
www.pmuzej-mb.si 

 vabilo poslano slovenskim muzejem, 
galerijam, knjižnicam in društvom ob 

otvoritvi po elektronski pošti 
 najava poslana medijem ob otvoritvi 

po elektronski pošti 

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
246 
 

OBJAVE V MEDIJIH:  

Redni oglasi v časniku Večer: ob torkih, 
četrtkih in sobotah v času trajanja 
razstave  

 
 Radio MM1, 10. 10. 2010, 

Mariborski feljton, Petra Skok: Pred 
nedavnim so v Viteški dvorani 

Mariborskega gradu … 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

http://www.pmuzej.si/
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ARS PHARMACEUTICA – UMETNOST LEKARNIŠTVA 
stalna razstava 

 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad – muzejsko razstavišče 
 

KDAJ:  
od 3. 11. 2010 dalje 

 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 
 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor 

 

AVTOR/VODJA  
PROJEKTA:  
dr. Valentina Bevc Varl 

 

KRATEK OPIS: 
Pokrajinski muzej Maribor hrani v 
slovenskem prostoru edinstveno 

lekarniško zbirko, ki je nastajala od 
petdesetih let 20. stoletja. V sklopu 

postopnega odpiranja nove stalne 
muzejske razstave je bila 3. 11. 2010 

predana javnosti na ogled in v uživanje 
nova postavitev lekarniškega gradiva z 
naslovom Ars pharmaceutica - 

Umetnost lekarništva.  
Novemu delu stalne razstave sta 

namenjena dva od ostalih zbirk ločena 
prostora, ki omogočata doživetje približka 

historičnega prostora lekarne, katere 
originalno pohištvo je iz začetka 20. 

stoletja. Pokukati je moč tudi v 
lekarnarjev laboratorij, kjer so zbrani 
pripomočki in oprema, ki je bila v uporabi 

v različnih štajerskih in koroških lekarnah 
od 17. do srede 20. stoletja. 

 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 
 3 x tedenska objava v Prireditvenem 

vodniku časnika Večer v času 

trajanja razstave 
 objava na internetni strani 

Pokrajinskega muzeja Maribor 
www.pmuzej-mb.si 

 objava na internetni strani 
www.napovednik.com  

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

 najava poslana medijem ob otvoritvi 
po elektronski pošti 

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
1315 
 

OBJAVE V MEDIJIH:  

Redni oglasi v časniku Večer: ob torkih, 

četrtkih in sobotah v času trajanja 
razstave  

 
 Večer, 29. 12. 2010, str. 14, 

Kultura, Melita Forstnerič Hajnšek, 
Lekarništvo kot umetnost 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

http://www.pmuzej.si/
http://www.napovednik.com/
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PRVI DOTIK 
stalna razstava 

 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad  - muzejsko razstavišče 
 

KDAJ:  
od 15. 12. 2010 dalje 

 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 
 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor 

 

AVTOR/VODJA  
PROJEKTA:  
Vesna Koprivnik 

 

KRATEK OPIS: 
Na novi stalni razstavi z naslovom Prvi 
dotik so razstavljene arheološke najdbe iz  

vseh prazgodovinskih in zgodovinskih 
obdobij do zgodnjega srednjega veka, ko 

je bil naš prostor neprekinjeno poseljen. 
Razstavljene najdbe, spremna besedila in 

slikovno gradivo predstavljajo podobo 
vsakdanjika ljudstev, ki so živela na naši 
tleh. V njih se zrcalijo njihova materialna 

in duhovna kultura, socialne in 
ekonomske razmere ter pokopni običaji. 

Razstavo dopolnjujejo nazorne makete 
rekonstrukcij bivališč iz posameznih 

arheoloških obdobij. Iz starejše in srednje 
kamene dobe, iz katere še niso odkriti 

sledovi človekovega bivanja na našem 
območju, pritegne na začetku razstave 
pozornost mamutov okel, odkrit v 

Dvorjanah.  
 

 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 
 3 x tedenska objava v Prireditvenem 

vodniku časnika Večer v času 

trajanja razstave 
 objava na internetni strani 

Pokrajinskega muzeja Maribor 
www.pmuzej-mb.si 

 objava na internetni strani 
www.napovednik.com  

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

 najava poslana medijem ob otvoritvi 
po elektronski pošti 

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
185 
 

OBJAVE V MEDIJIH:  

Redni oglasi v časniku Večer: ob torkih, 

četrtkih in sobotah v času trajanja 
razstave  

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

http://www.pmuzej.si/
http://www.napovednik.com/
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DONACIJE 
občasna  razstava 

 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad – Galerija Grad 
 

KDAJ:  
od 21. 12. 2010 dalje 

 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 
 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor 

 

AVTOR/VODJA  
PROJEKTA:  
Maja Hren Brvar 

 

KRATEK OPIS: 
V Galeriji Grad so bile na občasni razstavi 
Donacije razstavljene pridobitve novih 

muzejskih predmetov, ki so jih  
Pokrajinskemu muzeju Maribor donirali 

posamezniki v obdobju 2006-2009. 
Največ donacij je v zadnjih letih pridobil 

oddelek za oblačilno kulturo, ki je v 
današnji obseg zrasel pretežno iz donacij. 
Zaradi stavbne prenove gradu, vsebinske 

prenove muzeja, priprave novih stalnih 
razstav in omejenega števila občasnih 

razstav, mnogih muzealij ne moremo 
razstaviti. Zato smo iz obsežnega 

muzejskega fonda izbrali le nekaj 
predmetov, ki smo jih v preteklih letih 

dobili v dar. Predmeti so bili razstavljeni 
tudi v zahvalo donatorjem. Brez njih bi 
bile naše zbirke siromašnejše. 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 
 3 x tedenska objava v Prireditvenem 

vodniku časnika Večer v času 

trajanja razstave 
 objava na internetni strani 

Pokrajinskega muzeja Maribor 
www.pmuzej-mb.si 

 objava na internetni strani 
www.napovednik.com   

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

 najava poslana medijem ob otvoritvi 
po elektronski pošti 

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
42 
 

OBJAVE V MEDIJIH:  

Redni oglasi v časniku Večer: ob torkih, 

četrtkih in sobotah v času trajanja 
razstave  

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

http://www.pmuzej.si/
http://www.napovednik.com/
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Muzejske prireditve 
 

 
 

 
 

19 MUZEJSKI ABONMA 2010 
otroške izobraževalne muzejske ustvarjalnice 

21 SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK 
dan odprtih vrat: brezplačen ogled muzejskih razstav  

22 IZDELOVANJE MANDALE OB PRIHODU NJ. 
SVETOSTI DALAJLAME V MARIBOR 
spremljevalne prireditve  

23 VELIKE STVARITVE MALIH MOJSTROV 2010  
Živeti zdravo 
pedagoški projekt z otvoritvijo občasne razstave 

24 MUZEJSKI KLUB 2010 
Med otroštvom in starostjo - Otroštvo 
tradicionalna andragoška prireditev 

25 POLETNA MUZEJSKA NOČ 2010 
vodeni nočni ogledi muzeja 

26 MUZEJSKI KLUB 2010 
Med otroštvom in starostjo - Ljubezen 
tradicionalna andragoška prireditev 

27 GRAJSKO POLETJE 2010 
tradicionalne muzejske delavnice za otroke 

28 MUZEJSKI VEČERI 2010 
tradicionalna andragoška prireditev 

29 ARHITEKTURNI NATEČAJ 
tiskovna konferenca 

30 ARHITEKTURNI NATEČAJ 
otvoritev občasne razstave 

31 OŽIVLJENI PREDMETI 2010 
Izdelava replik arheoloških predmetov 
predavanje 

32 MALI SIMPOZIJ 2010 
Zgodovina medicine in lekarništva 

tradicionalna pedagoška prireditev 
33 MUZEJSKI KLUB 2010 

Med otroštvom in starostjo - Denar 
tradicionalna andragoška prireditev 

34 ARS PHARMACEUTICA – UMETNOST 
LEKARNIŠTVA 
otvoritev stalne razstave 

35 OŽIVLJENI PREDMETI 2010 
Restavriranje predmetov iz historične lekarne 
predavanje 

36 SERGEJ VRIŠER  
spominsko srečanje ob 90. letnici rojstva dr. Sergeja 
Vrišerja  

37 MUZEJSKI KLUB 2010 

Med otroštvom in starostjo - Delo 
tradicionalna andragoška prireditev 
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38 MUZEJSKI KLUB 2010 

Med otroštvom in starostjo - Starost 
tradicionalna andragoška prireditev 

39 PRVI DOTIK 
otvoritev stalne razstave 

41 DONACIJE 
otvoritev občasne razstave 
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MUZEJSKI ABONMA 2010 
otroške izobraževalne muzejske ustvarjalnice 

 

 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad – pedagoška ustvarjalnica 
 

KDAJ:  
Januar  2010 – december 2010, ob 9.15 

in 10.15 in 11.15 
 

CILJNA SKUPINA:  
predšolski otroci 
 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor 
 

AVTOR/VODJA 
PROJEKTA: 
Uroš Dokl 
 

KRATEK OPIS: 
V šolskem letu 2010 smo izpeljali 7 

tematskih ustvarjalnic za predšolske 
otroke. Ustvarjalnice so potekale vsak 

delavnik med 9.00 in 12.00. V uro 
trajajočih ustvarjalnicah so otroci spoznali 

večino muzejskih zbirk ob katerih 
spoznajo tako snovno kot nesnovno 
dediščino. V letu 2010 so bile izvedene 4 

ustvarjalnice iz programa 2009/2010, ki 
jih je v povprečju obiskalo 32 skupin. 3 

ustvarjalnice iz programa muzejskega 
abonmaja za leto 2010/2011, je v 

povprečju obiskalo 40 skupin. Naslovi 
ustvarjalnic so bili sledeči: 

 
4. ustvarjalnica (februar) 
Zakladi preteklosti 

 
5. ustvarjalnica (marec) 

Čebelarji in slikarji 
 

6. ustvarjalnica (april) 
Po poteh starega mesta 

 
7. ustvarjalnica (maj) 
Zdravila in zdravilna zelišča 

 
1. ustvarjalnica (oktober) 

Ljudska glasbila 
 

2. ustvarjalnica (november) 
Kako so živeli nekoč 

 
3.ustvarjalnica (december) 
Denar 

 
 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 

 povabilo s ponudbo poslano 
mariborskim in okoliškim vrtcem po 

redni pošti  
 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
4394 
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SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK 
dan odprtih vrat: brezplačen ogled muzejskih razstav 

 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad - muzejsko razstavišče 

 

KDAJ:  
8. 2. 2010, od 9.00 do 14.00 
 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 
 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor 

 

AVTOR/VODJA 
PROJEKTA: 
Drago Oman 

 

KRATEK OPIS: 
V torek, 8. 2. 2011 smo ob Slovenskem 
kulturnem prazniku omogočili brezplačen 

ogled zbirk za obiskovalce od 9.00 do 
14.00. Ob 10.00 in 12.00 je bilo  

organizirano strokovno vodstvo po stalnih 
muzejskih rastavah. 

 

 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 

 3 x objava v Prireditvenem vodniku 
časnika Večer 

 objava na internetni strani 
Pokrajinskega muzeja Maribor 

www.pmuzej-mb.si 
 objava na internetni strani 

www.napovednik.com  
 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
573 

 

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

 
 Mariborski utrip, 1. 2. 2010, 

str.14, P.L.:Hrami kulture Vabijo 

 Večer, 4. 2. 2010, str. 19, Anja 
Turk: 8. februarja v galerije in 

muzeje brezplačno 
 RTS, 5. 2. 2010, 18.45, Kronika 1, 

Stipe Jerič, Franja Pižmoht:  Na 
slovenski kulturni praznik ... 

 Žurnal, 6. 2. 2010, str. 11, Daša 
Purgaj: Osiromašena kultura 

 Radio City, 9. 2. 2010, 11.00, 

Novice, Aljaž Mejal, Kulturni hrami so 
bili … 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.pmuzej.si/
http://www.napovednik.com/
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IZDELOVANJE MANDALE OB PRIHODU 

NJ. SVETOSTI DALAJLAME V MARIBOR 

spremljevalne prireditve 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad – Galerija Grad 
 

KDAJ:  
od 25. 3. 2010 do 10. 4. 2010 

 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 
 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor 

 

AVTOR/VODJA 
PROJEKTA: 
Mirjana Koren 
 

KRATEK OPIS: 
 V sklopu spremljevalnih prireditev ob 

prihodi nj. svetosti Dalajlame v Maribor so 
se v prostorih Pokrajinskega muzeja 
odvijale nekatere izmed spremljevalnih 

prireditev. Od 25. 3. do 10. 4. so v 
palaciju mariborskega gradu trije 

budistični menihi izdelovali peščeno 
mandalo sočutja, ki jo je z obiskom v 

našem muzeju 7. 4. 2010 posvetil nj. 
svetost Dalajlama. V sklopu prireditev DAJ 

MI MIR so se v palaciju mariborskega 
gradu zvrstile sledeče prireditve: 

 
26. 3.: Lučka Šantl, Sprostitev in zdravilni 
zvoki gonga 

 
27. in 28. 3.: Dušan Osojnik, Zvočna 

kopel z velikim gongom in Delavnica 
osnov zen meditacije 

  
29. 3.: Vili Ravnjak, Uvod v budistično 

meditacijo 
 
30. 3.: Koncert Sveti zvoki Tibeta 

 
31. 3.: Življenjska zgodba meniha Sangye 

 
2. 4.: Lama Norsang, Predavanje Smrt in 

dogajanje ob smrti 
 

3. 4.: Narayani, Koncert indijske duhovne 
glasbe 
 

7. 4.: Pogovor s  meniohom Thuptenom 
Sherabom (dr. Dragan Potočnik, Uroš 

Dokl) 
 

8. 4.: Dejan Dinevski, Osem stopenjska 
pot duhovnega razvoja in jogijska 

meditacija 
 
9. 4.: Koncert Ljobe Jenče in Gyuto 

menihov 
 

10. 4.: Slavnostni zaključek prireditev ob 
prihodu Dalajlame v Maribor 

 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 

 
V domeni prirediteljev projekta  DAJ 

MI MIR. 
 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
55 

 

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

 
 STA servis, 25. 3. 2010, Obisk 

dalajlame osredotočen na duhovnost 
in etične vrednote 

 www.dnevnik.si, 25. 3. 2010, 

str.1, V začetku aprila bo Maribor 
obiskal tibetanski duhovni voditelj 

dalajlama 
 www.ljnovice.com, 25. 3. 2010, 

str.1, Obisk dalajlame osredotočen 
na duhovnost in etične vrednote 

 Večer, 26. 3. 2010, str. 19, 
Jasmina Cehnar: Ne le kulturna 

prestolnica, tudi duhovna 
 Večer, 27. 3. 2010, str. 1, (jmc): 

Mandala za blagoslov in razvoj  

zavesti 
 7 dni, 31. 3. 2010, str. 4,         

Foto tedna 
 7 dni, 31. 3. 2010, str. 4,  

Glorija Marinovič: Delali bomo dlje 
za  manj 

 RTS, 2. 4. 2010, 18.45, Kronika 1, 
Jagoda Đorđević, Melina Janičijevič: 
Priprave na obisk njegove svetosti  

dalajlame … 
 V soboto – priloga Večera, 3. 4. 

2010, str. 10, Zora Štok: Mnogi nas 
sprašujejo kje je ta Maribor 

 Dnevnik, 3. 4. 2010, str. 5,    
Renka Ivelja: Srečna sva, da lahko 

delava z dalajlamo 
 Večer, 3. 4. 2010, str. 1, (jmc): 

Mandala že pripravljena na obisk 

dalajlame 
 www.dnevnik.si, 3. 4. 2010, str.1, 

Ranka Ivelja:  Tibetanska nacionalne 
heroja: Srečna sva, da lahko delava 

z dalajlamo 
 POP TV, 4. 4. 2010, 19.00,  

24 ur, Mojca Berlič: Priprave na   
obisk njegove svetosti dalajlame … 

 Dnevnik, 8. 4. 2010, str. 4, Tomaž 

Klipšteter: Dalajlama s predavanjem 
o sočutju sklenil obisk Maribora 

 Večer, 8. 4. 2010, str. 1, Jasmina 
Cehnar: Dobri demon, ki širi znanje 

o sočutju 
 www.dnevnik.si, 8. 4. 2010,  

Tomaž Klipšteter: Dalajlama s 
predavanjem o sočutju sklenil obisk 

Maribora 

  

 Dnevnik, 9. 4. 2010, str. 4, 
Deloskop, Ljoba Jenče in Gyuto 

menihi 
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http://www.dnevnik.si/
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VELIKE STVARITVE MALIH MOJSTROV 2010 
Živeti zdravo 

pedagoški projekt z otvoritvijo občasne razstave 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad – palacij 
 

KDAJ:  
22. 4. 2010, ob 10.00 

 

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

 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor 
 

AVTOR/VODJA 

PROJEKTA: 
Drago Oman 

 

KRATEK OPIS: 
V letošnjem letu je tradicionalni pedagoški 
projekt Velike stvaritve malih mojstrov 

potekal že šesto leto zapored. 92 učencev 
iz mariborskih osnovnih šol Franca 

Rozmana - Staneta, Bojana Ilicha, Ludvika 
Pliberška in Draga Kobala - podružnice 
Brezje je ustvarilo likovna dela s katerimi 

so predstavili svoj pogled in predstave o 
zdravem načinu življenja. Njihova dela so 

bila na ogled na razstavi od 22. 4. do 7. 5. 
2010. 

 

 

 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 
 3 x objava v Prireditvenem vodniku 

časnika Večer 

 objava na internetni strani 
Pokrajinskega muzeja Maribor 

www.pmuzej-mb.si 
 objava na internetni strani 

www.napovednik.com  
 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 časniku Večer v tednu pred 

prireditvijo: torek, četrtek in sobota (glej 
tudi razstavo Velike stvaritve malih 

mojstrov …). 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

http://www.pmuzej.si/
http://www.napovednik.com/
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MUZEJSKI KLUB 2010 
Med otroštvom in starostjo - Otroštvo 

tradicionalna andragoška prireditev 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad – palacij 
 

KDAJ:  
25. 5. 2010, ob 18.00 

 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 
 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor 

 

AVTOR/VODJA 
PROJEKTA: 
Mirjana Koren 

 

VODJA KLUBA 2010:  
dr. Polona Pivec 
 

GOST 1. SREČANJA: 
Alenka Puhar 

 

STROKOVNI SODELAVEC:  
dr. Valentina Bevc Varl 
 

KOORDINATOR 
PROJEKTA:  
Drago Oman 
 

KRATEK OPIS: 
Voditeljica niza srečanj z naslovom 
Muzejski klub 2010 je bila dr. Polona 

Pivec. Niz srečanj je potekal pod skupnim 
naslovom Med otroštvom in starostjo. 
Gostja prvega srečanja, z naslovom 

Otroštvo je bila publicistka in novinarka 
ga. Alenka Puhar. Strokovna sodelavka 

prvega srečanja Muzejskega kluba je višja 
kustodinja Pokrajinskega muzeja Maribor 

dr. Valentina Bevc Varl, ki je na srečanju 
predstavila muzealijo - Skupinski portret 

otrok neznanega slikarja iz prve polovice 
19.stoletja. 
 

Srečanja kluba so omogočili: 
Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, 

Mestna občina Maribor, Holding Slovenske 
elektrarne, Nova KBM, Dravske elektrarne 

Maribor. 

 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 
 publikacija: informacijski bilten 

MED OTROŠTVOM IN STAROSTJO: 

Otroštvo  
      Naklada: 300 izvodov 

      Maribor, maj 2010 
 

 3 x objava v Prireditvenem vodniku 
časnika Večer 

 objava na internetni strani 
Pokrajinskega muzeja Maribor 
www.pmuzej-mb.si 

 objava na internetni strani 
www.napovednik.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:  
45 
 

OBJAVE V MEDIJIH: 

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

 RTS, 24. 5. 2010, 21.45, Kronika 2, 
Jana Ujčič: Pokrajinski muzej Maribor 

jutri … 
 Radio MM1, 25. 5. 2010, 17.00, 

Dnevnik RA MM1, Vesna Spreitzer: V 
Pokrajinskem muzeju Maribor 

začenjajo … 
 RTS, 26. 5. 2010, 18.45, Kronika 1, 

Jana Ujčič: Sinoči je v prostorih 

Pokrajinskega muzeja Maribor … 
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POLETNA MUZEJSKA NOČ 2010 
Vodeni nočni ogledi muzeja  

 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad – bastija, loža, viteška 

dvorana, rokokojsko stopnišče 
 

KDAJ:  
19. 6. 2010 ob 21.00 

 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 
 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor 
 

AVTOR/VODJA 
PROJEKTA: 
Drago Oman 
 

KRATEK OPIS: 
V sklopu Poletne muzejske noči, ki je 

potekala v soboto 19. 6. od 18.00 do 
24.00, smo obiskovalcem omogočili 

brezplačen ogled stalne razstave. Za 
obiskovalce so bila ob 18., 19., 20., 21., 

22. in 23. uri organizirana tudi strokovna 
vodstva po stalni razstavi in ogled gradu. 

 

 

 

 

 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 

 3 x objava v Prireditvenem vodniku 
časnika Večer 

 objava na internetni strani 
Pokrajinskega muzeja Maribor 

www.pmuzej-mb.si 
 objava na internetni strani 

www.napovednik.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:  
335 

 

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

 
 Radio City, 18. 6. 2010, 18.00, 

Novice, Andrej Okreša: Poletna 
muzejska noč se bo zgodila … 

 Žurnal 24, 18. 6. 2010, str. 5, 

(d.p.): Vrata na stežaj odprta do 
polnoči 

 Radio MM1, 19. 6. 2010, 17.00, 
Dnevnik RA MM1, Vesna Spreitzer: 

Da so muzeji, galerije in druga 
razstavna prizorišča … 

 Dnevnik, 19. 6. 2010, str. 20, 
Deloskop, Poletna muzejska noč 

2010 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

http://www.pmuzej.si/
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MUZEJSKI KLUB 2010 
Med otroštvom in starostjo - Ljubezen 

tradicionalna andragoška prireditev 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad – palacij 
 

KDAJ:  
15. 6. 2010, ob 18.00 

 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 
 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor 

 

AVTOR/VODJA 
PROJEKTA: 
Mirjana Koren 

 

VODJA KLUBA 2010:  
dr. Polona Pivec 
 

GOST 2. SREČANJA: 
Akademik Ciril Zlobec 

 

STROKOVNI SODELAVEC:  
Maja Hren Brvar 
 

KOORDINATOR 
PROJEKTA:  
Drago Oman 
 

KRATEK OPIS: 
Na drugem srečanju Muzejskega kluba 
2010 je  vodja Muzejskega kluba, dr. 

Polona Pivec gostila  akademika Cirila 
Zlobca.  Vodilna tema njunega pogovora 
je bila ljubezen. Strokovna sodelavka 

drugega srečanja kustodinja Maja Hren 
Brvar je kot izbrano muzealijo predstavila 

damsko poročno obleko iz leta 1899.  

 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 
 publikacija: informacijski bilten 

MED OTROŠTVOM IN STAROSTJO: 

Ljubezen 
      Naklada: 300 izvodov 

      Maribor, junij 2010 
 

 3 x objava v Prireditvenem vodniku 
časnika Večer 

 objava na internetni strani 
Pokrajinskega muzeja Maribor 
www.pmuzej-mb.si 

 objava na internetni strani 
www.napovednik.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:  
55 
 

OBJAVE V MEDIJIH: 

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

 RTS, 21. 6. 2010, 18.45, Kronika 1, 
Jagoda Đorđević: Pokrajinski muzej 

Maribor pa jutri … 
 Dnevnik, 22. 6. 2010, str. 21, 

Deloskop, Muzejski klub 2010 
 

 

 

 
  

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

http://www.pmuzej.si/
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GRAJSKO POLETJE 2010 
tradicionalne muzejske delavnice za otroke 

 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad – loža 

 

KDAJ:  
julij – avgust 2010, 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, Drago Oman 

 

KRATEK OPIS: 
Vsako soboto v juliju in avgustu so 
potekale otroške delavnice v okviru 

tradicionalnega pedagoškega projekta 
Grajsko poletje z naslovom Grajsko 

poletje – grajsko doživetje.  
Teme posameznih delavnic so bile: 
 

3. 7. 2010 – grad 
 

10. 7. 2010 - vitezi in grajske gospodične 
 

17. 7. 2010 - ščit in krona 
 

24. 7. 2010 - nakit  
 
31. 7. 2010 – zastava 

  
7. 8. 2010 - helebarda in žezlo 

 
14. 8. 2010 - grb   

 
21. 8. 2010 - grajski dnevnik 

  
28. 8. 2010 - igre in smeh 
 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 

 3 x tedenska objava v Prireditvenem 
vodniku časnika 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.maribor-pohorje.si 
 objava na internetni strani 

www.maribor-on.net 
 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
183 

 

OBJAVE V MEDIJIH: 

Redni oglasi v časniku Večer v času 
trajanja projekta: ob torkih, četrtkih in 

sobotah.  
 

 RTS, 16. 7. 2010, 18.45, Kronika 1, 
Jagoda Đorđević: Pokrajinski muzej 

Maribor tudi v … 
 RTS, 23. 7. 2010, 18.45, Kronika 1, 

Jana Ujčič: Vsako soboto v juliju in 

avgustu … 
 Radio Slovenske gorice, 

3. 8. 2010, 18.00, Večerna poročila,  
      Pokrajinski muzej Maribor prireja … 

 RTS, 6. 8. 2010, 18.45, Kronika 1, 
Jana Ujčič: Pokrajinski muzej Maribor 

čez poletje … 
 Večer, 10. 8. 2010, str. 20, Rahela 

Klopčič: Z domišljijo v grajsko 
preteklost 

 RTS, 13. 8. 2010, 18.45, Kronika 1, 

Stipe Jerič: Mladi nadebodni otroci … 
 RTS, 20. 8. 2010, 18.45, Kronika 1, 

Natalija Bratkovič: V sklopu 
Grajskega poletja v avgustu … 

 Mariborski utrip, 20. 8. 2010, 
str. 8, Poletni utrinki 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

http://www.pmuzej.si/
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MUZEJSKI VEČERI 2010 
tradicionalna andragoška prireditev 

 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad – palacij 

 

KDAJ:  
6. 9. – 9. 9. 2010, ob 18.00 
 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 
 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor 

 

AVTOR/VODJA 
PROJEKTA: 
Drago Oman 
 

KRATEK OPIS: 
Muzejski večeri so potekali že dvanajsto 
leto. Cikel letošnjih štirih  predavanj je 

segal na  področje zgodovine medicine in 
lekarništva in se tako smiselno navezoval 

na muzejsko lekarniško zbirko. 
Predavanja so potekala od 6. do 9. 9. 
vsak dan ob 18.00 uri.  

 
6. 9. 2010 

doc. dr. Andrej Hozjan:  
Po bitki preživetje ali smrt 

Št. obiskovalcev: 22 
 

7. 9. 2010 
dr. Valentina Bevc Varl:  
Izbrani predmeti iz lekarniške zbirke 

Pokrajinskega muzeja Maribor 
Št. obiskovalcev: 36 

 
8. 9. 2010 

prof. dr. Zvonka Zupanič Slavec: 
Velika odkritja medicine 19. in 20. 

stoletja in njihov prispevek k blaginji 
človeštva 

Št. obiskovalcev: 23 
 
9. 9. 2010  

prof. dr. Aleš Krbavčič: 
Paracelsov prispevek k razvoji zdravil 

Št. obiskovalcev: 20 

 

 

 

 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 

 3 x objava v Prireditvenem vodniku 
časnika 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:  
101 
 

OBJAVE V MEDIJIH: 
Oglasi v časniku Večer v tednu pred 

prireditvijo: torek, četrtek in sobota. 
 

 Radio MM1, 6. 9. 2010, 12.00, 
Poročila, Vesna Spreitzer: V 

Pokrajinskem muzeju Maribor … 
 Radio MM1, 6. 9. 2010, 17.00, 

Dnevnik RA MM1, Vesna Spreitzer: V 
Pokrajinskem muzeju Maribor … 

 RTS, 7. 9. 2010, 18.45, Kronika 1, 

Stipe Jerič: V Pokrajinskem muzeju 
Maribor … 

 Dnevnik, 7. 9. 2010, str. 21, 
Deloskop, Muzejski večeri  

 Dnevnik, 8. 9. 2010, str. 14, 
Deloskop, Muzejski večeri  

 
  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

http://www.pmuzej.si/
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ARHITEKTURNI NATEČAJ 
tiskovna konferenca 

 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad – viteška dvorana 

 

KDAJ:  
24. 9. 2010, ob 18.00 
 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 
 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor 

 

AVTOR/VODJA 
PROJEKTA:  
Mirjana Koren 

 

KRATEK OPIS: 
V petek, 24. 9. 2010 je ob 10. 00 v viteški 
dvorani mariborsekga gradu potekala 

novinarska konferenca o  Arhitekturnem 
natečaju za ureditev mariborskega 

gradu in muzeja, ki sta jo pripravila 
Pokrajinski muzej Maribor in Društvo 
arhitektov Maribor. Gostje novinarske 

konference so bili: Mirjana Koren - 
direktorica Pokrajinskega muzeja Maribor, 

Tomaž Kancler – predsednik društva 
arhitektov Maribor in Aleš Novak – 

direktor urada za kulturo in mladino MOM 

 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 

 3 x objava v Prireditvenem vodniku 
časnika 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: 
4 
 

OBJAVE V MEDIJIH: 
Oglasi v časniku Večer v tednu pred 

prireditvijo: torek, četrtek in sobota  
 

 STA servis, 23. 9. 2010, Napoved 
dogodkov v Sloveniji … 

 Radio City, 24. 9. 2010, 13.00, 
Novice, V začetku prihodnjega leta … 

 Radio City, 24. 9. 2010, 15.00, 
Novice, Po načrtih arhitektov iz 
Ljubljane … 

 RTS, 24. 9. 2010, 18.45, Kronika 1, 
Jana Ujčič, Franja Pižmoht: V 

Pokrajinskem muzeju Maribor … 
 Dnevnik, 24. 9. 2010, str. 16, 

Deloskop, Arhitekturni natečaj za 
prenovo Marborskega gradu in 

Muzeja 
 STA servis, 24. 9. 20010, 

Razstavljeni projekti za ureditev 

mariborskega gradu in muzeja 
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ARHITEKTURNI NATEČAJ 
otvoritev občasne razstave 

 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad – viteška dvorana 

 

KDAJ:  
24. 9. 2010, ob 18.00 
 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 
 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor 

 

AVTOR/VODJA 
PROJEKTA:  
Mirjana Koren 

 

KRATEK OPIS: 
Otvoritev občasne razstave Arhitekturni 
natečaj za ureditev mariborskega 

gradu in muzeja je potekala v viteški 
dvorani mariborskega gradu 24. 9. ob 

18.00. Na otvoritvi sta Arhitekturni 
natečaj za ureditev mariborskega 
gradu in muzeja podrobneje predstavila 

direktorica muzeja ga. Mirjana Koren in 
predsednik društva arhitektov Maribor g. 

Tomaž Kancler. Razstavo je v javno 
uporabo predal arhitekt g. Bogdan 

Reichenberg.  
Razstava, na kateri so bili predstavljeni 

vsi prispeli projekti, je bila na ogled do 3. 
10. 2010. 

 

 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 

 3 x objava v Prireditvenem vodniku 
časnika 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 časniku Večer v tednu pred 

prireditvijo: torek, četrtek in sobota  
 

 Radio MM1, 24. 9. 2010, 17.00, 
Dnevnik RA MM1, Vesna Spreitzer: 

Ob 18. uri bodo v Viteški dvorani 
Mariborskega gradu … 

 Žurnal, 25. 9. 2010, str. 6, Daša 
Purgaj: Grad v drugačni luči 

 www.zurnal24.si, 25. 9. 2010, 

(d.p.): Grad v Drugačni luči 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pmuzej.si/
http://www.napovednik.com/
http://www.maribor-pohorje.si/
http://www.o-sta.com/
http://www.zurnal24.si/


 
 

    
Priloga k letnemu poročilu 2010 

31 

OŽIVLJENI PREDMETI 2010 
Izdelava replik arheoloških predmetov 

predavanje 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad – Galerija Grad 
 

KDAJ:  
5. 10. 2009, ob 18.00  

 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 
 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor 

 

AVTOR/VODJA  
PROJEKTA:  
Irena Porekar Kacafura 

 

STROKOVNI SODELAVEC: 
Igor Ravbar 
 

KRATEK OPIS: 
V torek, 5. 10.  je ob 18.00 v Galeriji Grad 

v potekalo prvo predavanje okviru cikla 
Oživljeni predmeti na katerem je o 

izdelavi replik arheoloških predmetov 
predaval  Igor Ravbar, konservatorsko-

restavratorski sodelavec v Narodnem 
muzeju Slovenije. Predstavil je potek 
izdelave replik muzealij v originalnih 

materialih iz lesa, kosti, roževine in 
kovine, ki so jih izdelali v okviru razstav 

Od Rimljanov do Slovanov in Ljubljanica. 
 

 

 

 

 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 

 3 x objava v Prireditvenem vodniku 
časnika 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:  
32 
 

OBJAVE V MEDIJIH: 
Oglasi v časniku Večer v tednu pred 

prireditvijo: torek, četrtek in sobota. 
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MALI SIMPOZIJ 2010 
Zgodovina medicine in lekarništva 

tradicionalna pedagoška prireditev 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad – palacij 
 

KDAJ:  
19. 10. 2010, ob 9.00 

 

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

 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor 
 

AVTOR/VODJA 

PROJEKTA: 
Drago Oman 

 

STROKOVNI SODELAVEC:  
dr. Valentina Bevc Varl 
 

KRATEK OPIS: 
V torek, 19. oktobra, je v Pokrajinskem 

muzeju Maribor od 9.00 naprej potekala  
pedagoška prireditev Mali simpozij 

2010. Tradicionalna muzejska pedagoška 
prireditev je rezultat sodelovanja muzeja 
z učenci in učitelji mariborskih in okoliških 

osnovnih šol. Na letošnjem simpoziju, 
tematsko vezanem na zgodovino medicine 

in lekarništva, je 20 referatov predstavilo 
51 učencev iz  osnovnih šol Borci za 

severno mejo Maribor, Benedikt, Draga 
Kobala Maribor, Duplek, Fram, Franceta 

Prešerna Maribor, Janka Glazerja Ruše, 
Kungota, Malečnik, Prežihovega Voranca 

Maribor, Starše in Voličina. 
 
 

 
 

 
 

 

 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:  
110 

 

OBJAVE V MEDIJIH: 
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MUZEJSKI KLUB 2010 
Med otroštvom in starostjo – Denar 

tradicionalna andragoška prireditev 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad – palacij 
 

KDAJ:  
19. 10. 2010, ob 18.00 

 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 
 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor 

 

AVTOR/VODJA 
PROJEKTA: 
Mirjana Koren 

 

VODJA KLUBA 2010:  
dr. Polona Pivec 
 

GOST 3. SREČANJA: 
akademik prof. dr. Stanko Ojnik 

 

STROKOVNI SODELAVEC:  
Oskar Habjanič 
 

KOORDINATOR 
PROJEKTA:  
Drago Oman 
 

KRATEK OPIS: 
Na tretjem torkovem srečanju Muzejskega 
kluba je vodja Muzejskega kluba 2010 dr. 

Polona Pivec gostila akademika prof. dr. 
Stanka Ojnika. Strokovni sodelavec 
tretjega srečanja je bil kustos Oskar 

Habjanič, ki je ob izbrani muzealiji, 
prenosni blagajni iz 17. stoletja, 

uvodoma  spregovoril o varčevanju in 
podjetništvu v 19. stoletju v Mariboru.  

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 
 publikacija: informacijski bilten 

MED OTROŠTVOM IN STAROSTJO: 

Denar 
      Naklada: 300 izvodov 

      Maribor, oktober 2010 
 

 3 x objava v Prireditvenem vodniku 
časnika 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 po redni 
in elektronski pošti 

 najava poslana medijem po 
elektronski pošti 

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
30 
 

OBJAVE V MEDIJIH: 

Oglasi v časniku Večer v tednu pred 

prireditvijo: torek, četrtek in sobota. 
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ARS PHARMACEUTICA – UMETNOST LEKARNIŠTVA 
otvoritev stalne razstave 

 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad – muzejsko razstavišče 
 

KDAJ:  
3. 11. 2010 ob 18.00 

 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 
 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor 

 

AVTOR/VODJA  
PROJEKTA:  
dr. Valentina Bevc Varl 

 

KRATEK OPIS: 
Pokrajinski muzej Maribor je 3. 11. 2010 
ob 18.00 predal javnosti na ogled novo 

postavitev zbirke historičnega 
lekarniškega gradiva.  Otvoritev tretjega 

dela stalne razstave z naslovom ARS 
PHARMACEUTICA - UMETNOST 

LEKARNIŠTVA je potekala v prostorih 
bastije.  
Na otvoritvi so spregovorili direktorica 

Pokrajinskega muzeja Maribor ga. Mirjana 
Koren, avtorica razstave kustodinja dr. 

Valentina Bevc Varl in Milica Simonič 
Steiner, direktorica Mestne uprave 

Maribor, ki je razstavo tudi odprla. Na 
otvoritvi je nastopil še igralec Rado 

Pavalec in trobilni kvartet Brass band 
Maribor. 
 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 
 3 x tedenska objava v Prireditvenem 

vodniku časnika 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.maribor-pohorje.si 

 objava na internetni strani 

www.maribor-on.net 
 vabilo poslano slovenskim muzejem, 

galerijam, knjižnicam in društvom ob 
otvoritvi po elektronski pošti 

 najava poslana medijem ob otvoritvi 
po elektronski pošti 

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
110 
 

OBJAVE V MEDIJIH:  

Redni oglasi v časniku Večer: ob torkih, 

četrtkih in sobotah v času trajanja 
razstave (glej tudi razstavo Ars 

pharmaceutica – umetnost lekarništva …). 
 
 Radio MM1, 3. 11. 2010, 17.00, 

Dnevnik RA MM1, V Pokrajinskem 
muzeju Maribor … 

 Radio MM1, 4. 11. 2010, 17.00, 
Poročila, Irena Kodrič Cizerl: V 

Pokrajinskem muzeju Maribor so 
sinoči … 

 RTS, 4. 11. 2010, 18.45, Kronika 1, 
Jana Ujčič: Sinoči pa so v 
Pokrajinskem muzeju Maribor … 

 Žurnal 24, 5. 11. 2010, str. 6,  
Hitre Vesti, Daša Purgaj: Dediščina 

lekarništva  
 Jana, 9. 11. 2010, str. 31, Zgodbe 

od Mure do Drave, Katja Boh: 
Umetnost Lekarništva 
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OŽIVLJENI PREDMETI 2010 
Restavriranje predmetov iz historične lekarne 

predavanje 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad – Galerija Grad 
 

KDAJ:  
3. 9. 2010, ob 18.00  

 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 
 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor 

 

AVTOR/VODJA 
PROJEKTA: 
Irena Porekar Kacafura 

 

KRATEK OPIS: 
Pokrajinski muzej Maribor je za del stalne 
razstave ARS FARMACEUTICA – 

UMETNOST LEKARNIŠTVA, ki je bila 
odprta dne 3. 11. 2010 restavrirai 

lekarniško pohištvo in predmete, ki so jih 
lekarnarji uporabljali pri svojem delu v 

prodajnem prostoru in laboratoriju. 
Predavateljica Irena Porekar Kacafura, 
konservatorsko-restavratorska svetovalka 

je predstavila potek restavratorskih del na 
muzealijah razstavljenih na razstavi ARS 

FARMACEUTICA – UMETNOST 
LEKARNIŠTVA. 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 
 3 x objava v Prireditvenem vodniku 

časnika Večer 

 objava na internetni strani 
Pokrajinskega muzeja Maribor 

www.pmuzej-mb.si 
 objava na internetni strani 

www.napovednik.com  
 objava na internetni strani 

www.maribor-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:  
30 
 

OBJAVE V MEDIJIH: 
Oglasi v časniku Večer v tednu pred 
prireditvijo: torek, četrtek in sobota. 
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SERGEJ VRIŠER 
spominsko srečanje ob 90 letnici rojstva dr. Sergeja Vrišerja 

 
 

 

LOKACIJA:  
Mariborski grad – viteška dvorana 

 

KDAJ:  
18. 11. 2010, ob 19.00  
 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor, Prva gimnazija 

Maribor 
 

AVTOR/VODJA 
PROJEKTA: 
Mirjana Koren 
 

KRATEK OPIS: 
Spominsko srečanje ob 90. obletnici 

rojstva dr. Sergeja Vrišerja je bilo 
posvečeno dolgoletnemu ravnatelju 

Pokrajinskega muzeja Maribor. Srečanje 
je bilo pripravljeno v sklopu dogodkov ob 

proslavi 160-letnice Prve gimnazije 
Maribor, katere učenec je bil tudi dr. 

Sergej Vrišer.  
 
Delo dr. Sergeja Vrišerja so na srečanju 

s svojimi prispevki osvetlili trije 
predavatelji: Boris Hajdinjak, profesor 

zgodovine in geografije na Prvi gimnaziji 
Maribor, ki je predaval o Vrišerju kot 

gimnazijcu. Vrišerjevo muzejsko obdobje 
je predstavila direktorica Pokrajinskega 

muzeja Maribor Mirjana Koren, ki je 
osvetlila 25 let Vrišerjevega službovanja v 
tej ustanovi (1954-1988). Dr. Polona 

Vidmar, docentka na Filozofski fakulteti 
Univerze v Mariboru, je predstavila 

znanstveni opus dr. Sergeja Vrišerja, ki je 
s svojim obsežnim znanstvenim, 

strokovnim in publicističnim delom 
pomembno zaznamoval slovenski kulturni 

prostor druge polovice 20. stoletja. 
 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 

 

 3 x objava v Prireditvenem vodniku 
časnika Večer 

 objava na internetni strani 

Pokrajinskega muzeja Maribor 
www.pmuzej-mb.si 

 objava na internetni strani 
www.napovednik.com  

 objava na internetni strani 
www.maribor-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:  
110 
 

OBJAVE V MEDIJIH:  

Redni oglasi v časniku Večer: ob torkih, 

četrtkih in sobotah v času trajanja 
razstave 
 

 Dnevnik, 18. 11. 2010, str. 18, 
Deloskop, Spomisko srečanje ob 90- 

letnici dr. Sergeja Vrišerja 
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MUZEJSKI KLUB 2010 
Med otroštvom in starostjo – Delo 

tradicionalna andragoška prireditev 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad – palacij 
 

KDAJ:  
23. 11. 2010, ob 18.00 

 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 
 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor 

 

AVTOR/VODJA 
PROJEKTA: 
Mirjana Koren 

 

VODJA KLUBA 2010:  
dr. Polona Pivec 
 

GOST 3. SREČANJA: 
prof. dr. Jana Goriup 

 

STROKOVNI SODELAVEC:  
dr. Valentina Bevc Varl 
 

KOORDINATOR 
PROJEKTA:  
Drago Oman 
 

KRATEK OPIS: 
O delu, je vodja kluba dr. Poloba Pivec 
spregovorila z gostjo četrtega Muzejskega 

kluba prof. dr. Jano Goriup, prodekanko 
za znanstvenoraziskovalno področje na 
Filozofski fakulteti v Mariboru. 

 

Strokovna sodelavka tokratnega srečanja 

Muzejskega kluba je bila višja kustodinja 
Pokrajinskega muzeja Maribor dr. 

Valentina Bevc Varl, ki je predstavila 
steklene posode, zavite v originalno 

embalažo iz slame iz  Steklarna Josipdol iz 
začeteka 20. stoletja. 

 

 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 
 publikacija: informacijski bilten 

MED OTROŠTVOM IN STAROSTJO: 

Delo 
      Naklada: 300 izvodov 

      Maribor, november 2010 
 

 3 x objava v Prireditvenem vodniku 
časnika 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 po redni 
in elektronski pošti 

 najava poslana medijem po 
elektronski pošti 

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
30 
 

OBJAVE V MEDIJIH: 

Oglasi v časniku Večer v tednu pred 

prireditvijo: torek, četrtek in sobota. 
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MUZEJSKI KLUB 2010 
Med otroštvom in starostjo – Starost 

tradicionalna andragoška prireditev 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad – palacij 
 

KDAJ:  
7. 12. 2010, ob 18.00 

 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 
 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor 

 

AVTOR/VODJA 
PROJEKTA: 
Mirjana Koren 

 

VODJA KLUBA 2010:  
dr. Polona Pivec 
 

GOST 3. SREČANJA: 
mag. France Nikolaj Prosnik 

 

STROKOVNI SODELAVEC:  
Tadej Pungartnik 
 

KOORDINATOR 
PROJEKTA:  
Drago Oman 
 

KRATEK OPIS: 
Na petem srečanju letošnjega Muzejskega 
kluba je vodja kluba dr. Polona Pivec 

gostila kliničnega psihologa mag. 
Franceta Nikolaja Prosnika. Tema 
petega srečanja je bila Starost. Strokovni 

sodelavec tokratnega srečanja 
Muzejskega kluba je bil kustos 

Pokrajinskega muzeja Maribor Tadej 
Pungartnik, ki je predstavil sliki na 

steklo sv. Barbare in sv. Nikolaja iz 19. 
stoletja. 

 

 
 

 

 

 

 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 
 publikacija: informacijski bilten 

MED OTROŠTVOM IN STAROSTJO: 

Starost 
      Naklada: 300 izvodov 

      Maribor, december 2010 
 

 3 x objava v Prireditvenem vodniku 
časnika Večer 

 objava na internetni strani 
Pokrajinskega muzeja Maribor 
www.pmuzej-mb.si 

 objava na internetni strani 
www.napovednik.com  

 objava na internetni strani 
www.maribor-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 po redni 
in elektronski pošti 

 najava poslana medijem po 
elektronski pošti 

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
35 
 

OBJAVE V MEDIJIH: 

Oglasi v časniku Večer v tednu pred 

prireditvijo: torek, četrtek in sobota. 
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PRVI DOTIK 
otvoritev stalne razstave 

 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad – muzejsko razstavišče 
 

KDAJ:  
15. 12. 2010 ob 18.00 

 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 
 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor 

 

AVTOR/VODJA  
PROJEKTA:  
Vesna Koprivnik 

 

STROKOVNI SODELAVEC:  
Irena Porekar Kacafura 
 

KRATEK OPIS: 
V sredo, 15. 12. 2010 je Pokrajinski 

muzej Maribor ob 12.00 v nizu 
postopnega odpiranja nove stalne 

razstave slavnostno predal javnosti na 
ogled njen četrti del, stalno  arheološko 

razstavo PRVI DOTIK. 
Otvoritev razstave je potekala v prostorih 
stalne razstave Začetki. Na otvoritvi so 

spregovorili direktorica Pokrajinskega 
muzeja ga. Mirjana Koren, avtorica 

razstave kustodinja Vesna Koprivnik in 
podžupan mestne občine Maribor g. Janez 

Ujčič, ki je razstavo tudi slavnosto odprl. 
Prireditev je povezovala kustodinja dr. 

Valentina Bevc Varl. Na odprtju razstave 
sta nastopili tolkalistki iz skupine 

Djembabe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 
 3 x tedenska objava v Prireditvenem 

vodniku časnika 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.maribor-pohorje.si 

 objava na internetni strani 

www.maribor-on.net 
 vabilo poslano slovenskim muzejem, 

galerijam, knjižnicam in društvom ob 
otvoritvi po elektronski pošti 

 najava poslana medijem ob otvoritvi 
po elektronski pošti 

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
110 
 

OBJAVE V MEDIJIH:  

Redni oglasi v časniku Večer: ob torkih, 

četrtkih in sobotah v času trajanja 
razstave  

 
 Žurnal 24, 14. 12. 2010, str. 4, 

Štajerska, Otvoritev stalne razstave 

Prvi dotik 
 Radio MM1, 15. 12. 2010, 17.00, 

Dnevnik RA MM1, Tamara Zupanič 
Čučnik:  Gre za arheološko 

razstavo … 
 RTS, 15. 12. 2010, 18.45, Kronika 

1, Jana Ujčič: V Pokrajinskem 
muzeju Maribor so v nizu … 

 Dnevnik, 15. 12. 2010, str. 18, 

Deloskop, Prvi dotik 
 www.sta.si, 15. 12. 2010, 

Napoved - Slovenija, Prvi dotik 
 www.sta.si, 15. 12. 2010, 

Pokrajinski muzej Maribor z 
arheološko razstavo Prvi dotik 

 www.vecer.si, 15. 12. 2010,(sta): 
Pokrajinski muzej Maribor z 
arheološko razstavo Prvi dotik 

 Večer, 16. 12. 2010, Maribor, 
(jaz):Nova obogatitev Pokrajinskega 

muzeja 
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DONACIJE 
otvoritev občasne razstave 

 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad – galerija Grad 
 

KDAJ:  
21. 12. 2010 ob 18.00 

 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 
 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor 

 

AVTOR/VODJA  
PROJEKTA:  
Maja Hren Brvar 

 

KRATEK OPIS: 
Otvoritev občasne razstave Donacije je 
potekala v prostorih razstavišča Galerija 

Grad. Razstavljene pridobitve novih 
muzejskih predmetov, ki so jih  

Pokrajinskemu muzeju Maribor donirali 
posamezniki v obdobju 2006-2009 je 

predstavila kustodinja Maja Hren Brvar, ki 
je predstavila koncept razstave in se 
zahvalila vsem donatorjem, ki so 

pomagali pri bogatenju muzejskih zbirk.  

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 
 3 x tedenska objava v Prireditvenem 

vodniku časnika 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.maribor-pohorje.si 

 objava na internetni strani 

www.maribor-on.net 
 vabilo poslano slovenskim muzejem, 

galerijam, knjižnicam in društvom ob 
otvoritvi po elektronski pošti 

 najava poslana medijem ob otvoritvi 
po elektronski pošti 

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
40 
 

OBJAVE V MEDIJIH:  

Redni oglasi v časniku Večer: ob torkih, 

četrtkih in sobotah v času trajanja 
razstave  

 
 Radio MM1, 21. 12. 2010, 17.00, 

Dnevnik RA MM1, Petra Skok: 

Fundusi Pokrajinskega muzeja 
Maribor skrivajo … 

 Demokracija, 23. 12. 2010, str. 
55, Kultura, (B.P.): Prvi dotik v 

Mariboru 
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