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Statistika
ORGANIZIRANE PRIREDITVE, ODZIVI MEDIJEV IN OBISKOVALCEV,
TRŽNO KOMUNICIRANJE

Prireditve
1.
2.
3.

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

11
21
405

Skupaj:

437

Objave
1.
2.
3.

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

213
26
17

Skupaj:

256

Izdajateljska dejavnost
1.
2.
3.
4.

Katalog, monografija
Plakat
Zloženka
Informacijski bilten
Skupaj:

število
1
3
2
1

naklada
2000
60
200
10

7

2270

Obiskovalci
1.
2.
3.

Stalne razstave
Občasne razstave
Muzejske prireditve

5974
5846
10238

Skupaj:

22058
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Razstave
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ZAČETKI
stalna razstava
MED BLIŠČEM IN BEDO SREDNJEGA VEKA
stalna razstava
ARS PHARMACEUTICA – UMETNOST
LEKARNIŠTVA
stalna razstava
PRVI DOTIK
stalna razstava
VRNITEV VELIČASTNIH
občasna razstava
DONACIJE
občasna razstava
VELIKE STVARITVE MALIH MOJSTROV
občasna razstava
PRVI V VESOLJU
občasna razstava
MAVRIČNI SVET URŠKE STROPNIK ŠONC
občasna razstava
NE POZABI ME NIKOLI
občasna razstava
SVETNIKI – PODOBE IN LEGENDE
občasna razstava
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ZAČETKI

stalna razstava

LOKACIJA:

Mariborski grad – muzejsko razstavišče

KDAJ:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:


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 muzejske 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.

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:
5974

OBJAVE V MEDIJIH:

Redni oglasi v časniku Večer: ob torkih,
četrtkih in sobotah vse leto (glej tudi
Priloge k letnim poročilom 2006, 2007,
2008, 2009 in 2010).
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MED BLIŠČEM IN BEDO SREDNJEGA VEKA
stalna razstava

LOKACIJA:

Mariborski grad - muzejsko razstavišče

KDAJ:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:


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.






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.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:
5974

OBJAVE V MEDIJIH:

Redni oglasi v časniku Večer: ob torkih,
četrtkih in sobotah vse leto (glej tudi
Prilogo k letnemu poročilu 2010).
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ARS PHARMACEUTICA – UMETNOST LEKARNIŠTVA
stalna razstava

LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

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.



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:
5974

OBJAVE V MEDIJIH:

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


TV Slovenija 1, 27. 02. 2011,
22.00, Poročila, Teja Kunst:
Prispevek o zgodovini lekarništva
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PRVI DOTIK
stalna razstava

LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

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 stalni
razstavi
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.



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:
5974

OBJAVE V MEDIJIH:

Redni oglasi v časniku Večer: ob torkih,
četrtkih in sobotah v času trajanja
razstave
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VRNITEV VELIČASTNIH
občasna razstava

LOKACIJA:

Mariborski grad – viteška dvorana

KDAJ:

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

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 muzejskem depoju. Z razstavo Vrnitev veličastnih, 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 umetninah uživajo že v času priprav na
Evropsko prestolnico kulture istega leta.










ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
5084

OBJAVE V MEDIJIH:
Redni oglasi v časniku Večer: ob torkih,
četrtkih in sobotah v času trajanja
razstave (glej tudi Prilogo k letnemu
poročilu 2010).
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DONACIJE
občasna razstava

LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Mariborski grad – Galerija Grad

KDAJ:
od 21. 12. 2010 do 5. 4. 2011





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.



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:
513

OBJAVE V MEDIJIH:

Redni oglasi v časniku Večer: ob torkih,
četrtkih in sobotah v času trajanja
razstave
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VELIKE STVARITVE MALIH MOJSTROV 2011
Ob Mednarodnem letu gozdov
občasna razstava

LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Mariborski grad – palacij

KDAJ:
21. 4. 2011 – 15. 5. 2011





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

ORGANIZATOR:




Pokrajinski muzej Maribor



AVTOR/VODJA
PROJEKTA:



Drago Oman

KRATEK OPIS:
Na razstavi likovnih del s katerimi so
učenci nekaterih mariborskih osnovnih šol
predstavili svojo vizijo o gozdovih saj je
leto 2011 bilo leto gozdov. Vseh 276
avtorjev
razstavljenih
del
je
bilo
nagrajenih. Razstavljena dela si je bilo
moč ogledati do 15. maja 2011.

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:
27

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 …).
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PRVI V VESOLJU
občasna gostujoča razstava

LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Mariborski grad – bastija


KDAJ:

12. 5. 2011 do 26. 5. 2011



CILJNA SKUPINA:
Splošna javnost



ORGANIZATOR:



Ruski dom iz Moskve
Zavod za kulturo, izobraževanje,
poslovno, znanstveno in strokovno
sodelovanje iz Maribora.



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

AVTOR/VODJA
PROJEKTA:

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:

Mirjana Koren

OBJAVE V MEDIJIH:

KRATEK OPIS:

Redni oglasi v časniku Večer: ob torkih,
četrtkih in sobotah v času trajanja
razstave (glej tudi otvoritev občasne
razstave Prvi v vesolju …).

V mesecu maju smo gostili razstavo z
naslovom Prvi v vesolju. Razstavo, ki je
bila posvečena 50. obletnici prvega poleta
Jurija Gagarina, so organizirali Fundacija
Ruski mir in Ruski dom iz Moskve ter
Zavod
za
kulturo,
izobraževanje,
poslovno,
znanstveno
in
strokovno
sodelovanje iz Maribora. Razstava je bila
na ogled do 26. maja 2011.

254
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MAVRIČNI SVET URŠKE STROPNIK ŠONC
občasna razstava

LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Mariborski grad – Galerija grad


KDAJ:

24. 5. 2011 – 14. 6. 2011



CILJNA SKUPINA:
splošna javnost



ORGANIZATOR:



Pokrajinski muzej Maribor

AVTOR/VODJA
PROJEKTA:
Valentina Bevc Varl

KRATEK OPIS:

Občasna razstava slik in ilustracij znane
slovenske risarke Urške Stropnik Šonc
je ponudila vpogled v bogat in raznolik
opus ilustracij, ki jih pogosto najdemo v
učbenikih, delovnih zvezkih, otroških
revijah, reklamah, letakih, ekoloških
projektih itd.



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:
39

OBJAVE V MEDIJIH:
Redni oglasi v časniku Večer: ob torkih,
četrtkih in sobotah v času trajanja
razstave (glej tudi otvoritev razstave
Mavrični svet Urške Stropnik Šonc …).

14

Priloga k letnemu poročilu 2011

NE POZABI ME NIKOLI
občasna razstava

LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Mariborski grad – Galerija grad


KDAJ:

22. 6. 2011 – 27. 8. 2011



CILJNA SKUPINA:
splošna javnost



ORGANIZATOR:



Pokrajinski muzej Maribor

AVTOR/VODJA
PROJEKTA:
Mirjana Koren

KRATEK OPIS:

Ob Mendarodnem letu gozdov smo
pripravili občasno fotografsko razstavo
fotografinje Jasmine Vidmar. Avtorica
fotografij je na razstavi Ne pozabi me
nikoli s svojimi deli opozorila na minljivost
človeka, ki s svojimi premiki spreminja
obličje narave. Jasmin Vidmar se je
osredotočila v drevesna debla vrezana
sporočila, ki jih je človek tja vrezal v
upanju da ga bodo drevesa preživela in
ohranila sporočila v etru večnosti.



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:
183

OBJAVE V MEDIJIH:
Redni oglasi v časniku Večer: ob torkih,
četrtkih in sobotah v času trajanja
razstave (glej tudi otvoritev razstave Ne
pozabi me nikoli …).
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SVETNIKI - PODOBE IN LEGENDE
potujoča virtualna občasna razstava

LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Različne lokacije po mestu (Trgovina
Klobuk, Frančiškanska cerkev,
Mestnahranilnica, Ukc Maribor, Vrtec
Ivana Glinška)





KDAJ:
25. 7. 2011 – 31. 12. 2011



CILJNA SKUPINA:



ORGANIZATOR:



splošna javnost

Pokrajinski muzej Maribor

AVTOR/VODJA
PROJEKTA:
dr. Valentina Bevc Varl

KRATEK OPIS:
Projekt
z
naslovom
SVETNIKI
–
PODOBE IN LEGENDE je predstavil
podobe in legende svetnikov, ki godujejo
v posameznih mesecih leta širši publiki na
različnih lokacijah. Pri izbranih svetnikih
smo predstavili po en muzejski predmet iz
naše zbirke (sliko, grafiko, kip), ki jih
spremljajo kratka besedila. Vsak mesec
smo na različnih javnih mestih (vrtec,
banka, šola, cerkev…) razstavili dva
panoja. Lokacije te male potujoče
razstave smo izbrali glede na zavetništvo
posameznih svetnikov in jih želimo
umestiti v temu primerno okolje.

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

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



Radio Slovenija 1, 28. 07. 2011,
13.00, Danes do 13ih, Nives Cvikl:
Svetniki, podobe in legende
Večer, 18. 10. 2011, str. 17,
Maribor in okolica, (dej): Predstavili
bodo Bolfenkov kip

Projekt je podprla Mestna občina Maribor.
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Muzejske prireditve
19
20
21
22
23
24
25
26

27

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

MUZEJSKI ABONMA 2011
otroške izobraževalne muzejske ustvarjalnice
SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK
dan odprtih vrat: brezplačen ogled muzejskih razstav
MUZEJSKI KLUB 2011
Zmaga dobrega nad zlim
tradicionalna andragoška prireditev
VELIKE STVARITVE MALIH MOJSTROV 2011
Ob Mednarodnem letu gozdov
pedagoški projekt z otvoritvijo občasne razstave
OŽIVLJENI PREDMETI
Restavriranje oklepov
predavanje
PRVI V VESOLJU
otvoritev občasne razstave
MEDNARODNI DAN MUZEJEV
novinarska konferenca
MUZEJSKI KLUB 2011
Lepa vinska gorica vinograda Kristusovega je
lavantinska škofija
tradicionalna andragoška prireditev
ZRCALJENJA
Predavanje raziskovalne postaje ZRC SAZU
Maribor
gostujoče predavanje
ZELENJADARSKI DAN
novinarska konferenca
MAVRIČNI SVET URŠKE STROPNIK ŠONC
otvoritev občasne razstave
POLETNA MUZEJSKA NOČ 2011
vodeni nočni ogledi muzeja
MUZEJSKI KLUB 2011
Moč besede
tradicionalna andragoška prireditev
NE POZABI ME NIKOLI
otvoritev občasne razstave
GRAJSKO POLETJE 2011
tradicionalne muzejske delavnice za otroke
ZAKLJUČNI KONCERT MOJSTRSKIH TEČAJEV
niz gostujočih koncertov
MUZEJSKI VEČERI 2011
tradicionalna andragoška prireditev
OBISK NEMŠKIH NOVINARJEV
tiskovna konferenca
MUZEJSKI KLUB 2011
Bodite preudarni kakor kače in nepokvarjeni
kakor golobje
tradicionalna andragoška prireditev
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38
39
40
41

MALI SIMPOZIJ 2011
Gozdovi
tradicionalna pedagoška prireditev
OŽIVLJENI PREDMETI
Original ali ponaredek
Predavanje
NAGRADE MIRKA ŠUBICA 2011
Podelitev nagrad in priznanj
MUZEJSKI KLUB 2011
Svetniki iskalci Najdenega – Resnica od vina do
svet'ga Martina
tradicionalna andragoška prireditev
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MUZEJSKI ABONMA 2011

otroške izobraževalne muzejske ustvarjalnice

LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Mariborski grad – pedagoška ustvarjalnica
in prostori okoliških vrtcev



KDAJ:
Januar 2011 – december 2011, ob 9.15,
10.15, 11.15 in 12.00

CILJNA SKUPINA:
predšolski otroci

ORGANIZATOR:
Pokrajinski muzej Maribor

AVTOR/VODJA
PROJEKTA:
Uroš Dokl

povabilo s ponudbo poslano
mariborskim in okoliškim vrtcem po
redni pošti

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
5576

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



Večer, 2. 6. 2011, str. 16, Katja
Ertl: V muzeju brez prstka na ustih
TV Maribor, 15. 5. 2011, 18.00,
Dnevnik TV Maribor, Simona
Kopinšek: V Pokrajinskem muzeju se
je končala sezona ustvarjalnic …

KRATEK OPIS:
V šolskem letu 2011 smo izpeljali 7
tematskih ustvarjalnic za predšolske
otroke. Ustvarjalnice so potekale vsak
delavnik med 9.00 in 13.00. V uro
trajajočih ustvarjalnicah so otroci spoznali
večino
muzejskih
zbirk
ob
katerih
spoznajo tako snovno kot nesnovno
dediščino. V letu 2011 so bile izvedene 4
ustvarjalnice iz programa 2010/2011, ki
jih je v povprečju obiskalo 40 skupin. 3
ustvarjalnice iz programa muzejskega
abonmaja za leto 2010/2011, je v
povprečju
obiskalo
56
skupin.
Ustvarjalnice iz abionmaja 2011/2012 so
se zaradi načrtovane prenove izvedle v
vrtcih. Naslovi ustvarjalnic so bili sledeči:
4. ustvarjalnica (februar)
Zakladi preteklosti
5. ustvarjalnica (marec)
Zdravje je naše največje bogastvo
6. ustvarjalnica (april)
Skrivnosti našega mesta
7. ustvarjalnica (maj)
Globoko pod zemljo
1. ustvarjalnica (oktober)
Kamena doba
2. ustvarjalnica (november)
Igrače
3.ustvarjalnica (december)
Lectarstvo
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SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK
dan odprtih vrat: brezplačen ogled muzejskih razstav

LOKACIJA:

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

TRŽNO KOMUNICIRANJE:


KDAJ:



CILJNA SKUPINA:



8. 2. 2011, od 9.00 do 14.00

splošna javnost

ORGANIZATOR:
Pokrajinski muzej Maribor

AVTOR/VODJA
PROJEKTA:
Drago Oman

KRATEK OPIS:

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:
522

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


Žurnal, 7. 2. 2011, str. 9, Katarina
Pernat: Brezplačno na Prešernov dan

V torek, 8. februarja 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.
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MUZEJSKI KLUB 2011
Zmaga dobrega nad zlim

tradicionalna andragoška prireditev

LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Mariborski grad – palacij


publikacija: informacijski bilten
Naklada: 300 izvodov
Maribor, april 2011

CILJNA SKUPINA:



splošna javnost



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

KDAJ:
20. 4. 2011, ob 18.00

ORGANIZATOR:
Pokrajinski muzej Maribor



AVTOR/VODJA
PROJEKTA:



Mirjana Koren



VODJA KLUBA 2011:



Cecilija Emeršič

GOST 1. SREČANJA:

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:

STROKOVNI SODELAVEC:

OBJAVE V MEDIJIH:

Prof. dr. Slavko Krajnc

Tadej Pungartnik

KOORDINATOR
PROJEKTA:
Drago Oman

KRATEK OPIS:
Na prvem srečanju Muzejskega kluba v
letu 2011 smo gostili duhovnika, teologa
in liturgika p. Slavka Krajnca, ki je ob
muzealiji sv. Jurija spregovoril o bitki med
dobrim in zlim ter o morebitnih zmajih, ki
še danes ustrahujejo ljudstvo, ki ne more
zaživeti v miru.
Muzealijo sv. Jurija, sliko na steklo iz 19.
stoletja je predstavil
kustos Tadej
Pungartnik.
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Oglasi v časniku Večer v tednu pred
prireditvijo: torek, četrtek in sobota.



TV Slovenija 1, 27. 02. 2011,
22.00, Poročila, Teja Kunst:
Prispevek o zgodovini lekarništva
Večer, 19. 4. 2011, str. 19, (mbk):
Muzejski klub tokrat s Slavkom
Krajncem

Srečanja
kluba
so
omogočili:
Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije,
Mestna občina Maribor, Holding Slovenske
elektrarne, Nova KBM, Dravske elektrarne
Maribor.
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VELIKE STVARITVE MALIH MOJSTROV 2011
Ob Mednarodnem letu gozdov
pedagoški projekt z otvoritev občasne razstave

LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Mariborski grad – palacij

KDAJ:
21. 4. 2011 ob 10.00





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

ORGANIZATOR:




Pokrajinski muzej Maribor



AVTOR/VODJA
PROJEKTA:



Drago Oman

KRATEK OPIS:
Pedagoški projekt VELIKE STVARITVE
MALIH MOJSTROV je v letu 2011 izzval
otroško
kreativno
razmišljanje
in
ustvarjanje že sedmo leto zapored. S
svojimi izdelki je sodelovalo 276 otrok iz
10 mariborskih osnovnih šol. Z izdelki so
redstavili svojo vizijo o izrabi, varovanju,
ohranjanju in prihodnosti gozdov. Na
otvoritvi sta sodelujoče učence in njihove
mentorje pozdravila vodja projekta Drago
Oman in direktorica muzeja Mirjana
Koren.

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:
376

OBJAVE V MEDIJIH:
Redni oglasi v časniku Večer: ob torkih,
četrtkih in sobotah v času trajanja
razstave (glej tudi občasna razstava
Velike stvaritve malih mojstrov …).
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OŽIVLJENI PREDMETI 2011
Restavriranje oklepov
predavanje

LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Mariborski grad – viteška dvorana

KDAJ:



10. 5. 2011, ob 18.00



CILJNA SKUPINA:



splošna javnost

ORGANIZATOR:



Pokrajinski muzej Maribor



AVTOR/VODJA
PROJEKTA:



STROKOVNI SODELAVEC:





Irena Porekar Kacafura

Igor Ravbar

KRATEK OPIS:

V torek, 5. oktobra 2011 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, konservatorskorestavratorski 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.



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 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.


Večer, 10. 5. 2011, str. 18, Drevi
oživljanje oklepov
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PRVI V VESOLJU
otvoritev občasne razstave

LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Mariborski grad – bastija


KDAJ:

12. 5. 2011 ob 10.00



CILJNA SKUPINA:
Splošna javnost



ORGANIZATOR:



Ruski dom iz Moskve
Zavod za kulturo, izobraževanje,
poslovno, znanstveno in strokovno
sodelovanje iz Maribora.



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

AVTOR/VODJA
PROJEKTA:

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:

Mirjana Koren

OBJAVE V MEDIJIH:

KRATEK OPIS:

Redni oglasi v časniku Večer: ob torkih,
četrtkih in sobotah v času trajanja
razstave (glej tudi občasna razstava Prvi v
vesolju …).

V četrtek, 12. maja 2011 je bila v
prostorih stalne razstave Pokrajinskega
muzeja
Maribor
odprta
razstava
z
naslovom Prvi v vesolju. Razstavo, ki je
posvečena 50. obletnici prvega poleta
Jurija Gagarina, so ob slavnostni otvoritvi
Ruskega centra Fundacije Ruski mir v
Mariboru organizirali Fundacija Ruski mir
in Ruski dom iz Moskve ter Zavod za
kulturo,
izobraževanje,
poslovno,
znanstveno in strokovno sodelovanje iz
Maribora.
Razstava
bo
na
ogled
predvidoma do 26. 5. 2011.

50
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MEDNARODNI DAN MUZEJEV
novinarska konferenca

LOKACIJA:

Mariborski grad – viteška dvorana

KDAJ:
17. 5. 2011, ob 11.00

CILJNA SKUPINA:
splošna javnost

ORGANIZATOR:
Pokrajinski muzej Maribor

AVTOR/VODJA
PROJEKTA:
Mirjana Koren

KRATEK OPIS:
Ob Mednarodnem dnevu muzejev v petek,
17. maja 2011 je ob 11. 00 v viteški
dvorani mariborskga gradu potekala
novinarska konferenca s predstavitvijo
III. faze gradu,
prizorišče KINA PARTIZAN (razstava:
KOSITRNI VOJAK, razstava: ŠTAJERSKO
POHIŠTVO OD 16. DO 20. STOLETJA) in
informacijo
o
prijavi
projekta
Pokrajinskega muzeja Maribor EVROPA V
MUZEJU - MUZEJ V EVROPI na razpis
EPK.

TRŽNO KOMUNICIRANJE:



objava na internetni strani
Pokrajinskega muzeja Maribor
www.pmuzej-mb.si
objava na internetni strani
www.maribor-pohorje.si
objava na internetni strani
www.maribor-on.net
objava na internetni strani
www.o-sta.com
najava poslana medijem po
elektronski pošti










ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
15

OBJAVE V MEDIJIH:






























www.vecer.si, 17. 5. 2011,
Kmalu nova podoba Gradu
Radio City, 17. 5. 2011, 13.00,
Novice, Pokrtajinski muzej bo od
jeseni dalje…
Radio City, 17. 5. 2011, 16.00,
Novice, Junij prihodnje leto bo
mariborski grad pričakal obnovljen
Radio MM1, 17. 5. 2011, 17.00,
Dnevnik RA MM1, Vesna Spreitzer:
Septembra se bo pričela zaključna …
TV Slovenija 1,17. 5. 2011 17.00,
Slovenska kronika, Saša Krajnc:
Pokrajinski muzej bo kmalu nared
TV Maribor 1,17. 5. 2011 18.00,
Slovenska kronika, Saša Krajnc:
Pokrajinski muzej bo kmalu nared
RTS, 17. 5. 2011 18.45, Kronika 1,
Stipe Jerič, Franja Pižmoht: Zadnja
faza prenove mariborskega gradu
www.sta.si, 17. 5. 2011,
Mariborski grad dokončno obnovljen
junija prihodnje leto
www.rtvslo.si, 17. 5. 2011,
Mariborski grad z vizijo enega
najprestižnejših objektov v mestu
www.finance.si, 17. 5. 2011,
Obnova Mariborskega gradu končana
do junija 2012
Dnevnik, 18. 5. 2011, str. 9, (sta):
Mariborsi grad dokončno obnovljen
junija prihodnje leto
Večer, 18. 5. 2011, str. 14, Petra
Zemljič, Kultura: Kino Partizan
postaja muzejski dom
www.siol.si, 18. 5. 2011, Zadnja
faza prenove Mariborskega gradu
RA Center, 19. 5.2011, 6.25,
Novice: Mariborski grad dokončno
obnovljen …
Delo, 20. 5. 2011, str. 15,
Kultura/Deloskop, Peter Rak: Grad z
novim atrijem …
www.delo.si, 20. 5. 2011,
Obnova Pokrajinskega muzeja
Maribor
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feljton, Vesna Spreitzer: Septembra
se bo začela …
www.vecer.si, 22. 5. 2011,
Pokrajinski muzej Maribor
www.sta.si, 22. 5. 2011,
Mariborski kino Partizan

MUZEJSKI KLUB 2011
Svetniki iskalci Najdenega – Lepa vinska gorica vinograda Kristusovega je lavantinska
škofija
tradicionalna andragoška prireditev

LOKACIJA:

Mariborski grad – palacij

KDAJ:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:


publikacija: informacijski bilten
Naklada: 300 izvodov
Maribor, maj 2011



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

17. 5. 2011, ob 18.00

CILJNA SKUPINA:
splošna javnost

ORGANIZATOR:



Pokrajinski muzej Maribor



AVTOR/VODJA
PROJEKTA:



Mirjana Koren



VODJA KLUBA 2011:



Cecilija Emeršič

GOST 2. SREČANJA:
mons. Jože Goličnik

STROKOVNI SODELAVEC:
dr. Valentina Bevc Varl

KOORDINATOR
PROJEKTA:

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
20

OBJAVE V MEDIJIH:

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



Drago Oman

KRATEK OPIS:

Drugo srečanje Muzejskega kluba v letu
2011 je bilo posvečeno pomenu žlahtne
pijače – vina, ki je v krščanstvu bistveno
zaznamovalo obredno življenje. O pomenu
in simbolni govorici vina je spregovoril
stolni kanonik mons. Jože Goličnik.



Radio MM1, 17. 5. 2011, 18.00,
Dnevnik RA MM1, Vesna Spreitzer:
Srečanje muzejskega kluba
Večer, 17. 5. 2011, str. 18, (tak):
Drevi že drugi klub Pokrajinskega
muzeja Maribor

Muzealijo kip. Sv. Urbana iz 19. stoletja,
ki je kot zavetnik vina služil za motivacija
pogovora je predstavila kustosinja dr.
Valentina Bevc Varl
Srečanja
kluba
so
omogočili:
Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije,
Mestna občina Maribor, Holding Slovenske
elektrarne, Nova KBM, Dravske elektrarne
Maribor.
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ZRCALJENJA
Predavanje raziskovalne postaje ZRC SAZU Maribor
gostujoče predavanje

LOKACIJA:
Mariborski grad – Galerija grad

KDAJ:
17. 5. 2011 do 19. 5. 2011

CILJNA SKUPINA:
splošna javnost

ORGANIZATOR:
ZRC SAZU Maribor

TRŽNO KOMUNICIRANJE:
V organizaciji Znanstveno raziskovalnega
centra Slovenske akademije znanosti in
umetnosti (ZRC SAZU) Maribor

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
21

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

AVTOR/VODJA
PROJEKTA:
dr. Maja Golja Godina

KRATEK OPIS:
Ob 1. obletnici delovanja Raziskovalne
postaje Znanstveno raziskovalnega centra
Slovenske
akademije
znanosti
in
umetnosti (ZRC SAZU) Maribor so se med
17. in 19. majem 2011 ob 19.00 zvrstila
tri predavanja pod naslovom ZRCaljenja,
ki so potekala v Galeriji grad.
17. 5. 2011
Dr. Maja Godina Golja: O kavi,
kavarnah in mariborskem
kavarniškem življenju
Št. obiskovalcev: 13
18. 5. 2011
dr. Mateja Ratej: Štajerski poslanec
Josip Hohnjec v letih 1921-1925 in
nikotinska zasvojenost gospoda
Robinsona – odločanje zgodovinarja v
procesu. Raziskovanja
Št. obiskovalcev: 0
19. 5. 2011
dr. Kristina Toplak: »Mariborske medkulturne zgodbe«: dialog z distance?
Št. obiskovalcev: 7
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ZELENJADARSKI DAN
novinarska konferenca

LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

KDAJ:

V organizaciji Slovenskega združenja za
integrirano
in
ekološko
pridelavo
zelenjave

Mariborski grad – Galerija grad

3. 6. 2011, ob 11.00

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:

CILJNA SKUPINA:

15

splošna javnost

ORGANIZATOR:
Slovensko združenje za integrirano
ekološko pridelavo zelenjave

in

KRATEK OPIS:

Na Trgu svobode so v petek, 3. junij
2011
med
9:00 in
18:00
uro
organizirali Zelenjadarski dan, kjer se se
zvrstile otroške delavnice, predstava
palček Skakalček, predavanja, tržnica in
degustacija zelenjave. Ob tej priložnosti je
v prostorih Galerije grad potekala tudi
tiskovna konferenca
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MAVRIČNI SVET URŠKE STROPNIK ŠONC
otvoritev občasne razstave

LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Mariborski grad – Galerija grad


KDAJ:

24. 5. 2011, ob 12.00



CILJNA SKUPINA:
splošna javnost



ORGANIZATOR:



Pokrajinski muzej Maribor

AVTOR/VODJA
PROJEKTA:
dr. Valentina Bevc Varl

KRATEK OPIS:

V torek 24. maja 2011 smo ob 12.00
otvorili občasno razstavo slik in ilustracij
Mavrični svet Urške Stropnik Šonc.
Razstavo je odprla direktorica muzeja
Mirjana Koren. Zbrane je na razstavi o
bogatem in raznolikem opusu ilustracij
nagovorila avtorica razstave dr. Valentina
Bevc Varl. Ob razstavi smo izdali zloženko
razstavi.



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:
39

OBJAVE V MEDIJIH:
Redni oglasi v časniku Večer: ob torkih,
četrtkih in sobotah v času trajanja
razstave (glej tudi občasna razstava
Mavrični svet Urške Stropnik Šonc …).


Radio MM1, 24. 5. 2011, 12.00,
Poročila, Zoran Turk: Odprli občasno
razstavo slik in ilustracij Mavrični
svet …

29

Priloga k letnemu poročilu 2011

POLETNA MUZEJSKA NOČ 2011
Vodeni nočni ogledi muzeja

LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

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



KDAJ:



18. 6. 2011 od 18.00 do 24.00

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 18. junija 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.

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:
387

OBJAVE V MEDIJIH:

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



Radio Maribor MM1, 18. 6. 2011,
17.00, Dnevnik RA MM1, Vesna
Spreitzer: Po Sloveniji danes …
Večer, 19. 4. 2011, str. 19, (mbk):
Muzejski klub tokrat s Slavkom
Krajncem
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MUZEJSKI KLUB 2011
Svetniki iskalci Najdenega – Moč besede
tradicionalna andragoška prireditev

LOKACIJA:

Mariborski grad – viteška dvorana

KDAJ:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:


publikacija: informacijski bilten
Naklada: 300 izvodov
Maribor, junij 2011



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

21. 6. 2011, ob 18.00

CILJNA SKUPINA:
splošna javnost

ORGANIZATOR:



Pokrajinski muzej Maribor



AVTOR/VODJA
PROJEKTA:



Mirjana Koren



VODJA KLUBA 2011:



Cecilija Emeršič

GOST 3. SREČANJA:
Milada Kalezić

STROKOVNI SODELAVEC:
dr. Valentina Bevc Varl

KOORDINATOR
PROJEKTA:

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
38

OBJAVE V MEDIJIH:

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


Večer, 21. 6. 2011, str. 19, (mbk):
Muzejski klub in odprtje razstave

Drago Oman

KRATEK OPIS:

Dramska igralka Milada Kalezić, gostja
tretjega srečanja Muzejskega kluba v letu
2011 je zbranim spregovorila o moči
besede, ki nas vsakodnevno zaznamuje in
ponese v odnos s sočlovekom. Kot
mojstrica besede je delila izkušnjo
iterpretacije in sobivanja z besedo.
Motivacijski predmet srečanja je bil kip sv.
Janeza Krstnika iz 19. stoletja, ki je z
besedo in življenje oznanjal tisto v kar je
vrjel. O muzealiji je spregovorila dr.
Valentina Bevc Varl.
Srečanja
kluba
so
omogočili:
Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije,
Mestna občina Maribor, Holding Slovenske
elektrarne, Nova KBM, Dravske elektrarne
Maribor.
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NE POZABI ME NIKOLI
otvoritev občasne razstave

LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Mariborski grad – Galerija grad

KDAJ:
22. 6. 2011, ob 18.00





CILJNA SKUPINA:
splošna javnost



ORGANIZATOR:



AVTOR/VODJA
PROJEKTA:



Pokrajinski muzej Maribor

Mirjana Koren

KRATEK OPIS:
V sredo 22. junija 2012 smo ob
Mendarodnem
letu
gozdov
otvorili
občasno fotografsko razstavo fotografinje
Jasmine Vidmar z naslovom Ne pozabi
me nikoli s svojimi deli opozorila na
minljivost človeka, ki s svojimi premiki
spreminja obličje narave. Avtorica se je
posvetila sporočilom vrezanim v drevesna
debla, ki ostajajo vidna še dolgo po tem,
ko jih pogoltne moč pozabe. Ob razstavi
smo izdali zloženko Ne pozabi me nikoli.

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:
40

OBJAVE V MEDIJIH:

Redni oglasi v časniku Večer: ob torkih,
četrtkih in sobotah v času trajanja
razstave (glej tudi občasna razstava Ne
pozabi me nikoli …).
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GRAJSKO POLETJE 2011

tradicionalne muzejske delavnice za otroke

LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Mariborski grad – loža

KDAJ:
julij – avgust 2011, 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, Mateja Vešnar

KRATEK OPIS:





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.

Vsako soboto v juliju in avgustu so
potekale otroške delavnice v okviru
tradicionalnega
pedagoškega
projekta
Grajsko poletje, kjer so spoznali in
izdelali preproste igrače, ki so jih
uporabljali otroci nekoč.
Teme posameznih delavnic so bile:



2. 7. 2010 – Živali iz slame



9. 7. 2010 – Slamnate punčke



16. 7. 2010 – Žabica



23. 7. 2010 – Vrtavka



30. 7. 2010 – Brnek



6. 8. 2010 – Zmaj



13. 8. 2010 – Konjiček



20. 8. 2010 – Nunalca







RTS, 15. 7. 2011, 18.45, Kronika 1,
Sanja Hrgota: Grajsko poletje
www.rts.si, 15. 7. 2011,
Grajsko poletje
RTS, 5. 8. 2011, 18.45, Kronika 1,
Jana Ujčič: Otroci bodo izdelali brnek
www.rts.si, 5. 8. 2011,
Otroci bodo izdelali brnek
RTS, 12. 8. 2011, 18.45, Kronika 1,
Stipe Jerič: Grajsko poletje
www.rts.si, 12. 8. 2011,
Izdelali bodo Konjička
RTS, 19. 8. 2011, 18.45, Kronika 1,
Sanja Hrgota: Grajsko poletje
www.rts.si, 19. 8. 2011,
Grajsko poletje
Večer, 19. 8. 2011, str. 18, (mbk):
Izdelovali bodo nunalce in Žabice
RTS, 26. 8. 2011, 18.45, Kronika 1,
Jana Ujčič, Punčka iz Cunj
www.rts.si, 26. 8.2012,
Punčka iz cunj
Večer, 30. 8. 2011, str. 19, (mbk):
Punčke iz cunj so oživele

27. 8. 2010 – Punčka iz cunj
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ZAKLJUČNI KONCERT MOJSTRSKIH TEČAJEV
niz gostujočih koncertov

LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Mariborski grad – viteška dvorana

V organizaciji Slovenskega združenja za
integrirano
in
ekološko
pridelavo
zelenjave

KDAJ:

16. 7. 2011 – 19. 7. 2011 ob 19.00

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:

CILJNA SKUPINA:
splošna javnost in člani mojstrskih tečajev
MIO 2012

200

ORGANIZATOR:
Kulturno
Ljubljana

društvo

Glasbena

matica

AVTOR/VODJA
PROJEKTA:
Ivanka Mulec Ploj

KRATEK OPIS:

Projekt MIO 2012, ki je trajal med 12.
julijem in 4. avgustom 2012 je bil
namenjen mladim klasičnim glasbenikom,
ki so se udeležili mojstrskih tečajih
svetovno priznanih mojstrov. Po vsakem
mojstrskem
tečaju
posameznih
inštrumentov, je v viteški dvorani sledil
zaključni koncert.
16. 7. 2011
Zaključni koncert mojstrskega tečaja
trobente
17. 7. 2011
Zaključni koncert mojstrskega tečaja
violin in violončela
18. 7. 2011
Zaključni koncert mojstrskega tečaja
pozavne
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MUZEJSKI VEČERI 2011
tradicionalna andragoška prireditev

LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Mariborski grad – palacij

KDAJ:



5. 9. – 8. 9. 2011, ob 18.00



CILJNA SKUPINA:



splošna javnost

ORGANIZATOR:



Pokrajinski muzej Maribor



AVTOR/VODJA
PROJEKTA:




Drago Oman

KRATEK OPIS:

Niz letošnjih štirih predavanj Muzejskih
večerov se je navezoval na Mednarodno
leto gozdov. Predavanja so se vsebinsko
povezovala in se nanašala na različna
področja glede uporabe in izrabe lesa.
Predavanja so potekala od 5. do 8.
septembra vsak dan ob 18.00 uri.
5. 9. 2011
Mirjana Koren:
Zbirka pohištva Pokrajinskega muzeja
Maribor
Št. obiskovalcev: 40
6. 9. 2011
Zdenka Steblovnik Župan
dr. Ana Vovk Korže:
Vzgoja, izobraževanje in osveščanje
javnosti za trajnostni razvoj
Št. obiskovalcev: 10




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:
81

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





RTS, 2. 9. 2011, 18.45, Kronika 1,
Sanja Hrgota: Muzejski večeri 2011
Večer, 2. 9. 2011, str. 18, (taš):
Muzejski večeri
www.rts.si, 2. 9. 2011,
Muzejski večeri
RTS, 5. 9. 2011, 18.45, Kronika 1,
Stipe Jerič: Muzejski večeri

7. 9. 2011
Andreja Peserl
Hedvika Jenčič:
Slovenski gozdovi – včeraj, danes,
jutri,
Št. obiskovalcev: 15
8. 9. 2011
Miroslav Novak
dr. Sergej Medved:
Obvladajmo podnebne spremembe –
uporabimo les
Št. obiskovalcev: 16
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OBISK NEMŠKIH NOVINARJEV
novinarska konferenca

LOKACIJA:
Mariborski grad – bastija

KDAJ:
18. 10. 2011, ob 11.00

CILJNA SKUPINA:
Novinarji nemških medijskih hiš

TRŽNO KOMUNICIRANJE:
V organizaciji Pokrajinskega muzeja
Maribor in zavoda EPK 2012

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

ORGANIZATOR:
Pokrajinski muzej Maribor

AVTOR/VODJA
PROJEKTA:

Mirjana Koren, dr. Valentina Bevc Varl

KOORDINATOR
PROJEKTA:
Joanna Bertoncelj

KRATEK OPIS:
Na povabilo Zavoda Maribor 2012 so v
Maribor prišli nemški novinarji, ki so se
seznanili z institucijami in programi, ki
bodo vsebinski nosilci projekta Maribor
2012 - Evropska prestolnica kulture.
V Pokrajinskem muzeju Maribor jih je
sprejela direktorica Mirjana Koren, ki je
predstavila tri velike projekte muzeja v
letu 2012.
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MUZEJSKI KLUB 2011
Svetniki iskalci Najdenega – Bodite preudarni kakor kače in nepokvarjeni kakor golobje
tradicionalna andragoška prireditev

LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Mariborski grad – bastija


publikacija: informacijski bilten
Naklada: 300 izvodov
Maribor, oktober 2011

CILJNA SKUPINA:



splošna javnost



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

KDAJ:
18. 10. 2011, ob 18.00

ORGANIZATOR:
Pokrajinski muzej Maribor



AVTOR/VODJA
PROJEKTA:



Mirjana Koren



VODJA KLUBA 2011:



Cecilija Oblonšek

GOST 4. SREČANJA:

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:

STROKOVNI SODELAVEC:

OBJAVE V MEDIJIH:

Dr. Borut Holcman

dr. Valentina Bevc Varl

KOORDINATOR
PROJEKTA:
Drago Oman
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Oglasi v časniku Večer v tednu pred
prireditvijo: torek, četrtek in sobota.



RTS, 17. 10. 2011, 18.45, Kronika
1, Stipe Jerič: Muzejski klub
RTS, 19. 10. 2011, 18.45, Kronika
1, Sanja Hrgota: Muzejski klub

KRATEK OPIS:
Ob muzealiji sv. Bolfenku iz 19. stoletja,
ki je po legendi z zvitostjo premagal
hudiča je dr. Borut Holcman delil svoje
mišljenje o stiku med pravno in vsakdanjo
govorico in spoštovanju etičnih načel.
Muzealijo je predstavila dr. Valentina Bevc
Varl.
Srečanja
kluba
so
omogočili:
Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije,
Mestna občina Maribor, Holding Slovenske
elektrarne, Nova KBM, Dravske elektrarne
Maribor.
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MALI SIMPOZIJ 2011
Gozdovi

tradicionalna pedagoška prireditev

LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Mariborski grad – bastija

KDAJ:
25. 10. 2011, ob 9.00

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

ORGANIZATOR:
Pokrajinski muzej Maribor

AVTOR/VODJA
PROJEKTA:
Drago Oman

KRATEK OPIS:
V Pokrajinskem muzeju Maribor smo 25.
oktobra 2011 od 9.00 naprej na Malem
simpoziju 2011
gostili
učence in
mentorje okoliških osnovnih šol, ki so
pripravili 15 referatov. Sodelovalo je 44
učencev iz 10 osnovnih šol. Ker je bilo
leto 2011 Mednarodno leto gozdov so se
teme
referatov
nanašale
na
okoljevarstevno tematiko in gozdove.
Sodelovale so sledeče osnovne šole: OŠ
Draga Kobala, OŠ Duplek, OŠ Fram, OŠ
Franceta Prešerna Maribor, OŠ Janka
Glazerja Ruše, OŠ Malečnik, OŠ Starše,
OŠ Voličina, OŠ Selnica ob Dravi in OŠ
Pesnica.










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:
103

OBJAVE V MEDIJIH:



RTS, 24. 10. 2011, 18.45, Kronika
1, Sanja Hrgota: Mali Simpozij 2011
Večer, 26. 10. 2011, str. 20,
Maribor, (taš): Tudi gozdnih vil in
čarovnic so se lotili
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OŽIVLJENI PREDMETI 2011
Original ali ponaredek
predavanje

LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Mariborski grad – bastija

KDAJ:



8. 11. 2011, ob 18.00



CILJNA SKUPINA:



splošna javnost

ORGANIZATOR:



Pokrajinski muzej Maribor



AVTOR/VODJA
PROJEKTA:



STROKOVNI SODELAVEC:





Irena Porekar Kacafura

Zoran Milič

KRATEK OPIS:

O ločevanju originalov od ponaredkov z
naravoslovnimi metodami je na drugem
srečanju Oživljenih predmetov predaval
Zoran Milić, univ. dipl. inž. kemije,
konservatorsko-restavratorski svetnik iz
Narodnega muzeja Slovenije, ki je za
uspešno prepoznavanje, reševanje in
odkrivanje
konkretnih
primerov
ponarejenih
umetniških
del
poudaril
sodelovanje
strokovnjakov
različnih
profilov v domači in mednarodni javnosti



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 ob
otvoritvi po elektronski pošti
vabilo poslano obiskovalcem po redni
in elektronski pošti
najava poslana medijem po
elektronski pošti

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
50

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


Večer, 5. 11. 2011, str. 20, (mbk):
Original ali ponaredek
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NAGRADE MIRKA ŠUBICA 2011
Podelitev nagrad in priznanj

LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Narodna galerija Ljubljana

V organizaciji
Slovenije (DRS)

KDAJ:

21. 11. 2011, ob 18.00

50
in

ORGANIZATOR:
Društvo restavratorjev Slovenije (DRS)

KRATEK OPIS:

restavratorjev

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:

CILJNA SKUPINA:
splošna
javnost,
restavratorji
konservatorji Slovenije

Društva

Nagrade in priznanja Mirka Šubica za
življenjsko priznanja za enkratne izjemne
dosežke in prispevke pri ohranjanju
kulturne dediščine ter predstavljanju in
popularizaciji
konservatorskorestavratorske stroke na Slovenskem.
Med
letošnjimi
dobitniki
Šubičevih
priznanj
je
tudi
konservatorskarestavratorska svetovalka v Pokrajinskem
muzeju
Maribor
Irena
Porekar
Kacafura.

OBJAVE V MEDIJIH:
 Radio MM1,
21.11.2011, 16.00,
Dnevnik RA MM1
 Radio MM1, 21.11.2011,
Kultura po odmevih
 STA SERVIS, 21. 11. 2011,
Podeliten nagrad in priznanj Mirka
šubica za leto 2011
 MMC portal RTV Slovenija,
21. 11. 2011
http://www.rtvslo.si/kultura/
Dru
go/dobitnica-nagrade-mirka-subica-jemarjanca-ambrozic-jeglic-izgorenjskega-muzeja/271096
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MUZEJSKI KLUB 2011
Svetniki iskalci Najdenega – Resnica od vina do svet'ga Martina
tradicionalna andragoška prireditev

LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Mariborski grad – bastija


publikacija: informacijski bilten
Naklada: 300 izvodov
Maribor, oktober 2011

CILJNA SKUPINA:



splošna javnost



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

KDAJ:
22. 11. 2011, ob 18.00

ORGANIZATOR:
Pokrajinski muzej Maribor



AVTOR/VODJA
PROJEKTA:



Mirjana Koren



VODJA KLUBA 2011:



Cecilija Oblonšek

GOST 5. SREČANJA:

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:

STROKOVNI SODELAVEC:

OBJAVE V MEDIJIH:

p. Mirko Pihler

dr. Valentina Bevc Varl

KOORDINATOR
PROJEKTA:
Drago Oman

30

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


Večer, 18. 11. 2011, str. 19,
(mbk): Resnica od vina do svet'ga
Martina

KRATEK OPIS:
V mesecu praznika sv. Martina smo na
Muzejskem
klubu
gostili
duhovnika,
redovnika in pesnika p. Mirka Pihlerja,
viteza Evropskega reda vitezov vina, ki je
spregovoril o vinu, pijači, ki je tesno
povezana s slovensko krajino in slovensko
kulturo ter ljudskimi običaji.
O muzealiji kipu sv. Martina iz 18. stoletja
je zbranim spregovorila kustosinja dr.
Valentina Bevc Varl.
Srečanja
kluba
so
omogočili:
Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije,
Mestna občina Maribor, Holding Slovenske
elektrarne, Nova KBM, Dravske elektrarne
Maribor.
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