POKRAJINSKI MUZEJ MARIBOR
PRILOGA K LETNEMU POROČILU 2013
ISSN 1581–8772

uredila:

Mateja Gajžler
Drago Oman


avtorji besedil:

Mirjana Koren
Vesna Koprivnik
Drago Oman
Irena Porekar Kacafura
dr. Valentina Bevc Varl
Oskar Habjanič
Tadej Pungartnik

fotografije:

arhiv Pokrajinskega muzeja Maribor

gradivo zbral:

Drago Oman

izdal:

Pokrajinski muzej Maribor
Grajska ulica 2
2000 Maribor

zanj:

Mirjana Koren,
direktorica

naklada:

10 tiskanih izvodov
4 CD

tisk:

Pokrajinski muzej Maribor
Maribor, december 2016

2

Priloga k letnemu poročilu 2013

Kazalo
Statistika

Str. 4

Razstave

Str. 6–25

Muzejske prireditve

Str. 28–60

3

Priloga k letnemu poročilu 2013

Statistika
ORGANIZIRANE PRIREDITVE, ODZIVI MEDIJEV IN OBISKOVALCEV,
TRŽNO KOMUNICIRANJE

Prireditve
1.
2.
3.

Število razstav
Število muzejskih prireditev
Število ponovitev muzejskih prireditev

20
46
458

Skupaj:

524

Objave
1.

Število objavljenih člankov v tiskanih medijih

64

Skupaj:

256 64

Izdajateljska dejavnost
1.
2.

Katalog, monografija
Zloženka
Skupaj:

število
3
3

naklada
1.010
1.600

6

2.610

5
1
4
10
458

7.514
2.202
64.944
20.093
10.809

Obiskovalci
1.
2.
3.
4.
5.

Stalne razstave (lokacija grad)
Depo pohištva (lokacija kino Partizan)
Dislokacije (Hiša stare trte, stolnica, hotel Rogla, Poti obrti)
Občasne razstave (lokacija grad in kino Partizan)
Muzejske prireditve
Skupaj:

105.562

Razstave
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6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ZAČETKI
stalna razstava
HIŠA STARE TRTE
dialocirana stalna razstava
SLEDOVI DAVNE PRETEKLOSTI – BRINJEVA
GORA
občasna razstava na gostovanju
MED BLIŠČEM IN BEDO SREDNJEGA VEKA
stalna razstava
ARS PHARMACEUTICA – UMETNOST
LEKARNIŠTVA
stalna razstava
PRVI DOTIK
stalna razstava
ČUVAJNICA NA STOLPU
dislocirana stalna razstava
DEPO – POHIŠTVO OD BLIZU
dislocirana stalna razstava
ODSEVI PRAZGODOVINE V BRONU – SITULSKA
UMETNOST NOVEGA MESTA
občasna razstava
SVET NA DLANI
stalna razstava
OLTAR LEONHARDA KERNA – 400 LET KASNEJE
občasna razstava
MESEC MODE V MUZEJU
občasna razstava
90 LET ČEBELARSKE ZVEZE DRUŠTEV MARIBOR
občasna razstava
VELIKE STVARITVE MALIH MOJSTROV 2013 MOJA LEGENDA
občasna razstava
GUGALNIK IDEJ – JAZZ V DEPOJU
občasna razstava
ZAKLADI SV. TROJICE
občasna razstava
POTI OBRTI – PEČARSTVO HERIČKO
stalna razstava
POTI OBRTI – PASARSTVO TRATNIK
dislocirana stalna razstava
KAKO PREPOZNATI IN RAZUMETI
UPODOBLJENO
občasna razstava
MAŠNI PLAŠČI IZ MUZEJSKIH DEPOJEV
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. V sklopu Evropske
prestolnice kulture Maribor 2012 smo za
potrebe
stalne
razstave
posneli
predstavitveni
film
Vrhunci
stalne
razstave: Kdo sem? Od kod prihajam?
Kam grem?, ki se od leta 2012 dalje
predvaja na razstavi Začetki. V filmu je
moč videti raznolikost muzejskih zbirk in
nekatere
najzanimivejše
muzejske
predmete, ki so zaznamovali zgodovino
Štajerske.

3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava
na
spletni
strani
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo
in ang - www.pmuzej-mb.si
objava v Mariborski kroniki – Večer
vabilo poslano slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam, fakultetam in
društvom ob otvoritvi razstave po
stacionarni pošti
vabilo poslano obiskovalcem po
stacionarni in elektronski pošti
najava
poslana
medijem
po
elektronski pošti
najava na facebook strani - deljenje
objav preko všečkov
objavljanje
na
drugih
spletnih
portalih
(napovednik,
mariborpohorje, o-sta, facebook ipd.)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
7.514

OBJAVE V MEDIJIH:

Redni oglasi v časniku Večer ob: torkih,
četrtkih in sobotah vse leto (glej tudi
Priloge k l etnim poročilom 2006, 2007,
2008, 2009,2010, 2011 in 2012).
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HIŠA STARE TRTE
dislocirana stalna razstava

LOKACIJA:
Hiša stare trte, Vojašniška 8, Maribor Lent

KDAJ:
od 2006 dalje

CILJNA SKUPINA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:





splošna javnost

ORGANIZATOR:

Pokrajinski muzej Maribor

AVTOR/VODJA
PROJEKTA:
Tone Petek

KRATEK OPIS:



objava
na
internetni
strani
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo
in ang - www.pmuzej-mb.si
objava
na
internetni
strani
www.napovednik.com
vabilo poslano slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in društvom ob
otvoritvi po stacionarni in elektronski
pošti
najava poslana medijem ob otvoritvi
po elektronski pošti

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
51.011

OBJAVE V MEDIJIH:

Redni oglasi v časniku Večer ob: torkih,
četrtkih in sobotah vse leto.

Danes več kot 400 let stara žametovka je
edina rastlina, ki ima lasten muzej v Hiši
Stare trte. V Hiši Stare trte je hram vinske
tradicije in kulture Maribora, Štajerske in
Slovenije z vodenimi ogledi bogate vinske
dediščine in muzejskih eksponatov.
Hiša Stare trte prav tako nosi častni sedež
slovenskih
in
mednarodnih
združb,
zapriseženih čaščenju vina in vinske
kulture. Čez vso leto se v Hiši odvijajo
številne prireditve z vinsko in kulinarično
tematiko.
Prireditve v čast Stari trti:
- Rez Stare trte - svečana prireditev s
podarjanjem
cepičev
trte
izbranim
mestom
- Martinovanje - največje enodnevno
martinovanje v Sloveniji
- Festival Stare trte; turistični kulinaričnovinsko-kulturni festival, ki se prične s
svečano trgatvijo Stare trte in se zaključi
z Martinovanjem v Mariboru, največjim
enodnevnim martinovanjem v Sloveniji.
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SLEDI DAVNE PRETEKLOSTI – BRINJEVA GORA
občasna razstava na gostovanju

LOKACIJA:
Hotel Planja, Rogla

KDAJ:
od leta 2008 dalje

CILJNA SKUPINA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:




splošna javnost



ORGANIZATOR:



Pokrajinski muzej Maribor

AVTOR/VODJA
PROJEKTA:
Vesna Koprivnik



objava
na
spletni
strani
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo
in ang - www.pmuzej-mb.si
vabilo poslano slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam, fakultetam in
društvom ob otvoritvi razstave po
stacionarni pošti
vabilo poslano obiskovalcem po
stacionarni in elektronski pošti
najava
poslana
medijem
po
stacionarni in elektronski pošti
objavljanje
na
drugih
spletnih
portalih
(napovednik,
mariborpohorje, o-sta ipd.)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
12.500 (ocenjeno število)

KRATEK OPIS:
Občasno razstavo »Sledi davne preteklosti
- Brinjeva gora z okolico« smo na pobudo
Občine Zreče maja leta 2008 odprli v
hotelu Planja na Rogli. Predstavili smo
kratek
pregled
sistematičnega
arheološkega raziskovanja, ki ga je v letih
1953-1963 na Brinjevi gori in bližnjih
najdiščih
opravil
muzejski
arheolog
Stanko Pahič. S svojimi odkritji je dokazal
skoraj kontinuirano poselitev zreškega
kraja v času od bakrene dobe do
zgodnjega srednjega veka. S kronološko
postavitvijo 138-ih predmetov in 9-ih
dokumentarnih panojev smo dopolnili
turistično ponudbo kraja in doprinesli k
seznanitvi
lokalnega
prebivalstva
z
najstarejšo preteklostjo Zreč in okolice.
Ob razstavi je izšel ponatis muzejskega
lista 28.
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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 objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava
na
spletni
strani
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo
in ang - www.pmuzej-mb.si
objava v Mariborski kroniki – Večer
vabilo poslano slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in društvom ob
otvoritvi razstave po stacionarni
pošti
vabilo poslano obiskovalcem po
stacionarni in elektronski pošti
najava
poslana
medijem
po
elektronski pošti
najava na facebook strani - deljenje
objav preko všečkov
objavljanje
na
drugih
spletnih
portalih
(napovednik,
mariborpohorje, o-sta, facebook ipd.)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
7.514

OBJAVE V MEDIJIH:
Redni oglasi v časniku Večer ob: torkih,
četrtkih in sobotah vse leto (glej tudi
Prilogo k letnemu poročilu 2010, 2011 in
2012).
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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 objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava
na
spletni
strani
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo
in ang - www.pmuzej-mb.si
objava v Mariborski kroniki – Večer
vabilo poslano slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in društvom ob
otvoritvi razstave po stacionarni
pošti
vabilo poslano obiskovalcem po
stacionarni in elektronski pošti
najava
poslana
medijem
po
elektronski pošti
najava na facebook strani - deljenje
objav preko všečkov
objavljanje
na
drugih
spletnih
portalih
(napovednik,
mariborpohorje, o-sta, facebook ipd.)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
7.514

OBJAVE V MEDIJIH:
Redni oglasi v časniku Večer ob: torkih,
četrtkih in sobotah vse leto (glej tudi
Prilogo k letnemu poročilu 2010, 2011 in
2012).
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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 objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava
na
spletni
strani
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo
in ang - www.pmuzej-mb.si
objava v Mariborski kroniki – Večer
vabilo poslano slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in društvom ob
otvoritvi razstave po stacionarni
pošti
vabilo poslano obiskovalcem po
stacionarni in elektronski pošti
najava
poslana
medijem
po
elektronski pošti
najava na facebook strani - deljenje
objav preko všečkov
objavljanje
na
drugih
spletnih
portalih
(napovednik,
mariborpohorje, o-sta, facebook ipd.)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
7.514

OBJAVE V MEDIJIH:
Redni oglasi v časniku Večer ob: torkih,
četrtkih in sobotah vse leto (glej tudi
Prilogo k letnemu poročilu 2010, 2011 in
2012).
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ČUVAJNICA NA STOLPU
dislocirana stalna razstava

LOKACIJA:
Zvonik stolne cerkve Sv. Janeza Krstnika

KDAJ:
od 20. 4. 2012 dalje

CILJNA SKUPINA:
splošna javnost

TRŽNO KOMUNICIRANJE:





ORGANIZATOR:

Pokrajinski muzej Maribor
EPK 2012
Stolna župnija Maribor



AVTOR/VODJA
PROJEKTA:



Mirjana Koren

KRATEK OPIS:
V okviru projekta Evropska prestolnica
kulture Maribor 2012 smo v sodelovanju s
Stolno župnijo Maribor odprli stalno
muzejsko razstavo Čuvajnica na stolpu.
Razstava je umeščena v cerkveni zvonik,
ki je bil kot stražni stolp v 14. stoletju
postavljen v samo geometrijsko središče
mesta tik ob župnijski cerkvi. Štirietažni
stolp je bil postavljen za opazovanje
okolice in vodenje mestne obrambe.
Kasneje so vanj namestili zvonove. Zaradi
pretečih požarov je bilo vse od konca 18.
stoletja v zvoniku urejeno majhno
stanovanje, ki je bilo namenjeno bivanju
mestnega čuvaja. Zadnja čuvajka v stolpu
Antonija Weiss je to službo opravljala do
ukinitve leta 1933.
Z razstavo se Pokrajinski muzej Maribor
približuje sodobnim konceptom muzeja, ki
se v 21. stoletju iz konservatorske
paradigme preveša v iskanje edinstvenih
zgodb. Njihovo umeščanje v neskončni tok
zgodovine
ponuja
tavajočemu
posamezniku, da se lahko skozi njih
identificira.
Proces
identifikacije
mu
omogočajo tudi muzejski predmeti, ki so
izbrani za razstavo.





3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer v času trajanja
razstave
objava
na
spletni
strani
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo
in ang - www.pmuzej-mb.si
objava v Mariborski kroniki – Večer
vabilo poslano slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in društvom
ob otvoritvi razstave po stacionarni
in elektronski pošti
vabilo poslano obiskovalcem po
stacionarni in elektronski pošti
najava
poslana
medijem
po
elektronski pošti
najava na facebook strani - deljenje
objav preko všečkov
objavljanje
na
drugih
spletnih
portalih
(napovednik,
mariborpohorje, o-sta, facebook, ipd.)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
1.433

OBJAVE V MEDIJIH:

Redni oglasi v časniku Večer ob: torkih,
četrtkih in sobotah vse leto (glej tudi
Prilogo k finančnemu poročilu 2012).
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DEPO – POHIŠTVO OD BLIZU
dislocirana stalna razstava

LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Kino Partizan



KDAJ:



3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava
na
spletni
strani
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo
in ang - www.pmuzej-mb.si
objava v Mariborski kroniki – Večer
vabilo poslano slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in društvom
ob otvoritvi razstave po stacionarni
in elektronski pošti
vabilo poslano obiskovalcem po
stacionarni in elektronski pošti
najava
poslana
medijem
po
elektronski pošti
najava na facebook strani - deljenje
objav preko všečkov
objavljanje
na
drugih
spletnih
portalih
(napovednik,
mariborpohorje, o-sta, facebook, ipd.)

od 26. 6. 2012 dalje

CILJNA SKUPINA:




splošna javnost

ORGANIZATOR:

Pokrajinski muzej Maribor

AVTOR/VODJA
PROJEKTA:
Mirjana Koren






KRATEK OPIS:

Razstava Pohištvo – Od blizu je
postavljena
v
nekdanjo
projekcijsko
dvorano Kina Partizan, kjer je nov
pohištveni depo
Pokrajinskega muzeja
Maribor. Zbirka pohištva se uvršča med
največje zbirke v državi in večinoma izvira
iz štajerskih, koroških in prekmurskih
gradov, dvorcev, meščanskih hiš in
kmečkih domov. V zakladnici pohištvene
zbirke muzeja je bila do konca Evropske
prestolnice kulture 2012 na ogled razstava
POHIŠTVO - OD BLIZU. Obiskovalci so
si lahko ob 998 kosih originalnega
historičnega pohištva, katerega najstarejši
kosi segajo v 16. stoletje ogledali tudi
projekcijo njihovih povečanih detajlov.
Ob depoju je na ogled tudi stalna
postavitev mizarske delavnice Stojan,
priznanega celjskega mizarja Martina
Stojana, ki ga je v začetku 20. stoletja
odlikovalo
Cesarsko-kraljevo
trgovsko
ministrstvo.

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
2.202

OBJAVE V MEDIJIH:
Redni oglasi v časniku Večer ob: torkih,
četrtkih in sobotah vse leto (glej tudi
Prilogo k letnemu poročilu 2012).




Večer, 25. 5. 2013, str. 16 (Jaša
Lorenčič): Jazz v depoju Kina
partizan
Večer, 28. 5. 2013, str. 18 (aka):
Jazz v depoju Kina Partizan
Delo, 30. 5. 2013, str. 16 (Petra
Rak): Kako so v muzej prišli
damski klobuki
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ODSEVI PRAZGODOVINE V BRONU – SITULSKA UMETNOST
NOVEGA MESTA
občasna razstava

LOKACIJA:

Mariborski grad – grajsko stopnišče

KDAJ:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:



22. 11. 2012 – 3. 2. 2013

CILJNA SKUPINA:




splošna javnost

ORGANIZATOR:

Pokrajinski muzej Maribor

AVTOR/VODJA
PROJEKTA:
Borut Križ






KRATEK OPIS:
V Pokrajinskem muzeju Maribor smo v
okviru
Evropske
prestolnice
kulture
Maribor 2012 gostili potujočo fotografsko
dokumentarno
razstavo
Odsevi
prazgodovine v bronu – Situlska
umetnost Novega Mesta, ki je nastala
ob izdaji istoimenske monografije. Avtor
obeh je Borut Križ, arheolog Dolenjskega
muzeja. Razstavo o situlski umetnosti je
dopolnjeval
dokumentarni
film
o
arheološki podobi Dolenjske. Razstavo si
je bilo možno ogledati
na grajskem
stopnišču.

3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava
na
spletni
strani
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo
in ang - www.pmuzej-mb.si
objava v Mariborski kroniki – Večer
vabilo poslano slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in društvom
ob otvoritvi razstave po stacionarni
in elektronski pošti
vabilo poslano obiskovalcem po
stacionarni in elektronski pošti
najava
poslana
medijem
po
elektronski pošti
najava na facebook strani - deljenje
objav preko všečkov
objavljanje
na
drugih
spletnih
portalih
(napovednik,
mariborpohorje, o-sta, facebook, ipd.)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
1.525

OBJAVE V MEDIJIH:
Redni oglasi v časniku Večer ob: torkih,
četrtkih in sobotah v času trajanja
razstave (glej tudi otvoritev razstave
Odsevi prazgodovine v bronu – Situlska
umetnost Novega Mesta, Priloga k
letnemu poročilu 2012).
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SVET NA DLANI
stalna razstava

LOKACIJA:

Mariborski grad - muzejsko razstavišče

KDAJ:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:



od marca 2013 dalje

CILJNA SKUPINA:




splošna javnost

ORGANIZATOR:

Pokrajinski muzej Maribor

AVTOR RAZSTAVE:




Dr. Valentina Bevc Varl, Mirjana Koren



KRATEK OPIS:



Po zaključku razstave Svet na dlani v Kinu
Partizan je bila razstava delno prenesena
in postavljena kot stalna razstava v gradu
v komunikacijskih prostorih med etažama
bastije. Zbirka, ki zajema nekaj več kot
40.000 figuric, je bila najverjetneje
zasebna last mariborskega oficirja Otta pl.
Gariboldija. Figure izvirajo iz časa od
konca 17. do prve tretjine 20. stoletja in
predstavljajo največjo tovrstna zbirko na
območju Jugovzhodne Evrope, kar jo
postavlja ob
bok najpomembnejšim
tovrstnim zbirkam v muzejih v Nemčiji,
Avstriji, Švici, Franciji in Veliki Britaniji.
Razstavljene
miniaturne
kositrne
in
svinčene figure so bile priljubljena igrača
med premožnejšim meščanstvom.

3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava
na
internetni
strani
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo
in ang - www.pmuzej-mb.si
objava v Mariborski kroniki – Večer
vabilo poslano slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in društvom ob
otvoritvi razstave po stacionarni
pošti
vabilo poslano obiskovalcem po
redni in elektronski pošti
najava
poslana
medijem
po
elektronski pošti
najava na facebook strani - deljenje
objav preko všečkov
objavljanje
na
drugih
spletnih
portalih
(napovednik,
mariborpohorje, o-sta, facebook ipd.)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
7.009

OBJAVE V MEDIJIH:
Redni oglasi v časniku Večer ob: torkih,
četrtkih in sobotah vse leto (glej tudi
Prilogo k finančnemu poročilu 2012).



www.solski-razgledi.com, 21.
2. 2013,
(Barbara
Bednjički
Rošer): Svet na dlani
Večer, 18. 5. 2013, str. 15
(Melita
Forstnerič
Hajnšek):
Kultivirana
politika
ve,
zakaj
podpira muzeje
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OLTAR LEONHARDA KERNA – 400 LET KASNEJE
občasna razstava

LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Kino Partizan



KDAJ:



5. 4. 2013 – 15. 8. 2013

CILJNA SKUPINA:




splošna javnost

ORGANIZATOR:

Pokrajinski muzej Maribor

AVTOR/VODJA
PROJEKTA:
dr. Valentina Bevc Varl, Luka Bogovčič






KRATEK OPIS:

Razstava je predstavila javno službo, ki jo
opravljamo v muzeju. Osrdotočila se je na
varovanje
in
ohranjanje
premične
dediščine in sicer predmetov iz zbirke
kiparstva. Predstavljena sta bila reliefa
Leonharda Kerna Poklon svetih treh
kraljev in Marijino kronanje z nekdanjega
visokega oltarja v Gornjem gradu ter
druga kiparska dela. Razstava je izbrane
predmete
predstavila
v
luči
umetnostnozgodovinske interpretacije in
konservatorsko-restavratorskih posegov,
ki so bil na njih izvedeni. Delo na kipih je
bilo
predsatvlejno
tudi
v
kratkem
dokumentarnem
filmu.
Razstavo
je
spremljala publikacija Oltar Leonharda
Kerna – 400 let kasneje (Muzejski list št.
39).

3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava
na
spletni
strani
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo
in ang - www.pmuzej-mb.si
objava v Mariborski kroniki – Večer
vabilo poslano slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in društvom
ob otvoritvi razstave po stacionarni
in elektronski pošti
vabilo poslano obiskovalcem po
stacionarni in elektronski pošti
najava
poslana
medijem
po
elektronski pošti
najava na facebook strani - deljenje
objav preko všečkov
objavljanje
na
drugih
spletnih
portalih
(napovednik,
mariborpohorje, o-sta, facebook, ipd.)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
1.532

OBJAVE V MEDIJIH:
Redni oglasi v časniku Večer ob: torkih,
četrtkih in sobotah v času trajanja
razstave (glej tudi otvoritev razstave Oltar
Leonarda Kerna – 400 let kasneje).




Večer, 4. 3. 2013, str. 19 (aka):
Nova razstava Pokrajinskega muzeja
Maribor
Večer, 25. 5. 2013, str. 16 (Jaša
Lorenčič): Jazz v depoju Kina
Partizan
Delo, 30. 5. 2013, str. 16 (Petra
Rak): Kako so v muzej prišli damski
klobuki
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MESEC MODE V MUZEJU
občasna razstava

LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Mariborski grad – grajsko stopnišče



KDAJ:



9. 5. 2013 – 30. 5. 2013

CILJNA SKUPINA:




splošna javnost

ORGANIZATOR:

Pokrajinski muzej Maribor

AVTOR/VODJA
PROJEKTA:
Maja Hren Brvar






KRATEK OPIS:

Pokrajinski muzej Maribor je z 9. 5. 2013
začel projekt in občasno razstavo Mesec
mode v muzeju. V muzejPokrajinskem
muzeju Maribor hranimo prek 6000
eksponatov.
Zbirka
mode,
kamor
uvrščamo ženska, moška in otroška
meščanska in plemiška oblačila, modne
dodatke, modne časopise in grafiko ter
zbirko vojaških in civilnih uniform, ima
edinstveno
mesto
v
slovenskem
muzejskem prostoru. Projekt obsega
novo občasno razstavo, gostujoče
razstave in pet modnih dogodkov, ki
so razdeljeni v sklope: Otvoritev projekta,
Moda & film – Coco Chanel, Modna revija,
Moda & mesto, Moda & mladi.
V okviru meseca mode v muzeju smo
gostovali dve občasni razstavi študentov.
Na prvi smo predstavili izdelke študentov
Katedre
za
tekstilne
materiale
in
oblikovanje
Fakultete
za
strojništvo
Univerze v Mariboru. Izdelki so nastali na
podlagi preslikav preteklosti obdobja
baroka na Slovenskem, ki se zrcalijo na
plemiških portretih v viteški dvorani
mariborskega gradu. Na drugi razstavi pa
so študentje Katedre za tekstilje in
oblačila Visoke šole za dizajn iz Ljubljane
predstavili
rezultate
njihove
naloge
Ovratnik – okras ali funkcija?
K projektu in razstavi je bila izdana
zloženka.

3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava
na
spletni
strani
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo
in ang - www.pmuzej-mb.si
objava v Mariborski kroniki – Večer
vabilo poslano slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in društvom
ob otvoritvi razstave po stacionarni
in elektronski pošti
vabilo poslano obiskovalcem po
stacionarni in elektronski pošti
najava
poslana
medijem
po
elektronski pošti
najava na facebook strani - deljenje
objav preko všečkov
objavljanje
na
drugih
spletnih
portalih
(napovednik,
mariborpohorje, o-sta, facebook, ipd.)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
627

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










Grazia, maj 2013, str. 101: Mesec
mode v muzeju
Bonbon, 7. 5. 2013, str. 10–12
(Andreja Kaučič): Moda in muzej z
roko v roki
Večer, 8. 5. 2013, str. 18 (aka):
Mesec mode v muzeju
Slovenske novice, 12. 5. 2013:
Manekenske nosile zgodovino
Slovenske novice, 16. 5. 2013,
str. 24 (M.P.): Diši po starem
7 dni, 22.–29. 5. 2013, str.24–26
(Bratko Zavrnik): Šestdeseta so
zakon
Obrazi, 23. 5. 2013, str. 70–71:
Moda v muzeju
Delo, 30. 5. 2013, str. 16 (Petra
Rak): Kako so v muzej prišli damski
klobuki
Lea, 21. 6. 2013: Mesec mode v
muzeju
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90 LET ČEBELARSKE ZVEZE DRUŠTEV MARIBOR
občasna razstava

LOKACIJA:
Mariborski grad – Galerija Grad,
Trg svobode 1

TRŽNO KOMUNICIRANJE:


3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava
na
spletni
strani
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo
in ang - www.pmuzej-mb.si
objava v Mariborski kroniki – Večer
vabilo poslano slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in društvom
ob otvoritvi razstave po stacionarni
in elektronski pošti
vabilo poslano obiskovalcem po
stacionarni in elektronski pošti
najava
poslana
medijem
po
elektronski pošti
najava na facebook strani - deljenje
objav preko všečkov
objavljanje
na
drugih
spletnih
portalih
(napovednik,
mariborpohorje, o-sta, facebook, ipd.)



KDAJ:
21. 5. 2013 – 21. 6. 2013

CILJNA SKUPINA:




splošna javnost

ORGANIZATOR:



Pokrajinski muzej Maribor in Čebelarska
zveza društev Maribor



AVTOR/VODJA
PROJEKTA:




Čebelarsak zveza društve Maribor

KRATEK OPIS:
Razstava je bila posvečena štajerskim
čebelarjem, ki s svojim delom že 90 let
organizirano skrbijo za izročilo svojih
prednikov in ga prenašajo na mlajše
generacije.
Čebelarska zveza je izdala brošuro o
razstavi.

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
601

OBJAVE V MEDIJIH:
Redni oglasi v časniku Večer: ob torkih,
četrtkih in sobotah v času trajanja
razstave (glej tudi otvoritev razstave 90
let čebelarske zveze društev Maribor).


spletna stran Čebelarske zveze
Slovenija - www.czs.si
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VELIKE STVARITVE MALIH MOJSTROV 2013 – MOJA LEGENDA
občasna razstava

LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Kino Partizan



KDAJ:



24. 5. 2013. – 27. 10. 2013

CILJNA SKUPINA:




splošna javnost

ORGANIZATOR:

Pokrajinski muzej Maribor

AVTOR/VODJA
PROJEKTA:
Drago Oman

KRATEK OPIS:

Občasno razstavo Velike stvaritve malih
mojstrov smo letos smiselno povezali z
občasno razstavo Oltar Leonharda Kerna –
400 let kasneje. Na njej smo razstavljali
na osrednjem mestu relief z upodobitvijo
legende o treh modrecih (danes trije
kralji), ki so prišli pozdraviti Jezusovo
rojstvo. In prav domišljiski upodobitvi
legend
ali
posameznih
legendarnih
junakov smo sledili v tokratnih Velikih
stvaritvah mali mojstrov. Učence in
njihove mentorje smo povabili, da likovno
upodobijo legendo, legendarno osebo ali
svojo »živo legendo«. Dela otrok smo
razstavili v razstavišču Kino Partizan.








3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava
na
spletni
strani
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo
in ang - www.pmuzej-mb.si
objava v Mariborski kroniki – Večer
vabilo poslano slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in društvom ob
otvoritvi razstave po stacionarni in
elektronski pošti
vabilo poslano obiskovalcem po
stacionarni in elektronski pošti
vabilo poslano osnovnim šolam,
ravnateljem
in
mentorjem
po
stacionarni pošti
najava
poslana
medijem
po
elektronski pošti
najava na facebook strani – deljenje
preko všečkov
objavljanje
na
drugih
spletnih
portalih
(napovednik,
mariborpohorje, o-sta, facebook ipd.)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
2.674

OBJAVE V MEDIJIH:
Redni oglasi v čaniku Večer: ob torkih,
četrtkih in sobotah (glej tudi otvoritev
razstave Velike stvaritve malih mojstrov
2013).


Večer, 31. 5. 2013, str. 18 (ugo):
Kdo pa je vaša legenda?
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GUGALNIK IDEJ – JAZZ V DEPOJU
občasna razstava

LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Kino Partizan



KDAJ:



28. 5. 2013 – 28. 10. 2013

CILJNA SKUPINA:




splošna javnost

ORGANIZATOR:

Pokrajinski muzej Maribor

AVTOR/VODJA
PROJEKTA:
Mirjana Koren






KRATEK OPIS:

Projekt je nastal v sodelovanju s
fotografom in snemalcem Žigo Koritnikom
in
glasbenikom,
skladateljem
ter
oblikovalcem
zvoka
Boštjanom
Perovškom. V depoju pohištva je potekala
diaprojekcija portretov jazz interpretov,
pospremljena z zvočno kuliso. Ob projektu
je izšla zloženka.

3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava
na
spletni
strani
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo
in ang - www.pmuzej-mb.si
objava v Mariborski kroniki – Večer
vabilo poslano slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in društvom
ob otvoritvi razstave po stacionarni
in elektronski pošti
vabilo poslano obiskovalcem po
stacionarni in elektronski pošti
najava
poslana
medijem
po
elektronski pošti
najava na facebook strani - deljenje
objav preko všečkov
objavljanje
na
drugih
spletnih
portalih
(napovednik,
mariborpohorje, o-sta, facebook, ipd.)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
1.379

OBJAVE V MEDIJIH:
Redni oglasi v časniku Večer ob: torkih,
četrtkih in sobotah v času trajanja
razstave (glej tudi otvoritev razstave
Gugalnik idej – Jazz v depoju).



Večer, 25. 5. 2013, str. 16 (Jaša
Lorenčič): Jazz v depoju Kina
partizan
Delo, 30. 5. 2013, str. 16 (Petra
Rak): Kako so v muzej prišli damski
klobuki
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ZAKLADI SVETE TROJICE
občasna razstava

LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Kino Partizan



KDAJ:



3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava
na
spletni
strani
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo
in ang - www.pmuzej-mb.si
objava v Mariborski kroniki – Večer
vabilo poslano slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in društvom
ob otvoritvi razstave po stacionarni
in elektronski pošti
vabilo poslano obiskovalcem po
stacionarni in elektronski pošti
najava
poslana
medijem
po
elektronski pošti
najava na facebook strani - deljenje
objav preko všečkov
objavljanje
na
drugih
spletnih
portalih
(napovednik,
mariborpohorje, o-sta, facebook, ipd.)

26. 9. 2013 – 31. 12. 2013

CILJNA SKUPINA:




splošna javnost

ORGANIZATOR:

Pokrajinski muzej Maribor

AVTOR/VODJA
PROJEKTA:
Oskar Habjanič
Maja Hren Brvar
Tadej Pungartnik

KRATEK OPIS:
Razstava je nastala v sodelovanju s
frančiškanskim samostanom Sv. Trojica v
Slovenskih
goricah
in
je
rezultat
terenskega dela kustosov, ki so v letih
2012 in 2013 evidentirali več kot 1000
predmetov.
Zbirka
samostana
Sveta
Trojica
v
Slovenskih
goricah
sodi
med
najdragocenejše ter najbolje ohranjene
zbirke v Sloveniji. Najstarejši predmeti
izvirajo iz 17. in 18. stoletja, najmlajši pa
so še v vsakdanji rabi. Razstavljeni
predmeti so delček zakladov, ki so bili
tematsko razdeljeni v tri segmente: prvi
del je popeljal v burno zgodovino
samostana,
v
čas
avguštincev
in
frančiškanov,
njihovih
simbolov
in
dragocenosti. V drugem delu je bil
izpostavljen fenomen romanj k Sveti
Trojici
kot
enem
najpomembnejših
romarskih
središč
na
slovenskem
Štajerskem. Ob tem so bile na ogled
pomenljive votivne podobe, relikviariji ter
znamenita loretska Črna Madona iz leta
1694. Obe zgodbi je povezoval mistični
svet liturgičnih oblačil in paramentov iz
časa baročnega razcveta.
Ob razstavi je bila izdana publikacija
Zakladi Svete Trojice (Muzejski list št. 40)
in zloženka s spremljevalnim programom.






ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
1.989

OBJAVE V MEDIJIH:
Redni oglasi v časniku Večer ob: torkih,
četrtkih in sobotah v času trajanja
razstave (glej tudi otvoritev razstave
Zakladi Svete Trojice).







Večer, 1. 10. 2013, str. 19 (jmc):
V Partizanu Zakladi Svete Trojice
Družina, 13. 10. 2013, str. 16
(Ksenja Hočevar): Zakladi Svete
Trojice
Ovtarjeve novice, 25. 10. 2013,
str. 6 (Slavko Štefanec): Zakladi
Svete Trojice
Ovtarjeve novice, 29. 11. 2013,
str. 7 (Janez Ferlinc): Zakladi
Svete Trojice
Ovtarjeve novice, 20. 12. 2013,
str. 20 (Janez Ferlinc): Zakladi
Svete Trojice v Kinu Partizan
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POTI OBRTI - PEČARSTVO HERIČKO
stalna razstava

LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Mariborski grad - muzejsko razstavišče



KDAJ:



od 10. 10. 2013 dalje

CILJNA SKUPINA:




splošna javnost

ORGANIZATOR:

Pokrajinski muzej Maribor

AVTOR/VODJA
PROJEKTA:
Tadej Pungartnik






KRATEK OPIS:

Razstava o pečarski delavnici Heričko, ki
je v Mariboru delovala do leta 1959. V
muejskih
depojih
hranimo
mnogo
predmetov, ki jih je bilo najti v različnih
obdobjih
v
številnih
obrtniških
in
rokodelskih delavnicah po mestu, zdaj pa
predstavljajo izjemno kulturno bogastvo.
Pečarska obrt se je v Mariboru razmahnila
v drugi polovici 19. stoletja, ko so številni
obrtniki, med njimi tudi pečarski mojster
Pavel Heričko, v mestu našli mnogo
priložnosti za uspeh in delo. V minulih
letih so kustosi Pokrajinskega muzeja
Maribor pri njegovih potomcih opravili
popis
predmetov
na
terenu,
del
predmetov (peči in različne pečnice, skice,
modeli za izdelavo pečnic) pa sprejeli tudi
v muzej, kjer so odslej na ogled na
razstavi.

3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava
na
spletni
strani
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo
in ang - www.pmuzej-mb.si
objava v Mariborski kroniki – Večer
vabilo poslano slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in društvom
ob otvoritvi razstave po stacionarni
pošti in elektronski pošti
vabilo poslano obiskovalcem po
stacionarni in elektronski pošti
najava
poslana
medijem
po
elektronski pošti
najava na facebook strani - deljenje
objav preko všečkov
objavljanje
na
drugih
spletnih
portalih
(napovednik,
mariborpohorje, o-sta, facebook, ipd.)

OBJAVE V MEDIJIH:

Redni oglasi v časniku Večer ob: torkih,
četrtkih in sobotah vse leto (glej tudi
otvoritev razstave Poti obrti – Pečarstvo
Heričko in Pasarstvo Tratnik).



www.mediaspeed.net
www.pigac.si
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POTI OBRTI – PASARSTVO TRATNIK
dislociarna stalna razstava

LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Pasarstvo Tratrnik, Orožnova ul.3, Maribor



KDAJ:



od 10. 10. 2013 dalje

CILJNA SKUPINA:




Spošna javnost

ORGANIZATOR:

Pokrajinski muzej Maribor

AVTOR/VODJA
PROJEKTA:
Dr. Valentina Bevc Varl






KRATEK OPIS:

Na Orožnovi ulici 3 v Mariboru deluje
tradicionalna
obrtniška
delavnica
Pasarstvo Tratnik. V sodelovanju z
Dragom Tratnikom, mojstrom pasarstva,
smo odprli vrata njegove delavnice tudi za
obiskovalce in skupine, ki se bodo v lastni
režiji ali pa s strokovnim vodenjem na
kraju samem, seznanili z že skoraj
pozabljeno umetnostjo pasarjev. Ti so
sprva izdelovali kovinske pasove in
zaponke, nato pa predvsem liturgične
predmete in predmete iz manj plemenith
kovin. V pasarski delavnici Tratnik je na
ogled več kot stoletje stara oprema in
izdelki, Drago Tratnik pa bo prikazoval
tudi delovne procese.

3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava
na
spletni
strani
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo
in ang - www.pmuzej-mb.si
objava v Mariborski kroniki – Večer
vabilo poslano slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in društvom
ob otvoritvi razstave po stacionarni
in elektronski pošti
vabilo poslano obiskovalcem po
stacionarni in elektronski pošti
najava
poslana
medijem
po
elektronski pošti
najava na facebook strani - deljenje
objav preko všečkov
objavljanje
na
drugih
spletnih
portalih
(napovednik,
mariborpohorje, o-sta, facebook, ipd.)

OBJAVE V MEDIJIH:

Redni oglasi v časniku Večer ob: torkih,
četrtkih in sobotah vse leto (glej tudi
otvoritev razstave Poti obrti – Pečarstvo
Heričko in Pasarstvo Tratnik).



www.mediaspeed.net
www.pigac.si
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KAKO PREPOZNATI IN RAZUMETI UPODOBLJENO
občasna razstava

LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Mariborski grad – grajsko stopnišče



KDAJ:



24. 10. 2013 – 15. 12. 2013

CILJNA SKUPINA:




splošna javnost

ORGANIZATOR:

Pokrajinski muzej Maribor,
Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta
Steleta, Filozofska fakulteta-Univerza v
Mariboru

AVTOR/VODJA
PROJEKTA:






3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava
na
spletni
strani
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo
in ang - www.pmuzej-mb.si
objava v Mariborski kroniki – Večer
vabilo poslano slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam, fakultetam in
društvom ob otvoritvi razstave po
stacionarni in elektronski pošti
vabilo poslano obiskovalcem po
stacionarni in elektronski pošti
najava medijem po elektronski pošti
najava na facebook strani - deljenje
objav preko všečkov
objavljanje
na
drugih
spletnih
portalih
(napovednik,
mariborpohorje, o-sta, facebook, ipd.)

Doc. dr. Barbara Murovec, asist. dr. Tina
Košak, študenti Filozofske fakultete v
Mariboru

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:

KRATEK OPIS:

OBJAVE V MEDIJIH:

Razstavo so pod mentorstvom doc. dr.
Barbare Murovec in asist. dr. Tine Košak
pripravili študenti 2. letnika Oddelka za
umetnostno zgodovino Filozofske fakultete
Univerze v Mariboru pri predmetu Uvod v
ikonografijo
in
sodelavci
Umetnostnozgodovinskega
inštituta
Franceta Steleta ZRC SAZU v okviru
projekta Likovna umetnost v prostoru
mesta Maribor.
Razstavni projekt je povezal učenje
ikonografske analize, torej preučevanje
vsebine likovnih del, s spoznavanjem in
razumevanjem mariborskih spomenikov.
Študenti
so
obdelali
posamezne
ikonografske teme, tako da so poiskali
primere tudi v umetnostni dediščini mesta
Maribor.

1.170

Redni oglasi v časniku Večer ob: torkih,
četrtkih in sobotah v času trajanja
razstave (glej tudi otvoritev razstave Kako
prepoznati in razumeti upodobljeno).
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MAŠNI PLAŠČI IZ MUZEJSKIH DEPOJEV
občasna razstava

LOKACIJA:

Kino Partizan – hodnik proti depoju

KDAJ:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:



12. 12. 2013 – 31. 12. 2013

CILJNA SKUPINA:




ORGANIZATOR:



splošna javnost

Pokrajinski muzej Maribor

AVTOR/VODJA
PROJEKTA:
Tadej Pungartnik





KRATEK OPIS:
Občasno razstavo Iz muzejskih depojev v
Pokrajinskem
muzeju
Maribor
pripravljamo že vrsto let. Projekt je
zasnovan dolgoročno in vsakokrat opozori
na bogato kulturno dediščino naše
pokrajine. V letu 2013 smo predstavili
liturgična oblačila in paramente, ki jih
hranimo v zbirki liturgičnega tekstila.
Najstarejši mašni plašči, predstavljeni na
razstavi, izvirajo iz 17. stoletja. Razstava
Mašni plašči iz muzejskih depojev se
tematsko navezuje na razstavo Zakladi
Svete Trojice.
O razstavi je bila izdana zloženka.

3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava
na
spletni
strani
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo
in ang - www.pmuzej-mb.si
objava v Mariborski kroniki – Večer
vabilo poslano slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in društvom
ob otvoritvi razstave po stacionarni
in elektronski pošti
vabilo poslano obiskovalcem po
stacionarni in elektronski pošti
najava
poslana
medijem
po
elektronski pošti
najava na facebook strani - deljenje
objav preko všečkov
objavljanje
na
drugih
spletnih
portalih
(napovednik,
mariborpohorje, o-sta, facebook, ipd.)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
195

OBJAVE V MEDIJIH:

Redni oglasi v časniku Večer: ob torkih,
četrtkih in sobotah v času trajanja
razstave (glej tudi otvoritev razstave
Mašni plašči iz muzejskih depojev).


Ovtarjeve novice, 20. 12. 2013,
str. 20 (Janez Ferlinc): Zakladi
Svete Trojice v Kinu Partizan
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Muzejske prireditve
28
29

30
31
32

MUZEJSKI ABONMA 2013
otroške izobraževalne muzejske ustvarjalnice
KULTURNI DNEVNIK ZA ŠOLSKO LETO
2013/2014
pedagoške delavnice v sodelovanju z Zvezo
prijateljev mladine Maribor
UČNE URE – STROKOVNA VODSTVA
vodeni ogledi po razstavah
STROKOVNA VODSTVA ODRASLIH
vodeni ogledi po razstavah
NA VALOVIH SREČE IN POGUBE KRALJICA
BARBARA CELJSKA
predtsavitev knjige dr. Zlatke Rakovec-Felser

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

43
44
45

MUZEJSKI KLUB 2013
Slava Vojvodine Kranjske
tradicionalna andragoška prireditev
OŽIVLJENI PREDMETI 2013
Velika noč, pirhi in barvila
predavanje
OLTAR LEONHARDA KERNA – 400 LET KASNEJE
otvoritev občasne razstave
MUZEJSKI KLUB 2013
Pojdi z menoj - S pesmijo po Sloveniji
tradicionalna andragoška prireditev
V DEŽELI NEBESNEGA ZMAJA – 350 LET S
KITAJSKO
predstavitev knjige mag. Ralfa Čeplaka Mencina
MESEC MODE V MUZEJU
otvoritev projekta
MESEC MODE V MUZEJU
Moda & film - Coco Chanel
filmska predstava
MESEC MODE V MUZEJU
modna revija
MESEC MODE V MUZEJU
Moda & mesto
predstavitev knjige Lee Pisani
MESEC MODE V MUZEJU
Moda & mladi
modna revija dijakov Srednje šole za oblikovanje
Maribor in Katedre za
90 LET ČEBELARSKE ZVEZE DRUŠTEV MARIBOR
otvoritev občasne razstave
MUZEJSKI KLUB 2013
Kava – čarobni napoj
tradicionalna andragoška prireditev
VELIKE STVARITVE MALIH MOJSTROV 2013
Moja legenda
pedagoški projekt z otvoritvijo občasne razstave
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46

47
48
49
50

51
52
53
54
55

56
57
58
59
60

OŽIVLJENI PREDMETI 2013
Konserviranje lesenih in kovinskih predmetov
kulturne dediščine na Skomarjah
etnološka delavnica
GUGALNIK IDEJ – JAZZ V DEPOJU
otvoritev projekta
MOJA BRILJANTNA LOČITEV
monokomedija
POLETNA MUZEJSKA NOČ 2013
vodeni nočni ogledi muzeja
OŽIVLJENI PREDMETI 2013
Restavriranje pozlate in polihromacije na leseni
podlagi
predavanje
MUZEJSKI VEČERI 2011
tradicionalna andragoška prireditev
FRANČIŠKANSI SAMOSTAN SV. TROJICE
predavanje v samostanu v sklopu priprav na razstavo
ZAKLADI SV. TROJICE
otvoritev občasne razstave
SPREMLJEVALNI PROGRAM RAZSTAVE ZAKLADI
SV. TROJICE
delavnice in predavanja
POTI OBRTI
Pečarstvo Heričko in Pasarstvo Tratnik
otvoritev stalne razstave in dislocirane stalne
razstave
MUZEJSKI KLUB 2013
Protestanti(sti)ka
tradicionalna andragoška prireditev
MALI SIMPOZIJ 2013
Zbirateljstvo in zbiralci v lokalnem okolju
tradicionalna pedagoška prireditev
KAKO PREPOZNATI IN RAZUMETI
UPODOBLJENO
otvoritev občasne razstave
MUZEJSKI KLUB 2013
Ščepec rešitve in ščepec vedenja
tradicionalna andragoška prireditev
MAŠNI PLAŠČI IZ MUZEJSKIH DEPOJEV
otvoritev občasne razstave
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MUZEJSKI ABONMA 2013

otroške izobraževalne muzejske ustvarjalnice

LOKACIJA:
Mariborski grad – prostori
prostori stalne razstave

TRŽNO KOMUNICIRANJE:
vrtcev

in

KDAJ:
Januar 2013 – december 2013 ob 9.15,
10.15, 11.15 in 12.00



povabilo s ponudbo poslano
mariborskim in okoliškim vrtcem po
redni pošti v mesecu avgustu

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
4.153

CILJNA SKUPINA:
predšolski otroci

ORGANIZATOR:

Pokrajinski muzej Maribor

AVTOR/VODJA
PROJEKTA:
Uroš Dokl

KRATEK OPIS:
V letu 2013 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
2013 je bilo izvedenih 5 ustvarjalnic iz
programa 2012/2013, ki so jih obiskale
204 skupine. Ustvarjalnice iz programa
muzejskega abonmaja za leto 2013/2014
je obiskalo 39 skupin. Ustvarjalnice iz
abonmaja 2012/2013 so se zaradi
načrtovane prenove izvedle v vrtcih,
ostale pa v muzejskih prostorih. Naslovi
ustvarjalnic so bili sledeči:
Po poteh starega mesta
Pri lekarnarju
Volčje noči
Za mizo nekoč
Ali že kaj pišemo
Slikar
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KULTURNI DNEVNIK ZA ŠOLSKO LETO 2013/2014
Pedagoške delavnice v sodelovanju z Zvezo prijateljev in mladine Maribor

LOKACIJA:
Mariborski grad

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
182

KDAJ:
22.
19.
19.
12.

1. 2013
5. 2013
6. 2013
11. 2013

CILJNA SKUPINA:
osnovnošolski otroci

ORGANIZATOR:
Pokrajinski muzej Maribor v sodelovanju z
Zvezo prijateljev in mladine Maribor

AVTOR/VODJA
PROJEKTA:
Drago Oman

KRATEK OPIS:
Muzej je v sodelovanju z Zvezo prijateljev
mladine Maribor izvajal del programa
Kulturni dnevnik za šolsko leto 2012/2013
in 2013/2014. Na 4 vodenih ogledih smo
udeležencem (osnovnošolcem) predstavili
življenje meščanov v srednjem veku,
nevarnosti, ki so jim grozile, turško
obleganje mesta ter zbirko kositrnih figur.
V drugem delu so na delavnici izdelali
figuro čevljarčka iz legende o turškem
obleganju Maribora.
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UČNE URE – STROKOVNA VODSTVA
vodeni ogledi po razstavah

LOKACIJA:
Mariborski grad

TRŽNO KOMUNICIRANJE:


KDAJ:
čez celo leto

CILJNA SKUPINA:

objava
na
spletni
strani
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo
- www.pmuzej-mb.si

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
2.574

osnovnošolci, srednješolci,
učitelji, mentorji

ORGANIZATOR:
Pokrajinski muzej Maribor

AVTOR/VODJA
PROJEKTA:
Drago Oman

KRATEK OPIS:
Skozi vse leto smo za osnovne in srednje
šole izvajali strokovna vodstva (111
ponovitev), na katerih so učenci in dijaki
pridobivali dodatno znanje ter vedenje o
kulturni dediščini in muzejih. Učencem in
dijakom
smo
s
pomočjo
muzealij
predstavili preteklost območja mesta in
regije v različnih prazgodovinskih in
zgodovinskih obdobjih. Pri tem smo
upoštevali
učne
načrte
posameznih
nivojev, kar je predstavljajo nadgradnjo
šolskega učnega programa.
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STROKOVNA VODSTVA ODRASLIH
vodeni ogledi po razstavah

LOKACIJA:
Mariborski grad

TRŽNO KOMUNICIRANJE:


KDAJ:

objava
na
spletni
strani
Pokrajinskega muzeja Maribor v
slo in ang - www.pmuzej-mb.si

čez celo leto

CILJNA SKUPINA:
splošna javnost

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
1.131

ORGANIZATOR:

Pokrajinski muzej Maribor

AVTOR/VODJA
PROJEKTA:

kustusi Pokrajinskega muzeja Maribor

KRATEK OPIS:
V letu 2013 smo opravili 59 strokovnih
vodstev odraslih. Skupaj je bilo vodenih
1.131 obiskovalcev.
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NA VALOVIH SREČE IN POGUBE, KRALJICA BARBARA CELJSKA
predstavitev knjige dr. Zlatke Rakovec-Felser

LOKACIJA:

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:

KDAJ:

OBJAVE V MEDIJIH:

15. 2. 2013 ob 18.00

● Večer, 15. 2. 2013, str. 18 (aka):
Roman o Barbari Celjski

Mariborski grad – bastija

123

CILJNA SKUPINA:
splošna javnost

ORGANIZATOR:

Založba Pivec, Melita Pivec

PREDAVATELJ:
dr. Zlatka Rakovec-Felser

KRATEK OPIS:

Dr. Zlatka Rakovec-Felser je predstavila
svoj zgodovinski roman Na valovih sreče
in pogube, kraljica Barbara Celjska.
Knjiga govori o razburljivem življenju
najmlajše hčere celjskega grofa Hermana
II., ki je v evropskem prostoru odigrala
veliko pomembnejšo vlogo, kot ji jo
zgodovinopisje priznava.
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MUZEJSKI KLUB 2013
Slava Vojvodine Kranjske

tradicionalna andragoška prireditev

LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Mariborski grad – bastija



KDAJ:



5. 3. 2013 ob 18.00



CILJNA SKUPINA:
splošna javnost




ORGANIZATOR:
Pokrajinski muzej Maribor



AVTOR/VODJA
PROJEKTA:



Mirjana Koren



VODJA KLUBA 2013:



Cvetka Zalokar - Oražem

GOSTI 1. SREČANJA:
Primož Debeljak, Janez
Golob, Bojana Čibej

Weis,

Stanka

STROKOVNI SODELAVEC:
Oskar Habjanič

publikacija:
Informacijski
bilten
naklada: 50 izvodov
Maribor, marec 2013
3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava
na
spletni
strani
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo
in ang - www.pmuzej-mb.si
objava v Mariborski kroniki - Večer
vabilo poslano slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in društvom
po stacionarni in elektronski pošti
vabilo poslano obiskovalcem po
stacionarni in elektronski pošti
najava
poslana
medijem
po
stacionarni in elektronski pošti
najava na facebook
strani –
deljenje objav preko všečkov
objavljanje
na
drugih
spletnih
portalih
(napovednik,
mariborpohorje, o-sta ipd.)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
33

OBJAVE V MEDIJIH:

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

KOORDINATOR
PROJEKTA:
Drago Oman

KRATEK OPIS:

Na prvem srečanju Muzejskega kluba v
letu
2013
smo
gostili
Primoža
Debeljaka, Janeza Weisa in Stanko
Golob. Nastopila je pevka starih pesmi ob
spremljavi lutnje Bojana Čibej.
Generalna tema srečanja je bila: Knjiga –
okno v svet preteklosti in prihodnosti, kjer
smo govorili o knjigi Janeza Vajkarda
Valvasorja: Slava vojvodine Kranjske.
Muzealijo - grb mesta Maribor - v knjigi
Janeza Vajkarda Valvasorja, Opus
insignium armorumque, 1687–1688,
je predstavil Oskar Habjanič, kustos
Pokrajinskega muzeja Maribor.
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OŽIVLJENI PREDMETI
Velika noč, pirhi in naravna barvila
predavanje

LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Mariborski grad – bastija



KDAJ:



26. 3. 2013 ob 18.00

CILJNA SKUPINA:




splošna javnost

ORGANIZATOR:



Pokrajinski muzej Maribor



AVTOR/VODJA
PROJEKTA:



Irena Porekar Kacafura

STROKOVNI SODELAVEC:
Tadej Pungartnik

KRATEK OPIS:

Oživljeni predmeti so niz treh predavanj
na temo konservatorsko-restavratorskih
posegov, ki smo jih izvedli v letu 2013.
Na prvem predavanju je o Velikonočnih
praznikih spregovoril kustos etnolog Tadej
Pungartnik.
Konservatorsko-restavratorska svetovalka
Irena Porekar Kacafura je spregovorila o
uporabi naravnih barvil pri barvanju
pirhov.



3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava
na
spletni
strani
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo
in ang - www.pmuzej-mb.si
objava v Mariborski kroniki - Večer
vabilo poslano slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in društvom
po stacionarni in elektronski pošti
vabilo poslano obiskovalcem po
stacionarni in elektronski pošti
najava
poslana
medijem
po
stacionarni in elektronski pošti
najva na facebook strani – deljenje
objav preko všečkov
objavljanje
na
drugih
spletnih
portalih
(napovednik,
mariborpohorje, o-sta ipd.)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
20

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


Večer, 26. 3. 2013, str. 19 (jmc):
Velikonočno obarvano predavanje
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OLTAR LEONHARDA KERNA – 400 LET KASNEJE
otvoritev občasne razstave

LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Mariborski grad – viteška dvorana



KDAJ:



5. 4. 2013 ob 18.00

CILJNA SKUPINA:




splošna javnost

ORGANIZATOR:

Pokrajinski muzej Maribor

AVTOR/VODJA
PROJEKTA:
dr. Valentina Bevc Varl
Luka Bogovčič

KRATEK OPIS:
Slavnostna
otvoritev
razstave
Oltar
Leonharda Kerna – 400 let kasneje je
potekala v viteški dvorani mariborskega
gradu in v prostorih razstave. Zbrane je
pozdravila
direktorica
Pokrajinskega
muzeja Maribor Mirjana Koren, avtorja
projekta, dr. Valentina Bevc Varl in Luka
Bogovčič pa sta razstavo predstavila.
Razstavo je odprl župan Mestne občine
Maribor dr. Andrej Fištravec. Dogodek je
povezovala Joanna Bertoncelj.
Otvoritev občasne razstave smo posneli
na zgoščenko.






3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava
na
spletni
strani
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo
in ang - www.pmuzej-mb.si
objava v Mariborski kroniki – Večer
vabilo poslano slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in društvom
ob otvoritvi razstave po stacionarni
in elektronski pošti
vabilo poslano obiskovalcem po
stacionarni in elektronski pošti
najava
poslana
medijem
po
stacionarni in elektronski pošti
najava na facebook strani - deljenje
objav preko všečkov
objavljanje
na
drugih
spletnih
portalih
(napovednik,
mariborpohorje, o-sta, facebook, ipd.)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
120

OBJAVE V MEDIJIH:
Redni oglasi v časniku Večer ob: torkih,
četrtkih in sobotah v času trajanja
razstave (glej tudi občasna razstava Oltar
Leonharda Kerna – 400 let kasneje).




Večer, 4. 3. 2013, str. 19 (aka):
Nova razstava Pokrajinskega muzeja
Maribor
www.mediaspeed.net
www.pigac.si
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MUZEJSKI KLUB 2013
Pojdi z menoj - S pesmijo po Sloveniji
tradicionalna andragoška prireditev

LOKACIJA:
Mariborski grad – bastija

KDAJ:
16. 4. 2013 ob 18.00

CILJNA SKUPINA:
splošna javnost

ORGANIZATOR:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:






Pokrajinski muzej Maribor

AVTOR/VODJA
PROJEKTA:




Mirjana Koren



VODJA KLUBA 2013:



Cvetka Zalokar - Oražem

GOSTI 2. SREČANJA:

Blaž Pucihar, Mia Žnidarič, Damjan
Stepančič, Arven Šakti Kralj Somi, Irma
Toman

STROKOVNI SODELAVEC:
Tadej Pungartnik

publikacija:
Informacijski
bilten
naklada: 50 izvodov
Maribor, april 2013
3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava
na
spletni
strani
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo
in ang - www.pmuzej-mb.si
objava v Mariborski kroniki - Večer
vabilo poslano slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in društvom
po stacionarni in elektronski pošti
vabilo poslano obiskovalcem po
stacionarni in elektronski pošti
najava
poslana
medijem
po
stacionarni in elektronski pošti
najva na facebook strani – deljenje
objav preko všečkov
objavljanje
na
drugih
spletnih
portalih
(napovednik,
mariborpohorje, o-sta ipd.)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
35

OBJAVE V MEDIJIH:

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

KOORDINATOR
PROJEKTA:
Drago Oman

KRATEK OPIS:
Na drugem srečanju Muzejskega kluba v
letu 2013 smo gostili skladatelja Blaža
Puciharja,
pevko
Mio
Žnidarič,
ilustratorja
Damjana
Stepančiča,
prevajalko Arven Šakti Kralj Somi in
urednico Irmo Toman.
Tokratna tema srečanja je bila knjiga z
zgoščenko Pojdi z menoj – S pesmijo po
Sloveniji, v kateri je zbranih 18 ljudskih
pesmi
v priredbi
skladatelja Blaža
Puciharja in nosijo govorico ter sporočilo
ljudi, ki so jih nekoč prepevali.
Muzealijo - majoliko - je predstavil Tadej
Pungartnik, kustos Pokrajinskega muzeja
Maribor.
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V DEŽELI NEBESNEGA ZMAJA – 350 LET STIKOV S KITAJSKO
predstavitev knjige mag. Ralfa Čeplaka Mencina

LOKACIJA:

Mariborski grad – bastija

KDAJ:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:



23. 4. 2013 ob 18.00

CILJNA SKUPINA:




splošna javnost

ORGANIZATOR:



Pokrajinski muzej Maribor



PREDAVATELJ:



mag. Ralf Čeplak Mencin



MODERATOR:
Uroš Dokl

KRATEK OPIS:
Mag. Ralf Čeplak Mencin je v prostorih
bastije predstavil svojo knjigo V deželi
nebesnega zmaja – 350 let stikov s
Kitajsko, ki je obsežen, sistematičen in
dobro dokumentiran pregled 350 let
znanstvenih, kulturnih in gospodarskih
stikov med Slovenijo in še vedno daljno,
neznano in vznemirljivo Kitajsko.
Dogodek je povezoval Uroš Dokl, kustos
Pokrajinskega muzeja Maribor.
Dogodek je posnet na zgoščenki.

3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava
na
spletni
strani
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo
in ang - www.pmuzej-mb.si
objava v Mariborski kroniki - Večer
vabilo poslano slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in društvom
po stacionarni in elektronski pošti
vabilo poslano obiskovalcem po
stacionarni in elektronski pošti
najava
poslana
medijem
po
stacionarni in elektronski pošti
najva na facebook strani – deljenje
objav preko všečkov
objavljanje
na
drugih
spletnih
portalih
(napovednik,
mariborpohorje, o-sta ipd.)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
25
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MESEC MODE V MUZEJU
otvoritev projekta

LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Mariborski grad – viteška dvorana



KDAJ:



9. 5. 2013 ob 19.00

CILJNA SKUPINA:




ORGANIZATOR:



splošna javnost

Pokrajinski muzej Maribor

AVTOR/VODJA PROJEKTA:
Maja Hren Brvar

KRATEK OPIS:
Mesec mode v muzeju smo začeli s
prepletom
mode
in
umetnosti.
Z
izhodiščem v plemiških portretih v viteški
dvorani gradu smo opozorili na umetnost
kot vir proučevanja kulture, kot navdih
modnim
oblikovalcem
pri
snovanju
kolekcij in izpostavili fenomen oblačil, ki
lahko predstavljajo umetniška dela.
Na otvoritvi smo gostili priznana modna
kreatorja Erika Maja Potočnika in Matjaža
Plošinjaka (Eric Matyash), ki se pri
oblikovanju oblačil spogledujeta tudi z
oblačilno kulturo preteklih stoletij.
Mesec mode v muzeju, skupaj z občasno
razstavo izbranih predmetov iz največje
zbirke
mode
na
Slovenskem
ter
gostujočima razstavama študentov FS
Maribor – Katedre za oblikovanje in
tekstilne materiale ter Visoke šole za
dizajn Ljubljana, je odprla predsednica
ICOM Slovenija mag. Tanja Roženbergar.
Dogodek je povezoval Taiji Tokuhisa.





3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava
na
spletni
strani
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo
in ang - www.pmuzej-mb.si
objava v Mariborski kroniki – Večer
vabilo poslano slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in društvom
ob otvoritvi projekta po stacionarni
in elektronski pošti
vabilo poslano obiskovalcem po
stacionarni in elektronski pošti
najava
poslana
medijem
po
stacionarni in elektronski pošti
najava na facebook strani - deljenje
objav preko všečkov
objavljanje
na
drugih
spletnih
portalih
(napovednik,
mariborpohorje, o-sta, facebook, ipd.)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
250

OBJAVE V MEDIJIH:

Redni oglasi v časniku Večer ob: torkih,
četrtkih in sobotah v času trajanja
projekta (glej tudi občasna razstava
Meces mode v muzeju).






Grazia, maj 2013, str. 101: Mesec
mode v muzeju
Bonbon, 7. 5. 2013, str. 10–12
(Andreja Kaučič): Moda in muzej z
roko v roki
Večer, 8. 5. 2013, str. 18 (aka):
Mesec mode v muzeju
www.mediaspeed.net
www.pigac.si
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MESEC MODE V MUZEJU
Moda & film – Coco Chanel
filmska predstava

LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Mariborski grad – viteška dvorana



KDAJ:



14. 5. 2013 ob 19.00

CILJNA SKUPINA:




splošna javnost

ORGANIZATOR:

Pokrajinski muzej Maribor

AVTOR/VODJA PROJEKTA:
Maja Hren Brvar

KRATEK OPIS:
Večer smo posvetili modni oblikovalki
Coco Chanel, ki še danes predstavlja
neprekosljivo modno ikono. Predvajali
smo
film
in
se
prepustili
vonju
znamenitega parfuma Chanel št. 5.






3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava
na
spletni
strani
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo
in ang - www.pmuzej-mb.si
objava v Mariborski kroniki – Večer
vabilo poslano slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in društvom
ob otvoritvi projekta po stacionarni
in elektronski pošti
vabilo poslano obiskovalcem po
stacionarni in elektronski pošti
najava
poslana
medijem
po
stacionarni in elektronski pošti
najava na facebook strani - deljenje
objav preko všečkov
objavljanje
na
drugih
spletnih
portalih
(napovednik,
mariborpohorje, o-sta, facebook, ipd.)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
120

OBJAVE V MEDIJIH:
Redni oglasi v časniku Večer ob: torkih,
četrtkih in sobotah v času trajanja
projekta (glej tudi občasna razstava
Meces mode v muzeju).










Grazia, maj 2013, str. 101: Mesec
mode v muzeju
Bonbon, 7. 5. 2013, str. 10–12
(Andreja Kaučič): Moda in muzej z
roko v roki
Večer, 8. 5. 2013, str. 18 (aka):
Mesec mode v muzeju
Slovenske novice, 12. 5. 2013:
Manekenske nosile zgodovino
Slovenske novice, 16. 5. 2013,
str. 24 (M.P.): Diši po starem
7 dni, 22.–29. 5. 2013, str.24–26
(Bratko Zavrnik): Šestdeseta so
zakon
Obrazi, 23. 5. 2013, str. 70–71:
Moda v muzeju
www.mediaspeed.net
www.pigac.si
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MESEC MODE V MUZEJU
modna revija

LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Mariborski grad – viteška dvorana



KDAJ:



16. 5. 2013 ob 19.00

CILJNA SKUPINA:




ORGANIZATOR:



splošna javnost

Pokrajinski muzej Maribor

AVTOR/VODJA PROJEKTA:
Maja Hren Brvar

KRATEK OPIS:
Na modni reviji v viteški dvorani
mariborskega gradu smo gostili priznane
slovenske modne oblikovalce, ki so se
predstavili
s
svojimi
aktualnimi
kolekcijami: Maja Štamol Ɛt E2RD, Mojca
Celin, Irena Rojs, Nelizabeta, Almira
Sadar, Urša Drofenik in Alice Bossman.





3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava
na
spletni
strani
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo
in ang - www.pmuzej-mb.si
objava v Mariborski kroniki – Večer
vabilo poslano slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in društvom
ob otvoritvi projekta po stacionarni
in elektronski pošti
vabilo poslano obiskovalcem po
stacionarni in elektronski pošti
najava
poslana
medijem
po
stacionarni in elektronski pošti
najava na facebook strani - deljenje
objav preko všečkov
objavljanje
na
drugih
spletnih
portalih
(napovednik,
mariborpohorje, o-sta, facebook, ipd.)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
250

OBJAVE V MEDIJIH:

Redni oglasi v časniku Večer ob: torkih,
četrtkih in sobotah v času trajanja
projekta (glej tudi občasna razstava
Meces mode v muzeju).










Grazia, maj 2013, str. 101: Mesec
mode v muzeju
Bonbon, 7. 5. 2013, str. 10–12
(Andreja Kaučič): Moda in muzej z
roko v roki
Večer, 8. 5. 2013, str. 18 (aka):
Mesec mode v muzeju
Slovenske novice, 12. 5. 2013:
Manekenske nosile zgodovino
Slovenske novice, 16. 5. 2013,
str. 24 (M.P.): Diši po starem
7 dni, 22.–29. 5. 2013, str.24–26
(Bratko Zavrnik): Šestdeseta so
zakon
Obrazi, 23. 5. 2013, str. 70–71:
Moda v muzeju
www.mediaspeed.net
www.pigac.si
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MESEC MODE V MUZEJU
Moda & mesto

predstavitev knjige Lee Pisani

LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Mariborski grad – viteška dvorana



KDAJ:



23. 5. 2013 ob 19.00

CILJNA SKUPINA:




splošna javnost

ORGANIZATOR:
Pokrajinski muzej Maribor

AVTOR/VODJA PROJEKTA:
Maja Hren Brvar

KRATEK OPIS:
V sklopu projekta Mesec mode v muzeju,
smo gostili priznano svetovalko za kulturo
oblačenja Leo Pisani, ki je predstavila
svojo knjigo Obleka – kaj, kdaj, kako.
Dogodek je posnet na zgoščenki.






3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava
na
spletni
strani
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo
in ang - www.pmuzej-mb.si
objava v Mariborski kroniki – Večer
vabilo poslano slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in društvom
ob otvoritvi projekta po stacionarni
in elektronski pošti
vabilo poslano obiskovalcem po
stacionarni in elektronski pošti
najava
poslana
medijem
po
stacionarni in elektronski pošti
najava na facebook strani - deljenje
objav preko všečkov
objavljanje
na
drugih
spletnih
portalih
(napovednik,
mariborpohorje, o-sta, facebook, ipd.)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
40

OBJAVE V MEDIJIH:
Redni oglasi v časniku Večer ob: torkih,
četrtkih in sobotah v času trajanja
projekta (glej tudi občasna razstava
Meces mode v muzeju).








Grazia, maj 2013, str. 101: Mesec
mode v muzeju
Bonbon, 7. 5. 2013, str. 10–12
(Andreja Kaučič): Moda in muzej z
roko v roki
Večer, 8. 5. 2013, str. 18 (aka):
Mesec mode v muzeju
7 dni, 22.–29. 5. 2013, str.24–26
(Bratko Zavrnik): Šestdeseta so
zakon
Obrazi, 23. 5. 2013, str. 70–71:
Moda v muzeju
www.mediaspeed.net
www.pigac.si

41

Priloga k letnemu poročilu 2013

MESEC MODE V MUZEJU
Moda & mladi

modna revija dijakov Srednje šole za oblikovanje Maribor

LOKACIJA:

Mariborski grad – viteška dvorana

KDAJ:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:



30. 5. 2013 ob 19.00

CILJNA SKUPINA:




ORGANIZATOR:



splošna javnost

Pokrajinski muzej Maribor v sodelovanju s
Srednjo šolo za oblikovanje Maribor in
Katedro za oblikovanje in tekstilne
materiale Fakultete za strojništvo

AVTOR/VODJA PROJEKTA:





Maja Hren Brvar

KRATEK OPIS:
Zadnji dogodek v okviru Meseca mode v
muzeju je bil v celoti posvečen mladim.
Predstavili so se dijaki Srednje šole za
oblikovanje Maribor in študenti Katedre za
oblikovanje
in
tekstilne
materiale
Fakultete za strojništvo iz Maribora z
zaključnimi modnimi revijami.

3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava
na
spletni
strani
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo
in ang - www.pmuzej-mb.si
objava v Mariborski kroniki – Večer
vabilo poslano slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in društvom
ob otvoritvi projekta po stacionarni
in elektronski pošti
vabilo poslano obiskovalcem po
stacionarni in elektronski pošti
najava
poslana
medijem
po
stacionarni in elektronski pošti
najava na facebook strani - deljenje
objav preko všečkov
objavljanje
na
drugih
spletnih
portalih
(napovednik,
mariborpohorje, o-sta, facebook, ipd.)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
200

OBJAVE V MEDIJIH:

Redni oglasi v časniku Večer ob: torkih,
četrtkih in sobotah v času trajanja
projekta (glej tudi občasna razstava
Meces mode v muzeju).









Grazia, maj 2013, str. 101: Mesec
mode v muzeju
Bonbon, 7. 5. 2013, str. 10–12
(Andreja Kaučič): Moda in muzej z
roko v roki
Večer, 8. 5. 2013, str. 18 (aka):
Mesec mode v muzeju
7 dni, 22.–29. 5. 2013, str.24–26
(Bratko Zavrnik): Šestdeseta so
zakon
Obrazi, 23. 5. 2013, str. 70–71:
Moda v muzeju
Delo, 30. 5. 2013, str. 16 (Petra
Rak): Kako so v muzej prišli damski
klobuki
www.mediaspeed.net
www.pigac.si
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90 LET ČEBELARSKE ZVEZE DRUŠTEV MARIBOR
otvoritev občasne razstave

LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Mariborski grad – galerija Grad



KDAJ:



21. 5. 2013 ob 12.00

CILJNA SKUPINA:




ORGANIZATOR:



splošna javnost

Čebelarska zveza društev Maribor
Pokrajinski muzej Maribor

AVTOR/VODJA PROJEKTA:
Tadej Pungartnik





KRATEK OPIS:

Čebelarska zveza društev Maribor je
skupaj s Pokrajinskim muzejem Maribor
odprla občasno razstavo ob 90. letnici
Čebelarske
zveze
društev
Maribor.
Razstavo so obiskovalcem odprli Mirjana
Koren, direktorica Pokrajinskega muzeja
Maribor, g. Janez Vencelj, podpredsednik
Čebelarske zveze Slovenije in g. Jože
Bauman, predsednik Čebelarske zveze
društev Maribor.

3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava
na
spletni
strani
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo
in ang - www.pmuzej-mb.si
objava v Mariborski kroniki – Večer
vabilo poslano slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in društvom
ob otvoritvi projekta po stacionarni
in elektronski pošti
vabilo poslano obiskovalcem po
stacionarni in elektronski pošti
najava
poslana
medijem
po
stacionarni in elektronski pošti
najava na facebook strani - deljenje
objav preko všečkov
objavljanje
na
drugih
spletnih
portalih
(napovednik,
mariborpohorje, o-sta, facebook, ipd.)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
60

OBJAVE V MEDIJIH:

Redni oglasi v časniku Večer ob: torkih,
četrtkih in sobotah v času trajanja
projekta (glej tudi občasna razstava 90 let
čebelarske zveze društev Maribor).


objava na spletni strani Čebelarske
zveze Slovenije www.czs.si
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MUZEJSKI KLUB 2013
Kava – čarobni napoj

tradicionalna andragoška prireditev

LOKACIJA:
Mariborski grad – bastija

KDAJ:
21. 5. 2013 ob 18.00

CILJNA SKUPINA:
splošna javnost

ORGANIZATOR:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:






Pokrajinski muzej Maribor

AVTOR/VODJA
PROJEKTA:




Mirjana Koren



VODJA KLUBA 2013:



Cvetka Zalokar - Oražem

GOST 3. SREČANJA:
dr. Božidar Jezernik

STROKOVNI SODELAVEC:
Tadej Pungartnik

KOORDINATOR
PROJEKTA:

publikacija:
Informacijski
bilten
naklada: 50 izvodov
Maribor, maj 2013
3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava
na
spletni
strani
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo
in ang - www.pmuzej-mb.si
objava v Mariborski kroniki - Večer
vabilo poslano slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in društvom
po stacionarni in elektronski pošti
vabilo poslano obiskovalcem po
stacionarni in elektronski pošti
najava
poslana
medijem
po
stacionarni in elektronski pošti
najava na facebook strani - deljenje
objav preko všečkov
objavljanje
na
drugih
spletnih
portalih
(facebook,
napovednik,
maribor-pohorje, o-sta ipd.)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
25

OBJAVE V MEDIJIH:

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

Drago Oman

KRATEK OPIS:
Na tretjem srečanju Muzejskega kluba v
letu 2013 smo gostili antropologa dr.
Božidarja Jezernika. Razpravljali smo o
njegovi knjigi Kava – Čarobni napoj in o
zmagovitem pohodu kave na vse celine
sveta.
Muzealijo - kavni mlinček - izdelek
podjetja Leinbrock iz prve tretjine 20.
stoletja je predstavil Tadej Pungartnik,
kustos Pokrajinskega muzeja.
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VELIKE STVARITVE MALIH MOJSTROV 2013
Moja legenda
pedagoški projekt z otvoritvijo občasne razstave

LOKACIJA:
Kino Partizan

KDAJ:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:



24. 5. 2013 ob 10.00

CILJNA SKUPINA:
učenci osnovnih šol
učitelji in mentorji
splošna javnost

ORGANIZATOR:
Pokrajinski muzej Maribor

AVTOR/VODJA
PROJEKTA:









Drago Oman

KRATEK OPIS:
Otroci so se v letu 2013 prepustili
domišljiski
upodobitvi
legend
ali
posameznih legendarnih junakov. Na
razstavi likovnih del je sodelovalo 261
učencev iz OŠ Ludvika Pliberška, OŠ
Prežihovega Voranca, OŠ Borcev za
severno mejo, OŠ Gustav Šiliha, OŠ
Draga Kobala, OŠ Bojana Ilicha, OŠ
Franca Rozmana Staneta in OŠ Dušana
Flisa iz Hoč. Zbrane sta v razstavišču
pozdravila vodja projekta Drago Oman in
direktorica Pokrajinskega muzeja Maribor,
Mirjana Koren.



3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava
na
spletni
strani
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo
in ang - www.pmuzej-mb.si
objava v Mariborski kroniki - Večer
vabilo poslano slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in društvom
ob otvoritvi razstave po stacionarni
in elektronskipošti
vabilo poslano obiskovalcem po
stacionarni in elektronski pošti
najava
poslana
medijem
po
stacionarni in elektronski pošti
najava na facebook strani - deljenje
objav preko všečkov
objavljanje
na
drugih
spletnih
portalih
(facebook,
napovednik,
maribor-pohorje, o-sta ipd.)
vabilo poslano osnovnim šolam in
mentorjem sodelujočih učencev in
učenk ob otvoritvi po redni pošti

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
90

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 2013).
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OŽIVLJENI PREDMETI
Konserviranje lesenih in kovinskih predmetov kulturne dediščine na Skomarjah
etnološka delavnica

LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

KUD Jurij Vodovnik, Sklomarje



KDAJ:



26. 5. 2011 ob 10.00



CILJNA SKUPINA:
splošna javnost



ORGANIZATOR:
Kulturno
umetniško
društvo
Vodovnik Skomarje
Pokrajinski muzej Maribor

Jurij

AVTOR/VODJA
PROJEKTA:





Irena Porekar Kacafura

KRATEK OPIS:
Krajevna skupnost Skomarje je v tem letu
praznovala 700 let prve pisne omembe
kraja in 856 let prve omembe cerkve na
Skomarju. Za obeležitev velikega praznika
so pripravili več dejavnosti. V sodelovanju
s Pokrajinskim muzejem Maribor so 25.
maja organizirali etnološko delavnico, kjer
je konservatorka - restavratorka Irena
Porekar Kacafura predstavila osnove
konserviranja in restavriranja lesenih
predmetov.

3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava
na
spletni
strani
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo
in ang - www.pmuzej-mb.si
objava v Mariborski kroniki – Večer
vabilo poslano slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in društvom
po stacionarni in elektronski pošti
vabilo poslano obiskovalcem po
stacionarni in elektronski pošti
najava
poslana
medijem
po
stacionarni in elektronski pošti
najava na facebook strani - deljenje
objav preko všečkov
objavljanje
na
drugih
spletnih
portalih
(napovednik,
mariborpohorje, o-sta, facebook, ipd.)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
8

OBJAVE V MEDIJIH:
Oglasi v časniku Večer v tednu pred
prireditvijo: torek, četrtek in sobota.
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GUGALNIK IDEJ - JAZZ V DEPOJU
otvoritev projekta

LOKACIJA:
Kino Partizan

KDAJ:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:



28. 5. 2011 ob 19.00

CILJNA SKUPINA:




splošna javnost

ORGANIZATOR:

Pokrajinski muzej Maribor

AVTOR/VODJA
PROJEKTA:
Mirjana Koren






KRATEK OPIS:
Projekt je nastal v sodelovanju s
fotografom
in
snemalcem
Žigo
Koritnikom in glasbenikom, skladateljem
ter
oblikovalcem
zvoka
Boštjanom
Perovškom, ki sta s svojim avtorskim
delom interpretirala dediščino v oglednem
depoju pohištva. Zbrane je s pozdravnim
govorom
nagovorila
direktorica
Pokrajinskega muzeja Mirjana Koren, nato
sta zbrane nagovorila še Žiga Koritnik in
Boštjan Perovšek. Dr. Valentina Bevc Varl
je otvoritev povezovala, razstavo pa je
otvoril David Brown.
Dogodek je posnet na zgoščenki.

3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava
na
spletni
strani
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo
in ang - www.pmuzej-mb.si
objava v Mariborski kroniki – Večer
vabilo poslano slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in društvom
ob otvoritvi razstave po stacionarni
in elektronski pošti
vabilo poslano obiskovalcem po
stacionarni in elektronski pošti
najava
poslana
medijem
po
stacionarni in elektronski pošti
najava na facebook strani - deljenje
objav preko všečkov
objavljanje
na
drugih
spletnih
portalih
(napovednik,
mariborpohorje, o-sta, facebook, ipd.)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
60

OBJAVE V MEDIJIH:
Redni oglasi v časniku Večer ob: torkih,
četrtkih in sobotah v času trajanja
razstave (glej tudi občasna razstava
Gugalnik idej – Jazz v depoju).






Delo, 13. 5. 2013, str. 16
(V.U.): Kaj pripravljajo Žiga
Koritnik
Večer, 25. 5. 2013, str. 16
(Jaša Lorenčič): Jazz v depoju
Kina Partizan
Večer, 28. 5. 2013, str. 18
(aka): Jazz v depoju Kina
Partizan
www.mediaspeed.net
www.pigac.si
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MOJA BRILJANTNA LOČITEV
monokomedija

LOKACIJA:

Mariborski grad – loža

KDAJ:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:



7. 6. 2013 ob 20.00

CILJNA SKUPINA:




splošna javnost

ORGANIZATOR:
Pokrajinski muzej

AVTOR/VODJA
PROJEKTA:
Irena Mihelič






KRATEK OPIS:
V mesecu juliju 2013 je ga. Irena Mihelič
v loži mariborskega gradu odigrala
monokomedijo Moja briljantna ločitev.
Besedilo
ponuja
po
tematski
in
uprizoritveni plati to, kar publika danes v
gledališču išče – ljubezensko tematiko s
ščepcem tragike, seksualne avanture,
zdravniške
zadrege,
tragikomične
družinske situacije, spomine na zakonsko
življenje.

3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava
na
spletni
strani
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo
in ang - www.pmuzej-mb.si
objava v Mariborski kroniki – Večer
vabilo poslano slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in društvom
ob otvoritvi razstave po stacionarni
in elektronski pošti
vabilo poslano obiskovalcem po
stacionarni in elektronski pošti
najava
poslana
medijem
po
stacionarni in elektronski pošti
najava na facebook strani - deljenje
objav preko všečkov
objavljanje
na
drugih
spletnih
portalih
(napovednik,
mariborpohorje, o-sta, facebook, ipd.)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
30

OBJAVE V MEDIJIH:
Oglasi v časniku Večer v tednu pred
prireditvijo: torek, četrtek in sobota.
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POLETNA MUZEJSKA NOČ 2013
vodeni nočni ogledi muzeja

LOKACIJA:

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

TRŽNO KOMUNICIRANJE:



KDAJ:
15. 6. 2013 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 15. junija 2013 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
spletni
strani
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo
in ang - www.pmuzej-mb.si
objava v Mariborski kroniki – Večer
vabilo poslano slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in društvom
ob otvoritvi razstave po stacionarni
in elektronski pošti
vabilo poslano obiskovalcem po
stacionarni in elektronski pošti
najava
poslana
medijem
po
stacionarni in elektronski pošti
najava na facebook strani - deljenje
objav preko všečkov
objavljanje
na
drugih
spletnih
portalih
(napovednik,
mariborpohorje, o-sta, facebook, ipd.)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
442

OBJAVE V MEDIJIH:

Oglasi v časniku Večer v tednu pred
prireditvijo: torek, četrtek in sobota.
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OŽIVLJENI PREDMETI 2013
Restavriranje pozlate in polihromacije na leseni podlagi
predavanje

LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Mariborski grad – bastija



KDAJ:



27. 6. 2013 ob 18.00

CILJNA SKUPINA:




ORGANIZATOR:



splošna javnost

Pokrajinski muzej Maribor



AVTOR/VODJA
PROJEKTA:



Irena Porekar Kacafura



STROKOVNI SODELAVEC:
Luka
Bogovčič,
Triptih
Restavratorski atelje Bogovčič

d.o.o.,

KRATEK OPIS:
V sklopu predavanj Oživljeni predmeti je
tokrat predaval Luka Bogovčič in sicer o
restavriranju pozlate in polihromacije na
leseni podlagi.

3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava
na
spletni
strani
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo
in ang - www.pmuzej-mb.si
objava v Mariborski kroniki – Večer
vabilo poslano slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in društvom
ob otvoritvi razstave po stacionarni
in elektronski pošti
vabilo poslano obiskovalcem po
stacionarni in elektronski pošti
najava
poslana
medijem
po
stacionarni in elektronski pošti
najava na facebook strani - deljenje
objav preko všečkov
objavljanje
na
drugih
spletnih
portalih
(napovednik,
mariborpohorje, o-sta, facebook, ipd.)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
10

OBJAVE V MEDIJIH:

Oglasi v časniku Večer v tednu pred
prireditvijo: torek, četrtek in sobota.
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MUZEJSKI VEČERI 2013
tradicionalna andragoška prireditev

LOKACIJA:

Mariborski grad – bastija

KDAJ:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:



9. 9. – 12. 9. 2013 ob 18.00

CILJNA SKUPINA:




splošna javnost

ORGANIZATOR:

Pokrajinski muzej Maribor

AVTOR/VODJA
PROJEKTA:
Drago Oman






KRATEK OPIS:
V nizu letošnjih štirih predavanj so
predavatelji
predstavili
posamezne
obrtnike, obrtne dejavnosti in cehovska
združenja v Mariboru in na širšem
Štajerskem. Na ta način smo letošnje
Muzejske večere vsebinsko navezali na
projekt Poti obrti/Crafts paths s katerim
smo
v
mestu
vzpostavili
kulturno
turistično pot z izhodiščem v načrtovanem
Centru štajerske umetnostne obrti v
mariborskem gradu.
Predavanja so potekala od 9. do 12.
septembra 2013 vsak dan ob 18.00 uri.
Vsa predavanja so posneta na zgoščenki.

3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava
na
spletni
strani
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo
in ang - www.pmuzej-mb.si
objava v Mariborski kroniki – Večer
vabilo poslano slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in društvom
ob otvoritvi razstave po stacionarni
in elektronski pošti
vabilo poslano obiskovalcem po
stacionarni in elektronski pošti
najava
poslana
medijem
po
stacionarni in elektronski pošti
najava na facebook strani - deljenje
objav preko všečkov
objavljanje
na
drugih
spletnih
portalih
(napovednik,
mariborpohorje, o-sta, facebook, ipd.)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
155

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


Večer, 7. 9. 2016, str. 36 (mbk):
Večeri o obrteh

9. 9. 2013
dr. Aleksandre Žižek:
Skrivno življenje cehov
Št. obiskovalcev: 35
10. 9. 2013
mag. Zdenka Semlič Rajh:
Maribor – mesto, hiše, ljudje
Št. obiskovalcev: 40
11. 9. 2013
Mirjana Koren:
Mizarska delavnica Stojan
Št. obiskovalcev: 35
12. 9. 2013
dr. Valentina Bevc Varl:
Pasarska delavnica Tratnik
Št. obiskovalcev: 45
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FRANČIŠKANSKI SAMOSTAN SVETE TROJICE
predavanje v samostanu v sklopu priprav na razstavo

LOKACIJA:

Frančiškanski samostan v Sv. Trojici v
Slovenskih goricah

TRŽNO KOMUNICIRANJE:



KDAJ:
22. 9. 2013 ob 9.00

CILJNA SKUPINA:




splošna javnost

ORGANIZATOR:



Pokrajinski muzej Maribor



AVTOR/VODJA
PROJEKTA:



Oskar Habjanič
Maja Hren Brvar
Tadej Pungartnik

KRATEK OPIS:

V sklopu priprav na razstavo Zakladi
Svete Trojice smo organizirali predavanje
v
veliki
samostanski
jedilnici
frančiškanskega
samostana
v
Sveti
Trojici. O liturgičnih oblačilih samostana
Svete Trojice v Slovenskih goricah je
predavala Maja Hren Brvar, kustodinja
Pokrajinskega
muzeja
Maribor,
o
zgodovini Sv. Trojice pa Oskar Habjanič,
kustos Pokrajinskega muzeja Maribor. Ob
koncu se je domači župnik pater Bernard
Goličnik zahvalil in prisotne povabil na
odprtje razstave v Maribor.



3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava
na
spletni
strani
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo
in ang - www.pmuzej-mb.si
objava v Mariborski kroniki – Večer
vabilo poslano slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in društvom
ob otvoritvi razstave po stacionarni
in elektronski pošti
vabilo poslano obiskovalcem po
stacionarni in elektronski pošti
najava
poslana
medijem
po
stacionarni in elektronski pošti
najava na facebook strani - deljenje
objav preko všečkov
objavljanje
na
drugih
spletnih
portalih
(napovednik,
mariborpohorje, o-sta, facebook, ipd.)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
40

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



Ovtarjeve novice, 25. 10. 2013,
str. 6 (Slavko Štefanec): Zakladi
Svete Trojice
www.katoliska-cerkev.si
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ZAKLADI SVETE TROJICE
otvoritev občasne razstave

LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Mariborski grad – viteška dvorana



KDAJ:



26. 9. 2013 ob 18.00

CILJNA SKUPINA:




splošna javnost

ORGANIZATOR:

Pokrajinski muzej Maribor

AVTOR/VODJA
PROJEKTA:
Oskar Habjanič
Maja Hren Brvar
Tadej Pungartnik

KRATEK OPIS:
Slavnostna otvoritev razstave Zakladi
Svete Trojice je potekala v viteški dvorani
mariborskega gradu in v prostorih
razstave. Otvoritev je povezovala Joanna
Bertoncelj,
zbrane
je
pozdravila
direktorica Pokrajinskega muzeja Mirjana
Koren.
Oskar
Habjanič,
kustos
Pokrajinskega muzeja Maribor je razstavo
predstavil, otvoril pa jo je pater Bernard
Goličnik iz frančiškanskega trojiškega
samostana.
Otvoritev
razstave
je
posneta
na
zgoščenki.






3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava
na
spletni
strani
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo
in ang - www.pmuzej-mb.si
objava v Mariborski kroniki – Večer
vabilo poslano slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in društvom
ob otvoritvi razstave po stacionarni
in elektronski pošti
vabilo poslano obiskovalcem po
stacionarni in elektronski pošti
najava
poslana
medijem
po
stacionarni in elektronski pošti
najava na facebook strani - deljenje
objav preko všečkov
objavljanje
na
drugih
spletnih
portalih
(napovednik,
mariborpohorje, o-sta, facebook, ipd.)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
160

OBJAVE V MEDIJIH:
Redni oglasi v časniku Večer ob: torkih,
četrtkih in sobotah v času trajanja
razstave (glej tudi občasna razstava
Zakladi Svete Trojice).




www.katoliska-cerkev.si
www.mediaspeed.net
www.pigac.si
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SPREMLJEVALNI PROGRAM RAZSTAVE ZAKLADI SV. TROJICE
delavnice in predavanja

LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Kino Partizan



KDAJ:



od 5. 10. 2013 do 12. 12. 2013

CILJNA SKUPINA:




splošna javnost

ORGANIZATOR:

Pokrajinski muzej Maribor

AVTOR/VODJA
PROJEKTA:
Oskar Habjanič
Maja Hren Brvar
Tadej Pungartnik

KRATEK OPIS:
V sklopu razstave Zakladi Sv. Trojice so
se v razstavišču Kino Partizan odvijale
delavnice in predavanja.
5. 10. 2013 ob 11:00
Slikanje na tekstil – otroška delavnice ob
tednu otroka
Št. obiskovalcev: 10
12. 10. 2013 ob 9:00
Izlet k Sv. Trojici v Slovenskih goricah –
strokovna ekskurzija
Št. obiskovalcev: 50






3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava
na
spletni
strani
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo
in ang - www.pmuzej-mb.si
objava v Mariborski kroniki – Večer
vabilo poslano slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in društvom
ob otvoritvi razstave po stacionarni
in elektronski pošti
vabilo poslano obiskovalcem po
stacionarni in elektronski pošti
najava
poslana
medijem
po
stacionarni in elektronski pošti
najava na facebook strani - deljenje
objav preko všečkov
objavljanje
na
drugih
spletnih
portalih
(napovednik,
mariborpohorje, o-sta, facebook, ipd.)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
215

OBJAVE V MEDIJIH:
Redni oglasi v časniku Večer ob: torkih,
četrtkih in sobotah v času trajanja
razstave (glej tudi občasna razstava
Zakladi Svete Trojice).



www.katoliska-cerkev.si
Ovtarjeve novice, 29. 11. 2013,
str. 7 (Janez Ferlinc): Zakladi Svete
Trojice

24. 10. 2013 ob 18:00
Delavnica Vezenje z zlato nitjo – v
sodelovanju s šolskimi sestrami Sv.
Frančiška Kristusa Kralja
Št. obiskovalcev: 30
14. 11. 2013 ob 18:00
Filozofija ljubezni pri sv. Avguštinu in sv.
Frančišku – predavanje red. prof. dr.
Edvarda Kovača
Št. obiskovalcev: 50
5. 12. 2013 ob 18:00
Romarji in romanja – predavanje kustosa
Tadeja Pungartnika
Št. obiskovalcev: 30
12. 12. 2016 ob 18:00
Cvetje je povsod – predavanje red. prof.
ddr. Nataše Golob
Št. obiskovalcev: 45
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POTI OBRTI
Pečarstvo Heričko in Pasarstvo Tratnik

otvoritev stalne razstave in dislocirane stalne razstave

LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Mariborski grad – viteška dvorana



KDAJ:



10. 10. 2013 ob 19.00

CILJNA SKUPINA:




ORGANIZATOR:



splošna javnost

Pokrajinski muzej Maribor

AVTOR/VODJA
PROJEKTA:
Valentina Bevc Varl – Pasarstvo Tratnik
Tadej Pungartnik – Pečarstvo Heričko

KRATEK OPIS:

V projektu Poti obrti smo letos dodali
novo stalno razstavo Pečarstvo Heričko in
novo dislocirano stalno razstavo Pasarstvo
Tratnik na Orožnovi ulici 3. Otvoritev je
potekala v viteški dvorani mariborskega
gradu. Zbrane so nagovorili direktorica
Pokrajinskega muzeja Mirjana Koren in
avtorja projekta, dr. Valentina Bevc Varl
ter Tadej Pungartnik, ki sta razstavo tudi
otvorila. Dogodek je povezovala Joanna
Bertoncelj.
Otvoritev je posneta na zgoščenki.





3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava
na
spletni
strani
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo
in ang - www.pmuzej-mb.si
objava v Mariborski kroniki – Večer
vabilo poslano slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in društvom
ob otvoritvi razstave po stacionarni
in elektronski pošti
vabilo poslano obiskovalcem po
stacionarni in elektronski pošti
najava
poslana
medijem
po
stacionarni in elektronski pošti
najava na facebook strani - deljenje
objav preko všečkov
objavljanje
na
drugih
spletnih
portalih
(napovednik,
mariborpohorje, o-sta, facebook, ipd.)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
16

OBJAVE V MEDIJIH:

Redni oglasi v časniku Večer ob: torkih,
četrtkih in sobotah v času trajanja
razstave (glej tudi občasna razstava Poti
obrti – Pečarstvo Heričko in Pasarstvo
Tratnik).





Večer, 28. 9. 2013, str. 19
(Andreja Kaučič): Nekoč pomembni,
danes na robu
Večer, 10. 10. 2013, str. 19
(Andreja Kaučič): Obrti za živo
dediščino
www.mediaspeed.net
www.pigac.si
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MUZEJSKI KLUB 2013
Protestanti(sti)ka

tradicionalna andragoška prireditev

LOKACIJA:
Mariborski grad – bastija

KDAJ:

15. 10. 2013 ob 18.00

CILJNA SKUPINA:
splošna javnost

TRŽNO KOMUNICIRANJE:





ORGANIZATOR:
Pokrajinski muzej Maribor



AVTOR/VODJA
PROJEKTA:



Mirjana Koren

VODJA KLUBA 2013:




Cvetka Zalokar - Oražem

GOST 4. SREČANJA:

publikacija:
Informacijski
bilten
naklada: 50 izvodov
Maribor, oktober 2013
3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava
na
spletni
strani
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo
in ang - www.pmuzej-mb.si
vabilo poslano slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in društvom
po stacionarni in elektronski pošti
vabilo poslano obiskovalcem po
stacionarni in elektronski pošti
najava
poslana
medijem
po
stacionarni in elektronski pošti
najva na facebook strani – deljenje
objav preko všečkov
objavljanje
na
drugih
spletnih
portalih
(napovednik,
mariborpohorje, o-sta, facebook ipd.)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:

dr. Marko Kerševan

22

STROKOVNI SODELAVEC:

OBJAVE V MEDIJIH:

Oskar Habjanič

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

KOORDINATOR
PROJEKTA:
Drago Oman

KRATEK OPIS:

Na četrtem srečanju Muzejskega kluba v
letu 2013 smo gostili antropologa dr.
Marka Kerševana. Izhodišče pogovora je
predstavljala
njegova
knjiga
Protestanti(sti)ka v kateri avtor na nov
način in z novimi poudarki raziskuje, s čim
in kako je protestantsko krščanstvo prek
Trubarja in njegovih sodelavcev vplivalo
na
oblikovanje
temelja
slovenske
nacionalne identitete ter na nastanek
slovenskega knjižnega jezika.
Tokratno muzealijo - nagrobnik Hansa
Friderika
Herbersteina
(1615)
s
protestantskega pokopališča na Betnavi v
Mariboru - je predstavil Oskar Habjanič,
kustos Pokrajinskega muzeja Maribor.
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MALI SIMPOZIJ 2013
Zbirateljstvo in zbiralci v lokalnem okolju
tradicionalna pedagoška prireditev

LOKACIJA:
Mariborski grad – viteška dvorana

KDAJ:
22. 10. 2011 ob 9.00

CILJNE SKUPINE:
učenci osnovnih šol
učitelji in mentorji
splošna javnost

TRŽNO KOMUNICIRANJE:






ORGANIZATOR:
Pokrajinski muzej Maribor

AVTOR/VODJA
PROJEKTA:



objava
na
spletni
strani
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo
in ang - www.pmuzej-mb.si
objava
na
spletni
strani
www.napovednik.com
objava
na
spletni
strani
www.sraka.com
vabilo
poslano
ravnateljem
mariborskih in okoliških osnovnih šol
po stacionarni in elektronski pošti
vabilo
poslano
sodelujočim
mentorjem
po
stacionarni
in
elektronski pošti
najava
poslana
medijem
po
stacionarni in elektronski pošti

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:

Drago Oman

55

KRATEK OPIS:

OBJAVE V MEDIJIH:

V Pokrajinskem muzeju Maribor smo 22.
oktobra 2013 od 9.00 naprej na Malem
simpoziju 2013 gostili
učence in
mentorje
mariborskih
ter
okoliških
osnovnih šol, ki so pripravili 13 referatov.
Sodelovalo je 55 učencev iz 10 osnovnih
šol. Teme referatov so se nanašale na
področje zbiranja kulturne dediščine.
Sodelovale so sledeče osnovne šole: OŠ
Cerkvenjak-Vitomarci, OŠ Draga Kobala
Maribor, OŠ Duplek, OŠ Fram, OŠ
Franceta Prešerna Maribor, OŠ Janka
Padežnika Maribor, OŠ Kungota, OŠ
Malečnik,
OŠ
Prežihovega
Voranca
Maribor in OŠ Starše. Ob začetku je
zbrane nagovoril vodja projekta Drago
Oman, muzejski svetovalec Pokrajinskega
muzeja Maribor.



Večer, 29. 10. 2013, str. 18 (aka):
Tudi otroci so zbiratelji
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KAKO PREPOZNATI IN RAZUMETI UPODOBLJENO
otvoritev občasne razstave

LOKACIJA:

Mariborski grad – viteška dvorana in
grajsko stopnišče

TRŽNO KOMUNICIRANJE:



KDAJ:
24. 10. 2013 ob 11.30

CILJNA SKUPINA:




splošna javnost

ORGANIZATOR:



Pokrajinski muzej Maribor
Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta
Steleta
Filozofska fakulteta – Univerza v Mariboru



AVTOR/VODJA
PROJEKTA:

doc. dr. Barbara Murovec,
asist. dr. Tina Košak

KRATEK OPIS:

Otvoritev občasne razstave je potekala v
viteški dvorani in na grajskem stopnišču.
Zbranje je pozdravil Drago Oman,
muzejski svetovalec Pokrajinskega muzeja
Maribor. O razstavi je spregovorila
avtorica projekta, doc. dr. Barbara
Murovec, otvoril pa jo je dekan Filozofske
fakultete v Mariboru, dr. Marko Jesenšek.
Otvoritev je povezovala dr. Valentina Bevc
Varl,
višja
kustodinja
Pokrajinskega
muzeja Maribor.




3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava
na
spletni
strani
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo
in ang - www.pmuzej-mb.si
objava v Mariborski kroniki – Večer
vabilo poslano slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam, fakultetam in
društvom ob otvoritvi razstave po
stacionarni in elektronski pošti
vabilo poslano obiskovalcem po
stacionarni in elektronski pošti
najava
poslana
medijem
po
stacionarni in elektronski pošti
najava na facebook strani - deljenje
objav preko všečkov
objavljanje
na
drugih
spletnih
portalih
(napovednik,
mariborpohorje, o-sta, facebook, ipd.)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
60

OBJAVE V MEDIJIH:
Redni oglasi v časniku Večer ob: torkih,
četrtkih in sobotah v času trajanja
razstave (glej tudi občasna razstava Kako
prepoznati in razumeti upodobljeno).

58

Priloga k letnemu poročilu 2013

MUZEJSKI KLUB 2013
Ščepec rešitve in ščepec vedenja
tradicionalna andragoška prireditev

LOKACIJA:
Mariborski grad – bastija

KDAJ:
9. 12. 2013 ob 18.00

CILJNA SKUPINA:
splošna javnost

TRŽNO KOMUNICIRANJE:





ORGANIZATOR:
Pokrajinski muzej Maribor



AVTOR/VODJA
PROJEKTA:



Mirjana Koren

VODJA KLUBA 2013:




Cvetka Zalokar - Oražem

publikacija:
Informacijski
bilten
naklada: 50 izvodov
Maribor, december 2013
3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava
na
spletni
strani
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo
in ang - www.pmuzej-mb.si
vabilo poslano slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in društvom
po stacionarni in elektronski pošti
vabilo poslano obiskovalcem po
stacionarni in elektronski pošti
najava
poslana
medijem
po
stacionarni in elektronski pošti
najva na facebook strani – deljenje
objav preko všečkov
objavljanje
na
drugih
spletnih
portalih
(napovednik,
mariborpohorje, o-sta, facebook idr.)

GOST 5. SREČANJA:

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:

Sanja Lončar

100

STROKOVNI SODELAVEC:

OBJAVE V MEDIJIH:

dr. Valentina Bevc Varl

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

KOORDINATOR
PROJEKTA:
Drago Oman

KRATEK OPIS:
Na zadanjem srečanju Muzejskega kluba v
letu 2013 smo gostili novinarko in
neodvisno raziskovalko Sanjo Lončar.
Izhodišče pogovora sta predstavljali knjigi
Ščepec rešitve in ščepev vedenja:
Zamolčane
zdravilne
moči
začimb.
Debatirali smo o zdravilnem delovanju
zelišč v kulinarki, njihovem gojenju,
shranjevanju…
Dr. Valentina Bevc Varl, višja kustodinja
Pokrajinskega
muzeja
Maribor,
je
predstavila muzealijo – lekarniško posodo,
fajansa (17./18. stol.) iz lekarne v
Neumarktu pri Bolzanu na Južnem
Tirolskem.
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MAŠNI PLAŠČI IZ MUZEJSKIH DEPOJEV
otvoritev občasne razstave

LOKACIJA:

Mariborski grad – viteška dvorana

KDAJ:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:



12. 12. 2013 ob 18.00

CILJNA SKUPINA:




splošna javnost

ORGANIZATOR:

Pokrajinski muzej Maribor

AVTOR/VODJA
PROJEKTA:
Tadej Pungartnik






KRATEK OPIS:
V decembru 2013 smo otvorili občasno
razstavo Mašni plašči iz muzejskih
depojev, ki se je tematsko navezovala na
občasno razstavo Zakladi Svete Trojice.
Otvoritev je potekala v viteški dvorani
mariborskega gradu, kjer je zbrane
pozdravila Mirjana Koren, direktorica
Pokrajinskega muzeja Maribor. Razstavo
je
predstavil
avtor
projekta
Tadej
Pungartnik, celoten dogodek pa je
povezovala Joanna Bertoncelj.
Otvoritev je posneta na zgoščenki.

3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava
na
spletni
strani
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo
in ang - www.pmuzej-mb.si
objava v Mariborski kroniki – Večer
vabilo poslano slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in društvom
ob otvoritvi razstave po stacionarni
in elektronski pošti
vabilo poslano obiskovalcem po
stacionarni in elektronski pošti
najava
poslana
medijem
po
stacionarni in elektronski pošti
najava na facebook strani - deljenje
objav preko všečkov
objavljanje
na
drugih
spletnih
portalih
(napovednik,
mariborpohorje, o-sta, facebook, ipd.)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
75

OBJAVE V MEDIJIH:
Redni oglasi v časniku Večer ob: torkih,
četrtkih in sobotah v času trajanja
razstave (glej tudi občasna razstava Mašni
plašči iz muzejskih depojev).



www.mediaspeed.net
www.pigac.si
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