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Statistika
ORGANIZIRANE PRIREDITVE, ODZIVI MEDIJEV IN OBISKOVALCEV,
TRŽNO KOMUNICIRANJE

Prireditve
1.
2.
3.

Število razstav
Število muzejskih prireditev
Število ponovitev muzejskih prireditev

24
29
285

Skupaj:

338

Objave
1.
2.
3.
4.

Število objavljenih člankov v tiskanih medijih
Gostovanje na radiu
Gostovanje na TV
Število novinarskih konferenc

93
4
9
6

Skupaj:

112

Izdajateljska dejavnost
1.
2.
3.

število
4
4
3

Katalog, monografija
Zloženka
CD
Skupaj:

10

naklada
1101
2000
105
3506 3206

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:

7
1
5
11
285

9.142
4.076
66.278
20.093
7.354
106.943

Razstave
4
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

28
29

ZAČETKI
stalna razstava
HIŠA STARE TRTE
dialocirana stalna razstava
SLEDI DAVNE PRETEKLOSTI – BRINJEVA GORA
Z OKOLICO
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 POHIŠTVA
dislocirana stalna razstava
SVET NA DLANI
stalna razstava
POTI OBRTI – PEČARSTVO HERIČKO
stalna razstava
POTI OBRTI – PASARSTVO TRATNIK
dislocirana stalna razstava
ZAKLADI SVETE TROJICE
občasna razstava
MAŠNI PLAŠČI IZ MUZEJSKIH DEPOJEV
občasna razstava
ZIMSKE OLIMPIJSKE IGRE 2014
občasna razstava
MESEC MODE V MUZEJU – DVAJSETA LETA 20.
STOLETJA
občasna razstava
MESEC MODE – RE20
občasna medinstucionalna razstava
GUGALNIK IDEJ – URBANE PODOBE
občasna razstava
VELIKE STVARITVE MALIH MOJSTROV 2014 –
NAJ ŽIVI MIR
občasna razstava
KRI IZ VEČERNIH SLADKIH OBLAKOV
občasna razstava
KRIŽEM SVAJT SO SE PODALƏ PA SUJO RUOBO
PONUJALƏ
gostujoča razstava
MUSEOEUROPE – KOLO IZ TRANSILVANIJE
občasna medinstucionalna razstava

GRAD NA PIRAMIDI IN MESTO POD NJIM – 850
LET MARIBORA
občasna medinstucionalna razstava
DEPO SLIKARSTVA
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30

stalna razstava
POTI OBRTI – LECTARSTVO, MEDIČARSTVO IN
SVEČARSTVO KOLARIČ
dislocirana stalna razstava
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ZAČETKI

stalna razstava

LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Mariborski grad – muzejsko razstavišče



KDAJ:



CILJNA SKUPINA:




od 20. 10. 2006 dalje

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 in društvom ob
otvoritvi razstave po stacionarni in
elektronski pošti
vabilo poslano obiskovalcem po
stacionarni in elektronski pošti
najava poslana medijem ob otvoritvi
po elektronski pošti
najava na Facebook strani – deljenje
objav preko všečkov
objavljanje
na
drugih
spletnih
portalih
(napovednik,
mariborpohorje, o-sta, facebook, mmc ipd.)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
9.142

OBJAVE V MEDIJIH:
Redni oglasi v časniku Večer ob: torkih,
četrtkih in sobotah vse leto (glej tudi
Prilogo k letnemu poročilu 2006, 2007,
2008, 2009, 2010, 2011, 2012 in 2013).


Večer v nedeljo, 6. 7. 2014, str.
24–25 (Bojan Tomažič): Štefanova
Julijana in velika vojna
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HIŠA STARE TRTE
dislocirana stalna razstava

LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Hiša stare trte, Vojašniška 8, Maribor Lent



KDAJ:



od 2006 dalje

CILJNA SKUPINA:



splošna javnost

ORGANIZATOR:



Pokrajinski muzej Maribor



AVTOR/VODJA
PROJEKTA:
Tone Petek

KRATEK OPIS:

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.

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
objavljanje
na
drugih
spletnih
portalih
(napovednik,
mariborpohorje, o-sta, mmc ipd.)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
52.311

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

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 Z OKOLICO
občasna razstava na gostovanju

LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Hotel Planja, Rogla



KDAJ:



od leta 2008 dalje

CILJNA SKUPINA:



splošna javnost

ORGANIZATOR:



Pokrajinski muzej Maribor



AVTOR/VODJA
PROJEKTA:
Vesna Koprivnik

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
objavljanje
na
drugih
spletnih
portalih
(napovednik,
mariborpohorje, o-sta, mmc 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:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Mariborski grad - muzejsko razstavišče



KDAJ:



CILJNA SKUPINA:




od 13. 3. 2009 dalje, dopolnitev leta 2014

splošna javnost

ORGANIZATOR:
Pokrajinski muzej Maribor

AVTOR RAZSTAVE:
Mirjana Koren, Drago Oman, dr. Valentina
Bevc Varl, Tone Petek, Tadej Pungartnik,
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 in
elektronski pošti
vabilo poslano obiskovalcem po
stacionarni in elektronski pošti
najava poslana medijem ob otvoritvi
po elektronski pošti
najava na Facebook strani – deljenje
objav preko všečkov
objavljanje
na
drugih
spletnih
portalih
(napovednik,
mariborpohorje, o-sta, facebook, mmc ipd.)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
9.142

OBJAVE V MEDIJIH:
Redni oglasi v časniku Večer ob: torkih,
četrtkih in sobotah vse leto (glej tudi
Prilogo k letnemu poročilu 2010, 2011,
2012 in 2013).


Večer v nedeljo, 6. 7. 2014, str.
24–25 (Bojan Tomažič): Štefanova
Julijana in velika vojna

V letu 2014 smo doplnili razstavo s
predstavitvijo
kolarske
obrti.
Avtor
dopolnitve je Tadej Pungartnik, kustos
Pokrajinskega muzeja Maribor.
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ARS PHARMACEUTICA – UMETNOST LEKARNIŠTVA
stalna razstava

LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Mariborski grad – muzejsko razstavišče



KDAJ:



CILJNA SKUPINA:




od 3. 11. 2010 dalje

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 in
elektronski pošti
vabilo poslano obiskovalcem po
stacionarni in elektronski pošti
najava poslana medijem ob otvoritvi
po elektronski pošti
najava na Facebook strani – deljenje
objav preko všečkov
objavljanje
na
drugih
spletnih
portalih
(napovednik,
mariborpohorje, o-sta, facebook, mmc ipd.)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
9.142

OBJAVE V MEDIJIH:
Redni oglasi v časniku Večer ob: torkih,
četrtkih in sobotah vse leto (glej tudi
Prilogo k letnemu poročilu 2010, 2011,
2012 in 2013).


Večer v nedeljo, 6. 7. 2014, str.
24–25 (Bojan Tomažič): Štefanova
Julijana in velika vojna
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PRVI DOTIK
stalna razstava

LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Mariborski grad - muzejsko razstavišče



KDAJ:



CILJNA SKUPINA:




od 15. 12. 2010 dalje

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 in
elektronski pošti
vabilo poslano obiskovalcem po
stacionarni in elektronski pošti
najava poslana medijem ob otvoritvi
po elektronski pošti
najava na Facebook strani – deljenje
objav preko všečkov
objavljanje
na
drugih
spletnih
portalih
(napovednik,
mariborpohorje, o-sta, facebook, mmc ipd.)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
9.142

OBJAVE V MEDIJIH:
Redni oglasi v časniku Večer ob: torkih,
četrtkih in sobotah vse leto (glej tudi
Prilogo k letnemu poročilu 2010, 2011,
2012 in 2013).


Večer v nedeljo, 6. 7. 2014, str.
24–25 (Bojan Tomažič): Štefanova
Julijana in velika vojna
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ČUVAJNICA NA STOLPU
dislocirana stalna razstava

LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Zvonik stolne cerkve Sv. Janeza Krstnika
v Mariboru




KDAJ:
od 20. 4. 2012 dalje

CILJNA SKUPINA:




splošna javnost

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
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 ob otvoritvi
po elektronski pošti
najava na Facebook strani – deljenje
objav preko všečkov
objavljanje
na
drugih
spletnih
portalih
(napovednik,
mariborpohorje, o-sta, facebook, mmc ipd.)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
897

OBJAVE V MEDIJIH:
Redni oglasi v časniku Večer ob: torkih,
četrtkih in sobotah vse leto (glej tudi
Prilogo k letnemu poročilu 2012 in 2013).


Poročevalec,
revija
Območne
obrtno-podjetniške
zbornice
Maribor, št. 1, str. 6–7, januar
2014: Pokrajinski muzej Maribor
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DEPO POHIŠTVA
dislocirana stalna razstava

LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Kino Partizan



KDAJ:



CILJNA SKUPINA:




od 26. 6. 2012 dalje

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.

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 ob otvoritvi
po elektronski pošti
najava na Facebook strani – deljenje
objav preko všečkov
objavljanje
na
drugih
spletnih
portalih
(napovednik,
mariborpohorje, o-sta, facebook, mmc ipd.)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
4.076

OBJAVE V MEDIJIH:
Redni oglasi v časniku Večer ob: torkih,
četrtkih in sobotah vse leto (glej tudi
Prilogo k letnemu poročilu 2012 in 2013).




Poročevalec,
revija
Območne
obrtno-podjetniške
zbornice
Maribor, št. 1, str. 6–7, januar
2014: Pokrajinski muzej Maribor
Večer v nedeljo, 6. 7. 2014, str.
24–25 (Bojan Tomažič): Štefanova
Julijana in velika vojna
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SVET NA DLANI
stalna razstava

LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Mariborski grad - muzejsko razstavišče



KDAJ:



CILJNA SKUPINA:




od marca 2013 dalje

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 sicer 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
sestavljajo največjo tovrstna zbirko na
območju Jugovzhodne Evrope, kar jo
postavlja ob
bok najpomembnejšim
evropskim muzejem v Nemčiji, Avstriji,
Švici, Franciji in Veliki Britaniji, ki hranijo
kositrne figure. Razstavljene miniaturne
kositrne in svinčene figure so bile
priljubljena igrača med premožnejšim
meščanstvom.

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 ob otvoritvi
po elektronski pošti
najava na Facebook strani – deljenje
objav preko všečkov
objavljanje
na
drugih
spletnih
portalih
(napovednik,
mariborpohorje, o-sta, facebook, mmc ipd.)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
9.142

OBJAVE V MEDIJIH:
Redni oglasi v časniku Večer ob: torkih,
četrtkih in sobotah vse leto (glej tudi
Prilogo k letnemu poročilu 2012 in 2013).


Večer v nedeljo, 6. 7. 2014, str.
24–25 (Bojan Tomažič): Štefanova
Julijana in velika vojna
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POTI OBRTI - PEČARSTVO HERIČKO
stalna razstava

LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Mariborski grad - muzejsko razstavišče



KDAJ:



CILJNA SKUPINA:




od 10. 10. 2013 dalje

splošna javnost
šolarji tretje triade
srednješolci

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 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 in
elektronski pošti
vabilo poslano obiskovalcem po
stacionarni in elektronski pošti
najava poslana medijem ob otvoritvi
po elektronski pošti
najava na Facebook strani – deljenje
objav preko všečkov
objavljanje
na
drugih
spletnih
portalih
(napovednik,
mariborpohorje, o-sta, facebook, mmc ipd.)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
9.142

OBJAVE V MEDIJIH:
Redni oglasi v časniku Večer ob: torkih,
četrtkih in sobotah vse leto (glej tudi
Prilogo k letnemu poročilu 2013).
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POTI OBRTI – PASARSTVO TRATNIK
dislociarna stalna razstava

LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Pasarstvo Tratrnik, Orožnova ul.3, Maribor



KDAJ:



CILJNA SKUPINA:




od 10. 10. 2013 dalje

splošna javnost
šolarji tretje triade
srednješolci

ORGANIZATOR:

Pokrajinski muzej Maribor

AVTOR/VODJA
PROJEKTA:






dr. Valentina Bevc Varl

KRATEK OPIS:

V Orožnovi ulici 3 v Mariboru deluje
tradicionalna
obrtniška
delavnicaP
asarstvo Tratnik. V sodelovanju z Dragom
Tratnikom, mojstrom pasarstva, smo
odprli vrata njegove delavnice tudi za
obiskovalce in skupine, ki se v lastni režiji
ali pa s strokovnim vodenjem na kraju
samem, seznanijo 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 prikazuje tudi delovni proces.
O razstavi je bila izdana zgoščenka.

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 ob otvoritvi
po elektronski pošti
najava na Facebook strani – deljenje
objav preko všečkov
objavljanje
na
drugih
spletnih
portalih
(napovednik,
mariborpohorje, o-sta, facebook, mmc ipd.)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
370

OBJAVE V MEDIJIH:
Redni oglasi v časniku Večer ob: torkih,
četrtkih in sobotah vse leto (glej tudi
Prilogo k letnemu poročilu 2013).
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ZAKLADI SVETE TROJICE
občasna razstava

LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Kino Partizan



KDAJ:



CILJNA SKUPINA:




1. 1. 2014 – 30. 4. 2014

splošna javnost

ORGANIZATOR:
Pokrajinski muzej Maribor

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 in društvom ob
otvoritvi razstave po stacionarni in
elektronski pošti
vabilo poslano obiskovalcem po
stacionarni in elektronski pošti
najava poslana medijem ob otvoritvi
po elektronski pošti
najava na Facebook strani – deljenje
objav preko všečkov
objavljanje
na
drugih
spletnih
portalih
(napovednik,
mariborpohorje, o-sta, facebook, mmc ipd.)

Oskar Habjanič
Maja Hren Brvar
Tadej Pungartnik



KRATEK OPIS:

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:

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 popelajl 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.

1.789

OBJAVE V MEDIJIH:
Redni oglasi v časniku Večer ob: torkih,
četrtkih in sobotah v času trajanja
razstave.
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MAŠNI PLAŠČI IZ MUZEJSKIH DEPOJEV
občasna razstava

LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Kino Partizan – hodnik proti depoju



KDAJ:



CILJNA SKUPINA:




1. 1. 2014 – 30. 4. 2014

splošna javnost

ORGANIZATOR:
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 ob otvoritvi
po elektronski pošti
najava na Facebook strani – deljenje
objav preko všečkov
objavljanje
na
drugih
spletnih
portalih
(napovednik,
mariborpohorje, o-sta, facebook, mmc ipd.)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
1.789

OBJAVE V MEDIJIH:
Redni oglasi v časniku Večer: ob torkih,
četrtkih in sobotah v času trajanja
razstave.
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ZIMSKE OLIMPIJSKE IGRE 2014
občasna razstava

LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Mariborski grad – pritličje bastije



KDAJ:



CILJNA SKUPINA:




8. 4. 2014 – 31. 8. 2014

splošna javnost

ORGANIZATOR:
Pokrajinski muzej Maribor

AVTOR/VODJA
PROJEKTA:
dr. Valentina Bevc Varl






KRATEK OPIS:

Za zbirko oblačilne kulture Pokrajinskega
muzeja
Maribor
smo
pridobili
del
olimpijske kolekcije zimskih olimpijskih
iger 2014. Na razstavi smo jih skupaj z
nekaterimi
doniranimi
in
posojenimi
predmeti predstavili javnosti.
22. Zimske olimpijske igre so potekale
med 7. in 23. februarjem 2014 v pokrajini
Krasnodar ob Črnem morju. Slovenijo je
zastopala
66-članska
olimpijska
reprezentanca, ki je na igrah dosegla
izjemen
uspeh.
Člani
olimpijske
reprezentance so Slovenijo zastopali v
olimpijski kolekciji, ki jo je oblikoval
arhitekt Sandi Murovec, izdelalo pa
podjetje športnih oblačil Peak, ki je bil tudi
sponzor
reprezentance.
V
olimpijski
kolekciji se prepletajo slovenske športne
barve – zelena, modra in bela. Glavni
grafični motiv je simbol Triglava. Pri
oblikovanju kolekcije so v Olimpijskem
komiteju Slovenije sledili smernicam, da
je kolekcija mladostna, energična in
enostavna ter na drugi strani opazna.

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 ob otvoritvi
po elektronski pošti
najava na Facebook strani – deljenje
objav preko všečkov
objavljanje
na
drugih
spletnih
portalih
(napovednik,
mariborpohorje, o-sta, facebook, mmc ipd.)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
3.936

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


Večer, 9. 4. 2014, str. 19 (ugo):
Na ogled oblačila olimpijcev
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MESEC MODE V MUZEJU-DVAJSETA LETA 20. STOLETJA
občasna razstava

LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Mariborski grad – grajsko stopnišče



KDAJ:



CILJNA SKUPINA:




od 8. 5. 2014 – 1. 6. 2014

splošna javnost

ORGANIZATOR:
Pokrajinski muzej Maribor

AVTOR/VODJA
PROJEKTA:
dr. Valentina Bevc Varl






KRATEK OPIS:

Mesec mode je bil v letu 2014 v znamenju
dvajsetih let 20. stoletja. Čas prve
svetovne
vojne
je
prinesel
tudi
spremembe na področju oblačenja. Zaradi
odsotnosti mož, ki so bili na frontah, so
ženske prevzele njihova opravila in
službe. Oblekle so hlače, moške suknjiče
in uniforme. Moda dvajsetih let je
popolnoma prekinila z dotedanjo tradicijo
oblačenja in v ospredje postavila športni
videz. Ženski lepotni ideal je bila mladost,
vitka postava in deški videz.
Iz lastnih depojev smo razstavili izbrane
predmete iz obravnavanega obdobja.
Ob razstavi in projektu 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 ob otvoritvi
po elektronski pošti
najava na Facebook strani – deljenje
objav preko všečkov
objavljanje
na
drugih
spletnih
portalih
(napovednik,
mariborpohorje, o-sta, facebook, mmc ipd.)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
688

OBJAVE V MEDIJIH:
Redni oglasi v časniku Večer ob: torkih,
četrtkih in sobotah v času trajanja
razstave (glej tudi otvoritev projekta
Mesec mode v muzeju in občasno
medinstucionalno razstavo RE20).




Večer, 11. 5. 2014, str. 52–53
(Miša Vugrinec): Ko so ženske
odvrgle steznik
Obrazi, 22. 5. 2014, str. 78: Moda
v muzeju
Slovenske novice, 23. 5. 2014,
str. 24 (S. K.): Dvajseta so se vrnila
v štajersko prestolnico
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MESEC MODE V MUZEJU – RE20
občasna medinstucionalna razstava

LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Mariborski grad - palacij



KDAJ:



20. 5. 20014 – 1. 6. 2014

CILJNA SKUPINA:




splošna javnost

ORGANIZATOR:
Pokrajinski muzej Maribor

AVTOR/VODJA
PROJEKTA:
študentje Fakultete za strojništvo UM
Oskar Habjanič
Tadej Pungartnik

KRATEK OPIS:

V ritmu trobente in saksofona so
študentje Oddelka za tekstilne materiale
in oblikovanje Fakultete za strojništvo iz
Maribora raziskovali dvajseta leta 20.
stoletja.
Konceptoalno
so
razvijali
silhuete, detajle in vzorce, pobrskali po
arhivih modne, plesne in glasbene scene
ter se vživeli v obdobje razcveta in
veselja povojnega časa. Njihove ideje so
zaživele v vzorcih vezenja in sitotiska, v
polstenih ogrinjalih in redizajniranih
trenčkotih.
Odkrivali
so
značilnosti
preoblikovanja tekstilnih površin in jih
ponudili v barvah, vzorcih in strukturah
različnih
peres,
ogrlic
in
drugih
elementov, značilnih za tisti čas. Plašč je
zaradi preobrata v družbi študentom služil
kot izziv in polje kreativne manipulacije.
Strogi podobi plašča so s preoblikovanjem
silhuete in površin vdahnili novo podobo
in modeli so zaživeli v razposajeni energiji
dvajsetih let 20. stoletja.
Razstavljeni izdelki so bili delo študentov
1., 2. In 3. letnika.






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 ob otvoritvi
po elektronski pošti
najava na Facebook strani – deljenje
objav preko všečkov
objavljanje
na
drugih
spletnih
portalih
(napovednik,
mariborpohorje, o-sta, facebook, mmc ipd.)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
366

OBJAVE V MEDIJIH:
Redni oglasi v časniku Večer ob: torkih,
četrtkih in sobotah v času trajanja
razstave (glej tudi otvoritev projekta
Mesec mode v muzeju in občasno
medinstucionalno razstavo RE20).








Večer, 7. 5. 2014, str. 19 (Miša
Vugrinec): Vihrava 20. v muzeju
Večer, 11. 5. 2014, str. 52–53
(Miša Vugrinec): Ko so ženske
odvrgle steznik
Obrazi, 22. 5. 2014, str. 78: Moda
v muzeju
Slovenske novice, 23. 5. 2014,
str. 24 (S. K.): Dvajseta so se vrnila
v štajersko prestolnico
www.kulturnibazar.si
www.pigac.si
www.mediaspeed.net
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GUGALNIK IDEJ – URBANE PODOBE TEA IVANČIČA
občasna razstava

LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Kino Partizan – depo pohištva



KDAJ:



28. 5. 2014 – 5. 10. 2014

CILJNA SKUPINA:




splošna javnost

ORGANIZATOR:
Pokrajinski muzej Maribor

AVTOR/VODJA
PROJEKTA:
Mirjana Koren






KRATEK OPIS:

V svet grafitov je Tea Ivančiča leta 2007
uvedel prijatelj in kmalu je že večkrat na
teden risal na ulici. Uličnega umetnika Tea
Ivančiča smo povabili k sodelovanju in
nastala so zanimiva dela, v katerih se
združujejo vse komponente projekta
Gugalnik idej. Po ogledu depoja pohištva
so se v Ivančiču porajala vprašanja o
lastnikih zbranega gradiva. Kot referenčno
podlago smo mu ponudili zbirko slik
štajerskih plemičev, ki je razstavljena v
viteški dvorani mariborskega gradu. Za
nosilce svojih upodobitev si je umetnik
izbral vrata, ki so prav tako pohištveni
elementi, le da so stavbni. Pohištvo je
slika in slika je pohištvo. Odslužena vratna
krila je izbral sam. TeoSan obvlada delo
na neravni podlagi. Tokrat je s tehniko
aerosolgrafije barvo, pomešano z zrakom,
pršil na razgibane lesene vratne površine.
Želene učinke je dosegel z uporabo
različnih kapic oziroma nastavkov za
spreje. Tudi manjkajoče dele osnov je
domiselno vključil v celotno kompozicijo.
S tem, ko smo predstavili mladega
uličnega umetnika Tea Ivančiča, smo na
ta način prvič v muezj privabili mlajšo
generacijo
skejterov,
borderjev,
glasbenikov, uličnih umetnikov…
O razstavi in umetniku je bila izdana tudi
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 ob otvoritvi
po elektronski pošti
najava na Facebook strani – deljenje
objav preko všečkov
objavljanje
na
drugih
spletnih
portalih
(napovednik,
mariborpohorje, o-sta, facebook, mmc ipd.)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
1.629

OBJAVE V MEDIJIH:
Redni oglasi v časniku Večer ob: torkih,
četrtkih in sobotah v času trajanja
razstave (glej tudi občasne razstave
Gugalnik idej – Urbane podobe Tea
Ivančiča).





Slovenske novice, 30. 5. 2014
(Marko Pigac): Mariborski da Vinci v
muzeju
Večer v nedeljo, 6. 7. 2014, str.
24–25 (Bojan Tomažič): Štefanova
Julijana in velika vojna
www.pigac.si
www.mediaspeed.net

23

Priloga k letnemu poročilu 2014

VELIKE STVARITVE MALIH MOJSTROV 2015 – NAJ ŽIVI MIR
občasna razstava

LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Mariborski grad – palacij



KDAJ:



29. 5. 2014 – 28. 9. 2014

CILJNA SKUPINA:
učenci osnovnih šol
učitelji in mentorji
splošna javnost

ORGANIZATOR:

Pokrajinski muzej Maribor

AVTOR/VODJA
PROJEKTA:









Drago Oman

KRATEK OPIS:

Projekt Velike stvaritve malih mojstrov je
bil v letu 2014 zasnovan kot odziv na 100
obletnico začetka prve svetovne vojne in
občasno razstavo Kri iz večernih sladkih
oblakov – usode velikih vojn. 398 učencev
iz 10 osnovnih šol je ustvarjalo dela pod
naslovom Naj živi mir, ki so odrazila
njihovo pojmovanje miru, zavzemanje za
mir in protivojna sporočila. Vsa dela so
bila razstavljena v viteški dvorani ter
na glavni pošti v Mariboru in Ljubljani.
Vsa prispela likovna dela smo v obliki
razglednic
poslali
odločevalcem
in
nosilcem moči po vsem svetu kot poziv k
miru, nenasilju in strpnosti. Številni
naslovniki (pisatelji, pesniki, politiki) so se
na razglednice odzvali in otrokom tudi
pisno zahvalili. Projekt je podprl tudi
predsednik države Borut Pahor.

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
3.630

OBJAVE V MEDIJIH:
Redni oglasi v časniku Večer: ob torkih,
četrtkih in sobotah v času trajanja
razstave (glej tudi otvoritev razstave
Velike stvaritve malih mojstrov 2015 –
Naj živi mir).






Glavna pošta v Mariboru:
Na glavni pošti v Mariboru je bil del
izdelkov razstavljen od 17. 10. 2014 do
31. 12. 2014.
Glavna pošta v Ljubljni:
Na glavni pošti v Ljubljani je bil del
izdelkov razstavljen od 29. 10. 2014 do
17. 11. 2014.

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 ob otvoritvi
po elektronski pošti
najava na Facebook strani – deljenje
objav preko všečkov
objavljanje
na
drugih
spletnih
portalih
(napovednik,
mariborpohorje, o-sta, facebook, mmc ipd.)










Večer, 4. 6. 2014, str. 18 (Branka
Bezjak): Usode prve svetovne vojne
Večer v nedeljo, 6. 7. 2014, str.
24–25 (Bojan Tomažič): Štefanova
Julijana in velika vojna
Večer, 6. 10. 2014, str. 25 (mbk):
Izdelovali so razglednice
Večer, 26. 10. 2014, str. 18
(Barbara Volčjak): Poziv k miru
Večer, 26. 10. 2014, str. 19:
Velike stvaritve malih mojstrov
TV Slovenija 1 – rubrika Dobro
jutro, 4. 11. 2014 ob 7:00
www.dnevnik.si
www.o-frs.mb.edus.si
www.ljudmilanovak.si
www.up-rs.si
www.os-leon.si/novicke
www.pigac.si
www.mediaspeed.net
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KRI IZ VEČERNIH SLADKIH
občasna razstava

LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Kino Partizan



KDAJ:



5. 6. 2014 – 31. 12. 2014

CILJNA SKUPINA:




splošna javnost

ORGANIZATOR:
Pokrajinski muzej Maribor v sodelovanju
z Zgodovinskim društvom dr. Franca
Kovačiča

AVTOR/VODJA
PROJEKTA:
dr. Valentina Bevc Varl,
Mirjana Koren
dr. Darko Friš
dr. Aleš Maver

STROKOVNI SODELAVEC:
Aljaž Tulimirović

KRATEK OPIS:

Ob I. svetovni vojni pomislimo na
grozljive prizore na bojiščih. Globoke
zareze so ostale tudi v družinah, o
družinski tragediji pa je govori ta
razstava. Čeprav se je vojna formalno
končala leta 1918, so njene posledice
trajale še leta. Na to je opozarjala
razstava, naslovni verz Kri iz večernih
oblakov pa je bil vzet iz pesmi Srečka
Kosovela Ekstaza smrti, ki ponazarja
sladko pričakovanje, ki prinese trpljenje.
Glavni del razstave se je osredotočal na
vojake,
vpoklicanih
na
štajerskem
ozemlju. Spremljali smo lahko tudi
podobo Maribora, ki je bil pred vojno hitro
rastoče mesto.
Širši okvir razstave smo posvetili časovnici
in bistvenim značilnostim I. svetovne
vojne, da so obiskovalci dobili vse
pomembne
informacije
takratnega
dogajanja.
Veliko
razstavljenih
eksponatov, razglednic in slik je bilo iz
našega arhiva, pomemben del pa je
predstavljalo tudi sodelovanje z zasebnim
zbirateljem Aljažem Tulimirovićem. Še
posebej je pritegnila zanimiva zbirka
kositrnih vojakov in albumi razglednic
mariborskega oficirja Otta pl. Gariboldija,
razstavljene
vojaške
uniforme
in
predmeti, ki so jih uporabljali na frontah.
Na ogled smo postavili tudi fotografijo
uporabe vojaškega periskopa in njegovo
repliko, ki je bil izum avstro-ogrskega
vojaka Fridolina Kovačiča.
Uredili smo tudi Maistru posvečeno vitrino,
ob njej pa je bila na ogled tudi uniforma
pisatelja Ivana Matičiča, ki je po vojni
zapisal prvo spominsko delo Na krvavih
poljanah.
O razstavi je bil izdan katalog.






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 ob otvoritvi
po elektronski pošti
najava na Facebook strani – deljenje
objav preko všečkov
objavljanje
na
drugih
spletnih
portalih
(napovednik,
mariborpohorje, o-sta, facebook, mmc ipd.)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
2.840

OBJAVE V MEDIJIH:
Redni oglasi v časniku Večer ob: torkih,
četrtkih in sobotah v času trajanja
razstave (glej tudi otvoritev razstave Kri iz
večernih sladkih oblakov).








Večer, 5. 4. 2014, str. 6–7 (Darka
Zvonar Predan): Maribor in VELIKA
VOJNA: Dale so zlato za železo
Večer, 4. 6. 2014, str. 18 (Branka
Bezjak): Usode prve svetovne vojne
Večer v nedeljo, 6. 7. 2014, str.
24–25 (Bojan Tomažič): Štefanova
Julijana in velika vojna
MMC RTV SLO, 2. 7. 2014 ob
06:20: Vsi obrazi velike vojne:
pričakovanje, ki prinese trpljenje
Večer, 26. 10. 2014, str. 18
(Barbara Volčjak): Poziv k miru
www.pigac.si
www.mediaspeed.net
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KRIŽEM SVAJT SO SE PODALƏ PA SUJO RUOBO PONUJALƏ
gostujoča razstava

LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Mariborski grad – palacij



KDAJ:



18. 9. 2014 – 31. 12. 2014

CILJNA SKUPINA:




splošna javnost

ORGANIZATOR:
Pokrajinski muzej Maribor

AVTOR/VODJA
PROJEKTA:
Marina Gradišnik






KRATEK OPIS:

Razstava
govori
o
520-letnici
krošnjarskega patenta in je del projekta,
ki zajema tudi razstavo in multimedijske
vsebine. Strokovno raziskovalno delo je v
duhu tega fenomena v Muzeju Ribnica
potekalo skozi celo leto. Vsebinsko je delo
močno poseglo na medinstitucionalno
raven muzejskih in znanstvenih institucij.
Zbrali
smo
veliko
dragocenega
muzejskega
gradiva
in
za
javnost
predstavili
gradivo
Muzeja
Ribnica,
Slovenskega
etnografskega
muzeja,
Muzeja novejše zgodovine Celje, Muzeja
novejše zgodovine Slovenije, Pomurskega
muzeja Murska Sobota, Pokrajinskega
muzeja Kočevje, Knjižnice Miklova hiša in
ZRC SAZU-ja – Inštituta za slovensko
narodopisje.
Osem avtoric je osvetlilo pričujočo vsebino
iz različnih zornih kotov v obliki člankov,
ki
jih
je
vizualno
dopolnjevalo
dokumentirano fotografsko gradivo in
fotografije razstave. Živost in pestrost
vsem pričujočim vsebinam sta dali dve
zgodbi, in sicer zgodba Metke Klun,
potomke krošnjarske družine Prijatelj iz
Vinic, ter zgodba Ivana Debeljaka, ki živi,
dela in prodaja suho robo v Beogradu. Ti
dve zgodbi smo zabeležili s kamero in ju
vsako na svoj način predstavili. Posneli
smo tudi intervju s še delujočim
krošnjarjem v Avstriji, gospodom Janezom
Ambrožičem. Vse to je živa dediščina, ki
je del našega ponosa, naše identitete, ki
nosi ime Ribnice v svet. Predvsem nosilci
krošnjarstva ali zdumarji so tisti, ki
nadaljujejo ta fenomen. »Ribničan Urban«
je
izražen
v
ribniški
šegavosti,
iznajdljivosti, podjetnosti, delavnosti in
tudi preko uspešnih ribniških podjetij,
obrtnikov, prodajalcev suhe robe in
lončarstva. S vsemi temi atributi se bo
ribniški človek obdržal vsaj še nadaljnjih
500 let…

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 ob otvoritvi
po elektronski pošti
najava na Facebook strani – deljenje
objav preko všečkov
objavljanje
na
drugih
spletnih
portalih
(napovednik,
mariborpohorje, o-sta, facebook, mmc ipd.)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
2.285

OBJAVE V MEDIJIH:
Redni oglasi v čaniku Večer: ob torkih,
četrtkih in sobotah (glej tudi otvoritev
razstave Križem svajat so se podale pa
sujo ruobo ponujale).




Večer, 19. 9. 2014, str. 18 (dkj): O
romanju in iskanju
www.pigac.si
www.mediaspeed.net
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KOLO IZ TRANSILVANIJE
občasna medinstucionalna razstava

LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Mariborski grad – pritličje bastije



KDAJ:



26. 9. 2014 – 31. 10. 2014

CILJNA SKUPINA:




splošna javnost
znanstvena javnost

ORGANIZATOR:



Pokrajinski muzej Maribor v sodelovanju z
Romunskim
kmečkim
muzejem
iz
Bukarešte



AVTOR/VODJA
PROJEKTA:





Oskar Habjanič

KRATEK OPIS:
V letošnjem projektu Museoeurope smo
želeli pokazati, kako je iznajdba kolesa
pred 6000 leti vplivala in sooblikovala
življenski prostor od prazgodovine do
danes. Leseno kolo iz Transilvanije v
Romuniji iz 20. stoletja nas po svoji
sestavi in strukturi vrne v čas srednjega
veka, ko se je leseno kolo po zunanji
strani obdalo z železnim obročem, da bi
pridobilo na trajnosti. Kolo, ki je sestavni
del voza in je od leta 1991 v lasti
Romunskega kmečkega muzeja, je muzej
pridobil v vasi Obîrsia v občini Tomeşti
(okrožje Hunedoara). Izbrani gostujoči
predmet smo namestili na del stalne
stalne razstave, ki prikazuje kolarsko obrt.
Ob razstavi in programu simpozija 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 ob otvoritvi
po elektronski pošti
najava na Facebook strani – deljenje
objav preko všečkov
objavljanje
na
drugih
spletnih
portalih
(napovednik,
mariborpohorje, o-sta, facebook, mmc ipd.)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
958

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


Večer, 20. 9. 2014, str. 24–25
(Mirjana Koren, Oskar Habjanič):
Kolo iz Transilvanije
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GRAD NA PIRAMIDI IN MESTO POD NJIM – 850 LET MARIBORA
občasna medinstucionalna razstava

LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Mariborski grad – pritljičje bastije



KDAJ:



CILJNA SKUPINA:




18. 10. 2014 – 19. 10. 2014

splošna javnost

ORGANIZATOR:
Pokrajinski muzej Maribor

AVTOR/VODJA
PROJEKTA:
Drago Oman






KRATEK OPIS:

Ob 850-letnici najstarejše pisne omembe
gradu na Piramidi (castrum Marchburch)
smo vabili na ogled izbranih arhivalij in
muzealij, ki so bili
razstavljeni v
Slovenskem narodnem gledališču Maribor,
Pokrajinskem muzeju Maribor in Muzeju
narodne osvoboditve. V mariborskem
gradu sta bili organizirani vodstvi v
katerih
smo
obiskovalcem
pokazali
pečatnik
Ulrika
III.
Mariborskega,
najstarejši ohranjeni pečatnik mesta
Maribor, pečatnik mariborskega špitala,
žezlo mariborskega mestnega sodnika,
ključ mestnih vrat, torbico za ključe
mestnih vrat in meč mariborskega
mestnega sodnika. Naštete muzealije so
del stalne razstave Med bliščem in bedo
srednjega veka.
Obiskovalce je po prostorih pritličja bastije
vodil Drago Oman, kustos Pokrajinskega
muzeja Maribor. Vodstvo 18. 10. 2014 se
je začelo ob 10.00, vodstvo 19. 10. 2014
pa se je začelo ob 11.00.

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 ob otvoritvi
po elektronski pošti
najava na Facebook strani – deljenje
objav preko všečkov
objavljanje
na
drugih
spletnih
portalih
(napovednik,
mariborpohorje, o-sta, facebook, mmc ipd.)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
183

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


Večer, 16. 10. 2014, str. 9: Grad
na piramidi in mesto pod njim

28

Priloga k letnemu poročilu 2014

DEPO SLIKARSTVA
stalna razstava

LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Mariborski grad – nadstropje bastije



KDAJ:



od 3. 12. 2014 dalje

CILJNA SKUPINA:




splošna javnost

ORGANIZATOR:
Pokrajinski muzej Maribor

AVTOR/VODJA
PROJEKTA:
dr. Valentina Bevc Varl






KRATEK OPIS:

Slikarsko zbirko sestavljajo jo dela iz časa
16. stoletja do sredine 20. stoletja. Glede
na čas nastanka je približno polovica del iz
19. stoletja, četrtina iz 18. stoletja,
četrtina pa iz 16., 17. in 20. stoletja.
Večina del izvira iz štajerskih cerkva,
gradov, dvorcev in meščanskih hiš. Glede
na ikonografsko temo je v zbirki približno
ena tretjina del s sakralno tematiko, ena
tretjina je portretov, preostala dela pa so
krajine, vedute, bitke, žanrski in mitološki
prizori, tihožitja in drugo.
Glavnina sakralnih del je iz obdobja
baroka in rokokoja (17., 18. stoletje).
Med
portreti
so
posebej
zanimivi
celopostavni portreti plemiških parov iz
17.
stoletja
in
skupinski
portret
celovškega plemiča A. Rainerja z osmimi
sinovi iz prve polovice 17. stoletja. Med
značilne baročne portrete sodijo še
upodobitve
članov
plemiške
družine
Attems. Po številu prevladujejo portreti iz
19.
stoletja,
med
katerimi
mnogi
prikazujejo mariborske meščane, župane
in druge pomembne osebnosti. Posebno
mesto pripada mariborskemu slikarju in
grafiku nemškega rodu E. Lindu (1827–
1904), avtorju več kot tridesetih portretov
mariborskih meščank in meščanov.
Med krajinami po številu prevladujejo dela
iz 19. stoletja, po kakovosti pa dela iz 18.
stoletja. Med vedutami
prevladujejo
upodobitve Maribora in okolice iz prve
polovice 20. stoletja. Med žanri in tihožitji
po kakovosti izstopajo dela evropskih
slikarjev iz 17. stoletja, ki so nekoč krasila
plemiška bivališča (Hrastovec, Slovenska
Bistrica…). Med zanimivejša dela neznanih
evropskih slikarjev sodi še delo Babilonski
stolp, parafraza na znamenito sliko P.
Bruegla st. iz leta 1563.
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 ob otvoritvi
po elektronski pošti
najava na Facebook strani – deljenje
objav preko všečkov
objavljanje
na
drugih
spletnih
portalih
(napovednik,
mariborpohorje, o-sta, facebook, mmc ipd.)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
609

OBJAVE V MEDIJIH:
Redni oglasi v časniku Večer ob: torkih,
četrtkih in sobotah vse leto (glej tudi
otvoritev Depo slikarstva).




Večer, 3. 12. 2014, str. 18 (jmc):
Spihali prah s slikarskih del
www.pigac.si
www.mediaspeed.net
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POTI OBRTI –
LECTARSTVO, MEDIČARSTVO IN SVEČARSTVO KOLARIČ
dislocirana stalna razstava

LOKACIJA:
Lectarstvo, medičarstvo in
Kolarič, Glavni trg 5, Maribor

TRŽNO KOMUNICIRANJE:
svečarstvo




KDAJ:
od 9. 12. 2014 dalje

CILJNA SKUPINA:
splošna javnost
šolarji tretje triade
srednješolci






ORGANIZATOR:



Pokrajinski muzej Maribor



AVTOR/VODJA
PROJEKTA:



dr. Valentina Bevc Varl

KRATEK OPIS:
Medičarsko-svečarska oz. lectarska obrt
zajema izdelavo medice, sveč in lecta.
Sodi med najstarejše obrti na Štajerskem
in je izrazito mestna obrt. Štajerski
lectarji so bili v srednjem vek povezani v
ceh s sedežam na Dunaju, po letu 1597
pa v lectarski ceh v Gradcu.
V svoji delavnici Beno Kolarič s svojo ženo
Miro prideluje brezalkoholno medico, lect,
medenjake in sveče, vse po starem
receptu. Družinska lectarska delavnica
Kolarič je ena redkih v Sloveniji, ki še
ohranja staro obrt. Razstavljeno je
delovno
orodje,
pribor,
posoda,
fotografije…

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 ob otvoritvi
po elektronski pošti
najava na Facebook strani – deljenje
objav preko všečkov
objavljanje
na
drugih
spletnih
portalih
(napovednik,
mariborpohorje, o-sta, facebook, mmc ipd.)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
200

OBJAVE V MEDIJIH:
Redni oglasi v časniku Večer ob: torkih,
četrtkih in sobotah vse leto (glej otvoritev
stalne dislocirane razstave Poti obrti –
Lectarstvo, medičarstvo in svečarstvo
Kolarič).



www.pigac.si
www.mediaspeed.net
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Muzejske prireditve
33
34
35
36
37
38

39

MUZEJSKI ABONMA 2014
otroške izobraževalne muzejske ustvarjalnice
UČNE URE – STROKOVNA VODSTVA
vodeni ogledi po razstavah
MUZEJNICE
interaktivne pedagoške delavnice
SPREMLJEVALNI PROGRAM RAZSTAVE ZAKLADI
SV. TROJICE
predavanja
ZIMSKE OLIMPIJSKE IGRE 2014
novinarska konferenca in otvoritev razstave
MUZEJSKI KLUB 2014
Urbano in naše mesto – Maribor danes: Maribor,
urbano središče regije in zagotavljanje kvalitete
življenja
tradicionalna andragoška prireditev
MESEC MODE V MUZEJU
Iz muzejske zbirke
otvoritev projekta in občasne razstave

40

41
42
43
44
45
46
47

48
49

MUZEJSKI KLUB 2014
Urbano in naše mesto – Maribor danes: O
pisanju in mestu
tradicionalna andragoška prireditev
MESEC MODE V MUZEJU
modna revija
MESEC MODE V MUZEJU
RE20
otvoritev občasne medinstucionalne razstave
MESEC MODE V MUZEJU
Večer charlestona
zaključek projekta
GUGALNIK IDEJ
Urbane podobe Tea Ivančiča
otvoritev občasne razstave
VELIKE STVARITVE MALIH MOJSTROV 2014
Naj živi mir
pedagoški projekt z otvoritvijo občasne razstave
KRI IZ VEČERNIH SLADKIH OBLAKOV
otvoritev občasne razstave
MUZEJSKI KLUB 2014
Urbano in naše mesto – Maribor danes: Ali
Maribor potrebuje znanstvenike?
tradicionalna andragoška prireditev
KRIŽEM SVAJT SO SE PODALƏ PA SUJO RUOBO
PONUJALƏ
otvoritev gostujoče razstave
SV. MARTIN TOURSKI
mednarodni znanstveni simpozij
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50

51
52
53
54
55
56

57
58
59
60

61

MUSEOEUROPE 2014
Uporabna vrednost lesenega kolesa
otvoritev občasne medinstucionalne
razstavemednarodni znanstveni simpozij
MUZEJSKI VEČERI 2014
tradicionalna andragoška prireditev
ČASOSKOP
lutkovna predstava
MALI SIMPOZIJ 2014
tradicionalna pedagoška prireditev
MUZEJSKI KLUB 2014
Gledališče in mesto
tradicionalna andragoška prireditev
VELIKE STVARITVE MALIH MOJSTROV 2014
Naj živi mir – Pošta Slovenije v Ljubljani
pedagoški projekt z otvoritvijo občasne razstave
OŽIVLJENI PREDMETI
Ohranjanje predmetov kulturne dediščine v
domačih zbirkah
predavanje
INOVACIJE V GOSPODINJSTVU
predstavitev knjige
DEPO SLIKARSTVA
otvoritev stalne razstave
POTI OBRTI
Lectarstvo, medičarstvo in svečarstvo Kolarič
otvoritev stalne dislocirane razstave
MUZEJSKI KLUB 2014
Urbano in naše mesto – Maribor danes: Danes
ustvarjamo prihodnost
tradicionalna andragoška prireditev
VELIKA VOJNA
100 let pozneje
mednarodni znanstveni simpozij
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MUZEJSKI ABONMA 2014

otroške izobraževalne muzejske ustvarjalnice

LOKACIJA:
Mariborski grad

KDAJ:

januar 2014 – junij 2014

CILJNA SKUPINA:
predšolski otroci

ORGANIZATOR:

TRŽNO
KOMUNICIRANJE:


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

ŠTEVILO
OBISKOVALCEV:
1.212

Pokrajinski muzej Maribor

AVTOR/VODJA
PROJEKTA:
Uroš Dokl

KRATEK OPIS:

V ustvarjalnih delavnicah, ki so
potekale
v
okviru
Muzejskega
abonmaja so se predšolski otroci
seznanili s posameznimi muzealijami in
zgodovino mesta Maribora. Tako so na
prilagojen način dobili vpogled v
preteklost, hkrati pa smo želeli
spodbuditi
njihovo
zanimanje
za
kulturno dediščino. V letu 2014 smo za
izvedli 70 delavnic iz naslednjih
tematskih slopov:
Umetnost
Življenje v mestu nekoč
Poklic lekarnarja
Arheološka izkopavanja
Obrt
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UČNE URE – STROKOVNA VODSTVA
vodeni ogledi po razstavah

LOKACIJA:
Mariborski grad – pedagoški
prostor stalnih razstav

TRŽNO KOMUNICIRANJE:
prostor,



objava
na
spletni
Pokrajinskega
muzeja
www.pmuzej-mb.si

strani
Maribor

KDAJ:
čez celo leto

CILJNA SKUPINA:

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
3.630

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 (173
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
pa
je
predstavljajo
nadgradnjo šolskega učnega programa.

34

Priloga k letnemu poročilu 2014

MUZEJNICE

interaktivne pedagoško-andragoške delavnice

LOKACIJA:
Mariborski grad – pedagoški
prostor stalnih razstav

TRŽNO KOMUNICIRANJE:
prostor,

KDAJ:




oktober 2014 – december 2014

CILJNA SKUPINA:
predšolski otroci
osnovnošolci
družine z otroki

ORGANIZATOR:




objava
na
spletni
strani
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo
in ang - www.pmuzej-mb.si
vabilo poslano slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam, fakultetam in
društvom
po
stacionarni
in
elektronski pošti
vabilo poslano obiskovalcem po
stacionarni in elektronski pošti
najava na facebook strani - deljenje
objav preko všečkov

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:

Pokrajinski muzej Maribor

108

AVTOR/VODJA
PROJEKTA:

OBJAVE V MEDIJIH:

Andreja Pliberšek

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

KRATEK OPIS:
V povezavi z lutkovno predstavo Časoskop
smo začeli izvajati tudi nove muzejske
delavnice,
ki
smo
jih
poimenovali
Muzejnice. Namenjene so bile najmljašim
in otrokom prve, druge in tretje triade
osnovnih šol ter njihovim družinam. V letu
2014 smo izpeljali dve muzejnici.
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SPREMLJEVALNI PROGRAM RAZSTAVE ZAKLADI SV. TROJICE
delavnice in predavanja

LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Kino Partizan



KDAJ:



Januar 2014 – februar 2014

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. V letu 2014 je
Irena Porekar Kacafura, konservatorskorestavratorska svetovalka Pokrajinskega
muzeja Maribor, predavala in predstavila
posamezne
posege
na
razlačinih
predmetih
in
podobna
navodila
o
nadaljnjem
ustreznem
ravnanju
in
hranjenu le-teh. V okviru razstave je
predaval tudi Oskar Habjanič, kustos
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 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:
36

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

30. 1. 2014 ob 18:00
Irena Porekar Kacafura – predavanje
Restavriranje predmetov iz Svete Trojice
Št. obiskovalcev: 15
13. 2. 2014 ob 18:00
Oskar Habjanič – predavanje
Zakladi Svete Trojice
Št. obiskovalcev: 21
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ZIMSKE OLIMPIJSKE IGRE 2014
novinarska konferenca in otvoritev razstave

LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Mariborski grad – pritličje bastije



KDAJ:



8. 4. 2014 ob 10.00

CILJNA SKUPINA:




splošna javnost

ORGANIZATOR:



Pokrajinski muzej Maribor



AVTOR/VODJA
PROJEKTA:



dr. Valentina Bevc Varl

KRATEK OPIS:

8. aprila je v pritličju bastije mariborskega
gradu potekala novinarska konferenca,
kateri
je sledila otvoritev občasne
razstave Zimske olimpijske igre 2014.
Direktorica Pokrajinskega muzeja Maribor
je nagovorila in
pozdravila zbrane, o
razstavi je spregovorila njena avtorica dr.
Valentina Bevc Varl, ki je razstavo tudi
odprla.
V sklopu novinarske konference so bili
predstavljeni še ostali projekti, ki so
sledili v letu 2014.



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
vabilo
poslano
medijem
po
elektronski pošti
najava na facebook strani - deljenje
objav preko všečkov
objavljanje
na
drugih
spletnih
portalih
(napovednik,
mariborpohorje, o-sta, facebook, mmc ipd.)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
10

OBJAVE V MEDIJIH:
Oglasi v časniku Večer v tednu pred
prireditvijo: torek, četrtek in sobota (glej
tudi občasna razstava Zimske olimpijske
igre 2014).
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MUZEJSKI KLUB 2014
Urbano in naše mesto – Maribor danes: Maribor, urbano središče regije in zagotavljanje
kvalitete življenja
tradicionalna andragoška prireditev

LOKACIJA:
Mariborski grad – pritličje bastije

KDAJ:
8. 4. 2014 ob 18.00

CILJNA SKUPINA:
splošna javnost

ORGANIZATOR:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:






Pokrajinski muzej Maribor

AVTOR/VODJA
PROJEKTA:




Mirjana Koren



VODJA KLUBA 2014:



Snežana Štabi

GOSTI 1. SREČANJA:
dr. Vesna Smaka Kincl

STROKOVNI SODELAVEC:

publikacija:
Informacijski
bilten
naklada: 50 izvodov
Maribor, april 2014
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, mmc ipd.)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
17

Vesna Koprivnik

OBJAVE V MEDIJIH:

KOORDINATOR
PROJEKTA:



Drago Oman

Oglasi v časniku Večer v tednu pred
prireditvijo: torek, četrtek in sobota.
Večer, 14. 5. 2014, str. 10 (kat):
Boj za oglase namesto za bralce

KRATEK OPIS:
Na prvem srečanju Muzejskega kluba v
letu 2014 smo gostili dr. Vesno Smaka
Kincl, strokovnjakinjo s področja varstva
okolja in ohranjanja narave. Generalna
tema letošnjih Muzejskih klubov je bila
Urbano in naše mesto – Maribor danes.
Ker je sožitje med podeželjem in mestom
pomemben potencial za razvoj regije, je
bila prva tema srečanja Maribor, urbano
središče regije in zagotavljanje kvalitete
življenja.
Muzealijo – bronasto sekiro iz pozne
bronaste dobe, depojsko najdbo s
Hočkega Pohorja, je predstavila Vesna
Koprivnik,
kustodinja
Pokrajinskega
muzeja Maribor. Srečanje smo zvočno
dokumentirali in pripravili skripto s
predstavitvijo izbrane muzealije.
Srečanje prvega muzejskega kluba je
omogočilo Pogrebno podjetje Maribor d.d.
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MESEC MODE V MUZEJU
Iz muzejske zbirke

otvoritev projekta in občasne razstave

LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Mariborski grad – viteška dvorana



KDAJ:



8. 5. 2014 ob 19.00

CILJNA SKUPINA:




splošna javnost

ORGANIZATOR:



Pokrajinski muzej Maribor



AVTOR/VODJA
PROJEKTA:



dr. Valentina Bevc Varl
Oskar Habjanič
Tadej Pungartnik

KRATEK OPIS:

Otvoritev projekta Mesec mode v muzeju
in navezujoče se razstave Iz muzejske
zbirke je potekal v viteški dvorani
mariborskega gradu.
Dogodek je povezovala Joanna Bertoncelj,
ki se je pogovarjala z modno oblikovalko
Almiro Sadar, novinarko Petro Kancler in
kreativnim direktorjem Pristopa Aljošo
Bagolo. Zbrane je pozdravila in nagovorila
direktorica Pokrajinskega muzeja Maribor
Mirjana Koren, projekt in občasno
razsatvo pa je odprl župan mestne občine
Maribor dr. Andrej Fištravec. Na prireditvi
je pela vokalna skupna Sonus.



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
vabilo
poslano
medijem
po
elektronski pošti
najava na facebook strani - deljenje
objav preko všečkov
objavljanje
na
drugih
spletnih
portalih
(napovednik,
mariborpohorje, o-sta, facebook, mmc ipd.)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
180

OBJAVE V MEDIJIH:
Oglasi v časniku Večer v tednu pred
prireditvijo: torek, četrtek in sobota (glej
tudi občasna razstava Mesec mode v
muzeju – Iz muzejske zbirke).









Večer, 7. 5. 2014, str. 19 (Miša
Vugrinec): Vihrava 20. v muzeju
Večer, 11. 5. 2014, str. 52–53
(Miša Vugrinec): Ko so ženske
odvrgle steznik
Obrazi, 22. 5. 2014, str. 78: Moda
v muzeju
Slovenske novice, 23. 5. 2014,
str. 24 (S. K.): Dvajseta so se vrnila
v štajersko prestolnico
Nova, 26. 5. 2014: Mesec mode v
muzeju
www.kulturnibazar.si
www.pigac.si
www.mediaspeed.net
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MUZEJSKI KLUB 2014
Urbano in naše mesto – Maribor danes: O pisanju in mestu
tradicionalna andragoška prireditev

LOKACIJA:

Mariborski grad – pritličje bastije

KDAJ:
13. 5. 2014 ob 18.00

CILJNA SKUPINA:
splošna javnost

ORGANIZATOR:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:






Pokrajinski muzej Maribor

AVTOR/VODJA
PROJEKTA:




Mirjana Koren



VODJA KLUBA 2014:



Snežana Štabi

GOSTI 2. SREČANJA:
Dragica Korade

STROKOVNI SODELAVEC:

publikacija:
Informacijski
bilten
naklada: 50 izvodov
Maribor, maj 2014
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, mmc ipd.)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
17

Oskar Habjanič

OBJAVE V MEDIJIH:

KOORDINATOR
PROJEKTA:



Drago Oman

Oglasi v časniku Večer v tednu pred
prireditvijo: torek, četrtek in sobota.
Večer, 12. 5. 2014, str. 10 (kr):
Muzejski klub z Josipom Jurčičem in
Dragico Korade

KRATEK OPIS:
Na drugem srečanju Muzejskega kluba v
letu 2014 smo gostili novinarko Dragico
Korade. Izhodišče srečanja je bil naslov
O pisanju in mestu.
Muzealijo
– fotografski
album s
fotografijami iz 60. leta 19. stoletja
in fotografijo Josipa Jurčiča iz 60/70.
let 19. stoletja, je predstavil Oskar
Habjanič, kustos Pokrajinskega muzeja
Maribor.
Srečanje
smo
zvočno
dokumentirali in pripravili skripto s
predstavitvijo izbrane muzealije.
Srečanje drugega muzejskega kluba je
omogočilo podjetje Nigrad.
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MESEC MODE V MUZEJU
modna revija

LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

KDAJ:



Mariborski grad – viteška dvorana



15. 5. 2014 ob 19.00

CILJNA SKUPINA:




splošna javnost

ORGANIZATOR:



Pokrajinski muzej Maribor v sodelovanju s
Srednjo šolo za oblikovanje Maribor in
Urško ter Tomažem Dražem.



AVTOR/VODJA PROJEKTA:



dr. Valentina Bevc Varl
Oskar Habjanič
Tadej Pungartnik

KRATEK OPIS:
V viteški dvorani mariborskega gradu so
se s svojimi kreacijami
predstavile
dijakinje Srednje šole za oblikovanje
Maribor, program tehnik oblikovanja,
smer modno oblikovanje. Inspiracijo za
svoje kreacije so iskale v slikovitih
Benetkah in na sosednjih otočkih Murano,
Burano in Torcello. Svoje zamisli in ideje
so dijakinje pod vodstvom mentoric
Patricije Lebar in Alenke Lukić na
najrazličnejših tkaninah, od bombaža,
viskoze in svile do poliestra in mešanic,
prenesle na elegantna ženska oblačila.
Po zaključku modne revije dijakinj je
sledila modna revija blagovne znamke
Draž, kjer sta svojo novo kolekcijo za
jesen in zimo 2014 predstavila Urška in
Tomaž Draž. Navdih za kolekcijo sta
iskala v naravi.
Dogodek je povezoval Tadej Pungartnik,
kustos 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 in društvom po
stacionarni in elektronski pošti
vabilo poslano obiskovalcem po
stacionarni in elektronski pošti
vabilo
poslano
medijem
po
elektronski pošti
najava na facebook strani - deljenje
objav preko všečkov
objavljanje
na
drugih
spletnih
portalih
(napovednik,
mariborpohorje, o-sta, facebook, mmc ipd.)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
250

OBJAVE V MEDIJIH:
Oglasi v časniku Večer v tednu pred
prireditvijo: torek, četrtek in sobota (glej
tudi občasna razstava Mesec mode v
muzeju – Iz muzejske zbirke).










Večer, 7. 5. 2014, str. 19 (Miša
Vugrinec): Vihrava 20. v muzeju
Večer, 11. 5. 2014, str. 52–53
(Miša Vugrinec): Ko so ženske
odvrgle steznik
Lady, maj 2014, str. 64: Preplet
mladosti in uveljavljenosti
Obrazi, 22. 5. 2014, str. 78: Moda
v muzeju
Slovenske novice, 23. 5. 2014,
str. 24 (S. K.): Dvajseta so se vrnila
v štajersko prestolnico
Nova, 26. 5. 2014: Mesec mode v
muzeju
www.kulturnibazar.si
www.pigac.si
www.mediaspeed.net
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MESEC MODE V MUZEJU
RE20

otvoritev občasne medinstucionalne razstave

LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

KDAJ:



Mariborski grad – viteška dvorana



20. 5. 2014 ob 19.00

CILJNA SKUPINA:




splošna javnost

ORGANIZATOR:



Pokrajinski muzej Maribor v sodelovanju s
Fakulteto za strojništvo UM, Oddelek za
tekstile in oblikovanje



AVTOR/VODJA PROJEKTA:



Oskar Habjanič
Tadej Pungartnik
študentje Fakultete za strojništvo UM

KRATEK OPIS:
Študentje 1., 2. in 3. letnika so raziskovali
dvajseta leta 20. stoletja. Konceptualno
so razvijali silhuete, detajle in vzorce…
Poustvarjali so plašč (trenchcoat), ki je
študentom služil kot iziv in polje kreativne
manipulacije.
Zbrane je nagovoril Oskar Habjanič,
kustos Pokrajinskega muzeja Maribor,
nato je sledilo predavanje doc. Sonje
Šterman, ki je razstavo tudi otvorila.



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
vabilo
poslano
medijem
po
elektronski pošti
najava na facebook strani - deljenje
objav preko všečkov
objavljanje
na
drugih
spletnih
portalih
(napovednik,
mariborpohorje, o-sta, facebook, mmc ipd.)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
60

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









Večer, 7. 5. 2014, str. 19 (Miša
Vugrinec): Vihrava 20. v muzeju
Večer, 11. 5. 2014, str. 52–53
(Miša Vugrinec): Ko so ženske
odvrgle steznik
Obrazi, 22. 5. 2014, str. 78: Moda
v muzeju
Slovenske novice, 23. 5. 2014,
str. 24 (S. K.): Dvajseta so se vrnila
v štajersko prestolnico
Nova, 26. 5. 2014: Mesec mode v
muzeju
www.kulturnibazar.si
www.pigac.si
www.mediaspeed.net
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MESEC MODE V MUZEJU
Večer charlestona
zaključek projekta

LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Mariborski grad – viteška dvorana



KDAJ:



27. 5. 2014 ob 19.00

CILJNA SKUPINA:




splošna javnost

ORGANIZATOR:



Pokrajinski muzej Maribor



AVTOR/VODJA PROJEKTA:



dr. Valentina Bevc Varl
Oskar Habjanič
Tadej Pungartnik



KRATEK OPIS:

V ritmu trobente in saksofona so nam
člani plesne skupine The SwingKids
predstavili
osnovne
plesne
korake
charlestona, plesa, ki je v dvajsetih letih
zelo izstopal in med širnimi množicami
zaslovel
po
uprizoritvi
znamenitega
broadwayskega muzikala Runnin' Wilde
(1923). V muzeju smo na ta dan
organizirali tudi brezplačno ličenje in
friziranje in tako dali obiskovalcem
priložnost,
da
se
prepustijo
duhu
dvajsetih let 20. stoletja.
Zbrane je nagovoril in pozdravil Tadej
Pungartnik, kustos Pokrajinskega muzeja
Maribor, ki je tudi povezoval dogodek.

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
vabilo
poslano
medijem
po
elektronski pošti
najava na facebook strani - deljenje
objav preko všečkov
objavljanje
na
drugih
spletnih
portalih
(napovednik,
mariborpohorje, o-sta, facebook, mmc ipd.)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
65

OBJAVE V MEDIJIH:

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









Večer, 7. 5. 2014, str. 19 (Miša
Vugrinec): Vihrava 20. v muzeju
Večer, 11. 5. 2014, str. 52–53
(Miša Vugrinec): Ko so ženske
odvrgle steznik
Obrazi, 22. 5. 2014, str. 78: Moda
v muzeju
Slovenske novice, 23. 5. 2014,
str. 24 (S. K.): Dvajseta so se vrnila
v štajersko prestolnico
Nova, 26. 5. 2014: Mesec mode v
muzeju
www.kulturnibazar.si
www.pigac.si
www.mediaspeed.net
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GUGALNIK IDEJ
Urbane podobe Tea Ivančiča
otvoritev projekta

LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

KDAJ:



Mariborski grad – viteška dvorana



28. 5. 2014 ob 19.00

CILJNA SKUPINA:




splošna javnost

ORGANIZATOR:



Pokrajinski muzej Maribor



AVTOR/VODJA
PROJEKTA:



Mirjana Koren

KRATEK OPIS:
V mesecu maju smo izpeljali aktivnosti v
okviru projekta Gugalnik idej. Tokrat smo
predstavili mladega uličnega umetnika
Tea Ivančiča. Otvoritev je potekala v
viteški dvorani mariborskega gradu,
zbrane
je
nagovorila
direktorica
Pokrajinskega muzeja Maribor Mirjana
Koren, o svojih umetninah je spregovoril
avtor sam, razstavo pa je odprl Vojko
Pogačar, izr. prof. Univerze v Mariboru.



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
vabilo
poslano
medijem
po
elektronski pošti
najava na facebook strani - deljenje
objav preko všečkov
objavljanje
na
drugih
spletnih
portalih
(napovednik,
mariborpohorje, o-sta, facebook, mmc ipd.)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
120

OBJAVE V MEDIJIH:

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






Slovenske novice, 30. 5. 2014
(Marko Pigac): Mariborski da Vinci v
muzeju
Večer, 24. 5. 2014, str. 24–25
(Mirjana Koren): Grafiti tokrat ne na
fasadah, ampak v muzeju
Večer, 28. 5. 2014, str. 17
(Andreja Kaučič): Grafiti v muzeju
www.pigac.si
www.mediaspeed.net
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VELIKE STVARITVE MALIH MOJSTROV 2014
Naj živi mir
pedagoški projekt z otvoritvijo občasne razstave

LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Mariborski grad – viteška dvorana



KDAJ:



29. 5. 2014 ob 10.00

CILJNA SKUPINA:




učenci osnovnih šol
učitelji in mentorji
splošna javnost



ORGANIZATOR:



Pokrajinski muzej Maribor



AVTOR/VODJA
PROJEKTA:



Drago Oman

KRATEK OPIS:

Pedagoški program Velike stvaritve malih
mojstrov smo v letu 2014 vsebinsko
navezali na razstavo Kri iz večernih
sladkih oblakov. 398 učencev iz 10
osnovnih šol je ustvarjalo likovna dela pod
naslov Naj živi mir, ki so odrazila njihovo
pojmovanje miru, zavzemanje za mir in
protivojna sporočila. Razstava je bila
najprej na ogled v Pokrajinskem muzeju
Maribor, nato pa še na Pošti Slovenije v
Ljubljani in na Pošti Slovenije v Mariboru.
Zbrane je pozdravila Mirjana Koren,
direktorica Pokrajinskega muzeja Maribor,
ki je razstavo tudi otvorila.

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 ob otvoritvi
razstave po elektronski pošti
najava na facebook strani - deljenje
objav preko všečkov
objavljanje
na
drugih
spletnih
portalih
(napovednik,
mariborpohorje, o-sta, facebook, mmc ipd.)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
70

OBJAVE V MEDIJIH:

Oglasi v časniku Večer v tednu pred
prireditvijo: torek, četrtek in sobota (glej
tudi občasna razstava Velike stvaritve
malih mojstrov 2014).
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KRI IZ VEČERNIH SLADKIH OBLAKOV
otvoritev občasne razstave

LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Mariborski grad – viteška dvorana



KDAJ:



5. 6. 2014 ob 19.00

CILJNA SKUPINA:




splošna javnost

ORGANIZATOR:



Pokrajinski muzej Maribor v sodelovanju
z Zgodovinskim društvom dr. Franca
Kovačiča



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 in društvom
po stacionarni in elektronski pošti
vabilo poslano obiskovalcem po
stacionarni in elektronski pošti
vabilo
poslano
medijem
po
elektronski pošti
najava na facebook strani - deljenje
objav preko všečkov
objavljanje
na
drugih
spletnih
portalih
(napovednik,
mariborpohorje, o-sta, facebook, mmc ipd.)

dr. Valentina Bevc Varl,
Mirjana Koren
dr. Darko Friš
dr. Aleš Maver

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:

STROKOVNI SODELAVEC:

OBJAVE V MEDIJIH:

Aljaž Tulimirović

KRATEK OPIS:

V viteški dvorani mariborskega gradu je
5. junija potekala svečana otvoritev
občasne razstave Kri iz večernih sladkih
oblakov s kulturnim programom. Dogodek
je povezovala Joanna Bertoncelj, zbrane
je nagovorila in pozdravila direktorica
Pokrajinskega muzeja Maribor Mirjana
Koren, o sami razstavi pa je spregovoril
dr. Darko Friš, predsednik Zgodovinskega
društva dr. Franca Kovačiča. Miran
Pustoslemšek, psihiater in antropolog, je
spregovoril o posledicah in vplivih vojn ter
odprl razstavo.

150

Oglasi v časniku Večer v tednu pred
prireditvijo: torek, četrtek in sobota (glej
tudi občasna razstava Kri iz večernih
sladkih oblakov).






Večer, 5. 4. 2014, str. 6–7 (Darka
Zvonar Predan): Maribor in VELIKA
VOJNA: Dale so zlato za železo
Večer, 4. 6. 2014, str. 18 (Branka
Bezjak): Usode prve svetovne vojne
MMC RTV SLO, 2. 7. 2014 ob
06:20: Vsi obrazi velike vojne:
pričakovanje, ki prinese trpljenje
www.pigac.si
www.mediaspeed.net
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MUZEJSKI KLUB 2014
Urbano in naše mesto – Maribor danes: Ali Maribor potrebuje znanstvenike?
tradicionalna andragoška prireditev

LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Mariborski grad – pritličje bastije



KDAJ:



10. 6. 2014 ob 18.00



CILJNA SKUPINA:
splošna javnost




ORGANIZATOR:

Pokrajinski muzej Maribor


AVTOR/VODJA
PROJEKTA:



Mirjana Koren



VODJA KLUBA 2014:



Snežana Štabi

GOSTI 3. SREČANJA:

publikacija:
Informacijski
bilten
naklada: 50 izvodov
Maribor, junij 2014
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, mmc ipd.)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:

Jure Aleksejev

14

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 tretjem srečanju Muzejskega kluba v
letu 2014 smo gostili študenta strojništva
Fakultete za strojništvo Univerze v
Mariboru Jurta Aleksejeva. Izhodišče
srečanja je bil naslov Ali Maribor
potrebuje znanstvenike?.
Muzealijo
–
Gramofon
Columbia
Grafonola, je predstavila dr. Valentina
Bevc
Varl,
muzejska
svetovalka
Pokrajinskega muzeja Maribor. Srečanje
smo zvočno dokumentirali in pripravili
skripto s predstavitvijo izbrane muzealije.
Srečanje trtjega muzejskega kluba
omogočilo podjetje Elektro Maribor.

je
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KRIŽEM SVAJT SO SE PODALƏ PA SUJO RUOBO PONUJALƏ
otvoritev gostujoče razstave

LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Mariborski grad – viteška dvorana



KDAJ:



18. 9. 2014 ob 19.00

CILJNA SKUPINA:




splošna javnost

ORGANIZATOR:



Pokrajinski muzej Maribor v sodelovanju z
Muzejem Ribnica



AVTOR/VODJA
PROJEKTA:




Martina Gradišnik

KRATEK OPIS:
Otvoritev razstave je potekala v viteški
dvorani mariborskega gradu, popestrili
smo jo s kulturnim programom. Zbrane je
najprej nagovorila direktorica javnega
zavoda Rokodelski center Ribnica. Nato je
razstavo predstavil prof. dr. Edvard Kovač
iz Kulturnega centra sv. Martin, odprl pa
jo je župan občine Ribnica Jože Levstek.

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
vabilo
poslano
medijem
po
elektronski pošti
najava na facebook strani - deljenje
objav preko všečkov
objavljanje
na
drugih
spletnih
portalih
(napovednik,
mariborpohorje, o-sta, facebook, mmc ipd.)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
100

OBJAVE V MEDIJIH:
Oglasi v časniku Večer v tednu pred
prireditvijo: torek, četrtek in sobota (glej
tudi občasna razstava Križem svajt so se
podalə pa sujo ruobo ponujalə).



www.pigac.si
www.mediaspeed.net
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SV. MARTIN TOURSKI – ROMANJE IN ISKANJE V VZAJEMNI
DELITVI
mednarodni znanstveni simpozij

LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Mariborski grad – viteška dvorana



KDAJ:



19. 9. 2014 ob 9.00

CILJNA SKUPINA:
znanstvena javnost
splošna javnost

ORGANIZATOR:
Pokrajinski muzej Maribor v sodelovanju s
Kulturnim centrom sv. Martina

MODERATOR:








prof. dr. Edvard Kovač

KRATEK OPIS:
V viteški dvorani mariborskega gradu so
na simpoziju razpravljali o zgodovinskem
razvoju romanja pri evropskih narodih in
njihove povezave z etničnimi, etnološkimi
in verskimi vidiki v luči vzajemne delitve,
ki jo pooseblja življenje sv. Martina
Tourskega.
Znanstveni odbor simpozija so sestavljali
ugledni
mednarodni
strokovnjaki
iz
Francije
in
Slovenije.
Udeležence
simpozija so pozdravili Tanja Orel
Šturm,
predsednica
Evropskega
kulturnega centra sv. Martin Tourski –
Slovenija, župan mestne občine Maribor
dr.
Andrej
Fištravec,
direktorica
Pokrajinskega muzeja Mirjana Koren,
celjski škof in administrator mariborske
nadškofije dr. Stanislav Lipovšek,
dekan teološke fakultete v Ljubljani prof.
dr. Christian Globočnik in akademik
Kajetan Gantar. Nato so se zvrstili
referati o sv. Martinu in vzajemni delitvi
med moškimi in ženskami, romanjih v
iskanju novih krščanskih izkušenj, O
judovskem
izročilu…
Udeleženci
so
spregovorili tudi o sodobnem verniku,
romarskem vrtcu kot procesiji ali plesu ter
čaščenju in upodobitvah sv. Martina na
Slovenskem.

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
vabilo
poslano
medijem
po
elektronski pošti
najava na facebook strani - deljenje
objav preko všečkov
objavljanje
na
drugih
spletnih
portalih
(napovednik,
mariborpohorje, o-sta, facebook, mmc ipd.)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
80

OBJAVE V MEDIJIH:

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



Večer, 19. 9. 2014, str. 18 (dkj): O
romanju in iskanju
Večer, 8. 11. 2014, str. 29 (Mirjana
Koren): Sv. Martin
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MUSEOEUROPE 2014
Uporabna vrednost lesenega kolesa
otvoritev občasne medinstucionalne razstave in mednarodni znanstveni simpozij

LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

KDAJ:



Mariborski grad – pritličje bastije



26. 9. 2014 ob 9.00

CILJNA SKUPINA:
znanstvena javnost
splošna javnost

ORGANIZATOR:
Pokrajinski muzej Maribor

AVTOR/VODJA
PROJEKTA:








Oskar Habjanič

KRATEK OPIS:

Simpozij se je odvijal v pritličju bastije
mariborskega
gradu.
Direktorica
Pokrajinskega muzeja Maribor Mirjana
Koren
je
z
uvodnim
nagovorom
pozdravila zbrane in predala besedo
županu mestne občine Maribor dr.
Andreju Fištravcu. Zbrane so nagovorili
tudi njegova ekselenca Marius Cosmin
Boiangiu,
romunski
veleposlanik,
generalna direktorica Direktorata
za
kulturno dediščino Republike Slovenije
Špela Spanžel, kustos Pokrajinskega
muzeja Maribor Oskar Habjanič, direktor
romunskega Kmečkega muzeja dr. Ion
Blajan in predsednik ICOM Europe
Damodar Frlan, ki je simpozij tudi odprl.
Povabilu na simpozij se je odzvalo osem
referentov iz Slovenije, Avstrije, Romunije
in
Srbije.
Simpozij
je
potekal
v
slovenskem
in
angleškem
jeziku.
Obiskovalcem so bili na voljo natisnjeni
povzetki v slovenskem jeziku. Pokrajinski
muzej Maribor je za namen projekta
vzpostavil tudi novo dvojezično stran
www.museoeurope.com na kateri smo
objavili v elektronski obliki tudi zbornik
referatov.

3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava
na
spletni
strani
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo
in ang - www.museumj-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
vabilo
poslano
medijem
po
elektronski pošti
najava na facebook strani - deljenje
objav preko všečkov
objavljanje
na
drugih
spletnih
portalih
(napovednik,
mariborpohorje, o-sta, facebook, mmc ipd.)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
100

OBJAVE V MEDIJIH:

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




Večer, 20. 9. 2014, str. 24–25
(Mirjana Koren, Oskar Habjanič):
Kolo iz Transilvanije
www.pigac.si
www.mediaspeed.net
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MUZEJSKI VEČERI
tradicionalna andragoška prireditev

LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Mariborski grad – pritličje bastije



KDAJ:



29. 9. 2014 – 2. 10. 2014 ob 18.00

CILJNA SKUPINA:




splošna javnost

ORGANIZATOR:



Pokrajinski muzej Maribor



AVTOR/VODJA
PROJEKTA:



Drago Oman

KRATEK OPIS:

Tradicionalne Muzejske večere smo v letu
2014 vsebinsko navezali na praznovanje
100 obletnice začetka prve svetovne
vojne. Na štirih večerih so o vojaški
zgodovini, bitkah in dogodkih povezanih s
prvo svetovno vojno predavali dr. Aleš
Maver, dr. Darko Friš, dr. Tomaž Kladnik
in Aljaž Tulimirović.



3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava
na
spletni
strani
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo
in ang - www.museum-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
vabilo
poslano
medijem
po
elektronski pošti
najava na facebook strani - deljenje
objav preko všečkov
objavljanje
na
drugih
spletnih
portalih
(napovednik,
mariborpohorje, o-sta, facebook, mmc ipd.)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
103

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

28. 9. 2014 ob 18.00
doc. dr. Aleš Maver
Evropa prej in potem – Kako je velika
vojna spremenila Evropo
Št. obiskovalcev: 20
30. 9. 2014 ob 18.00
prof. dr. Darko Friš
Velika vojna in Slovenci
Št. obiskovalcev: 30
1. 10. 2014 ob 18.00
polkovnik izr. prof. dr. Tomaž Kladnik
Slovenci na frontah 1. svetovne vojne
Št. obiskovalcev: 28
2. 10. 2014 ob 18.00
univ. dipl. soc. kult., univ. dipl. ped. Aljaž
Tulimirović
Dediščina soške fronte
Št. obiskovalcev: 25
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ČASOSKOP

lutkovna predstava

LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Kino Partizan – Depo pohištva



KDAJ:



16. 10. 2014
20. 10. 2014 – 24. 10. 2014
2. 12. 2014 – 19. 12. 2014

CILJNA SKUPINA:
osnovnošolci
srednješolci
družine
splošna javnost

ORGANIZATOR:
Pokrajinski muzej Maribor v sodelovanju z
Lutkovnim gledališčem Maribor

STROKOVNI SODELAVEC:









Drago Oman

KRATEK OPIS:

V sodelovanju z Lutkovnim gledališčem
Maribor smo v prostorih oglednega depoja
pohištva v
Kinu
Partizan pripravili
lutkovno igrico Časoskop, ki se je
vsebinsko navezovala na praznovanje
850-letnice prve omembe imena Maribor
oz. Marchburch. V letu 2014 smo izvedli
11 ponovitev.

3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava
na
spletni
strani
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo
in ang - www.museum-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
vabilo
poslano
medijem
po
elektronski pošti
najava na facebook strani - deljenje
objav preko všečkov
objavljanje
na
drugih
spletnih
portalih
(napovednik,
mariborpohorje, o-sta, facebook, mmc ipd.)
vabilo poslano osnovnim in srednjim
šolam po stacionarni in elektronski
pošti

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
429

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


Večer, 15. 10. 2014, str. 10 (Petra
Zemljič): Z muzejskimi eksponati v
osrčje starega mesta
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MALI SIMPOZIJ 2014
tradicionalna pedagoška prireditev

LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Mariborski grad – pritličje bastije



KDAJ:

21. 10. 2014 ob 9.00

CILJNA SKUPINA:
učenci osnovnih šol
učitelji in mentorji
splošna javnost






ORGANIZATOR:

objava
na
spletni
strani
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo
in ang - www.museum-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
elektronski pošti

Pokrajinski muzej Maribor



AVTOR/VODJA
PROJEKTA:

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:

Drago Oman

60

KRATEK OPIS:

OBJAVE V MEDIJIH:

V letu 2014 je Mali simpozij potekal že 12
leto. Vsebinsko se je navezoval na 850letnico prve omembe gradu na Piramidi –
Castrum Marchburch. Na simpoziju so
sodelovali učenci iz desetih osnovnih šol iz
Maribora in okolice. V svojih referatih so
osvetlili srednjeveško zgodovino mesta in
nastanek gradu na Piramidi. Spregovorili
so tudi o obrteh in judovski skupnosti, ki
je živela v Mariboru. Dogodek smo zvočno
dokumentirali, referati pa so objavljeni v
bienalnem zborniku Male objave 2014.
Ob začetku je zbrane pozdravila Mirjana
Koren, direktorica Pokrajinskega muzeja
Maribor, dogodek pa je povezoval vodja
projekta
Drago
Oman,
muzejski
svetovalec Pokrajinskega muzeja Maribor.



Večer v nedeljo, 19. 10. 2014, str.
60: Maribor ni od včeraj
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MUZEJSKI KLUB 2014
Urbano in naše mesto – Maribor danes: Gledališče in mesto
tradicionalna andragoška prireditev

LOKACIJA:

Mariborski grad – pritličje bastije

KDAJ:
4. 11. 2014 ob 18.00

CILJNA SKUPINA:
splošna javnost

ORGANIZATOR:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:






Pokrajinski muzej Maribor

AVTOR/VODJA
PROJEKTA:
Mirjana Koren

VODJA KLUBA 2014:
Snežana Štabi






GOSTI 4. SREČANJA:
Vili Ravnjak

STROKOVNI SODELAVEC:
dr. Valentina Bevc Varl

KOORDINATOR
PROJEKTA:

publikacija: Informacijski bilten
naklada: 50 izvodov
Maribor, november 2014
3 x objava v Prireditvenem
vodniku časnika Večer
objava
na
spletni
strani
Pokrajinskega muzeja Maribor v
slo in ang - www.muzeum-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, mmc ipd.)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
15

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

Drago Oman

KRATEK OPIS:
Na četrtem srečanju Muzejskega kluba
v letu 2014 smo gostili dranaturga
Vilija Ravnjaka. Izhodišče srečanja je
bil naslov Gledališče in mesto.
Muzealijo
–
Fulrich:
Mariborsko
gledališče, olje na platnu iz leta
1913, je predstavila dr. Valentina Bevc
Varl,
muzejska
svetovalka
Pokrajinskega muzeja Maribor. Srečanje
smo zvočno dokumentirali in pripravili
skripto
s
predstavitvijo
izbrane
muzealije.
Srečanje četrtega muzejskega kluba je
omogočil Marprom.
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VELIKE STVARITVE MALIH MOJSTROV 2014
Naj živi mir – Pošta Slovenije v Ljubljani
pedagoški projekt z otvoritvijo občasne razstave na gostovanju

LOKACIJA:

Pošta Slovenije v Ljubljani – Čopaova ul.
11, Ljubljana

TRŽNO KOMUNICIRANJE:



KDAJ:

7. 11. 2014 ob 10.00

CILJNA SKUPINA:
učenci osnovnih šol
učitelji in mentorji
splošna javnost

ORGANIZATOR:
Pokrajinski muzej Maribor

AVTOR/VODJA
PROJEKTA:
Drago Oman

KRATEK OPIS:

Del razstave Velike stvaritve malih
mojstrov 2014 smo razstavili tudi v
Ljubljani v prostorih Pošte Slovenije na
Čopovi ulici. Otvoritve v Ljubljani so se
udeležili tudi učenci in menorji iz
sodelujočih osnovnih šol.
Svečano otvoritev je povezovala Joanna
Bertoncelj, ki je besedo najprej predala
članu poslovodstva Pošte Slovenije Vinku
Filipiču. Zbrane je nato nagovorila Mirjana
Koren, direktorica Pokrajinskega muzeja
Maribor. Razstavo sta skupaj odprla
predsednik Republike Slovenije Borut
Pahor in učenka Eva Pev, katere
razglednica je bila izbrana za naslovno
fotografijo razstave.









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 ob otvoritvi
razstave po elektronski pošti
najava na facebook strani - deljenje
objav preko všečkov
objavljanje
na
drugih
spletnih
portalih
(napovednik,
mariborpohorje, o-sta, facebook, mmc ipd.)
vabilo poslano osnovnim in srednjim
šolam po stacionarni in elektronski
pošti

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
100

OBJAVE V MEDIJIH:
Oglasi v časniku Večer v tednu pred
prireditvijo: torek, četrtek in sobota (glej
tudi občasna razstava Velike stvaritve
malih mojstrov 2014).











Večer, 6. 10. 2014, str. 25 (mbk):
Izdelovali so razglednice
Večer, 26. 10. 2014, str. 19:
Velike stvaritve malih mojstrov
TV Slovenija 1 – rubrika Dobro
jutro, 4. 11. 2014 ob 7:00
www.dnevnik.si
www.o-frs.mb.edus.si
www.ljudmilanovak.si
www.up-rs.si
www.os-leon.si/novicke
www.pigac.si
www.mediaspeed.net
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OŽIVLJENI PREDMETI 2014
Ohranjanje predmetov kulturne dediščine v domačih zbirkah
predavanje

LOKACIJA:

Mariborski grad – pritličje bastije

KDAJ:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:



18. 11. 2014 ob 18.00

CILJNA SKUPINA:




splošna javnost

ORGANIZATOR:

Pokrajinski muzej Maribor

AVTOR/VODJA
PROJEKTA:
Irena Porekar Kacafura






KRATEK OPIS:
V sklopu projekta Oživljeni predmeti je
Irena Porekar Kacafura, konservatorkarestavratorka
Pokrajinskega
muzeja
Maribor,
predavala
o
ohranjanju
predmetov kulturne dediščine v domačih
zbirkah. Predavanje je bilo namenjeno
predvsem ljubiteljskim zbiralcem.

3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava
na
spletni
strani
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo
in ang - www.museum-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
vabilo
poslano
medijem
po
elektronski pošti
najava na facebook strani - deljenje
objav preko všečkov
objavljanje
na
drugih spletnih
portalih
(napovednik,
mariborpohorje, o-sta, facebook, mmc ipd.)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
19

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

LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Mariborski grad – pritličje bastije



KDAJ:



20. 11. 2014 ob 18.00

CILJNA SKUPINA:




splošna javnost

ORGANIZATOR:
Pokrajinski muzej Maribor

AVTOR/VODJA
PROJEKTA:
Drago Oman






KRATEK OPIS:

Ob izidu knjige Inovacije v gospodinjstvu
v
zbirki
Osvetljena
dediščina
je
predstavitev publikacije moderiral njen
odgovorni urednik Drago Oman, muzejski
svetovalec Pokrajinskega muzeja Maribor.
Knjigo sta predstavila njen avtor Tone
Petek in recenzentka dr. Maja Godina
Golija.

3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava
na
spletni
strani
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo
in ang - www.museum-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
vabilo
poslano
medijem
po
elektronski pošti
najava na facebook strani - deljenje
objav preko všečkov
objavljanje
na
drugih spletnih
portalih
(napovednik,
mariborpohorje, o-sta, facebook, mmc ipd.)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
35

OBJAVE V MEDIJIH:
Oglsi v časniku večer v tednu pred
prireditvijo: torek, četrtek in sobota.
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DEPO SLIKARSTVA
otvoritev stalne razstave

LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Mariborski grad – nadstropje bastije



KDAJ:



3. 12. 2014 ob 12.00

CILJNA SKUPINA:




splošna javnost

ORGANIZATOR:



Pokrajinski muzej Maribor



AVTOR/VODJA
PROJEKTA:



dr. Valentina Bevc Varl

KRATEK OPIS:

Otvoritev je potekala v nadstropju bastije
mariborskega gradu na Ta veseli dan
kulture. Prireditev, ki jo je povezovala
Joanna Bertoncelj, je spremljal tudi
glasbeni program. Zbrane je pozdravila in
nagovorila Mirjana Koren, direktorica
Pokrajinskega muzeja Maribor. O razstavi
je
spregovorila
njena
avtorica
dr.
Valentina
Bevc
Varl,
kustodinja
Pokrajinskega muzeja Maribor, odprla pa
jo je dr. Polona Vidmar, izr. prof.
Filozofske fakultete v Mariboru.



3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava
na
spletni
strani
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo
in ang - www.museum-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
vabilo
poslano
medijem
po
elektronski pošti
najava na facebook strani - deljenje
objav preko všečkov
objavljanje
na
drugih
spletnih
portalih
(napovednik,
mariborpohorje, o-sta, facebook, mmc ipd.)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
90

OBJAVE V MEDIJIH:
Oglsi v časniku večer v tednu pred
prireditvijo: torek, četrtek in sobota (glej
tudi stalna razstava Depo slikarstva).




Večer, 3. 12. 2014, str. 18 (jmc):
Spihali prah s slikarskih del
www.pigac.si
www.mediaspeed.net
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POTI OBRTI – LECTARSTVO, MEDIČARSTVO IN SVEČARSTVO
KOLARIČ
otvoritev dislocirane stalne razstave

LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Mariborski grad – viteška dvorana



KDAJ:



9. 12. 2014 ob 11.00

CILJNA SKUPINA:




splošna javnost

ORGANIZATOR:



Pokrajinski muzej Maribor



AVTOR/VODJA
PROJEKTA:



dr. Valentina Bevc Varl

KRATEK OPIS:

Svečana otvoritev s kulturnim programom
je
potekala
v
viteški
dvorani
mariborskega
gradu.
Dogodek
je
povezovala Joanna Bertoncelj, zbrane je
nagovorila
in
pozdravila
direktorica
Pokrajinskega muzeja Maribor Mirjana
Koren, nato je razstavo predstavila dr.
Valentina
Bevc
Varl,
kustodinja
Pokrajinskega muzeja Maribor, o sami
obrti in delavnici/trgovini je spregovoril
njen lastnik Beno Kolarič, dr. Peter
Simonič, izr. prof. Filozofske fakultete v
Ljubljani, pa je razstavo odprl. Po
zaključko otvoritvenega programa smo se
sprehodili do trgovine Kolarič, kjer so
obiskovalci dobili prvi vpogled v obrt.



3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava
na
spletni
strani
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo
in ang - www.museum-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
vabilo
poslano
medijem
po
elektronski pošti
najava na facebook strani - deljenje
objav preko všečkov
objavljanje
na
drugih
spletnih
portalih
(napovednik,
mariborpohorje, o-sta, facebook, mmc ipd.)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
120

OBJAVE V MEDIJIH:

Oglsi v časniku večer v tednu pred
prireditvijo: torek, četrtek in sobota (glej
tudi dislocirana stalna razstava Poti obrti –
Lectarstvo, medičarstvo in svečarstvo
Kolarič).




Večer, 9. 12. 2014, str. 17 (mbk):
Poti obrti
www.pigac.si
www.mediaspeed.net
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MUZEJSKI KLUB 2014
Urbano in naše mesto – Maribor danes: Gledališče in mesto
tradicionalna andragoška prireditev

LOKACIJA:

Mariborski grad – pritličje bastije

KDAJ:
9. 12. 2014 ob 18.00

CILJNA SKUPINA:
splošna javnost

ORGANIZATOR:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:






Pokrajinski muzej Maribor

AVTOR/VODJA
PROJEKTA:




Mirjana Koren



VODJA KLUBA 2014:



Snežana Štabi

GOSTI 5. SREČANJA:
Gregor Pivec

STROKOVNI SODELAVEC:
Oskar Habjanič

KOORDINATOR
PROJEKTA:

publikacija:
Informacijski
bilten
naklada: 50 izvodov
Maribor, december 2014
3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava
na
spletni
strani
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo
in ang - www.muzeum-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, mmc ipd.)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
14

OBJAVE V MEDIJIH:

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

Drago Oman

KRATEK OPIS:
Na petem in hkrati zadnjem srečanju
Muzejskega kluba v letu 2014 smo gostili
dr.
Gregorja
Pivca,
direktorja
Univerzitetnega kliničnega centra Maribor.
Izhodišče srečanja je bil naslov Danes
ustvarjamo prihodnost.
Muzealijo – Pečatnik mariborskega
špitala iz leta 1525, je predstavil Oskar
Habjanič, kustos Pokrajinskega muzeja
Maribor.
Srečanje
smo
zvočno
dokumentirali in pripravili skripto s
predstavitvijo izbrane muzealije.
Srečanje četrtega muzejskega kluba je
omogočilo podjetje Farmadent.
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VELIKA VOJNA
100 let kasneje

Mednarodni znanstveni simpozij

LOKACIJA:

Mariborski grad – pritličje bastije

KDAJ:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:



10. in 12. 12. 2014 ob 9.30

CILJNE SKUPINE:
strokovna javnost
splošna javnost

ORGANIZATOR:
Pokrajinskim muzejem Maribor,
Zgodovinsko društvo dr. Franc Kovačič v
Mariboru,
Univerza Maribor

AVTOR/VODJA
PROJEKTA:
dr. Darko Friš

KRATEK OPIS:
V pritličju bastije mariborskega gradu je
potekal tretji mednarodni simpozij v letu
2014 z naslovom Velika vojna – 100 let
kasneje. Zbrane so nagovorili rektor
Univerze Maribor prof. dr. Danijel Rebolj,
direktorica Pokrajinskega muzeja Maribor
Mirjana
Koren
in
predsednik
organizacijskega odbora dr. Darko Friš, ki
je simpozij tudi odprl. V dveh dneh se je
zvrstilo 23 referatov, ki so se navezovali
na temo simpozija.








3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava
na
spletni
strani
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo
in ang - www.museum-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
vabilo
poslano
medijem
po
elektronski pošti
najava na facebook strani - deljenje
objav preko všečkov
objavljanje
na
drugih
spletnih
portalih
(napovednik,
mariborpohorje, o-sta, facebook, mmc ipd.)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
150

OBJAVE V MEDIJIH:

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