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Statistika  
 

ORGANIZIRANE PRIREDITVE, ODZIVI MEDIJEV IN OBISKOVALCEV, 
TRŽNO KOMUNICIRANJE 

 

 
 

Prireditve 
 

1. Število razstav 31 

2. Število muzejskih prireditev 28 

3. Število ponovitev muzejskih prireditev  265 

  
Skupaj: 

 
324 

 

 

Objave  
 

1. 
2. 
3. 
4. 

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

62 
5 
2 
6 

   

   

 Skupaj: 75 

 
 

Izdajateljska dejavnost 
 

  število naklada 

    

1. 
    2. 

3. 

Katalog, monografija 
Zloženka 
CD 
 
 
Skupaj                                                                                                        
 

1 
4 
1 
 

               
               5  6 

 

500 
2000 

4 
 

   
  2500   2504 

    
    

    

    

Obiskovalci 
1. Stalne razstave (lokacija grad) 9 7.240 

2. Depo pohištva (lokacija Kino Partizan) 1 2.915 

3. Dislokacije Hiša stare trte, stolnica, hotel Rogla, Poti 
obrti) 

6 72.552 

4. 
5. 

Občasne razstave (lokacija grad in kino Partizan) 
Muzejske prireditve 

12 
265 

 

18.526 
6.763 

    
 Skupaj:                                                                                      293 107.996 
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Razstave 
 

 
7 ZAČETKI 

stalna razstava 
8 
 

9 
 
 

10 

MED BLIŠČEM IN BEDO SREDNJEGA VEKA 
stalna razstava  
ARS PHARMACEUTICA – UMETNOST 
LEKARNIŠTVA 
stalna razstava  
PRVI DOTIK 
stalna razstava  

11 DEPO POHIŠTVA 
dislocirana stalna razstava 

12 SVET NA DLANI 

stalna razstava 
13 

 
14 

 
15 

 
16 

 
 

17 
 

POTI OBRTI – PEČARSTVO HERIČKO 
stalna razstava 
DEPO SLIKARSTVA 
stalna razstava 
DEPO KIPARSTVA 
stalna razstava 
POSLANSTVO POKRAJINSKEGA MUZEJA 
MARIBOR 
stalna razstava 
HIŠA STARE TRTE 
dialocirana stalna razstava 

18 
 

19 
 

20 
 
 

21 
 

22 
 
 

23 
 
 

24 

 
 

25 
 
 

ČUVAJNICA NA STOLPU 
dislocirana stalna razstava 

POTI OBRTI – PASARSTVO TRATNIK 
dislocirana stalna razstava  
POTI OBRTI – LECTARSTVO, MEDIČARSTVO IN 
SVEČARSTVO KOLARIČ 
dislocirana stalna razstava 
POTI OBRTI – ZLATARSTVO KAČINARI 
dislocirana stalna razstava 

SLEDI DAVNE PRETEKLOSTI – BRINJEVA GORA 
Z OKOLICO 
občasna razstava na gostovanju 
KRI IZ VEČERNIH SLADKIH OBLAKOV – USODE 
VELIKIH VOJN 
občasna razstava 
KRIŽEM SVAJT SO SE PODALƏ PA SUJO RUOBO 

PONUJALƏ  
gostujoča razstava  
BOJEVNIKI MILJENKA SEKULIĆA V GRAJSKI 
BASTIJI 
občasna razstava 
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26 
 

27 
 

28 
 

29 
 
 

30 
 
 

31 
 
 

32 
 

33 

 
34 

 
35 

 
 

36 
 

37 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

PUFFOVO STOLETJE 
občasna razstava 
MOJA NAJLJUBŠA IGRA NA PROSTEM 
gostujoča razstava 

MESEC MODE V MUZEJU – PODOBE PETDESETIH 
občasna razstava 
MESEC MODE V MUZEJU – IKONIČNA 
PETDESETA 
občasna medinstucionalna razstava 
VELIKE STVARITVE MALIH MOJSTROV 2015 – 
MASKE LIKOV NAŠIH MITOV 
občasna razstava 
STAROST ZASLUŽI NAŠO POZORNOST  
projekt z občasnimi razstavami na gostovanju in 
predavanji 
SCHUMANIA 
občasna medinstucionalna razstava 
GUGALNIK IDEJ – PODOKNICE 

občasna razstava 
MUSEOEUROPE: SREČANJE DVEH SVETOV 
občasna medinstucionalna razstava 
VELIKE STVARITVE MALIH MOJSTROV 2015 – 
MASKE LIKOV NAŠIH MITOV 
občasna razstava na gostovanju 
NE POZABI ME NIKOLI 
občasna razstava na gostovanju 
TISOČLETJA V GLINI 
občasna razstava 
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ZAČETKI 
stalna razstava 

 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad – muzejsko razstavišče 

 

KDAJ:  
od 20. 10. 2006 dalje 

 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 

 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor 

 

AVTOR RAZSTAVE:  
Drago Oman 

 

KRATEK OPIS: 
Razstava Začetki je postavljena v 

pritličnem prostoru gradu, v katerem so 
ohranjene stenske poslikave Mateja 

Sternena iz leta 1940. Razstava 
pripoveduje več vzporednih zgodb. V prvi 

se srečamo z rekonstrukcijo dela muzej-
ske razstave, kakršna je bila pred sto leti. 
Druga kaže začetke muzejstva v Mariboru 

in jih kronološko umešča v globalni, 
regionalni in lokalni razvoj muzejstva. V 

sto let starih razstavnih vitrinah so na 
depojski način prikazane vse muzejske 

zbirke. Enajst muzealij, ki so opremljene s 
podatki in razstavljene v sodobnih 

vitrinah, pa pokaže na bistvo muzejskega 
zbiranja. Izbrani so namreč tisti predmeti, 
ki zelo veliko povedo o preteklosti: na 

primer majolika iz leta 1863 z napisom 
Mar i bor ali pa florentinski zlatniki iz 14. 

stoletja, ki posredno govorijo o Judih v 
srednje-veškem Mariboru. Obiskovalci 

lahko slišijo zvok potresajoče palice 
(glasbilo turške godbe) ter z otipom 

preizkusijo svoje znanje o tekstilu. Na 
razstavi pa nastaja tudi nova zbirka, 

poimenovana Rastoči album. Obiskovalci 
so vabljeni, da v ta album prispevajo 
fotografijo dogodka, ki ima po njihovi 

presoji tak pomen, da ga je vredno 
ohraniti za prihodnost. 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. 
V letu 2015 smo k slovenskemu dodali še 

razstavno besedilo v angleščini. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 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 ob 

otvoritvi razstave po stacionarni 
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, maribor-
pohorje, o-sta, facebook, mmc ipd.) 

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
7.240 

 

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, 2013 in 
2014). 
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MED BLIŠČEM IN BEDO SREDNJEGA VEKA 
stalna razstava 

 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad  - muzejsko razstavišče 

 

KDAJ:  
od 13. 3. 2009 dalje, dopolnitev leta 2014 

 

CILJNA SKUPINA:  
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. 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 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 ob 
otvoritvi razstave po stacionarni 
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, maribor-

pohorje, o-sta, facebook, mmc ipd.) 

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
7.240 

 

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

Prilogo k letnemu poročilu 2010, 2011, 
2012, 2013 in 2014). 
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ARS PHARMACEUTICA – UMETNOST LEKARNIŠTVA 
stalna razstava 

 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad – muzejsko razstavišče 

 

KDAJ:  
od 3. 11. 2010 dalje 

 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 

 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor 

 

AVTOR/VODJA  
PROJEKTA:  
dr. Valentina Bevc Varl 

 

KRATEK OPIS: 
Pokrajinski muzej Maribor hrani v 

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

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

predana javnosti na ogled in v uživanje 
nova postavitev lekarniškega gradiva z 

naslovom Ars pharmaceutica - 
Umetnost lekarništva.  

Novemu delu stalne razstave sta 
namenjena dva od ostalih zbirk ločena 

prostora, ki omogočata doživetje približka 
historičnega prostora lekarne, katere 
originalno pohištvo je iz začetka 20. 

stoletja. Pokukati je moč tudi v 
lekarnarjev laboratorij, kjer so zbrani 

pripomočki in oprema, ki je bila v uporabi 
v različnih štajerskih in koroških lekarnah 

od 17. do srede 20. stoletja. 
 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 3 x 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 ob 
otvoritvi razstave po stacionarni 

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, maribor-

pohorje, o-sta, facebook, mmc ipd.) 

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
7.240 

 

OBJAVE V MEDIJIH:  

Redni oglasi v časniku Večer ob: torkih, 
četrtkih in sobotah vse leto (glej tudi 

Prilogo k letnemu poročilu 2010, 2011, 
2012, 2013 in 2014). 
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PRVI DOTIK 
stalna razstava 

 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad  - muzejsko razstavišče 

 

KDAJ:  
od 15. 12. 2010 dalje 

 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 

 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor 

 

AVTOR/VODJA  
PROJEKTA:  
Vesna Koprivnik 

 

KRATEK OPIS: 
Na 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.  

 
 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 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 ob 
otvoritvi razstave po stacionarni 

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, maribor-

pohorje, o-sta, facebook, mmc ipd.) 

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
7.240 

 

OBJAVE V MEDIJIH:  

Redni oglasi v časniku Večer ob: torkih, 
četrtkih in sobotah vse leto (glej tudi 

Prilogo k letnemu poročilu 2010, 2011, 
2012, 2013 in 2014). 
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DEPO POHIŠTVA 
dislocirana stalna razstava 

 
 

 
LOKACIJA:  
Kino Partizan 

 

KDAJ:  
od 26. 6. 2012 dalje 

 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 

 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor 

 

AVTOR/VODJA  
PROJEKTA:  
Mirjana Koren 

 

KRATEK OPIS: 
Razstava Pohištvo – Od blizu je 

postavljena v nekdanjo projekcijsko 
dvorano Kina Partizan, kjer je nov 
pohištveni depo  Pokrajinskega muzeja 

Maribor. Zbirka pohištva se uvršča med 
največje zbirke v državi in večinoma izvira 

iz štajerskih, koroških in prekmurskih 
gradov, dvorcev, meščanskih hiš in 

kmečkih domov. V zakladnici pohištvene 
zbirke muzeja je bila do konca Evropske 

prestolnice kulture 2012 na ogled razstava 
POHIŠTVO - OD BLIZU. Obiskovalci so 

si lahko ob 998 kosih originalnega 
historičnega pohištva, katerega najstarejši 
kosi segajo v 16. stoletje ogledali tudi 

projekcijo njihovih povečanih detajlov. 
Ob depoju je na ogled tudi stalna 

postavitev mizarske delavnice Stojan, 
priznanega celjskega mizarja Martina 

Stojana, ki ga je v začetku 20. stoletja 
odlikovalo Cesarsko-kraljevo trgovsko 

ministrstvo.  
 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 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, fakultetam in 
društvom ob otvoritvi razstave 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, maribor-

pohorje, o-sta, facebook, mmc ipd.) 

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
2.915 

 

OBJAVE V MEDIJIH:  

Redni oglasi v časniku Večer ob: torkih, 
četrtkih in sobotah vse leto (glej tudi 

Prilogo k letnemu poročilu 2012, 2013 in 
2014). 
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SVET NA DLANI 
stalna razstava 

 
 

 
LOKACIJA: 
Mariborski grad  - muzejsko razstavišče 

 

KDAJ: 
od marca 2013 dalje 

 

CILJNA SKUPINA: 
splošna javnost 

 

ORGANIZATOR: 
Pokrajinski muzej Maribor 

 

AVTOR RAZSTAVE: 
dr. Valentina Bevc Varl 
Mirjana Koren 
 

KRATEK OPIS: 
Po zaključku razstave Svet na dlani v Kinu 
Partizan je bila razstava delno prenesena 

in postavljena kot stalna razstava v gradu 
v komunikacijskih prostorih med etažama 

bastije. Zbirka, ki 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.  

 

 

 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 3 x objava v Prireditvenem vodniku 

časnika Večer 
 objava na internetni strani 

Pokrajinskega muzeja Maribor v slo 
in ang - www.museum-mb.si 

 objava v Mariborski kroniki – Večer 
 vabilo poslano slovenskim muzejem, 

galerijam, knjižnicam, fakultetam in 
društvom ob otvoritvi razstave po 
stacionarni in elektronski pošti 

 vabilo poslano obiskovalcem po 
redni 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, maribor-

pohorje, o-sta, facebook, mmc ipd.) 

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV: 
7.240 

 

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

Prilogo k letnemu poročilu 2012, 2013 in 
2014). 
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POTI OBRTI - PEČARSTVO HERIČKO 
stalna razstava 

 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad  - muzejsko razstavišče 

 

KDAJ:  
od 10. 10. 2013 dalje 

 

CILJNA SKUPINA:  
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 kustusi 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. 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 objava na spletni strani 

Pokrajinskega muzeja Maribor v slo 
in ang - www.museum-mb.si 

 vabilo poslano slovenskim muzejem, 
galerijam, knjižnicam, fakultetam in 

društvom ob otvoritvi razstave po 
stacionarni in elektronski pošti 

 vabilo poslano obiskovalcem ob 
otvoritvi razstave po stacionarni in 

elektronski pošti 
 najava poslana medijem ob otvoritvi 

razstave po elektronski pošti 

 najava na facebook strani - deljenje 
objav preko všečkov 

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV: 
7.240 

 

OBJAVE V MEDIJIH:  

 Večer, 24. 3. 2015, str. 19 (Denis 
Živčec): Zlata mariborska zgodba 
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DEPO SLIKARSTVA 
stalna razstava 

 
 

 
LOKACIJA:  
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. 

 
 

 
 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 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, fakultetam in 
društvom ob otvoritvi razstave 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, maribor-

pohorje, o-sta, facebook, mmc ipd.) 

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
7.240 

 

OBJAVE V MEDIJIH:  

Redni oglasi v časniku Večer ob: torkih, 
četrtkih in sobotah vse leto (glej tudi 

Prilogo k letnemu poročilu 2014).  
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DEPO KIPARSTVA 
stalna razstava 

 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad – nadstropje bastije 

 

KDAJ:  
od 8. 2. 2015 dalje 

 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 

 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor, 

 

AVTOR/VODJA  
PROJEKTA:  
dr. Valentina Bevc Varl 

 

KRATEK OPIS: 
V kiparski zbirki so dela od 14. do 20. 

stoletja. Glede na čas nastanka je več kot 
polovica del iz obdobja baroka (17. in 18. 
stoletje), četrtina iz 19. stoletja, preostali 

del pa iz obdobja gotike in renesanse ter 
iz 20. stoletja. Večina del izvira iz 

štajerskih cerkva in samostanov, saj 
predstavljajo glavnino zbirke sakralna 

kiparska dela. Le desetina je profanih 
kiparskih del. Glede na material 

prevladujejo umetnine iz lesa, petina del 
pa je izdelana iz kamna in drugih 

materialov (zlitine, vosek, steklo, 
kermaika…). 
Ob razstavi je izšla zloženka. 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 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, fakultetam in 
društvom po stacionarni in 

elektronski pošti 
 vabilo poslano obiskovalcem po 

stacionarni in elektronski pošti 

 najava medijem  ob otvoritvi 
razstave po elektronski pošti 

 najava na facebook strani - deljenje 
objav preko všečkov 

 objavljanje na drugih spletnih 
portalih (napovednik, maribor-

pohorje, o-sta, facebook, mmc ipd.) 

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
7.240 

 

OBJAVE V MEDIJIH:  

Redni oglasi v časniku Večer ob: torkih, 
četrtkih in sobotah vse leto (glej tudi 

otvoritev razstave Depo kiparstva). 

 
 Večer, 4. 2. 2015, str. 18 (Branka 

Bezjak): Delavno kljub zagatam 
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POSLANSTVO POKRAJINSKEGA MUZEJA MARIBOR 
stalna razstava 

 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad–veža v pritličju upravnega 
stolpa  

 

KDAJ:  
od leta 2015 dalje 

 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 

 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor  

 

AVTOR/VODJA  
PROJEKTA:  
Mirjana Koren 

 

KRATEK OPIS: 
 
Razstava z izbranimi muzealijami 

predstavi posamezne muzejske zbirke ter 
v izjavi seznanja s poslanstovm 

Pokrajinskega muzeja Maribor:  
 
Naš muzej je javnosti odprta, neprofitna, 

stalna ustanova v službi družbe in njenega 
razvoja, ki zaradi proučevanja, vzgoje, 

izobraževanja in razvedrila pridobiva 
materialne dokaze o ljudeh in njihovem 

okolju, jih zbira, dokumentira, hrani in 
ohranja, raziskuje, razstavlja, publicira in 

popularizira v javnosti. 
 

V muzejskih zbirkah hranimo arheološko 
in kulturnozgodovinsko premično 
dediščino z območja 34-ih občin. 

 
Za svoje obiskovalce, sosede, goste in 

sodelavce si prizadevamo ostati prijazni, 
navdušujoči, hitro odzivni in družbeno 

odgovorni. 

 
 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 

 najava na facebook strani – deljenje 
preko všečkov 
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HIŠA STARE TRTE 
dislocirana stalna  razstava 

 
 

 
LOKACIJA:  
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.  

 
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 kulinarično-
vinsko-kulturni festival, ki se prične s 

svečano trgatvijo Stare trte in se zaključi 
z Martinovanjem v Mariboru, največjim 

enodnevnim martinovanjem v Sloveniji. 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 objava na internetni strani 

Pokrajinskega muzeja Maribor v slo 
in ang - www.museum-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, maribor-
pohorje, o-sta, mmc ipd.) 

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
46.336 

 

OBJAVE V MEDIJIH:  

Redni oglasi v časniku Večer ob: torkih, 
četrtkih in sobotah vse leto.  
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ČUVAJNICA NA STOLPU 
 dislocirana stalna razstava 

 
 

 
LOKACIJA:  
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. 

 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 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, fakultetam in 
društvom ob otvoritvi razstave 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, maribor-

pohorje, o-sta, facebook, mmc ipd.) 

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
2.044 

 

OBJAVE V MEDIJIH:  

Redni oglasi v časniku Večer ob: torkih, 
četrtkih in sobotah vse leto (glej tudi 

Prilogo k letnemu poročilu 2012, 2013 in 
2014). 

 
 Večer, 7. 6. 2015, str. 12–13 

(Aljoša Stojič): Zadnja mariborska 
zvonarka 
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POTI OBRTI – PASARSTVO TRATNIK 
 dislocirana stalna razstava 

 
 

 
LOKACIJA:  
Pasarstvo Tratrnik, Orožnova ul.3, Maribor  

 

KDAJ:  
od 10. 10. 2013 dalje 

 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 
šolarji tretje triade 

srednješolci 

 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor 

 

AVTOR/VODJA  

PROJEKTA:  
dr. Valentina Bevc Varl 

 

KRATEK OPIS: 
Na Orožnovi ulici 3 v Mariboru deluje 
tradicionalna obrtniška delavnica 

Pasarstvo Tratnik. V sodelovanju z 
Dragom Tratnikom, mojstrom pasarstva, 

smo odprli vrata njegove delavnice tudi za 
obiskovalce in skupine, ki se 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. 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 objava na spletni strani 

Pokrajinskega muzeja Maribor v slo 
in ang - www.museum-mb.si 

 vabilo poslano slovenskim muzejem, 
galerijam, knjižnicam, fakultetam in 

društvom ob otvoritvi razstave po 
stacionarni in elektronski pošti 

 vabilo poslano obiskovalcem ob 
otvoritvi razstave po stacionarni in 

elektronski pošti 
 najava poslana medijem ob otvoritvi 

razstave po elektronski pošti 

 najava na facebook strani - deljenje 
objav preko všečkov 

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV: 
308 
 

OBJAVE V MEDIJIH:  
 Večer, 24. 3. 2015, str. 19 (Denis 

Živčec): Zlata mariborska zgodba 
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POTI OBRTI – LECTARSTVO, MEDIČARSTVO IN SVEČARSTVO 

KOLARIČ 
dislocirana stalna razstava 

 
 

 
LOKACIJA:  
Lectarstvo, medičarstvo in svečarstvo 

Kolarič, Glavni trg 5, Maribor 

 

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… 
 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 objava na spletni strani 

Pokrajinskega muzeja Maribor v slo 
in ang - www.museum-mb.si 

 vabilo poslano slovenskim muzejem, 
galerijam, knjižnicam, fakultetam in 

društvom ob otvoritvi razstave po 
stacionarni in elektronski pošti 

 vabilo poslano obiskovalcem ob 
otvoritvi razstave po stacionarni in 
elektronski pošti 

 najava poslana medijem ob otvoritvi 
razstave po elektronski pošti 

 najava na facebook strani - deljenje 
objav preko všečkov 

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
280 

 

OBJAVE V MEDIJIH:  

 Večer, 24. 3. 2015, str. 19 (Denis 

Živčec): Zlata mariborska zgodba 
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POTI OBRTI – ZLATARSTVO KAČINARI 
dislocirana stalna razstava 

 
LOKACIJA:  
Zlatarstvo Kačinari, Vetrinjska ul. 17, 

Maribor 

 

KDAJ:  
od 19. 3. 2015 dalje 

 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 
šolarji tretje triade 

srednješolci 

 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor 

 

AVTOR/VODJA  
PROJEKTA:  
dr. Valentina Bevc Varl 

 

KRATEK OPIS: 
Razstava Zlatarstvo Kačinari predstavlja 

zlatarsko in srebrarsko obrt in njeno 
zgodovino, obrtniško družino Kačinari in 

tehnologijo izdelave zlatarskih in 
srebraskih izdelkov za profano rabo. 
Razstavljeno je delovno orodje obrtnika in 

zlatarski ter srebrarski izdelki.  
Projekt Poti obrti ohranja materialno in 

živo dediščino različnih mestnih obrti ter 
širi vedenje o njih. Razstavo spremljajo 

pedagoški in andragoški programi – 
vodstva po delavnici Kačinari s prikazi 

postopkov izdelave produktov delavnice, 
prilagojeni različnim starostnim skupinam. 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 3 x objava v Prireditvenem vodniku 

časnika Večer  
 objava na spletni strani 

Pokrajinskega muzeja Maribor v slo 
in ang - www.museumj-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 poslana medijem ob otvoritvi 

razstave po elektronski pošti 
 najava na facebook strani - deljenje 

objav preko všečkov 
 objavljanje na drugih spletnih 

portalih (napovednik, maribor-

pohorje, o-sta, facebook, mmc ipd.) 

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
320 

 

OBJAVE V MEDIJIH:  
 Večer, 4. 2. 2015, str. 19 (Branka 

Bezjak): Delavno kljub zagatam 
 Slovenske novice, 22. 3. 2015, 

str. 16–17: Srebrnina, ki jemlje 

sapo 
 Večer, 24. 3. 2015, str. 19 (Denis 

Živčec): Zlata mariborska zgodba 
 Večer, 3. 10. 2015, str. 30: Klara 

Kačinari, filigranistka in zlatarka  
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SLEDI DAVNE PRETEKLOSTI – BRINJEVA GORA Z OKOLICO 
občasna razstava na gostovanju 

 
 

 
LOKACIJA:  
Hotel Planja, Rogla 

 

KDAJ:  
od leta 2008 dalje 

 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 

 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor  

 

AVTOR/VODJA  

PROJEKTA:  
Vesna Koprivnik 

 

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. 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 objava na spletni strani 

Pokrajinskega muzeja Maribor v slo 
in ang - www.museum-mb.si 

 vabilo poslano slovenskim muzejem, 
galerijam, knjižnicam in društvom ob 

otvoritvi razstave po stacionarni 
pošti 

 vabilo poslano obiskovalcem po 
stacionarni in elektronski pošti 

 najava poslana medijem ob otvoritvi 

po elektronski pošti 
 objavljanje na drugih spletnih 

portalih (napovednik, maribor-
pohorje, o-sta, mmc ipd.) 

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
23.264 (ocenjeno število)  
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KRI IZ VEČERNIH SLADKIH OBLAKOV – USODE VELIKIH VOJN 
občasna razstava 

 
 

 
LOKACIJA:  
Kino Partizan 

 

KDAJ:  
5. 6. 2014 – 31. 12. 2015 

 

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 bila izdana publikacija 

(Muzejski list št. 41). 
 

 
 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 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, fakultetam in 
društvom ob otvoritvi razstave 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, maribor-

pohorje, o-sta, facebook, mmc ipd.) 

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
3.045 (v letu 2015) 

 

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 – Usode velikih 

vojn). 

 
 MMC RTV SLO, 2. 7. 2014 ob 

06:20: Vsi obrazi velike vojne: 
pričakovanje, ki prinese trpljenje 
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KRIŽEM SVAJT SO SE PODALƏ PA SUJO RUOBO PONUJALƏ 
gostujoča razstava 

 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad – palacij  

 

KDAJ:  
1. 1. 2015 – 31. 3. 2015 

 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 

 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor 

v sodelovanju z Muzejem Ribnica 

 

AVTOR/VODJA  
PROJEKTA:  
Martina 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… 
 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 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, fakultetam 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 
preko všečkov 

 objavljanje na drugih spletnih 
portalih (napovednik, maribor-

pohorje, o-sta, facebook ipd.) 

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
1.426 

 

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). 
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BOJEVNIKI MILJENKA SEKULIĆA V GRAJSKI BASTIJI 
občasna razstava 

 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad – pritličje bastije   

 

KDAJ:  
4. 2. 2015 – 31. 12. 2015 

 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 

 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor 

 

AVTOR/VODJA  
PROJEKTA:  
Mirjana Koren 

 

KRATEK OPIS: 
Za gledališko predstavo Oresteja, ki jo je 

leta 1993 v SNG Maribor režiral Paolo 
Magelli, je akademski kipar Miljenko 
Sekulić izdelal unikatne maske iz usnja. 

Leta 2014 smo jih pridobili v muzej na 
dolgoročno izposojo. Na njih smo skupaj z 

avtorjem opravili konservatorske posege 
in jih razstavili v grajski orožarni. Medtem 

ko je orožje primarni pričevalec 
zgodovine, so Sekulićeve kreacije 

umetniška interpretacija historičnih podob 
zabeleženih v grškem vaznem slikarstvu. 

Z odločitvijo o sopostavitvi avtentičnega 
orožja in gledaliških kostumov v muzeju 
sledimo programski usmeritvi, po kateri 

soočamo staro z novim ter avtentično z 
interpretiranim. Tudi tako ponujamo 

možnosti za doživetje in razmislek.  

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 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, fakultetam 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, maribor-

pohorje, o-sta, facebook, mmc ipd.) 

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
6.770 

 

OBJAVE V MEDIJIH:  

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

razstave (glej tudi otvoritev razstave 
Antični bojevnik). 

 
 Večer, 4. 2. 2015, str. 18 (Branka 

Bezjak): Delavno kljub zagatam 
 Večer, 7. 2. 2015, str. 29 (Mirjana 

Koren): Bojevniki v grajski bastiji 
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PUFFOVO STOLETJE 
občasna razstava 

 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad - bastija 

 

KDAJ:  
12. 2. 2015 – 31. 12. 2015 

 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 

 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor 

 

AVTOR/VODJA  
PROJEKTA:  
Oskar Habjanič 

 

KOORDINATOR: 
Drago Oman 

 

KRATEK OPIS: 
Rudolf Gustav Puff (1808–1865) se je 
Mariboru zapisal kot gimnazijski profesor, 

publicist, kronist in potopisec slovenskega 
dela Štajerske. V letu 2015 smo obeležili 

150-letnico njegove smrti, zato smo 
pripravili »rastočo« razstavo, ki je 
obeleževala njegovo delo, prostor in čas 

ter v njej izveden Muzejski klub. Razstava 
je prikazovala temeljne mejnike 19. 

stoletja, ki so zaznamovali Spodnjo 
Štajersko. Dotikala se je identitete in 

razvoja mesta, intelektualcev, 
revolucionarnega vretja leta 1848, obrti, 

bivalne in oblačilne kulture, izpostavila 
družbene probleme, navade in razvade 
meščanske družbe, življenja na podeželju, 

razvoja umetnosti in bogatega 
društvenega življenja.   

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 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, 
fakultetam 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, maribor-
pohorje, o-sta, facebook, mmc 
ipd.) 

 

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

četrtkih in sobotah v času trajanja 
razstave. 

 
 Večer, 4. 2. 2015, str. 18 (Branka 

Bezjak): Delavno kljub zagatam 

 Večer, 5. 2. 2015, str. 19 (pz): O 
Mariboru v 19. stoletju  
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MOJA NAJLJUBŠA IGRA NA PROSTEM 
gostujoča razstava 

 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad – viteška dvorana  

 

KDAJ:  
23. 4. 2015 – 6. 5. 2015 

 

CILJNA SKUPINA:  
osnovnošolci 
učitelji 

splošna javnost 

 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor v sodelovanju s 

časnikom Večer 

 

AVTOR/VODJA  
PROJEKTA:  
Barbara Gavez Volčjak 

 

KRATEK OPIS: 
Časnik Večer je razpisal likovni in literarni 

natečaj, na katerem je sodelovalo čez 600 
otrok iz vse Slovenije. Likovna dela so bila 

razstavljena v prostorih mariborskega 
gradu v viteški dvorani. Namen »okužiti 

otroke z igralnim virusom«, je bil med 
učitelji prepoznan kot dober, saj je na 

likovnem natečaju Moja najljubša igra na 
prostem sodelovalo kar 545 učencev iz 43 

šol pod mentorstvom 78 učiteljic. 
Razstava je obsegala likovne izdelke 
najrazličnejših tehnik iz katerih smo lahko 

razbrali nekdanje igralne navade in 
življenje otrok v mestu in na podeželju od 

II. svetovne vojne naprej. 
. 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 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, fakultetam 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, maribor-

pohorje, o-sta, facebook, mmc ipd.) 

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
236 

 

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

razstave (glej tudi otvoritev razstave Moja 
najljubša igra na prostem). 

 
 Večer, 9. 4. 2015, str. 24 (Barbara 

Gavez Volčjak): Otroci so raziskovali 
stare igre 

 Večer, 9. 4. 2015, str. 24 (Barbara 

Gavez Volčjak): Otroci so raziskovali 
stare igre 

 Večer, 23. 4. 2015, str. 24 (bav): 
»Učiteljica, so tu naše?« 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

http://www.museum-mb.si/


 
 

    
Priloga k letnemu poročilu 2015 

28 

MESEC MODE V MUZEJU – PODOBE PETDESETIH 
občasna razstava 

 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad – grajsko stopnišče 

 

KDAJ:  
12. 5. 2015 – 1. 7. 2015 

 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 

 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor 

 

AVTOR/VODJA  
PROJEKTA:  
Tadej Pungartnik 

 

KRATEK OPIS: 
Projekt mesec mode v muzeju je zajemal 

občasno razstavo in tri modne dogodke. 
Razstava se je vsebinko navezovala na 
obletnico konca II. svetovne vojne. 

Obdobje po II. svetovni vojni je prineslo 
spremembe tudi na področju mode, ki se 

je znova razcvetela. Predstavljeno je bilo 
muzejsko gradivo s področja oblačilne 

kulture, ki ga hrani Pokrajinski muzej 
Maribor. Predstavljene so bile tudi 

prelomnice v oblačilni kulturi povojnega 
obdobja ter vzporednice s sodobnimi 

trendi. 
O projektu je izšla zloženka. 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 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, fakultetam 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, maribor-

pohorje, o-sta, facebook, mmc ipd.) 

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
1.427 

 

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). 

 
 Večer, 5. 4. 2015, str. 52–53 (Miša 

Vugrinec): Modni sprehod skozi 
petdeseta 

 Gloss, maj 2015: Podobe 

petdesetih 
 Večer, 12. 5. 2015, str. 18 (Miša 

Vugrinec): V znamenju petdesetih 
 www.grazia.si, 21. 5. 2015: 

Modna revija Srednje šole za 
oblikovanje Maribor in Suzane 

Rengeo z galerijo E2RD 
 Lea, maj 2015: Na zabavi 
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MESEC MODE V MUZEJU – IKONIČNA PETDESETA 
občasna medinstucionalna razstava 

 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad - palacij 

 

KDAJ:  
26. 5. 2015 – 14. 6. 2015 

 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 

 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor 

 

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

 

KRATEK OPIS: 
Petdeseta leta prejšnega stoletja so znana 
po razvoju novih, svežih slogov, ki se 
kažejo v vseh porah družbe povojnega 

časa. Zaznamovana so z ženstvenostjo in 
glamurjem, prav tako so prelomna za 

torbice in denarnice. Modne ikone tega 
časa in ritmi rock'n'rolla so bili idejna 

zasnova izdelkov študentov oblikovanja. V 
tem konceptu so predstavili krila, ki po 

silhueti spominjajo na Diorjev new look. V 
inspiracijskih zgodbah študentov prvega 

letnika so se kreativno dopolnjevali tiski, 
vezenje, aplikacije, strukture in 
kombinacije različnih tehnik 

preoblikovanja tekstilne površine. Celotne 
oblačilne podobe petdesetih let z 

inspiracijskimi značilnostmi arhitekture 
Maribora so izdelali študenti višjih 

letnikov. Predstavljeni modeli oblačil za 
paraplegike, ki inspiracijsko prav tako 

slonijo na petdesetih, so vključevali poleg 
estetike tudi ergonomske in funkcionalne 
potrebe za sedeči položaj in gibanje 

paraplegikov v invalidskem vozičku. 
 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 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, fakultetam 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, maribor-

pohorje, o-sta, facebook, mmc ipd.) 

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
389 

 

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). 

 
 Večer, 5. 4. 2015, str. 52–53 (Miša 

Vugrinec): Modni sprehod skozi 
petdeseta 

 Gloss, maj 2015: Podobe 

petdesetih 
 Večer, 12. 5. 2015, str. 18 (Miša 

Vugrinec): V znamenju petdesetij 
 Večer, 26. 5. 2015, str. 18 (mbk): 

Ikonska petdeseta 
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VELIKE STVARITVE MALIH MOJSTROV 2015 – MASKE LIKOV 

NAŠIH MITOV 
občasna razstava 

 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad – pritličje bastije  

 

KDAJ:  
26. 5. 2015 – 12. 9. 2015 

 

CILJNA SKUPINA:  
učenci osnovnih šol 
učitelji in mentorji 

splošna javnost 

 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor 

 

AVTOR/VODJA  
PROJEKTA:  
Drago Oman 

 

KRATEK OPIS: 
Osnovnošolci so v letošnjem letu izdelali 
likovne izdelke – maske, ki so se 

tematsko navezovale na občasno razstavo 
Bojevniki Miljenka Sekulića v grajski 

bastiji v kateri se zrcali grška mitologija. 
Učenci in njihovi mentorji so izdelali 

obrazne maske, v katerih so upodobili like 
iz slovenske mitologije. Maske so bile v 

naravni velikosti obraza. Izdelke smo 
razstavili v prostorih stalne razstave v 
pritličju grajske bastije. 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 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 osnovnim šolam, 

ravnateljem in mentorjem po 
stacionarni in elektronski pošti 

 najava poslana medijem ob otvoritvi 
razstave po elektronski pošti 

 najava na facebook strani – deljenje 
preko všečkov 

 objavljanje na drugih spletnih 

portalih (napovednik, maribor-
pohorje, o-sta, facebook, mmc ipd.) 

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
2.261 

 

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 2013 – 
Maske likov naših mitov). 

 
 Večer, 27. 5. 2015, str. 25 (mbk): 

Skozi otroške oči 
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STAROST ZASLUŽI NAŠO POZORNOST  
projekt z občasnimi razstavami na gostovanju in predavanji 

 
 

 
LOKACIJA:  
Dom Danice Vogrinec – enota Pobrežje 
Dom pod gorco 
Dom starejših občanov (DSO) Tezno 

Sončni dom Pobrežje 

 

KDAJ:  
od 29. 5. 2015 dalje 

 

CILJNA SKUPINA:  
uporabniki doma za starejše občane 

 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor 

 

AVTOR/VODJA  
PROJEKTA:  
Vesna Koprivnik 

 

KRATEK OPIS: 
V letu 2015 smo začeli izvajati nov projekt 

Starost zasluži našo pozornost, namenjen 
starostnikom v domovih za starejše 

občane, ki si muzejskih zbirk in 
spremljevalnih prireditev v muzeju ne 

morejo ogledati. Osnovo projekta 
predstavljajo predavanja in manjše 

občasne razstave, ki se selijo po domovih 
starejših občanov. V okviru programa 

predstavljamo muzej in grad, posamezne 
zbirke in gradivo ter način dela kustusov 
in konservatorjev-restavratorjev. 

Razstave v letu 2015 so nosile naslednje 
naslove: 

Tisočletja stari predmeti naših prednikov 
Zbirka razglednic 

Zbirka fotografij 
Pivsko posodje 

Stari Maribor 
Zbirka razglednic in fotografij 
Predmeti iz lekarniške zbirke 
 

TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 spletne strai domov za starejše 

občane;   
www.danica-vogrinec.si 
www.dompodgorco.si  
www.dso-tezno.si 
www.soncnidom.si  

 www.museum-mb.si 
 

 RAZSTAVE: 
TISOČLETJA STARI PREDMETI 
NAŠIH PREDNIKOV 
Avtor: Vesna Koprivnik 
Dom Danice Vogrinec:  
od 29. 5. 2015 do 2. 9. 2015 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
609 

Sončni dom Pobrežje:  
od 3. 9. 2015 do 18. 12. 2015 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
159 

DSO Tezno:  
od 18. 12. 2015 do 31. 12. 2015 
ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  

220 

 

ZBIRKA RAZGLEDNIC 
Avtor: Oskar Habjanič 

DSO Tezno:  
od 4. 6. 2015 do 3. 9. 2015 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
220 

 
ZBIRKA FOTOGRAFIJ 
Avtor: Oskar Habjanič 
Sončni dom Pobrežje:  

od 4. 6. 2015 do 3. 9. 2015 
ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
159 

 
PIVSKO POSODJE 
Avtor: Tadej Pungartnik 
Dom pod gorco:  

od 5. 6. 2015 do 3. 9. 2015 
ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  

150 
DSO Tezno:  

od 3. 9. 2015 do 18. 12. 2015 
ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
220 

Sončni dom Pobrežje:  
od 18. 12. 2015 do 31. 12. 2015 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
159 

 

STARI MARIBOR 
Avtor: Drago Oman 
Dom pod gorco:  

od 5. 6. 2015 do 31. 12. 2015 
ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  

150 

 
ZBIRKA RAZGLEDNIC IN 

FOTOGRAFIJ 
Avtor: Tadej Pungartnik 
Dom pod gorco:  
od 3. 9. 2015 do 18. 12. 2015 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
150 

 
PREDMETI IZ LEKARNIŠKE 

ZBIRKE 
Avtor: dr. Valentina Bevc Varl 

Dom pod gorco:  
od 18. 12. 2015 do 31. 12. 2015 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
150 
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SCHUMANIA 
občasna medinstucionalna razstava 

 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad - palacij 

 

KDAJ:  
18. 6. 2015 – 5. 9. 2015 

 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 

 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor 

 

AVTOR/VODJA  
PROJEKTA:  
Tadej Pungartnik 
Tatjana Devetak 

 

KRATEK OPIS: 
V akademskem letu 2014/2015 so 
študenti 2. letnika študija Oblikovanja 
oblačil in tekstilij, Fakultete za dizajn, 

pridružene članice Univerze na 
Primorskem pod mentorstvom doc. Tanje 

Devetak zaključili projektno nalogo 
oblikovanja čevljev Shumania, pri kateri 

so raziskovali različne inspirativne vsebine 
in jih zaključili v sodobne konceptualne 

oblikovalske celote čevljev. Izdelki so 
izvedeni v raznolikih materialih, kot so les, 

steklo, slamice, zračna čipka idr. V 
palaciju mariborskega gradu je bilo  
razstavljenih trinajst parov čevljev. 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 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, fakultetam 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, maribor-

pohorje, o-sta, facebook, mmc ipd.) 

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
1.547 

 

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

razstave (glej tudi otvoritev razstave 
Schumania). 

 
 Večer, 28. 6. 2015, str. 24 (Miša 

Vugrinec): Za vse kaj drugega kot 
hojo  

 Ona, 14. 7. 2015, str. 29: 

Shumania 
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GUGALNIK IDEJ – PODOKNICE  
občasna razstava 

 
 

 
LOKACIJA:  
Kino Partizan 

 

KDAJ:  
20. 6. 2015 – 16. 10. 2015 

 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 

 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor 

 

AVTOR/VODJA  
PROJEKTA:  
Mirjana Koren 
Sara Evelyn Brown 

 

KRATEK OPIS: 
 
V okviru projekta Gugalnik idej smo v  
depoju pohištva odprli prostorsko 

instalacijo Sare Evelyn Brown in tekom 
Poletne muzejske noči predstavili še 

glasbo skupine Fekete Seretlek, ki se 
ukvarja z umetniško interpretacijo 

etnološke glasbe. 
Sara Evelyn Brown je scenografka, 

kostumografka in avtorica lutk gledališke 
predstave Časoskop, ki je ambientalna 

predstava, zasnovana za ta prostor in je 
bila premierno izvedena leta 2014 v 
koprodukciji z Lutkovnim gledališčem 

Maribor in Mednarodnim centrom lutkovne 
umetnosti Koper.  

Podoknice so prostorsko pogojen zvokovni 
sprehod, predstava, ki jo je spisalo mesto 

Maribor. V prostoru, ki odmeva v 
starodavnih ostankih sanjskega sveta, so 

bili obiskovalci vabljeni, da so se v copatih 
podali na avdiovizualno popotovanje po 
mestu. Dogodek je združeval zvok, 

instalacijo in fotografijo. Z željo po 
odkrivanju prostorov, zvokov in glasov, ki 

jih zajema Maribor, je umetnica stkala 
namišljeno pripovedno obliko poročil, 

ustnega izročila, zmeljevidov, fotografij in 
zvokov. 

O razstavi je bila izdana zloženka. 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 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, fakultetam 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, maribor-

pohorje, o-sta, facebook, mmc ipd.) 

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
164 

 

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

razstave (glej tudi otvoritev razstave 
Gugalnik idej - Podoknice). 
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MUSEOEUROPE – SREČANJE DVEH SVETOV 
občasna medinstucionalna razstava 

 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad – viteška dvorana 

 

KDAJ:  
16. 10. 2015 – 14. 11. 2015  

 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 

 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor v sodelovanju z 

Zemaljskim muzejem Bosne in 
Hercegovine, Muzejem Sarajeva in 

Bošnjačkim institutom – Fondacija Adila 
Zulfikarpašića  

 

AVTOR/VODJA  
PROJEKTA:  
dr. Valentina Bevc Varl 

Mirjana Koren 
Amra Madžarević 

Marica Popić Filipović 
Amina Rizvanbegović Džuvić 

 

KRATEK OPIS: 
V okviru projekta Museoeurope 2015 smo 
organizirali mednarodni simpozij in 

občasno razstavo z naslovom Srečanje 
dveh svetov. K sodelovanju smo povabili 

tri ustanove iz Bosne in Hercegovine, 
osrednja tema pa so bili kulturni vplivi 
nekdanjega Osmanskega cesarstva na 

naše kraje. 
Projekt je imel tri sklope: občasna 

razstava, mednarodni znanstveni posvet 
in pedagoško-andragoški programi. 

Za dobo enega meseca smo v stalno 
razstavo vključili predmete iz Zemaljskega 

muzeja Bosne in Hercegovine, Muzeja 
Sarajeva in Bošnjačkega instituta – 
Fondacija Adila Zulfikarpašića. Cilj je bil 

kontekstualizacija domače kulturne 
dediščine (poslikave z motivi bitk s Turki v 

viteški dvorani gradu) v evropskem 
prostoru ter prikaz »drugega« zornega 

kota s strani gostujočih institucij, ki je 
predstavil sočasno umetno-obrtno in 

kaligrafsko gradivo. 
Izdana je bila tudi razstavna zloženka. 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 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, fakultetam 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, maribor-

pohorje, o-sta, facebook, mmc ipd.) 

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
834 

 

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

razstave (glej tudi otvoritev razstave 
Museoeurope – Srečanje dveh svetov). 
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VELIKE STVARITVE MALIH MOJSTROV 2015 – MASKE LIKOV 

NAŠIH MITOV 
občasna razstava na gostovanju 

 
 

 
LOKACIJA:  
Pošta Slovenije, enota na Čopovi ul. 

Ljubljana 

 

KDAJ:  
2. 11. 2015 – 30. 11. 2015 

 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 

učenci osnovnih šol 
učitelji in mentorji 

 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor 

 

AVTOR/VODJA  
PROJEKTA:  
Drago Oman 

 

KRATEK OPIS: 
Osnovnošolci so v letošnjem letu izdelali 

likovne izdelke – maske, ki so se 
tematsko navezovale na občasno razstavo 

Bojevniki Miljenka Sekulića v grajski 
bastiji v kateri se zrcali grška mitologija. 

Učenci in njihovi mentorji so izdelali 
obrazne maske, v katerih so upodobili like 

iz slovenske mitologije. Maske so bile v 
naravni velikosti obraza. Izdelke smo 
razstavili v vhodni avli poštne stavbe na 

Čopovi ul. v Ljubljani.  
 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 najava na facebook strani - deljenje 

objav preko všečkov 

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
33.000 (ocena) 
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NE POZABI ME NIKOLI 
občasna razstava na gostovanju 

 
 

 
LOKACIJA:  
Rokodelski center Ribnica 

 

KDAJ:  
27. 11. 2015 – 31. 12. 2015 

 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 

 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor 

 

AVTOR/VODJA  
PROJEKTA:  
Jasmina Vidmar 

 

KRATEK OPIS: 
Leta 2011 je Pokrajinski muzej Maribor ob 

letu gozdov pripravil razstavo fotografinje 
Jasmine Vidmar, ki je svoje otroštvo 
preživela z babico in dedkom na 

Uršankovini sredi Pohorja. Dedek je bil 
gozdni delavec in jo je naučil vsega, kar je 

potrebno, da je lahko varno in svobodno 
živela v gozdu in z njim srečno sobivala. Z 

razstavljenimi deli prikazuje zgodbe, ki jih 
je slišala od dreves. Graffiti, ki jih je ujela 

v svoj objektiv, so v drevesna debla 
urezana sporočila. Vsem je skupna želja 

njihovih avtorjev, da bi ubežali pozabi. Za 
nosilce svojih sporočil so izbrali bukve, ki 
povprečno dočakajo starost 150 let.  

Muzej Ribnica je gostil fotografsko 
razstavo znotraj svoje razstave. O 

razstavi na gostovanju je izšla tudi 
zloženka. 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 objava na spletni strani 

Pokrajinskega muzeja Maribor v slo 
in ang - www.museum-mb.si 

 najava na facebook strani - deljenje 
objav preko všečkov 

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
236 
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TISOČLETJA V GLINI 
občasna razstava  

 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad - palacij 

 

KDAJ:  
3. 12. 2015 – 31. 12. 2015 

 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 

 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor  

 

AVTOR/VODJA  
PROJEKTA:  
Vesna Koprivnik 

 

KRATEK OPIS: 
Razstavili smo lončenino in druge 

keramične izdelke. Glavnino eksponatov 
so predstavljali predmeti iz arheoloških 
obdobij, zaradi ilustracije razvoja pa smo 

jih dopolnili z nekaj predmeti iz časa 
srednjega in novega veka. Skozi 

posamezna obdobja smo predstavili: 
- spreminjanje načinov in tehnik    

oblikovanja, oblik, krasilnih tehnik 
-funkcij uporabe posod (shranjevanje 

živil, kuha, prehranjevanje, pogrebni 
rituali…) 

S pomočjo drugih keramičnih predmetov 
iz gline (uteži, vretenca, antropomorfne 
figurice, oljenke, opeke z žigi ipd.) smo 

prikazali funkcijo njihovega pojavljanja pri 
drugih obrteh kot sta tkanje, 

gradbeništvo, razsvetljava in 
upodobitvena umetnost. 

O razstavi je bila izdana zloženka. 
 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 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, fakultetam 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, maribor-

pohorje, o-sta, facebook, mmc ipd.) 

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
427 

 

OBJAVE V MEDIJIH:  

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

razstave (glej tudi otvoritev razstave 
Tisočletja v glini). 
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Muzejske prireditve 
 

 

 
 

40 UČNE URE – STROKOVNA VODSTVA 
vodeni ogledi po razstavah 

41 
 

42 
 

43 
 
 

44 
 

45 

MUZEJNICE 
interaktivne pedagoške delavnice 
KRI IZ VEČERNIH SLADKIH OBLAKOV 
Usode velikih vojn 
spremljevalni program občasne razstave 
BOJEVNIKI MILJENKA SEKULIĆA V GRAJSKI 
BASTIJI 
otvoritev stalne razstave 

DEPO KIPARSTVA 
otvoritev stalne razstave 
PUFFOVO STOLETJE 
cikel predavanj v sklopu rastoče razstave  

46 
 

 
47 

 
48 

 
49 

 

 
50 

 
51 

 
 

52 

 
 

53 
 
 

54 
 
 

55 
 
 

56 

PREDSTAVITEV PROGRAMA ZA 
OSNOVNOŠOLSKE UČITELJE 

andragoški projekt 
POTI OBRTI – ZLATARSTVO KAČINARI 
otvoritev dislocirane stalne razstave 
MOJA NAJLJUBŠA IGRA NA PROSTEM 
otvoritev občasne razstave 
MESEC MODE V MUZEJU 
Podobe petdesetih 

otvoritev projekta 
MESEC MODE V MUZEJU  
modna revija 
MESEC MODE V MUZEJU 
Ikonična petdeseta 
otvoritev občasne medinstucionalne razstave  
VELIKE STVARITVE MALIH MOJSTROV 2015 

Maske likov naših mitov 
pedagoški projekt z otvoritvijo občasne razstave 
STAROST ZASLUŽI NAŠO POZORNOST 
Dom danice Vogrinec 
otvoritev projekta in arheološke zbirke 
STAROST ZASLUŽI NAŠO POZORNOST 
DSO Tezno 
predavanja 

STAROST ZASLUŽI NAŠO POZORNOST 
Sončni dom Pobrežje 
predavanja 
STAROST ZASLUŽI NAŠO POZORNOST 
Dom pod gorco 
predavanja 

57 

 
 
 
 

SHUMANIA 

otvoritev občasne razstave 
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58 

 
 

 
 

59 
 

60 
 
 
 

61 

 
POLETNA MUZEJSKA NOČ 2015 
Gugalnik idej 
vodeni nočni ogledi po občasni razstavi Kri iz večernih 

sladkih oblakov – Usode velikih vojn in otvoritev 
Gugalnika idej 
ČASOSKOP 
predstava Lutkovnega gledališča 
DNEVI EVROPSKE KULTURNE DEDIŠČINE – 
PRAZNOVANJA 
Praznovanja – čage – žurke  
uvod v muzejske večere 
MUZEJSKI VEČERI 2015 
tradicionalna andragoška prireditev; predavanja v 
okviru dnevov evropske kulturne dediščine - 
Praznovanja 

62 
 

 
63 

 
 

64 
 
 

65 
 
 

66 
 

67 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

MALI SIMPOZIJ 2015 
Praznovanja 

tradicionalna pedagoška prireditev  
MUSEOEUROPE 2015 
Srečanje dveh svetov 
mednarodni znanstveni simpozij 
MUSEOEUROPE 2015 
Srečanje dveh svetov 
otvoritev občasne medinstucionalne razstave 
MUSEOEUROPE 2015 
Islam in zahodni svet 
predavanje 
POTI OBRTI – MEDENI MIKLAVŽ 
javno vodstvo 
TISOČLETJA V GLINI 
otvoritev občasne razstave 
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UČNE URE – STROKOVNA VODSTVA 
vodeni ogledi po razstavah 

 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad 

 

KDAJ:  
čez celo leto 

 

CILJNA SKUPINA:  
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 (122 
ponovitev), na katerih so učenci in dijaki 

pridobivali dodatno znanje ter vedenje o 
kulturni dediščini in muzejih. Učencem in 

dijakom smo s pomočjo muzealij 
predstavili preteklost območja mesta in 

regije v različnih prazgodovinskih in 
zgodovinskih obdobjih. Pri tem smo 

upoštevali učne načrte posameznih 
nivojev, kar je predstavljajo nadgradnjo 
šolskega učnega programa. 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 objava na spletni strani 

Pokrajinskega muzeja Maribor  
www.museum-mb.si 

 predstavitev programov učiteljem 
(glej stran 46) 

 
 
ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
2.649 
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MUZEJNICE 
interaktivne pedagoško-andragoške delavnice 

 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad – pedagoški prostor in 

razstavni prostori 

 

KDAJ:  
čez celo leto 

 

CILJNA SKUPINA:  
predšolski otroci 

osnovnošolci  
družine z otroki 

 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor 

 

AVTOR/VODJA 
PROJEKTA: 
Andreja Pliberšek 

 

KRATEK OPIS: 
Muzejnice smo izvajali skozi vse leto. 

Iinteraktivne pedagoške delavnice so 
namenjene našim najmlajšim 

obiskovalcem. Razdelili smo jih na tri 
sklope: dopoldanske, popoldanske in 

družinske muzejnice. Otroci so ob 
predstavljenem muzejskem gradivu 

spoznavali izbrane teme, hkrati pa smo 
spodbujali njihovo ustvarjalnost, saj so po 
ogledu iz naravnih materialov izdelovali 

dekorativne ali uporabne predmete, ki so 
jih spoznali na razstavi. S temi 

aktivnostmi so posredno spoznavali tudi 
vlogo muzeja in kulturne dediščine.  

V letu 2015 smo izpeljali 89 muzejnic o 
naslednjih tematskih sklopih: 

 
Družinske muzejnice – vsebinsko so 

spremljale razstavo Puffovo stoletje in so 
potekale vsako prvo soboto v mesecu: 
- Jezikajmo skupaj  

- Med soncem in Zemljo 
- Po mariborskih gričih 

- Puffov Maribor s kolesa 
- Igra barv 

- Zavihajmo rokave 
- Kot iz škatlice 

- Moda po moje 
- Družabno iz oči v oči 
- Islamska kultura – Srečanje dveh svetov  

 
Popoldanske muzejnice – potekale so 

vsak torek, sredo in četrtek: 
- Mehkoba kamna 

- Roka piše 
- Barve 

- Les za reZ 
 

 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 objava na spletni strani 

Pokrajinskega muzeja Maribor v slo 
in ang - www.museum-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:  
1.272 

 

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

četrtkih in sobotah čez vso leto. 
 Večer, 4. 2. 2015, str. 18 (Branka 

Bezjak): Delavno kljub zagatam 

 Večer, 5. 2. 2015, str. 19 (pz): O 
Mariboru v 19. Stoletju 

 Večer, 15. 3. 2015, str. 59–60: 
Naši muzeji so prave zakladnice 

kulturne dediščine iz različnih 
obdobij 

 Večer, 15. 3. 2015, str. 58: 
Muzejnice  

 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
Dopoldanske muzejnice – po predhodni 
najavi OŠ: 

- Praznično leto – pomlad 
- Muzej in svetloba 

- Mesto za obzidjem 
- Praznično leto – Velika noč 

- Čuvajnica na stolpu 
- Umetnost lekarništva 

- Moda – pokrivala 
- Na Piramidi je bil grad 
- Steklo 

- Oblačilna kultura skozi čas 
- Arheološka keramika – lončarstvo  

- Nakit – zlatarstvo 
- Čevljarček reši mesto 

- Panjske končnice  
- Rimljani na naših tleh 
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KRI IZ VEČERNIH SLADKIH OBLAKOV 
Usode velikih vojn 

spremljevalni program občasne razstave 
 
 

 
LOKACIJA:  
Kino Partizan 

 

KDAJ:  
čez vso leto 

 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 

 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor 

 

AVTOR/VODJA 
PROJEKTA: 
dr. Valentina Bevc Varl 

 

KRATEK OPIS: 
Skozi vse leto je potekal spremljevalni 
program, ki smo ga pripravili ob občasni 

razstavi Kri iz večernih sladkih oblakov. 
Pripravili smo devet predavanj, po katerih 
so se s predavatelji obiskovalci 

pogovorajla o prvi svetovni vojni, 
življenskih usodah vojakov in njihovih 

družin. 

 
29. 1. 2015 ob 18.00 
dr. Aleš Maver: 

1915 v vrtincu obletnic 
Št. obiskovalcev: 14 

 
26. 2. 2015 ob 18.00 

dr. Ferdinand Šerbelj: 
Bojna taktika v veliki vojni 
Št. obiskovalcev: 26 

 
26. 3. 2015 ob 18.00 

Aljaž Tulimirović: 
Kinodvorana med gorami 

Št. obiskovalcev: 15 

 
23. 4. 2015 ob 18.00 
Stane Kocutar: 

pogovor z dr. Andrejem Rosino, vnukom 
dr. Franje Rosine 
Št. obiskovalcev: 38 

 
28. 5. 2015 ob 18.00 

dr. Aleš Maver: 
pogovor z zgodovinarjem dr. Miho 

Šimcem in predstavnikom Vojaškega 
vikariata Slovenske vojske Jožetom 

Plutom 
Št. obiskovalcev: 17 

 
24. 9. 2015 ob 18:00 
Irena Porekar Kacafura: 

Kronika dr. Cirila Porekarja 
Št. obiskovalcev: 26 

 
22. 10. 2015 ob 18.00 

dr. Valentina Bevc Varl: 
pogovor z Jasno Jevševar, fotografinjo in 

zbiralko ter fotografom Markom Pigacem 
Št. obiskovalcev: 15 

 
 
 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 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, fakultetam 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, maribor-
pohorje, o-sta, facebook, mmc ipd.) 

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
176 

 

OBJAVE V MEDIJIH: 

Oglasi v časniku Večer v tednu pred 

prireditvijo: torek, četrtek in sobota (glej 
tudi občasna razstava Kri iz večernih 

sladkih oblakov – Usode velikih vojn).  

 
 Večer, 27. 5. 2015, str. 18 (mbk): 

O duhovni oskrbi vojakov 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
26. 11. 2015 ob 18.00 
Mirajan Koren 

pogovor s psihiatrom in antropologom dr. 
Miranom Pustoslemškom ter Samom 

Robičem, poveljnikom gasilske zveze 
Maribor 

Št. obiskovalcev: 20 

 
17. 12. 2015 ob 18.00 
dr. Valentina Bevc Varl in Aljaž Tulimirović 
Zaključno vodenje po razstavi 

Št. obiskovalcev: 5 
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BOJEVNIKI MILJENKA SEKULIĆA V GRAJSKI BASTIJI 
otvoritev občasne razstave 

 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad – pritličje bastije 

 

KDAJ:  
4. 2. 2015 ob 18.00 

 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 

 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor 

 

AVTOR/VODJA 
PROJEKTA: 
Mirjana Koren 

 

KRATEK OPIS: 
Otvoritev razstave Bojevniki Miljenka 
Sekulića v grajski bastiji je potekala v 

pritliju bastijei mariborskega gradu. O 
bojevnikih in razstavi sta spregovorila 

Mirjana Koren, direktorica Pokrajinskega 
muzeja Maribor in Miljenko sekulić, avtor 
razstavljenih gledaliških kostumov iz 

predstave Oresteja. Razstavo je odprl Vili 
Ravnjak, slovenski dramaturg, režiser, 

pisatelj in scenarist. Dogodek je 
povezovala Joanna Bertoncelj. 

 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 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, fakultetam 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, maribor-
pohorje, o-sta, facebook, mmc ipd.) 

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
50 

 

OBJAVE V MEDIJIH:  

Oglasi v časniku Večer v tednu pred 

prireditvijo: torek, četrtek in sobota (glej 
tudi občasna razstava Bojevniki Miljenka 

Sekulića v grajski bastiji). 

 
 Večer, 4. 2. 2015, str. 18 (Branka 

Bezjak): Delavno kljub zagatam 

 www.pigac.si 
 www.mediaspeed.net  
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DEPO KIPARSTVA 
otvoritev stalne razstave 

 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad – nadstropje bastije 

 

KDAJ:  
8. 2. 2015 ob 11.00  

 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 

 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor 

 

AVTOR/VODJA  
PROJEKTA:  
dr. Valentina Bevc Varl 

 

KRATEK OPIS: 
Otvoritev razstave Depo slikarstva je 

potekala v nadstropju bastije 
mariborskega gradu. Otvoritev je 
povezovala Joanna Bertoncelj, zbrane je 

pozdravila Mirjana Koren, direktorica 
Pokrajinskega muzeja Maribor, razstavo je 

predstavila dr. Valentina Bevc Varl, otvoril 
pa jo je Franci Pivec, slovenski filozof in 

sociolog ter kulturni delavec. Otvoritev je 
popestril nastop kitaristke. 

 

 

 

 

 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 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, fakultetam 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, maribor-

pohorje, o-sta, facebook, mmc ipd.) 

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
140 

 

OBJAVE V MEDIJIH:  

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

tudi stalna razstava Depo kiparstva). 

 
 Večer, 4. 2. 2015, str. 18 (Branka 

Bezjak): Delavno kljub zagatam 
 Večer, 5. 2. 2015, str. 19 (mbk): 

Odprtje depoja kiparstva 
 www.pigac.si 

 www.mediaspeed.net  
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PUFFOVO STOLETJE 
cikel predavanj v sklopu rastoče razstave 

 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad – depo slikarstva 

 

KDAJ:  
čez vse leto 

 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 

 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor 

 

AVTOR/VODJA  
PROJEKTA:  
Oskar Habjanič 

 

KRATEK OPIS: 
V letu 2015 smo obeležili 150-letnico 

smrti štajerskega raziskovalca in 
publicista Rudolfa Gustava Puffa. V ta 
namen smo pripravili rastočo občasno 

razstavo in cikel predavanj s skupnim 
naslovom Puffovo stoletje. Na 

predavanjih, ki so jih pripravili kustosi 
našega muzeja, smo osvetlili temeljne 

mejnike 19. stoletja, ki so zaznamovali 
Spodnjo Štajersko. Predavatelji so na 

desetih srečanjih predstavili 
revolucionarno leto 1848, razvoj obrti, 

gospodarstva, turizma in kulture v 19. 
stoletju. 

 
12. 2. 2015 ob 18.00 
Oskar Habjanič: 

Rudolf Puff: »Goreč ljubitelj slovenščine« 
Št. obiskovalcev: 30 

 
12. 3. 2015 ob 18.00 

Vesna Koprivnik: 
Največja arheološka odkritja 19. stoletja 

med Muro in Dravo 
Št. obiskovalcev: 32 

 
9. 4. 2015 ob 18.00 
Tadej Pungartnik: 

»Čez drn in strn«: Razvoj turizma v 19. 
stoletju 

Št. obiskovalcev: 25 

 
14. 5. 2015 ob 18.00 
Oskar Habjanič: 

Od kolesa do žarnice 
Št. obiskovalcev: 15 

 
11. 6. 2015 ob 18.00 
dr. Valentina Bevc Varl: 

Razvoj steklarstva na Pohorju 
Št. obiskovalcev: 30 

 
13. 6. 2015 ob 10.00 

dr. Valentina Bevc Varl in Hedvika Jenčič 
iz Podravskega gozdarskega društva: 

Po pohorskem pragozdu do Vivatove 
steklarne – strokovna ekskurzija 

Št. obiskovalcev: 25 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 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, fakultetam 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, maribor-

pohorje, o-sta, facebook, mmc ipd.) 

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
270 

 

OBJAVE V MEDIJIH: 

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

tudi občasna razstava Puffovo stoletje). 

 
 Večer, 4. 2. 2015, str. 18 (Branka 

Bezjak): Delavno kljub zagatam 

 Večer, 5. 2. 2015, str. 19 (pz): O 
Mariboru v 19. stoletju  

 Večer, 8. 4. 2015: Čez drn in strn 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

10. 9. 2015 ob 18.00 
Tadej Pungartnik: 

Vzpon proletariata na Spodnjem 
Štajerskem 

Št. obiskovalcev: 15 

 
8. 10. 2015 ob 18.00 
Mirjana Koren: 
Lacher in Potočnik – mariborska mizarja 

Št. obiskovalcev: 40 

 
12. 11. 2015 ob 18.00 
Maja Hren Brvar: 

Modne zapovedi 19. stoletja 
Št. obiskovalcev: 28 

 
10. 12. 2015 ob 18.00 

Oskar Habjanič: 
Doba meščanstva 
Št. obiskovalcev: 30 
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PREDSTAVITEV MUZEJSKEGA PEDAGOŠKEGA PROGRAMA ZA 

OSNOVNOŠOLSKE UČITELJE 
andragoški projekt 

 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad – nadstropje bastije 

 

KDAJ:  
13. 3. 2015 ob 12.00 
in 

28. 5. 2015 ob 12.00 

 

CILJNA SKUPINA:  
ravnateljice, ravnatelji, učiteljice in učitelji 

osnovnih šol 

 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor 

 

AVTOR/VODJA 
PROJEKTA: 
Drago Oman 

 

KRATEK OPIS: 
V letu 2015 smo pripravili 2 delovno-

družabni srečanji z učiteljicami in učitelji. 
Osnovni namen srečanja je bilo 

predavanje in izmenjava izkušenj na temo 
»Razstava v muzeju, razstava v šoli« ter 

predstavitev pedagoških programov 
Pokrajinskega muzeja Maribor za 
osnovnošolce, s poudarkom na novostih v 

prihodnjem šolskem letu.  
Prvega srečanja se je udeležilo 20 

učiteljic, drugega pa 8. 

 
Program srečanja: 
1. pozdravni nagovor 

2. predavanje in izmenjavanje izkušenj 
3. predstavitev pedagoških programov 

za šolsko leto 2015/2016 
4. voden ogled muzeja – s poudarkom 

na predstavitvi potenciala muzeja na 

pedagoškem polju  
 

 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 vabilo poslano osnovnim šolam po 

stacionarni in elektronski pošti 

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
28 
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POTI OBRTI – ZLATARSTVO KAČINARI 
otvoritev dislocirane stalne razstave 

 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad – viteška dvorana 

 

KDAJ:  
19. 3. 2015 ob 18.00 

 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 

 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor 

 

AVTOR/VODJA 
PROJEKTA: 
dr. Valentina Bevc Varl 

 

KRATEK OPIS: 
V okviru projekta Poti obrti smo v letu 
2015 dodali novo stalno dislocirano 

razstavo Zlatarstvo Kačinari, v 
Vetrinjski ulici 17 v Mariboru. 
Otvoritev je potekala v viteški dvorani 

mariborskega gradu, nato pa smo se 
napotili v zlatarno Kačinari. Zbrane je 

pozdravila in nagovorila Mirjana 
Koren, direktorica Pokrajinskega 

muzeja Maribor. Nato sta o razstavi in 
zlatarni spregovorili dr. Valentina Bevc 

Varl, kustodinja Pokrajinskega muzeja 
Maribor in Klara Kačinari. Razstavo je 
otvorila dr. Tanja Roženbergar, 
predsednica ICOM Slovenija. Otvoritev 
je spremljal glasbeni program.  

 TRŽNO 
KOMUNICIRANJE: 
 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, 

fakultetam 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, maribor-

pohorje, o-sta, facebook, mmc 
ipd.) 

 

ŠTEVILO 

OBISKOVALCEV: 
96 

 

OBJAVE V MEDIJIH: 

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

(glej tudi stalna dislocirana razstava 
Poti obrti – Zlatarstvo Kačinari). 

 
 Večer, 4. 2. 2015, str. 18 

(Branka Bezjak): Delavno kljub 
zagatam 

 www.pigac.si 
 www.mediaspeed.net  
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MOJA NAJLJUBŠA IGRA NA PROSTEM 
otvoritev občasne razstave 

 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad – viteška dvorana 

 

KDAJ:  
22. 4. 2015 ob 9.30 

 

CILJNA SKUPINA:  
otroci vseh starosti 

splošna javnost 

 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor v sodelovanju 

s časnikom Večer  

 

AVTOR/VODJA 
PROJEKTA: 
Barbara Gavez Volčjak 

 

KRATEK OPIS: 
Časnik Večer je razpisal likovni in literarni 
natečaj, na katerem je sodelovalo čez 
600 otrok iz vse Slovenije. Likovna dela 

so bila razstavljena v prostorih 
mariborskega gradu v viteški dvorani. 

Namen »okužiti otroke z igralnim 
virusom«, je bil med učitelji prepoznan 

kot dober, saj je na likovnem natečaju 
Moja najljubša igra na prostem 

sodelovalo kar 545 učencev iz 43 šol pod 
mentorstvom 78 učiteljic. 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 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, 

fakultetam 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, maribor-

pohorje, o-sta, facebook, mmc ipd.) 

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV: 
90 

 

OBJAVE V MEDIJIH: 

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

tudi občasna razstava Moja najljubša igra 
na prostem). 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

http://www.museum-mb.si/
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MESEC MODE V MUZEJU 
Podobe petdesetih 

otvoritev projekta in občasne razstave 
 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad – viteška dvorana 

 

KDAJ:  
12. 5. 2015 ob 18.00 

 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 

 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor  

 

AVTOR/VODJA 

PROJEKTA: 
Tadej Pungartnik 

 

KRATEK OPIS: 
Otvoritev projekta Mesec mode in 

navezujoče se razstave Podobe petdesetih 
je potekal v viteški dvorani mariborskega 

gradu. Po uvodnem pozdravu Draga 
Oman, namestnika direktorice muzeja je 

prisotne nagovoril predsednik RS Borut 
Pahor.  
Prireditev je povezovala Joanna 

Bertoncelj. Pogovarjala se je z naslednjimi 
gosti: modno oblikovalko Majo Ferme, 

nekdanjo manekenko Nino Gazibara in 
baletnikom Edwardom Clugom. Sledila je 

modna revija kreacij Maje Ferme.  
Prireditev je spremljal glasbeni program. 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 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, fakultetam 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, maribor-

pohorje, o-sta, facebook, mmc ipd.) 

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV: 
210 

 

OBJAVE V MEDIJIH: 

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

tudi občasna razstava Mesec mode v 
muzeju – Podobe petdesetih). 

 
 Večer, 5. 4. 2015, str. 52–53 (Miša 

Vugrinec): Modni sprehod skozi 
petdeseta 

 Gloss, maj 2015: Podobe 
petdesetih 

 Večer, 3. 5. 2015, str. 24–25 (Miša 

Vugrinec): Bluzica iz šifona in 60.000 
oči 

 Večer, 12. 5. 2015, str. 18 (Miša 
Vugrinec): V znamenju petdesetij 

 spletni portal www.grazia.si, 17. 5. 
2015: Otvoritev: Mesec mode v 

muzeju 
 www.pigac.si 
 www.mediaspeed.net  

 

 

 
 

 
 

 

http://www.museum-mb.si/
http://www.grazia.si/
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http://www.mediaspeed.net/
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MESEC MODE V MUZEJU 
modna revija 

 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad – viteška dvorana 

 

KDAJ:  
18. 5. 2015 ob 18.00 

 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 

 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor 

 

AVTOR/VODJA PROJEKTA: 
Tadej Pungartnik 

 

KRATEK OPIS: 
V viteški dvorani mariborskega gradu so 
se predstavile dijakinje 4. letnika Srednje 

šole za oblikovanje Maribor s svojimi 
kreacijami. Dijakinje so svoje ideje, 

ustvarjalnost, domišljijo in vztrajnost v 
kolekcijah oblačil prepletle z asociacijami 

na značilno kraško pokrajino in 
arhitekturo, ki so ju spoznale na terenskih 

vajah v oktobru 2014. 
Po zaključku modne revije dijakinj je 

sledila modna revija modne oblikovalke 
Suzane Rengeo, ki je nosila naslov 
Clothes With Style. Dopolnjena kolekcija 

je bila predstavljena v dveh delih – 
dnevna in večerna oblačila. Kreacije so 

bile obogatene z novo kolekcijo nakita 
E2RD. 

Prireditev je odprl Tadej Pungartnik, 
kustos Pokrajinskega muzeja Maribor. 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 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, fakultetam 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, maribor-
pohorje, o-sta, facebook, mmc ipd.) 

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV: 
260 

 

OBJAVE V MEDIJIH: 

Oglasi v časniku Večer v tednu pred 

prireditvijo: torek, četrtek in sobota. 

 
 Večer, 5. 4. 2015, str. 52–53 (Miša 

Vugrinec): Modni sprehod skozi 

petdeseta 
 Gloss, maj 2015: Podobe 

petdesetih 

 Večer, 12. 5. 2015, str. 18 (Miša 
Vugrinec): V znamenju petdesetij 

 www.grazia.si, 21. 5. 2015: 
Modna revija Srednje šole za 

oblikovanje Maribor in Suzane 
Rengeo z galerijo E2RD 

 Lea, maj 2015: Na zabavi 
 www.pigac.si 

 www.mediaspeed.net  
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MESEC MODE V MUZEJU 
Ikonična petdeseta 

otvoritev občasne medinstucionalne razstave 
 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad – viteška dvorana 

 

KDAJ:  
26. 5. 2015 ob 18.00 

 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 

 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor  

 

AVTOR/VODJA PROJEKTA: 
Tadej Pungartnik 

študentje Fakultete za strojništvo UM 

 

KRATEK OPIS: 
Na modni reviji v viteški dvorani 

mariborskega gradu, so se s svojimi 
kreacijami predstavili študentje Fakultete 
za strojništvo UM, Oddelka za tekstilne 

materiale in oblikovanje. Dogodek je 
povezovala Joanna Bertoncelj, o modni 

reviji in razstavi pa so spregovorile tudi 
mentorice študentov: mag. Silva Vraz, dr. 

Andreja Rudolf in doc. Sonja Šterman, ki 
so razstavo tudi odprle. 

Prirditev je spremljal glasbeni program. 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 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, fakultetam in 
društvom po stacionarni in 

elektronski pošti 
 vabilo poslano obiskovalcem po 

stacionarni in elektronski pošti 
 vabilo poslano medijem ob otvoritvi 

razstave po elektronski pošti 
 najava na facebook strani - deljenje 

objav preko všečkov 

 objavljanje na drugih spletnih 
portalih (napovednik, maribor-

pohorje, o-sta, facebook, mmc ipd.) 

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV: 
120 

 

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

 
 Večer, 5. 4. 2015, str. 52–53 (Miša 

Vugrinec): Modni sprehod skozi 
petdeseta 

 Gloss, maj 2015: Podobe 
petdesetih 

 Večer, 12. 5. 2015, str. 18 (Miša 
Vugrinec): V znamenju petdesetij 

 Večer, 26. 5. 2015, str. 18 (mbk): 

Ikonska petdeseta 
 www.pigac.si 

 www.mediaspeed.net  
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VELIKE STVARITVE MALIH MOJSTROV 2015 
Maske likov naših mitov 

pedagoški projekt z otvoritvijo občasne razstave 
 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad – pritličje bastije 

 

KDAJ:  
26. 5. 2015 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 2015 vsebinsko 

navezali na razstavo Bojevniki Miljenka 
Sekulića v grajski bastiji. Osnovnošolce 
smo spodbudili, da so razmišljali o 

slovenski mitologiji, nato pa smo jih 
povabili, da izdelajo obrazne maske. 

Izhodišče za ustvarjanje je bila knjiga 
Monike Kropej Od Ajda do Zlatoroga. Na 

razpis se je odzvalo 17 osnovnih šol. 216 
učencev je ustvarilo 140 mask. Razstava 

je bila najprej na ogled v Pokrajinskem 
muzeju Maribor, nato pa še na Pošti 

Slovenije v Ljubljani. 
Zbrane je pozdravila Mirjana Koren, 
direktorica Pokrajinskega muzeja Maribor, 

ki je razstavo tudi odprla. 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 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, fakultetam 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, maribor-
pohorje, o-sta, facebook, mmc ipd.) 

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
50 

 

OBJAVE V MEDIJIH: 

Oglasi v časniku Večer v tednu pred 

prireditvijo: torek, četrtek in sobota (glej 
tudi občasna razstava Velike stvaritve 

malih mojstrov 2015). 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.museum-mb.si/


 
 

    
Priloga k letnemu poročilu 2015 

53 

STAROST ZASLUŽI NAŠO POZORNOST 
 Dom Danice Vogrinec 

otvoritev projekta in arheološke razstave 
 
 

 
LOKACIJA:  
Dom Danice Vogrinec – enota Pobrežje, 

Maribor 

 

KDAJ:  
29. 5. 2015 ob 10.00  

 

CILJNA SKUPINA:  
uporabniki doma za starejše občane  

 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor 

 

AVTOR/VODJA  
PROJEKTA:  
Vesna Koprivnik 

 

KRATEK OPIS: 
V letu 2015 smo začeli izvajati nov 

projekt Starost zasluži našo pozornost, 
namenjen starostnikom v domovih za 

starejše občane. Otvoritev projekta je 
potekala v Domu Danice Vogrinec – enota 
Pobrežje. Hkrati s projektom smo na isti 

lokaciji otvorili tudi arheološko razstavo z 
naslovom Tisočletja stari predmeti naših 

prednikov. 
 

 
 

 
 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 spletna stran Doma Danice Vogrinec 

– www.danica-vogrinec.si  
 spletna stran Pokrajinskega muzeja 

Maribor – www.museum-mb.si 

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
70 

 

OBJAVE V MEDIJIH: 

 www.maribor24.si: Oma, deda in 
Rock'N Roll z Bajago in Daničina 

štafeta modrosti 
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STAROST ZASLUŽI NAŠO POZORNOST 
 Dom starejših občanov (DSO) Tezno 

predavanja 
 
 

 
LOKACIJA:  
DSO Tezno, Maribor 

 

KDAJ:  
od 4. 6. 2015 do 31. 12. 2015 

 

CILJNA SKUPINA:  
uporabniki doma za starejše občane  

 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor 

 

AVTOR/VODJA  
PROJEKTA:  
Vesna Koprivnik 

 

KRATEK OPIS: 
V letu 2015 smo začeli izvajati nov 

projekt Starost zasluži našo pozornost, 
namenjen starostnikom v domovih za 

starejše občane. V DSO Tezno smo izvedli 
tri predavanja. 

 
4. 6. 2015 ob 10.00 

Drago Oman: 
Grad, muzej in zbirke 
Št. obiskovalcev: 20 

 
23. 7. 2015 ob 10.00 

Irena Porekar Kacafura: 
Hranjenje in urejanje starih fotografij in 

razglednic 
Št. obiskovalcev: 22 

 
18. 12. 2015 ob 10.00 

Tadej Pungartnik: 
Predavanje o etnološki zbirki 

Št. obiskovalcev: 23 
 
 

 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 spletna stran DSO Tezno – www.dso-

tezno.si  

 spletna stran Pokrajinskega muzeja 
Maribor – www.museum-mb.si 

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
65 
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STAROST ZASLUŽI NAŠO POZORNOST 
 Sončni dom Pobrežje 

predavanja 
 
 

 
LOKACIJA:  
Sončni dom Pobrežje, Maribor 

 

KDAJ:  
od 4. 6. 2015 do 31. 12. 2015 

 

CILJNA SKUPINA:  
uporabniki doma za starejše občane  

 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor 

 

AVTOR/VODJA  
PROJEKTA:  
Vesna Koprivnik 

 

KRATEK OPIS: 
V letu 2015 smo začeli izvajati nov 

projekt Starost zasluži našo pozornost, 
namenjen starostnikom v domovih za 

starejše občane. V Sončnem domu na 
Pobrežju smo izvedli tri predavanja. 

 
4. 6. 2015 ob 11.00 

Drago Oman: 
Grad, muzej in zbirke 
Št. obiskovalcev: 30 

 
10. 9. 2015 ob 10.00 

Vesna Koprivnik: 
Predavanja o arheološki zbirki 

Št. obiskovalcev: 43 

 
24. 11. 2015 ob 10.00 
Irena Porekar Kacafura: 

Hranjenje in urejanje starih fotografij in 
razglednic 

Št. obiskovalcev: 34 
 
 

 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 spletna stran Sončnega doma 

Pobrežje – www.soncnidom.si  

 spletna stran Pokrajinskega muzeja 
Maribor – www.museum-mb.si 

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
107 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

http://www.soncnidom.si/
http://www.museum-mb.si/


 
 

    
Priloga k letnemu poročilu 2015 

56 

 

STAROST ZASLUŽI NAŠO POZORNOST 
 Dom pod gorco 

predavanja 
 
 

 
LOKACIJA:  
Dom pod gorco, Maribor 

 

KDAJ:  
od 5 6. 2015 do 31. 12. 2015 

 

CILJNA SKUPINA:  
uporabniki doma za starejše občane  

 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor 

 

AVTOR/VODJA  
PROJEKTA:  
Vesna Koprivnik 

 

KRATEK OPIS: 
V letu 2015 smo začeli izvajati nov 
projekt Starost zasluži našo pozornost, 

namenjen starostnikom v domovih za 
starejše občane. V Domu pod gorco smo 

izvedli tri predavanja. 

 
5. 6. 2015 ob 10.00 

Drago Oman: 
Grad, muzej in zbirke 

Št. obiskovalcev: 30 

 
24. 7. 2015 ob 10.00 
Tadej Pungartnik: 

Predavanje o etnološki zbirki 
Št. obiskovalcev: 27 

 
25. 11. 2015 ob 10.00 

Irena Porekar Kacafura: 
Hranjenje in urejanje starih fotografij in 
razglednic 

Št. obiskovalcev: 18 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 spletna stran Doma pod gorco – 

www.dompodgorco.si  
 spletna stran Pokrajinskega muzeja 

Maribor – www.museum-mb.si 
 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
75 
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SHUMANIA 
otvoritev občasne težave 

 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad – viteška dvorana 

 

KDAJ:  
18. 6. 2015 ob 12.00 

 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 

 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor v sodelovanju s 

Fakulteto za dizajn, pridružene članice 
Univerze na Primorskem 

 

AVTOR/VODJA 

PROJEKTA: 
Tadej Pungartnik 

doc. dr. Tanja Devetak 

 

KRATEK OPIS: 
Otvoritev razstave je potekala v viteški 

dvorani mariborskega gradu. Razstavo je 
predstavila doc. dr. Tanja Devetak, odprla 

jo je prof. Nada Rožmanec Matičič, 
dekanja Fakultete za dizajn. 

 

 

 

 

 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 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, fakultetam 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, maribor-

pohorje, 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 Shumania). 
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POLETNA MUZEJSKA NOČ 2015 
Gugalnik idej 

vodeni nočni ogledi po občasni razstavi Kri iz večernih sladkih oblakov – Usode velikih vojn in 
otvoritev Gugalnika idej 

 
 

 
LOKACIJA:  
Grajska veža in 
Kino Partizan 

 

KDAJ:  
20. 6. 2015 od 18.00 do 24.00  

 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 

 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor 

 

AVTOR/VODJA  
PROJEKTA:  
Mirjana Koren 

Sara Evelyn Brown 
 

 

KRATEK OPIS: 
V letu 2015 smo ob Poletni muzejski noči 
nudili voden ogled občasne razstave Kri iz 

večernih sladkih oblakov – Usode velikih 
vojn med 18.00 in 24.00. V sklopu 

poletne muzejske noči smo v razstavišču 
Kino Partizan odprli občasno razstavo 
Gugalnik idej – Podoknice. Po otvoritvi je 

sledil koncert Zvezdane Novakovič na 
harfi, kasneje pa smo v koprodukicji z 

Lutkovnim gledališčem Maribor 
organizirali lutkovno predstavo Časoskop. 

Zbrane je pozdravil in nagovoril Drago 
Oman, namestnik direktorice 

Pokrajinskega muzeja Maribor, razstavo je 
predstavila dr. Valentina Bevc Varl, ki je 
prireditev tudi moderirala, odprla pa jo je 

Katarina Klančnik Kocutar, direktorica 
Lutkovnega gledališča Maribor. 

Št. obiskovalcev: 25 

 

GUGALNIK IDEJ–PODOKNICE 
Lokacija: 

Kino Partizan, 20. 6. ob 18.00 
Avtor projekta: 

Sara Evelyn Brown, Mirjana Koren 
 

KONCERT ZVEZDANE 
NOVAKOVIČ NA HARFI 
Lokacija: 
Grajska veža, 20. 6. ob 19.00 
Št. obiskovalcev: 50 

 
ČASOSKOP – PREDSTAVA 

LUTKOVNEGA GLEDALIŠČA 
MARIBOR 
Lokacija: 
Kino Partizan, 20. 6. ob 20.00 

Št. obiskovalcev: 70 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 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, fakultetam 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, maribor-

pohorje, o-sta, facebook, mmc ipd.) 

 

OBJAVE V MEDIJIH: 

Oglasi v časniku Večer v tednu pred 

prireditvijo: torek, četrtek in sobota. 
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ČASOSKOP 
predstava Lutkovnega gledališča 

 
 

 
LOKACIJA:  
Kino Partizan – Depo pohištva 

 

KDAJ:  
11. 9. 2015 

 

CILJNA SKUPINA:  
otroci 
družine 

 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor v sodelovanju z 
Lutkovnim gledališčem Maribor 

 

AVTOR/VODJA 

PROJEKTA: 
Sara Evelyn Brown 
 

STROKOVNI SODELAVEC: 
Drago Oman 

 

KRATEK OPIS: 
V sodelovanju z Lutkovnim gledališčem 
Maribor smo v prostorih oglednega depoja 
pohištva v Kinu Partizan 11. 9. 2015 

izvedli 2 ponovitvi lutkovne predstave 
Časoskop. Lutkovna predstava se je 

uspešno izvajala že v letu 2014.  

 

 

 

 

 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 objava na spletni strani 

Pokrajinskega muzeja Maribor v slo 
in ang - www.museum-mb.si 

 najava na facebook strani - deljenje 
objav preko všečkov 

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
104 
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DNEVI EVROPSKE KULTURNE DEDIŠČINE – PRAZNOVANJA 
Praznovanja – čage – žurke  

uvod v muzejske večere 
 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad – viteška dvorana 

 

KDAJ:  
25. 9. 2015 ob 18.00 

 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 

 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor 

 

AVTOR/VODJA  
PROJEKTA:  
Drago Oman 

 

KRATEK OPIS: 
Kot uvod v muzejske večere smo pripravili 
poseben dogodek z naslovom Praznovanja 

– čage – žurke, na katerem se je 
predstavila folklorna skupina Kulturno 

umetniškega društva Franc Ilec. 
Folklorniki so z igro in plesom 
interpretirali praznovanja nekoč ter 

priprave na prikaz teh praznovanj danes. 
Folklorist Vasja Samec je spregovril o 

plesih ob praznovanjih nekoč in danes. 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 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, fakultetam 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, maribor-
pohorje, o-sta, facebook, mmc ipd.) 

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
20 

 

OBJAVE V MEDIJIH: 

Oglasi v časniku Večer v tednu pred 

prireditvijo: torek, četrtek in sobota. 
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MUZEJSKI VEČERI 
tradicionalna andragoška prireditev – predavanja v okviru Dnevov evropske kulturne dediščine - 

Praznovanja 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad – pritličje bastije 

 

KDAJ:  
28. 9. 2015 – 1. 10. 2015 ob 18.00 

 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 

 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor 

 

AVTOR/VODJA  
PROJEKTA:  
Drago Oman 

 

KRATEK OPIS: 
Tradicionalne muzejske večere smo v letu 

2015 navezali na temo Dnevov evropske 
kulturne dediščine – Praznovanja. Na 

štirih zaporednih predavanjih so 
predavatelji s področja etnologije in 
kulturne antropologije spregovorili o 

različnih vidikih praznovanja. Gostili smo 
dr. Bojana Knifica iz Tržiškega muzeja, 

Jelko Pšajd iz Pomurskega muzeja, mag. 
Marjetko Balkovec Debevec iz 

Slovenskega šolskega muzeja in dr. 
Kristino Toplak iz Inštituta za slovensko 

izseljenstvo in migracije. 

 
28. 9. 2015 ob 18.00 
dr. Bojan Knific: 
Oblačenje »narodnih noš«: Priložnosti 

izkazovanja narodne pripadnosti ob 
prazničnih dneh 

Št. obiskovalcev: 15 

 
29. 9. 2015 ob 18.00 
Jelka Pšajd: 

Poroka z borom: borovo gostüvanje v 
Prekmurju 

Št. obiskovalcev: 11 

 
30. 9. 2015 ob 18.00 

dr. Kristina Toplak: 
Božič na 40° C: Praznovanja Slovencev po 

svetu 
Št. obiskovalcev: 12 

 
1. 10. 2015 ob 18.00 
mag. Marjetka Balkovec Debevec: 

Prazniki in praznovanja v šolstvu skozi 
čas: Od prvega šolskega dne do obletnic 

matur 
Št. obiskovalcev: 12 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 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, fakultetam 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, maribor-

pohorje, o-sta, facebook, mmc ipd.) 

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
50 

 

OBJAVE V MEDIJIH: 

Oglasi v časniku Večer v tednu pred 
prireditvijo: torek, četrtek in sobota. 
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MALI SIMPOZIJ 2015 
Praznovanja 

tradicionalna pedagoška prireditev 
 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad – pritličje bastije 

 

KDAJ:  
13. 10. 2015 ob 9.00 

 

CILJNA SKUPINA:  
učenci osnovnih šol 

učitelji in mentorji 
splošna javnost 

 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor 

 

AVTOR/VODJA  
PROJEKTA:  
Drago Oman 

 

KRATEK OPIS: 
Mali simpozij smo vsebinsko navezali na 
praznovanja, osrednjo temo Dnevov 

evropske kulturne dediščine v letu 2015. 
Na simpoziju so sodelovali učenci iz 
devetih osnovnih šol iz Maribora in 

okolice: OŠ Tabor I, OŠ Prežihovega 
Voranca, OŠ Draga Kobala, OŠ Miklavž na 

Dravskem polju, OŠ Starše, OŠ Fram, OŠ 
Kungota, OŠ Duplek in OŠ Malečnik. V 

svojih referatih so predstavili praznovanja 
iz različnih obdobij in socialnih okolij. 

Dogodek smo zvočno dokumentirali, 
referati pa bodo objavljeni v bienalnem 

zborniku, ki bo izšel v letu 2016. 
Ob začetku je zbrane pozdravila Mirjana 
Koren, direktorica Pokrajinskega muzeja 

Maribor, dogodek pa je povezoval vodja 
projekta Drago Oman, muzejski 

svetovalec Pokrajinskega muzeja Maribor. 
 

 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 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 

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
50 
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MUSEOEUROPE 2015 
Srečanja dveh svetov 

mednarodni znastveni simpozij 
 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad – viteška dvorana 

 

KDAJ:  
15. 10. 2015 od 9.00 do 17.30 

 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 

strokovna javnost 

 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor 

 

AVTOR/VODJA 
PROJEKTA: 
dr. Valentina Bevc Varl 

 

KRATEK OPIS: 
V okviru projekta Museoeurope 2015 je bil 

Pokrajinski muzej Maribor prizorišče 
mednarodnega znanstvenega simpozija z 

naslovom Srečanja dveh svetov. Tema so 
bili kulturni vplivi nekdanjega 
Osmanskega cesarstva na naše kraje. 

Udeleženci so lahko prisluhnili 15-im 
referatom iz Slovenije, Avstrije, Bosne in 

Hercegovine ter Turčije. Predavanja so 
potekala v slovenskem in angleškem 

jeziku. 
Najprej je zbrane pozdravila in nagovorila 

Mirjana Koren, direktorica Pokrajinskega 
muzeja Maribor. Sledila je predstavitev 
izbranega referata iz Malega simpozija 

2014, nato pa je dr. Igor Tičar, rektor 
Univerze v Mariboru, odprl simpozij. 

Moderatorja oz. povezovalca simpozija sta 
bila dr. Valentina Bevc Varl in Oskar 

Habjanič, kustosa Pokrajinskega muzeja 
Maribor. 

Izdan je bil e-zbornik z referati vseh 
udeležencev simpozija. Referati so 
objavljeni v angleščini, povzetki pa v 

slovenščini. 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 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, fakultetam in 

društvom po stacionarni in 
elektronski pošti 

 vabilo poslano obiskovalcem po 
stacionarni in elektronski pošti 

 najava poslana medijem ob otvoritvi 

simpozija po elektronski pošti 
 najava na facebook strani - deljenje 

objav preko všečkov 
 objavljanje na drugih spletnih 

portalih (napovednik, maribor-
pohorje, o-sta, facebook, mmc ipd.) 

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
95 

 

OBJAVE V MEDIJIH: 

Oglsi v časniku večer v tednu pred 

prireditvijo: torek, četrtek in sobota. 

 
 Večer, 14. 10. 2015, str. 18 (sta): 

Turki v naših krajih 

 Pogledi, 28. 10. 2015, str. 16 
(Vesna Teržan): Piš iz Levante 

 www.svet24.si: Kulturni vplivi 
 www.pigac.si 
 www.mediaspeed.net  
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MUSEOEUROPE 2015 
Srečanja dveh svetov 

otvoritev občasne medinstucionalne razstave  
 
 

 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad – viteška dvorana 

 

KDAJ:  
16. 10. 2015 ob 18.00 

 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 
strokovna javnost 

 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor 

 

AVTOR/VODJA 
PROJEKTA: 
dr. Valentina Bevc Varl  

 

KRATEK OPIS: 
Otvoritev razstave Srečanja dveh svetov 
gostujočih muzejev iz Sarajeva (Zemaljski 

muzej Bosne in Hercegovine, Muzej 
Sarajeva in Bošnjački institut – Fondacija 

Adila Zulfikarpašića) je potekala v viteški 
dvorani mariborskega gradu. Zbrane je 
najprej nagovorila Mirjana Koren, 

direktorica Pokrajinskega muzeja Maribor. 
Otvoritev je spremljal glasbeni program. 

Pozdravne govore so imeli tudi: kustodinja 
Zemaljskega muzeja BIH Marica Popić-

Filipović, prva sekretarka Veleposlaništva 
BIH v Sloveniji Azra Popović in tajnik 

Islamske skupnosti Slovenije Nevzet 
Porić.  
Razstavo je odprla predsednica ICOM 

Slovenija mag. Tanja Roženbergar . 
 

 
 

 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 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, fakultetam 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, maribor-

pohorje, o-sta, facebook, mmc ipd.) 

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
80 

 

OBJAVE V MEDIJIH: 

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

tudi občasna medinstucionalna razstava 
Srečanje dveh svetov). 

 
 Večer, 14. 10. 2015, str. 18 (sta): 

Turki v naših krajih 
 www.pigac.si 

 www.mediaspeed.net  
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MUSEOEUROPE 2015 
Islam in zahodni svet 

predavanje  
 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad – viteška dvorana 

 

KDAJ:  
29. 10. 2015 ob 18.00 

 

CILJNE SKUPINE:  
splošna javnost 

 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor 

 

AVTOR/VODJA 
PROJEKTA: 
dr. Valentina Bevc Varl 

 

PREDAVATELJ: 
dr. Dragan Potočnik 

 

KRATEK OPIS: 
V sklopu projekta Museoeurope 2015 – 

Srečanje dveh svetov smo za širšo 
javnost pripravili predavanje Islam in 

zahodni svet dr. Dragana Potočnika, 
predavatelja Oddelka za zgodovino na 

Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 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, fakultetam 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, maribor-
pohorje, o-sta, facebook, mmc ipd.) 

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
50 

 

OBJAVE V MEDIJIH: 

Oglasi v časniku Večer v tednu pred 

prireditvijo: torek, četrtek in sobota. 
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POTI OBRTI – MEDENI MIKLAVŽ 
javno vodstvo 

 
 

 
LOKACIJA:  
Svečarstvo in medičarstvo Kolarič,  

Glavni trg 5, Maribor 

 

KDAJ:  
3. 12. 2015 ob 10.00 

 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 

 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor 

 

AVTOR/VODJA 
PROJEKTA: 
dr. Valentina Bevc Varl 

 

KRATEK OPIS: 
Na Ta vseli dan kulture – dan odprtih vrat 
smo organizirali vodeni ogled Svečarstva 
in medičarstva Kolarič. Zbrali smo se pred 

mariborskim gradom in se skupaj napotili 
proti Glavnemu trgu. Na poti do delavnice 

smo zbranim predstavili freske na fasadah 
hiš. V Trgovin in delavnici je Beno Kolarič 

razložil in demonstrirall postopek priprave  
izdelkov iz lecta. 

 

 

 

 

 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 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, fakultetam 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, maribor-

pohorje, o-sta, facebook, mmc ipd.) 

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
11 

 
Oglasi v časniku Večer v tednu pred 

prireditvijo: torek, četrtek in sobota. 
 

 

 
  

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.museum-mb.si/


 
 

    
Priloga k letnemu poročilu 2015 

67 

TISOČLETJA V GLINI 
otvoritev občasne razstave 

 
 

 
LOKACIJA:  
Mariborski grad – viteška dvorana 

 

KDAJ:  
3. 12. 2015 ob 12.00 

 

CILJNA SKUPINA:  
splošna javnost 

 

ORGANIZATOR:  
Pokrajinski muzej Maribor 

 

AVTOR/VODJA 
PROJEKTA: 
Vesna Koprivnik 

 

KRATEK OPIS: 
V okviru projekta Ta vseli dan kulture – 

dan odprtih vrat smo odprli občasno 
razstavo Tisočletja v glini.  
Na razstavi so bile na ogled keramične 

arheološke najdbe iz muzejske zbirke: 
piramidaste uteži za statve, predilni vijčki, 

grobne žare, številne posode ter rimske 
opeke, tlakovci in strešniki. 

Zbrane je nagovorila in tudi odprla 
razstavo Mirjana Koren, direktorica 

Pokrajinskega muzeja Maribor. O  razstavi 
je spregovorila njena avtorica Vesna 
Koprivnik, kustodinja Pokrajinskega 

muzeja Maribor. 

 TRŽNO KOMUNICIRANJE: 
 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, fakultetam 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, maribor-

pohorje, o-sta, facebook, mmc ipd.) 

 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:  
30 

 

OBJAVE V MEDIJIH: 

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

tudi občasna razstava Tisočletja v glini).  

 
 www.pigac.si 
 www.mediaspeed.net  
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

http://www.museum-mb.si/
http://www.pigac.si/
http://www.mediaspeed.net/

