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Kazalo

ORGANIZIRANE PRIREDITVE,TR@NO KOMUNICIRANJE TER
ODZIV MEDIJEV IN OBISKOVALCEV
Brinjeva gora z okolico, ob~asna razstava

PRIREDITVE:
1.
2.
3.

Število razstav :
Število muzejskih prireditev:
Število drugih prireditev v muzeju:

Število prireditev skupaj:

11
67
57
135

Povpre~je prireditev v letu 2003: 2,5 /teden

OBJAVE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Št. objavljenih ~lankov v medijih (~asopisi):
Št. TV objav:
Št. natisnjenih in razobe{enih plakatov
Št. rednih oglasov v ~asopisu VE^ER:
Dnevi objav na Internetni strani Pokrajinskega muzeja Maribor:
Dnevi objav na Internetni strani Zavoda za turizem Maribor:
Št. objav na Letakih otroških delavnic:
Št. objav na Zloženki Grajskega poletja:
Št. objav TV-spota na otro{kih delavnicah v Europarku:
Št.objav Radia City

Skupno {tevilo objav:

126
180
1000
298
365
365
600
3.000
60
191
6.185

OBISKOVALCI:
1.
2.
3.
4.
5.

Stalna razstava:
Ob~asne razstave:
Gostujo~e muzejske razstave:
Ostale muzejske prireditve:
Ostale druge prireditve v muzeju:

Skupno {tevilo obiskovalcev v letu 2003:

6.762
6.849
9.269
5.108
6.418
34.406
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Statistika

RAZSTAVE:
6
Brinjeva gora
7
Brinjeva gora na gostovanju v Oplotnici
8
Brinjeva gora na gostovanju v Zre~ah
9
Hi{a za ve~nost
10 -11
(S)toletno (S)poro~ilo
12
Grajsko poletje
13
Postrani klobuk, pokonci glavo
14
Poti skozi ~as
15
Poti skozi ~as na gostovanju na
Prvi gimnaziji Maribor
16
Poti skozi ~as na gostovanju na
Drugi gimnaziji Maribor
17
Poti skozi ~as na gostovanju na
Pedago{ki fakulteti Maribor
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Razstave

SLEDOVI DAVNE PRETEKLOSTI
Brinjeva gora z okolico, ob~asna razstava

LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Mariborski grad,
MIC (Muzejski informacijski center)

· publikacija: MUZEJSKI LISTI 28

KDAJ:
1.1.2003 – 20.3.2003

GOSTOVANJA:
Oplotnica, 27.3. – 25.5.2003
Zre~e, 29.5. – 15.9. 2003

CILJNE SKUPINE:
strokovna ciljna javnost,
splo{na javnost regije

SLEDOVI DAVNE PRETEKLOSTI
Brinjeva gora z okolico
Naklada: 1000 izvodov
Maribor, november 2002
· internetna stran Pokrajinskega muzeja
Maribor, www.pmuzej-mb.si,
navedba: Generalni pokrovitelj Nova KBM d.d.
· dnevna najava v napovedniku prireditev
~asopisaVe~er

[TEVILO OBISKOVALCEV:
171

OBJAVE V MEDIJIH:
ORGANIZATOR:
Pokrajinski muzej Maribor
Avtorica razstave in vodja projekta:
Vesna Koprivnik

KRATEK OPIS PRIREDITVE:
Na ob~asni razstavi je bil predstavljen izbor
arheolo{kih najdb z Brinjeve gore in bližnjih
najdi{~, ki jih je v letih 1953 – 1963 raziskal
arheolog Stanko Pahi~. Izkopavanja na tem
prostoru so odkrila {tevilne dokaze skoraj
kontinuirane prisotnosti prebivalcev od bakrene
dobe do zgodnjega srednjega veka. Med ostalim
gradivom so bili na ogled bakrenodobna lon~enina
in kamnito orodje iz seli{~ v Brezju in Zre~ah,
bronastodobne naselbinske in grobne najdbe z
Brinjeve gore in bližnjega Brezja, železnodobne
najdbe z Brinjeve gore, rimskodobno steklo, drobni
bronasti in železni predmeti ter marmorni votivni
spomenik posve~en Jupitru z Brinjeve gore in Zre~,
nekaj najdb iz poznoanti~nih in slovanskih grobov
in nenazadnje prava redkost med arheolo{kimi
najdbami – bronasta ﬁgurica vepra iz ~asa mlaj{e
železne dobe. Ob razstavljenem gradivu so se
nam preko dokumentarno opremljenih panojev
razkrivale razli~ne oblike naselitve in razli~ni
na~ini pokopa skozi posamezna prazgodovinska
in zgodovinska obdobja.

· Ve~er, 5.2. 2003, Pokrajinski muzej Maribor ob
kulturnem prazniku, Tokrat ne mimo, ampak v
grad
· Ve~er, 13.11.2002, Sledovi davne preteklosti
· Ve~er, 15.11.2002, Pri~evanja dveh dob,
Zanimiva razstava v Pokrajinskem muzeju
Maribor
· Dobro jutro, 21.11.2002, Nova direktorica –
nova razstava
· Novice (Konjice), 28.11.2002, Razstavljali
Brinjevo goro
· Ve~er, 22.3.2003, Sledovi davne preteklosti
{e v Oplotnici in Zre~ah, Arheolo{ka razstava bo
gostovala
· Delo, 27.3.2003, Oplotnica pri Slovenskih
Konjicah, Sledovi davne preteklosti – Brinjeva
gora z okolico
· Kultura – novice, 3.4.2003, Po sledeh davne
preteklosti
· Panorama, 3.4.2003, Sledovi davne preteklosti,
Razstava v oplotni{ki gra{~ini
· Ve~er, 9.4.2003, Po sledeh davne preteklosti
· Ve~er, 9.4.2003, V Oplotnici prvi lokalni
turisti~ni vodniki
· Novice (Slovenske Konjice), 5.6.2003, Sledovi
preteklosti v Zre~ah
· Novice (Slovenske Konjice), 5.6.2003, Sledovi
davne preteklosti
· Prispevek Radia Ptuj
· dvojni prispevek Radia Rogla
· prispevek celjske lokalne TV
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Razstave

SLEDOVI DAVNE PRETEKLOSTI
Brinjeva gora z okolico, ob~asna razstava na gostovanju

LOKACIJA:
Gra{~ina v Oplotnici pri Slovenskih Konjicah

KDAJ:
27.3.2003 – 25.5.2003

CILJNE SKUPINE:
strokovna ciljna javnost,
splo{na javnost regije

ORGANIZATOR:
Pokrajinski muzej Maribor
Avtorica razstave in vodja projekta:
Vesna Koprivnik

KRATEK OPIS PRIREDITVE:
Na ob~asni razstavi je bil predstavljen izbor
arheolo{kih najdb z Brinjeve gore in bližnjih
najdi{~, ki jih je v letih 1953 – 1963 raziskal
arheolog Stanko Pahi~. Izkopavanja na tem
prostoru so odkrila {tevilne dokaze skoraj
kontinuirane prisotnosti prebivalcev od bakrene
dobe do zgodnjega srednjega veka. Med ostalim
gradivom so bili na ogled bakrenodobna lon~enina
in kamnito orodje iz seli{~ v Brezju in Zre~ah,
bronastodobne naselbinske in grobne najdbe z
Brinjeve gore in bližnjega Brezja, železnodobne
najdbe z Brinjeve gore, rimskodobno steklo, drobni
bronasti in železni predmeti ter marmorni votivni
spomenik posve~en Jupitru z Brinjeve gore in Zre~,
nekaj najdb iz poznoanti~nih in slovanskih grobov
in nenazadnje prava redkost med arheolo{kimi
najdbami – bronasta ﬁgurica vepra iz ~asa mlaj{e
železne dobe. Ob razstavljenem gradivu so se
nam preko dokumentarno opremljenih panojev
razkrivale razli~ne oblike naselitve in razli~ni
na~ini pokopa skozi posamezna prazgodovinska
in zgodovinska obdobja.

TRŽNO KOMUNICIRANJE:
· publikacija: MUZEJSKI LISTI 28

Brinjeva gora z okolico
Naklada: 1000 izvodov
Maribor, november 2002
· internetna stran Pokrajinskega muzeja
Maribor, www.pmuzej-mb.si,
navedba: Generalni pokrovitelj Nova KBM d.d.
· dnevna najava v napovedniku prireditev
~asopisaVe~er

[TEVILO OBISKOVALCEV:
750

OBJAVE V MEDIJIH:
· Ve~er, 5.2. 2003, Pokrajinski muzej Maribor ob
kulturnem prazniku, Tokrat ne mimo, ampak v
grad
· Ve~er, 13.11.2002, Sledovi davne preteklosti
· Ve~er, 15.11.2002, Pri~evanja dveh dob,
Zanimiva razstava v Pokrajinskem muzeju
Maribor
· Dobro jutro, 21.11.2002, Nova direktorica –
nova razstava
· Novice (Konjice), 28.11.2002, Razstavljali
Brinjevo goro
· Ve~er, 22.3.2003, Sledovi davne preteklosti
{e v Oplotnici in Zre~ah, Arheolo{ka razstava bo
gostovala
· Delo, 27.3.2003, Oplotnica pri Slovenskih
Konjicah, Sledovi davne preteklosti – Brinjeva
gora z okolico
· Kultura – novice, 3.4.2003, Po sledeh davne
preteklosti
· Panorama, 3.4.2003, Sledovi davne preteklosti,
Razstava v oplotni{ki gra{~ini
· Ve~er, 9.4.2003, Po sledeh davne preteklosti
· Ve~er, 9.4.2003, V Oplotnici prvi lokalni
turisti~ni vodniki
· Novice (Slovenske Konjice), 5.6.2003, Sledovi
preteklosti v Zre~ah
· Novice (Slovenske Konjice), 5.6.2003, Sledovi
davne preteklosti
· Prispevek Radia Ptuj
· dvojni prispevek Radia Rogla
· RA Maribor MM1, 27.3.2003, Poro~ila, V
gra{~ini v Oplotnici bo danes ob 16h otvoritev
zanimive arheolo{ke razstave mariborskega
pokrajinskega muzeja.
· prispevek celjske lokalne TV

SLEDOVI DAVNE PRETEKLOSTI
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Razstave

SLEDOVI DAVNE PRETEKLOSTI
Brinjeva gora z okolico, ob~asna razstava na gostovanju

LOKACIJA:
Zre~e, cerkev sv. Egidija

KDAJ:
29.5.2003 – 15.9. 2003

TRŽNO KOMUNICIRANJE:
· publikacija: MUZEJSKI LISTI 28
SLEDOVI DAVNE PRETEKLOSTI
Brinjeva gora z okolico
Naklada: 1000 izvodov
Maribor, november 2002

CILJNE SKUPINE:

· internetna stran Pokrajinskega muzeja
Maribor, www.pmuzej-mb.si,
navedba: Generalni pokrovitelj Nova KBM d.d.

strokovna ciljna javnost,
splo{na javnost regije

· dnevna najava v napovedniku prireditev
~asopisaVe~er

ORGANIZATOR:

[TEVILO OBISKOVALCEV:

Pokrajinski muzej Maribor
Avtorica razstave in vodja projekta:
Vesna Koprivnik

921

OBJAVE V MEDIJIH:
KRATEK OPIS PRIREDITVE:
Na ob~asni razstavi je bil predstavljen izbor
arheolo{kih najdb z Brinjeve gore in bližnjih
najdi{~, ki jih je v letih 1953 – 1963 raziskal
arheolog Stanko Pahi~. Izkopavanja na tem
prostoru so odkrila {tevilne dokaze skoraj
kontinuirane prisotnosti prebivalcev od bakrene
dobe do zgodnjega srednjega veka. Med ostalim
gradivom so bili na ogled bakrenodobna lon~enina
in kamnito orodje iz seli{~ v Brezju in Zre~ah,
bronastodobne naselbinske in grobne najdbe z
Brinjeve gore in bližnjega Brezja, železnodobne
najdbe z Brinjeve gore, rimskodobno steklo, drobni
bronasti in železni predmeti ter marmorni votivni
spomenik posve~en Jupitru z Brinjeve gore in Zre~,
nekaj najdb iz poznoanti~nih in slovanskih grobov
in nenazadnje prava redkost med arheolo{kimi
najdbami – bronasta ﬁgurica vepra iz ~asa mlaj{e
železne dobe. Ob razstavljenem gradivu so se
nam preko dokumentarno opremljenih panojev
razkrivale razli~ne oblike naselitve in razli~ni
na~ini pokopa skozi posamezna prazgodovinska
in zgodovinska obdobja.

· Ve~er, 5.2. 2003, Pokrajinski muzej Maribor ob
kulturnem prazniku, Tokrat ne mimo, ampak v
grad
· Ve~er, 13.11.2002, Sledovi davne preteklosti
· Ve~er, 15.11.2002, Pri~evanja dveh dob,
Zanimiva razstava v Pokrajinskem muzeju
Maribor
· Dobro jutro, 21.11.2002, Nova direktorica –
nova razstava
· Novice (Konjice), 28.11.2002, Razstavljali
Brinjevo goro
· Ve~er, 22.3.2003, Sledovi davne preteklosti
{e v Oplotnici in Zre~ah, Arheolo{ka razstava bo
gostovala
· Delo, 27.3.2003, Oplotnica pri Slovenskih
Konjicah, Sledovi davne preteklosti – Brinjeva
gora z okolico
· Kultura – novice, 3.4.2003, Po sledeh davne
preteklosti
· Panorama, 3.4.2003, Sledovi davne preteklosti,
Razstava v oplotni{ki gra{~ini
· Ve~er, 9.4.2003, Po sledeh davne preteklosti
· Ve~er, 9.4.2003, V Oplotnici prvi lokalni
turisti~ni vodniki
· Novice (Slovenske Konjice), 5.6.2003, Sledovi
preteklosti v Zre~ah
· Novice (Slovenske Konjice), 5.6.2003, Sledovi
davne preteklosti
· Prispevek Radia Ptuj
· dvojni prispevek Radia Rogla
· prispevek celjske lokalne TV
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Razstave

HI[A ZA VE^NOST
izobra`evalna ob~asna razstava

LOKACIJA:
Mariborski grad,
MIC (Muzejski informacijski center)

KDAJ:
1.4.-15.9.2003

skrivnostno in mogo~no družbo rajnih, ob njej je
videl vrsto nevarnosti tako za pokojnika kot zase.
Za mrtve je prilagal hrano, pija~o in predmete, za
svoje dobro pa darove božanstvom, s katerimi si
je zagotavljal njihovo naklonjenost. Krog življenja
in smrti se sklene – mesto živih nastane na mestu
mrtvih.

TRŽNO KOMUNICIRANJE:
· publikacija: MUZEJSKI LISTI 29

CILJNE SKUPINE:
razredi nižje stopnje osnovnih {ol v regiji,
ravnatelji,
vzgojitelji,
u~itelji,
splo{na javnost regije

ORGANIZATOR:
Skupni projekt Pokrajinskega muzeja Maribor in
Arheolo{kega muzeja v Zagrebu
Avtorici razstave: Mila [kari} in Vesna Koprivnik
Vodja projekta: Vesna Koprivnik in Irena Porekar
Kacafura

HI[A ZA VE^NOST
Naklada: 1000 izvodov
navedba: Generalni pokrovitelj Nova KBM d.d.
· internetna stran Pokrajinskega muzeja
Maribor, www.pmuzej-mb.si,
navedba: Generalni pokrovitelj Nova KBM d.d.
· dnevna najava v napovedniku prireditev
~asopisaVe~er
· TV oglas na RTV Slovenija, Regionalnem TV
centru Maribor
navedba: Generalni pokrovitelj Nova KBM d.d.
· internetna stran Zavoda za turizem Maribor
· vabila: na otvoritev razstave
na otro{ke delavnice

KRATEK OPIS PRIREDITVE:

[TEVILO OBISKOVALCEV:

Na izobraževalni razstavi »Hi{a za ve~nost«,
namenjeni predvsem mlaj{im obiskovalcem, smo
s pomo~jo arheolo{kih izkopanin spoznavali
obi~aje, povezane s smrtjo, pokopom in ~a{~enjem
mrtvih v davni preteklosti.
Ob razstavi so potekale zanimive pedago{ke
delavnice, na katerih so otroci (od 5. do 12. leta)
izvedeli ve~ o pokopnih obi~ajih skozi razli~na
obdobja.
V povezavi s stoletnico za~etkov muzejstva
v Mariboru in temo smrti, ki se je je dotikala
pri~ujo~a razstava, je Pokrajinski muzej Maribor
na simbolni ravni »pokopal« preteklih sto let in
za~el uresni~evati svojo vizijo prihodnosti.

730

OBJAVE V MEDIJIH:
Na otvoritvi so bili prisotni predstavniki lokalnih
medijev.
· Ve~er, 2.4.2003, S hi{o za ve~nost za~etek slavja
· Delo, 3.4.2003, Sto let mariborskega
pokrajinskega muzeja, Kot uvod v jubilejno leto so
v~eraj odprli razstavo Hi{a za ve~nost
· Radio Center: intervju z Milo [kari}

Besedilo TV oglasa:
Kdo smo, od kod prihajamo in kam smo
namenjeni? Je smrt morda le »odprtina za du{o«,
ki v onostranstvu nadaljuje svoje popotovanje v
ve~nost?
Kakor vse, je tudi smrt samo ena izmed postaj
na poti življenja, na kateri so se navade skozi ~as
spreminjale.
Smrt je pomenila davnemu ~loveku prehod v
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(S)TOLETNO (S)PORO^ILO
ob~asna razstava ob stoletnici mariborskega muzejstva

LOKACIJA:
Mariborski grad,
(razstavi{~e v prvem nadstropju)

KDAJ:
6.6.2003 – 31.12.2003

CILJNE SKUPINE:

Muzej je zakladnica na{e preteklosti, zato tudi
oblikovanje razstave in izbor razstavljenih
predmetov ponujata vtis zakladnice.

TRŽNO KOMUNICIRANJE:
· publikacija: MUZEJSKI LISTI 30
(S)TOLETNO (S)PORO^ILO
Brinjeva gora z okolico
Naklada: 10.000 izvodov
navedba: Generalni pokrovitelj Nova KBM d.d.

strokovna ciljna javnost,
vseslovenska splo{na javnost

· internetna stran Pokrajinskega muzeja
Maribor, www.pmuzej-mb.si,
navedba: Generalni pokrovitelj Nova KBM d.d.

ORGANIZATOR:

· dnevna najava v napovedniku prireditev
~asopisaVe~er

Pokrajinski muzej Maribor
Avtor razstave in vodja projekta: Drago Oman

· vabilo na otvoritev razstave ter dopis osnovnim
{olam
navedba: Generalni pokrovitelj Nova KBM d.d.

KRATEK OPIS PRIREDITVE:

· dnevna najava v napovedniku prireditev
~asopisaVe~er
navedba: Generalni pokrovitelj Nova KBM d.d.

Razstava govori o stoletnici muzejstva v
Mariboru. S pomo~jo muzealij nas popelje
preko 13 razstavnih sklopov skozi prvo stoletje
mariborskega muzejstva. Na za~etku se s pomo~jo
fotograﬁj in muzealij seznanimo s splo{nim
razvojem Maribora v drugi polovici 19. stoletja,
ki ga razumemo kot substrat pojava ne samo
muzejstva ampak živahnega kulturnega dogajanja
na sploh v na{em mestu pred sto leti. Naslednjih
dvanajst sklopov govori o muzejstvu: razstavljene
so muzealije, ki so bile že pred sto leti v zbirkah
{koﬁjskega lavantinskega muzeja, Muzeja
Muzejskega dru{tva in v zbirki Zgodovinskega
dru{tva za slovensko {tajersko – dedi~ teh treh
zbirk je namre~ dana{nji pokrajinski muzej v
Mariboru. Nekatere med njimi lahko javnost
vidi prvi~ po petdesetih letih ali pa so sploh
redkokdaj razstavljene. Razstava nas seznani s
spremembami v stalni muzejski razstavi, s pojavi
novih zbirk, z nekaterimi ob~asnimi razstavami
v preteklosti (ljudska umetnost, zlatarstvo,
modna obla~ila, uniforme, baro~no kiparstvo
itd.), z na~ini pridobivanja muzealij in njihovim
restavriranjem. Na dveh ra~unalnikih je možno
brskati po bazi podatkov muzejske knjižnice ter
muzejske fototeke. Na koncu usmeri razstava
na{ pogled v muzejske obiskovalce, zaposlene in
muzejsko prihodnost.

· TV oglas na RTV Slovenija, Regionalnem TV
centru Maribor
navedba: Generalni pokrovitelj Nova KBM d.d.
· 100 zastav
· dva prostostoje~a panoja pred gradom
navedba: Generalni pokrovitelj Nova KBM d.d.
· plakat ob razstavi v nakladi 1000 izvodov
navedba: Generalni pokrovitelj Nova KBM d.d.

[TEVILO OBISKOVALCEV:
3070

OBJAVE V MEDIJIH:
· Ve~er, 1.4.2003, Za~enjajo se prireditve ob
stoletnici Pokrajinskega muzeja Maribor,
(S)toletno (s)poro~ilo muzejskega dela
- Ve~er, 3.6.2003, Stoletje v razstavnem sporo~ilu
- Delo, 3.6.2003, Stoletno sporo~ilo mariborskega
muzeja
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- Delo, 6.6.2003, (S)toletno (s)poro~ilo, kulturnozgodovinska razstava
- Delo (deloskop), 6.6.2003, Pokrajinski muzej
Maribor bo obeležil 100-letnico
- Ve~er, 7.6.2003, Stoletje
- Ve~er, 28.6.2003, Razvojne zgodbe ~ilega
stoletnika
- Ve~er, 7.6.2003, Muzejsko stoletno sporo~ilo
- Ve~er, 19.7.2003, Vite{ki ~as in strah pred Turki
- Delo, 11.6.2003, Stoletno sporo~ilo mariborskega
pokrajinskega muzeja
- Maribor~an, avgust 2003, Sto let muzeja
- RTS, 5.6.2003, Mariborski odmevi,
O praznovanju 100. obletnice in odprtju razstave
(S)toletno (s)poro~ilo
- TV Maribor, 6.6.2003, Tele M, V pokrajinskem
muzeju pripravili prireditev v po~astitev stoletnice
te ugledne ustanove.

(S)TOLETNO (S)PORO^ILO
ob~asna razstava ob stoletnici mariborskega muzejstva
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Razstave

GRAJSKO POLETJE –
TIGIJEV PETI ROJSTNI DAN
ob~asna razstava otro{kih izdelkov

LOKACIJA:
Mariborski grad (ve`a)

KDAJ:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:
· internetna stran Pokrajinskega muzeja
Maribor, www.pmuzej-mb.si,
navedba: Generalni pokrovitelj Nova KBM d.d.

CILJNE SKUPINE:

· dnevna najava v napovedniku prireditev
~asopisaVe~er
navedba: Generalni pokrovitelj Nova KBM d.d.
· internetna stran Zavoda za turizem Maribor
· informativni letaki
navedba: Generalni pokrovitelj Nova KBM d.d.

pred{olski in {olski otroci regije
v spremstvu star{ev

[TEVILO OBISKOVALCEV:

6. 9. 2003

ORGANIZATOR:
Pokrajinski muzej Maribor
Avtorica razstave in vodja projekta:
Valentina Varl

132

OBJAVE V MEDIJIH:
· Maribor~an, september 2003, Grad praznuje

KRATEK OPIS PRIREDITVE:
V soboto 6.9.2003 je Pokrajinski muzej Maribor
v sklopu praznovanja 100-letnice za~etkov
muzejstva v na{em mestu, skupaj z najmlaj{imi
obiskovalci praznoval peti rojstni dan grajskega
muca Tigija. Prireditev je v muzej privabila
{tevilne obiskovalce. V sodelovanju z Lutkovnim
gledali{~em Maribor smo na ta dan otvorili
razstavo papirnatih lutk v Vite{ki dvorani z
naslovom »20 let PAPILU gledali{~a«, za otroke
pa sta ~lana lutkovnega gledali{~a PAPILU
pripravila lutkovno predstavo. Sledilo je iskanje
skritega grajskega zaklada in otvoritev razstave
otro{kih izdelkov. Dogodek smo zaklju~ili na
grajskem dvori{~u, kjer smo ob torti praznovali
5. rojstni dan na{ega otro{kega junaka grajskega
muca Tigija in 100. rojstni dan na{ega muzeja.

12
Razstave

POSTRANI KLOBUK,POKONCI GLAVO…
pokrivala v lu~i mode, stanu in razpolo`enjskosti
ob~asna razstava

LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Mariborski grad,
MIC (Muzejski informacijski center)

· publikacija: MUZEJSKI LISTI 31

KDAJ:
13.10. -31.12.2003

CILJNE SKUPINE:
strokovna ciljna javnost,
splo{na javnost regije

ORGANIZATOR:
Pokrajinski muzej Maribor
Avtorica razstave in vodja projekta:
mag. Andreja Vri{er

KRATEK OPIS PRIREDITVE:
Pri~ujo~a razstava želi z naslovom, ki je povzet
iz pesnitve Otona Župan~i~a in podnaslovom,
pojasniti namen razstave. Namre~, da pokrivalo
ni le nujni in funkcionalni sestavni del obla~ila
in s tem mode, marve~ je najpogosteje, skorajda
praviloma, zrcalo in simbolni, kar prepoznavni
znak stanu, življenjske drže in registra na{ih
psihi~nih stanj od pre{ernosti do potrtosti.
V tako zakoli~eno poglavje je mogo~e stla~iti
tiso~letja obla~ilne preteklosti, pa zgodovino
portretov in fotograﬁje, modnih promocij, tiska
in {e kaj. In seveda življenja, ki {e te~e in katerega
del smo sami.
Razstava je v primerjavi z na{tetimi razsežnostmi
skromen vrti~ek, omejen z gradivom, ki ga
premore kostumska zbirka mariborskega muzeja.
A {e znotraj zbirke smo se odlo~ili, da spregovori
le nekaj zvrsti pokrival, kakih 60 kosov od nekaj
sto, kolikor jih hranimo na depojskih policah in
razstavljamo v stalni razstavi.
Razstava ima razli~ne zgodbe z razli~nih koncev
in obdobij.
Razstavo spremlja tudi cikel pedago{kih delavnic
s skupnim naslovom “Pri veseli modistkiizdelujemo klobuke, cilindre, ~ake, klobu~ke,
~epice, slamnike…”.

POSTRANI KLOBUK, POKONCI
GLAVO…
Naklada: 500 izvodov
navedba: Generalni pokrovitelj Nova KBM d.d.
· internetna stran Pokrajinskega muzeja
Maribor, www.pmuzej-mb.si,
navedba: Generalni pokrovitelj Nova KBM d.d.
· internetna stran Zavoda za turizem Maribor
· vabilo na otvoritev razstave
· dnevna najava v napovedniku prireditev
~asopisa Ve~er
navedba: Generalni pokrovitelj Nova KBM d.d.
· TV oglas na RTV Slovenija, Regionalnem TV
centru Maribor
navedba: Generalni pokrovitelj Nova KBM d.d.

[TEVILO OBISKOVALCEV:
906

OBJAVE V MEDIJIH:
· Delo, 14.10.2003, Postrani klobuk, pokonci glavo
· Ve~er, 14.10.2003, Postrani klobuk,
pokonci glavo…
· RTV Slovenija, regionalni center TV Maribor,
prispevek v oddaji Dobro jutro z mag. Andrejo
Vri{er
· Ve~er, 22.10.2003, Odraz mode, stanu in
razpoloženja
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Razstave

POTI SKOZI ^AS

Spremenjena arheolo{ka podoba mariborskega zaledja ob gradnji avtocest
ob~asna razstava v okviru dnevov evropske kulturne dedi{~ine

LOKACIJA:
Mariborski grad,
(podest grajskega stopni{~a)

KDAJ:
23.9.2003 - 10.10.2003

GOSTOVANJA:
Prva gimnazija Maribor, 10.10. – 24.10.2003
Druga gimnazija Maribor, 24.10 –7.11.2003
Pedago{ka fakulteta Maribor, 7.11. – 20.12.2003

Maribora z zaledjem v arheolo{kih obdobjih.
Rezultati teh velikih projektov so zgo{~eno
z dokumentarnim gradivom predstavljeni na
panojih, v bližnji prihodnosti, po prenovi gradu
in muzeja, pa bodo skupaj z najdenim gradivom
postali del nove stalne arheolo{ke razstave.V
prvi vrsti je razstava posve~ena Dnevom evropske
kulturne dedi{~ine, katerih osnovna tema v
leto{njem letu je pri nas arheolo{ka dedi{~ina. V
te Dneve se je Slovenija vklju~ila 25. septembra.
S slovesnostjo, kraj{im koncertom in predstavitvijo
nekaterih izbranih mariborskih vinarjev, se je
23.9.2003 na mariborskem gradu za~el tudi
obsežen sklop prireditev V objemu stare trte.

TRŽNO KOMUNICIRANJE:
· publikacija: ZLO@ENKA

CILJNE SKUPINE:
strokovna ciljna javnost,
splo{na javnost regije

ORGANIZATOR:
Pokrajinski muzej Maribor
ZVKDS OE Maribor
Avtorice razstave:
Vesna Koprivnik (PoMuM)
Mira Strmi~nik Guli~, Mihela Kajzer Cafnik
(ZVKDS OE Maribor)
Vodja projekta: Vesna Koprivnik

POTI SKOZI ^AS
Naklada: 100 izvodov
· internetna stran Pokrajinskega muzeja
Maribor, www.pmuzej-mb.si,
navedba: Generalni pokrovitelj Nova KBM d.d.
· internetna stran Zavoda za turizem Maribor
· informativna zloženka v okviru prireditve V
objemu stare trte
· vabilo na otvoritev razstave
· dnevna najava v napovedniku prireditev
~asopisaVe~er

KRATEK OPIS PRIREDITVE:

[TEVILO OBISKOVALCEV:

V okviru projektov izgradnje avtocest je bilo v letih
1996 do 2002 na na{em obmo~ju sistemati~no
raziskanih kar sedem najdi{~, kar pomeni skupaj
preko 50.000 kvadratnih metrov izkopne povr{ine
razli~nih globin. Gre za kvalitetne in v roku
izpeljane projekte izjemnih razsežnosti, ki jih je
pod okriljem ZVKDS OE Maribor vsa ta leta
uspe{no vodila arheologinja Mira Strm~nik Guli~.
V projektih so ob zelo {tevilni »delovni ekipi«
sodelovali arheologi vseh sosednjih sorodnih
ustanov iz SV Slovenije, pa tudi od drugod.
Rezultati opravljenih raziskovanj so izjemnega
pomena tako za najstarej{o lokalno zgodovino,
kot tudi za {ir{o umestitev v srednjeevropskem
prostoru. Izpri~ujejo mo~no spremenjeno in
predvsem zelo dopolnjeno poselitveno sliko

1840

OBJAVE V MEDIJIH:
· Ve~er, 22.9.2003, Poti skozi ~as
· Ve~er, 24.9.2003, Najdbe izpod avtocestnih tras
· Delo, 24.9.2003, Maribor obložen z jesenskimi
darovi
· RTV Slovenija, regionalni center TV Maribor:
intervju z Miro Strmi~nik Guli~
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Razstave

POTI SKOZI ^AS

Spremenjena arheolo{ka podoba mariborskega zaledja ob gradnji avtocest
ob~asna razstava v okviru dnevov evropske kulturne dedi{~ine na gostovanju

LOKACIJA:
Prva gimnazija Maribor

KDAJ:
10.10.2003 – 24.10.2003

CILJNE SKUPINE:
strokovna ciljna javnost,
kolektiv in dijaki Prve gimnazije Maribor,
splo{na javnost regije

ORGANIZATOR:
Pokrajinski muzej Maribor
ZVKDS OE Maribor
Avtorice razstave:
Vesna Koprivnik (PoMuM)
Mira Strmi~nik Guli~, Mihela Kajzer Cafnik
(ZVKDS OE Maribor)
Vodja projekta: Vesna Koprivnik

KRATEK OPIS PRIREDITVE:
V okviru projektov izgradnje avtocest je bilo v letih
1996 do 2002 na na{em obmo~ju sistemati~no
raziskanih kar sedem najdi{~, kar pomeni skupaj
preko 50.000 kvadratnih metrov izkopne povr{ine
razli~nih globin. Gre za kvalitetne in v roku
izpeljane projekte izjemnih razsežnosti, ki jih je
pod okriljem ZVKDS OE Maribor vsa ta leta
uspe{no vodila arheologinja Mira Strm~nik Guli~.
V projektih so ob zelo {tevilni »delovni ekipi«
sodelovali arheologi vseh sosednjih sorodnih
ustanov iz SV Slovenije, pa tudi od drugod.
Rezultati opravljenih raziskovanj so izjemnega
pomena tako za najstarej{o lokalno zgodovino,
kot tudi za {ir{o umestitev v srednjeevropskem
prostoru. Izpri~ujejo mo~no spremenjeno in
predvsem zelo dopolnjeno poselitveno sliko
Maribora z zaledjem v arheolo{kih obdobjih.
Rezultati teh velikih projektov so zgo{~eno
z dokumentarnim gradivom predstavljeni na
panojih, v bližnji prihodnosti, po prenovi gradu
in muzeja, pa bodo skupaj z najdenim gradivom
postali del nove stalne arheolo{ke razstave.V
prvi vrsti je razstava posve~ena Dnevom evropske

kulturne dedi{~ine, katerih osnovna tema v
leto{njem letu je pri nas arheolo{ka dedi{~ina. V
te Dneve se je Slovenija vklju~ila 25. septembra.
S slovesnostjo, kraj{im koncertom in predstavitvijo
nekaterih izbranih mariborskih vinarjev, se je
23.9.2003 na mariborskem gradu za~el tudi
obsežen sklop prireditev V objemu stare trte.

TRŽNO KOMUNICIRANJE:
· publikacija: ZLO@ENKA
POTI SKOZI ^AS
Naklada: 100 izvodov
· internetna stran Pokrajinskega muzeja
Maribor, www.pmuzej-mb.si,
navedba: Generalni pokrovitelj Nova KBM d.d.
· internetna stran Zavoda za turizem Maribor
· informativna zloženka v okviru prireditve V
objemu stare trte
· vabilo na otvoritev razstave
· dnevna najava v napovedniku prireditev
~asopisaVe~er
navedba: Generalni pokrovitelj Nova KBM d.d.

[TEVILO OBISKOVALCEV:
939

OBJAVE V MEDIJIH:
· Ve~er, 22.9.2003, Poti skozi ~as
· Ve~er, 24.9.2003, Najdbe izpod avtocestnih tras
· Delo, 24.9.2003, Maribor obložen z jesenskimi
darovi
· RTV Slovenija, regionalni center TV Maribor:
intervju z Miro Strmi~nik Guli~
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Razstave

POTI SKOZI ^AS

Spremenjena arheolo{ka podoba mariborskega zaledja ob gradnji avtocest
ob~asna razstava v okviru dnevov evropske kulturne dedi{~ine na gostovanju

LOKACIJA:
Druga gimnazija Maribor

KDAJ:
24.10. - 7.11. 2003

CILJNE SKUPINE:
strokovna ciljna javnost
kolektiv in dijaki Druge gimnazije Maribor,
splo{na javnost regije,

ORGANIZATOR:
Pokrajinski muzej Maribor
ZVKDS OE Maribor
Avtorice razstave:
Vesna Koprivnik (PoMuM)
Mira Strmi~nik Guli~, Mihela Kajzer Cafnik
(ZVKDS OE Maribor)
Vodja projekta: Vesna Koprivnik

KRATEK OPIS PRIREDITVE:
V okviru projektov izgradnje avtocest je bilo v letih
1996 do 2002 na na{em obmo~ju sistemati~no
raziskanih kar sedem najdi{~, kar pomeni skupaj
preko 50.000 kvadratnih metrov izkopne povr{ine
razli~nih globin. Gre za kvalitetne in v roku
izpeljane projekte izjemnih razsežnosti, ki jih je
pod okriljem ZVKDS OE Maribor vsa ta leta
uspe{no vodila arheologinja Mira Strm~nik Guli~.
V projektih so ob zelo {tevilni »delovni ekipi«
sodelovali arheologi vseh sosednjih sorodnih
ustanov iz SV Slovenije, pa tudi od drugod.
Rezultati opravljenih raziskovanj so izjemnega
pomena tako za najstarej{o lokalno zgodovino,
kot tudi za {ir{o umestitev v srednjeevropskem
prostoru. Izpri~ujejo mo~no spremenjeno in
predvsem zelo dopolnjeno poselitveno sliko
Maribora z zaledjem v arheolo{kih obdobjih.
Rezultati teh velikih projektov so zgo{~eno
z dokumentarnim gradivom predstavljeni na
panojih, v bližnji prihodnosti, po prenovi gradu
in muzeja, pa bodo skupaj z najdenim gradivom
postali del nove stalne arheolo{ke razstave.V
prvi vrsti je razstava posve~ena Dnevom evropske

kulturne dedi{~ine, katerih osnovna tema v
leto{njem letu je pri nas arheolo{ka dedi{~ina. V
te Dneve se je Slovenija vklju~ila 25. septembra.
S slovesnostjo, kraj{im koncertom in predstavitvijo
nekaterih izbranih mariborskih vinarjev, se je
23.9.2003 na mariborskem gradu za~el tudi
obsežen sklop prireditev V objemu stare trte.

TRŽNO KOMUNICIRANJE:
· publikacija: ZLO@ENKA
POTI SKOZI ^AS
Naklada: 100 izvodov
· internetna stran Pokrajinskega muzeja
Maribor, www.pmuzej-mb.si,
navedba: Generalni pokrovitelj Nova KBM d.d.
· internetna stran Zavoda za turizem Maribor
· informativna zloženka v okviru prireditve V
objemu stare trte
· vabilo na otvoritev razstave
· dnevna najava v napovedniku prireditev
~asopisaVe~er
navedba: Generalni pokrovitelj Nova KBM d.d.

[TEVILO OBISKOVALCEV:
900

OBJAVE V MEDIJIH:
· Ve~er, 22.9.2003, Poti skozi ~as
· Ve~er, 24.9.2003, Najdbe izpod avtocestnih tras
· Delo, 24.9.2003, Maribor obložen z jesenskimi
darovi
· RTV Slovenija, regionalni center TV Maribor:
intervju z Miro Strmi~nik Guli~
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POTI SKOZI ^AS

Spremenjena arheolo{ka podoba mariborskega zaledja ob gradnji avtocest
ob~asna razstava v okviru dnevov evropske kulturne dedi{~ine na gostovanju

LOKACIJA:

prvi vrsti je razstava posve~ena Dnevom evropske
kulturne dedi{~ine, katerih osnovna tema v
leto{njem letu je pri nas arheolo{ka dedi{~ina. V
te Dneve se je Slovenija vklju~ila 25. septembra.
S slovesnostjo, kraj{im koncertom in predstavitvijo
nekaterih izbranih mariborskih vinarjev, se je
23.9.2003 na mariborskem gradu za~el tudi
obsežen sklop prireditev V objemu stare trte.

Pedago{ka fakulteta Maribor

KDAJ:
7.11.2003-20.12.2003

TRŽNO KOMUNICIRANJE:
CILJNE SKUPINE:
strokovna ciljna javnost
kolektiv in {tudentje
Maribor,
splo{na javnost regije,

· publikacija: ZLO@ENKA
Pedago{ke

fakultete

ORGANIZATOR:
Pokrajinski muzej Maribor
ZVKDS OE Maribor
Avtorice razstave:
Vesna Koprivnik (PoMuM)
Mira Strmi~nik Guli~, Mihela Kajzer Cafnik
(ZVKDS OE Maribor)
Vodja projekta: Vesna Koprivnik

POTI SKOZI ^AS
Naklada: 100 izvodov
· internetna stran Pokrajinskega muzeja
Maribor, www.pmuzej-mb.si,
navedba: Generalni pokrovitelj Nova KBM d.d.
· internetna stran Zavoda za turizem Maribor
· informativna zloženka v okviru prireditve V
objemu stare trte
· vabilo na otvoritev razstave
· dnevna najava v napovedniku prireditev
~asopisaVe~er

KRATEK OPIS PRIREDITVE:

[TEVILO OBISKOVALCEV:

V okviru projektov izgradnje avtocest je bilo v letih
1996 do 2002 na na{em obmo~ju sistemati~no
raziskanih kar sedem najdi{~, kar pomeni skupaj
preko 50.000 kvadratnih metrov izkopne povr{ine
razli~nih globin. Gre za kvalitetne in v roku
izpeljane projekte izjemnih razsežnosti, ki jih je
pod okriljem ZVKDS OE Maribor vsa ta leta
uspe{no vodila arheologinja Mira Strm~nik Guli~.
V projektih so ob zelo {tevilni »delovni ekipi«
sodelovali arheologi vseh sosednjih sorodnih
ustanov iz SV Slovenije, pa tudi od drugod.
Rezultati opravljenih raziskovanj so izjemnega
pomena tako za najstarej{o lokalno zgodovino,
kot tudi za {ir{o umestitev v srednjeevropskem
prostoru. Izpri~ujejo mo~no spremenjeno in
predvsem zelo dopolnjeno poselitveno sliko
Maribora z zaledjem v arheolo{kih obdobjih.
Rezultati teh velikih projektov so zgo{~eno
z dokumentarnim gradivom predstavljeni na
panojih, v bližnji prihodnosti, po prenovi gradu
in muzeja, pa bodo skupaj z najdenim gradivom
postali del nove stalne arheolo{ke razstave.V

5157

OBJAVE V MEDIJIH:
· Ve~er, 22.9.2003, Poti skozi ~as
· Ve~er, 24.9.2003, Najdbe izpod avtocestnih tras

· Delo, 24.9.2003, Maribor obložen z jesenskimi
darovi
· RTV Slovenija, regionalni center TV Maribor:
intervju z Miro Strmi~nik Guli~
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Razstave

OSTALE MUZEJSKE PRIREDITVE:
19
Dan odprtih vrat ob slovenskem kulturnem prazniku
20
Opremljanje izložb z Literarnimi izseki
21
(Muzejski) KLUB 2003
22
Tiskovna konferenca ob izidu Vodnika po izbranem gradivu iz zbirk Pokrajinskega muzeja
v Mariboru in otvoritvi razstave (S)toletno (s)poro~ilo
23
Teden odprtih vrat ob otvoritvi razstave (S)toletno (s)poro~ilo
24
Izid Koledarja ob 750-letnici najstarej{e pisne omembe Maribora kot mesta
25
Restavratorstvo za doma~o rabo v Europarku
26
Restavratorstvo za doma~o rabo
27
Slavnostna predaja listine mariborskemu županu ob 750-letnici
najstarej{e pisne omembe Maribora kot mesta
28
Hi{a za ve~nost – otro{ke delavnice
29
Mali simpozij
30
Grajsko poletje – tiskovna konferenca
31-32
Grajsko poletje – otro{ke delavnice
33
Grajsko poletje - muzejski ve~eri
34
Postrani klobuk, pokonci glavo… - tiskovna konferenca
35
Postrani klobuk, pokonci glavo… - otro{ke delavnice
36
Postrani klobuk, pokonci glavo… - otro{ke delavnice v Europarku
37
Okrogla miza o zbiranju muzejskih predmetov

18
Ostale muzejske prireditve

DAN ODPRTIH VRAT ZA
SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK

LOKACIJA:

OBJAVE V MEDIJIH:

Mariborski grad

· Ve~er, 5.2. 2003, Pokrajinski muzej Maribor ob
kulturnem prazniku, Tokrat ne mimo, ampak v grad

KDAJ:

· RA City, 7.2.2003, Novice na radiu City,
Mariborski pokrajinski muzej pred prenovo stalne
zbirke

8.2.2003

CILJNE SKUPINE:
vseslovenska splo{na javnost

· RA Maribor MM1, Poro~ila, Mariborski
Pokrajinski muzej, ki praznuje stoletnico ustanovitve,
bo za jutri{nji kulturni praznik na stežaj odprl vrata
· RA Maribor MM1, Pod pokrovom, Kulturni
sprehod po mariborskem gradu

ORGANIZATOR:
Pokrajinski muzej Maribor

KRATEK OPIS PRIREDITVE:
Pokrajinski muzej Maribor je za slovenski
kulturni praznik, 8. februar, na stežaj odprl vrata
{tevilnim obiskovalkam in obiskovalcem. V
po~astitev slovenskega kulturnega praznika je bil
ves dan med 9. in 17. uro možen brezpla~en ogled
stalne zbirke s strokovnim vodenjem muzejskih
kustosov in sodelavcev.

TRŽNO KOMUNICIRANJE:
· dnevna najava v napovedniku prireditev
~asopisa Ve~er

[TEVILO OBISKOVALCEV:
500
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Ostale muzejske prireditve

OPREMLJANJE IZLO@B Z LITERARNIMI IZSEKI
OB STOLETNICI MUZEJSTVA V MARIBORU

LOKACIJA:
mariborsko mestno jedro

KDAJ:
maj - junij 2003

CILJNE SKUPINE:
strokovna ciljna javnost,
splo{na javnost regije

ORGANIZATOR:
Pokrajinski muzej Maribor
Mariborski bralni krožek (Zora A. Juri~)
Avtorica in vodja projekta: Mirjana Koren

KRATEK OPIS PRIREDITVE:
Z izbranimi literarnimi izseki mariborskih
avtorjev, ki imajo za mesto dogajanja Maribor
ali pa govorijo o ljubezni, smo dopolnili izložbe
mariborskih trgovin in s tem opozorili na leto{nji
jubilej. Sto literarnih izsekov na ka{iranih plo{~ah,
opremljenih z logotipom Pokrajinskega muzeja
Maribor ter (S)toletnim (S)poro~ilom je v maju in
juniju nagovarjalo mimoido~e iz {tevilnih izložb v
centru mesta.

[TEVILO OBISKOVALCEV:
ocena ni mogo~a
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Ostale muzejske prireditve

Muzejski KLUB 2003

LOKACIJA:

CILJNE SKUPINE:

Mariborski grad
slavnostna dvorana

strokovna ciljna javnost
vseslovenska splo{na javnost

ORGANIZATOR:
KDAJ:
enkrat mese~no od aprila do decembra 2003
– skupno 8 prireditev
· VANITAS
tihožitje s tematiko minljivosti
24.4.2003
{tevilo obiskovalcev: 70
· TITOVA UNIFORMA
kako »stara« mora biti zgodovina, da pride v
zgodovinski spomin
27.5.2003
{tevilo obiskovalcev: 54
· KARTE IZ STAR[
vloga velikih muzejev v majhnih okoljih
8.7.2003
{tevilo obiskovalcev: 32
· POHORSKA DR^A
kdaj se ekolo{ko in ekonomsko sre~ata v
muzeju?
2.9.2003
{tevilo obiskovalcev: 54
· SPOMENIK MITRI
med resni~nostjo in mitologijo
30.9.2003
{tevilo obiskovalcev: 90
· ROVA[
denar za kulturo : kulturni denar
21.10.2003
{tevilo obiskovalcev: 32
· GEMA Z MOTIVOM AMORJA NA
LOVU
ali lepoto opazimo ali jo ob~utimo?
18.11.2003
{tevilo obiskovalcev: 50
· LESTENEC IZ POHORSKEGA STEKLA
9.12. 2003
{tevilo obiskovalcev: 50

Pokrajinski muzej Maribor
Avtorica Muzejskega KLUBA: Mirjana Koren
Vodja Muzejskega KLUBA 2003:
mag. Bojan Labovi~

KRATEK OPIS PRIREDITVE:
Pokrajinski muzej Maribor je v letu 2003 praznoval
100. obletnico muzejstva v mestu ob Dravi. Ob
okroglem jubileju je z namenom približati se
ljudem, ustanovil muzejski KLUB 2003, s katerim
se je zavestno odlo~ili za novo obliko komunikacije
med muzejem in obiskovalci.
Preko ukvarjanja z muzealijami je mogo~e z njimi
vzpostaviti nov, pristnej{i odnos. Na posameznih
sre~anjih smo spoznavali razli~ne muzejske
predmete ter njihove zgodbe, iskali argumente
za njihovo izpostavljanje javnosti ter poskrbeli za
dokumentiranje.
Muzejski KLUB bomo vsako leto zaupali drugemu
zunanjemu sodelavcu. Ta se bo samostojno odlo~il
za oblike prezentacije predmeta in druženje ob
njem. Letos je to bil mag. Bojan Labovi~, ki je
o vsaki izpostavljeni muzealiji, v sodelovanju
s kustosi in drugimi sodelavci, posnel kratek
dokumentaren ﬁlm. Kustos, ki je bil strokovni
sodelavec posameznega sre~anja, je za ~lane kluba
in ostale obiskovalce pripravil skripto o izbrani
muzealiji.

TRŽNO KOMUNICIRANJE:
· internetna stran Pokrajinskega muzeja
Maribor, www.pmuzej-mb.si,
navedba: Generalni pokrovitelj Nova KBM d.d.
· internetna stran Zavoda za turizem Maribor
navedba: Generalni pokrovitelj Nova KBM d.d.
· www.napovednik.com
navedba: Generalni pokrovitelj Nova KBM d.d.
· vabilo
navedba: Generalni pokrovitelj Nova KBM d.d.
· dnevna najava v napovedniku prireditev
~asopisa Ve~er
navedba: Generalni pokrovitelj Nova KBM d.d.
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· na vsakem sre~anju ustna omemba Nove KBM,
generalnega pokrovitelja
[TEVILO OBISKOVALCEV:
432

OBJAVE V MEDIJIH:
· novinarji RTV Slovenija, regionalnega
centra TV Maribor, so redno spremljali
sre~anja ter pripravljali prispevke v TV oddajah
(Glasnik, Dobro jutro).
· Ve~er, 27.5. 2003, Z mag. Bojanom Labovi~em,
avtorjem Muzejskega KLUBA 2003, Drugo
sre~anje v znamenju Titovih ~asov
· Ve~er, 22. 5. 2003, Kako »stara« mora biti
zgodovina?
· Ve~er, 30.9.2003, O mitih in na{em verovanju
vanje, druženje in pogovor v nocoj{njem,
5. Muzejskem klubu bosta potekala ob spomeniku,
posve~enem Mitri
· Ve~er, 6.11.2003, Ptujski Pokrajinski muzej
v drugem desetletju po stoletnici, Filmska podpora
muzejske realnosti
· Ve~er, 18.11. 2003, Sedmi Muzejski klub o lepoti
· prispevki lokalnih radijskih postaj

TISKOVNA KONFERENCA OB IZIDU VODNIKA PO
IZBRANEM GRADIVU IZ ZBIRK POKRAJINSKEGA
MUZEJA MARIBOR ter
RAZSTAVI (S)TOLETNO (S)PORO^ILO
ob stoletnici za~etkov muzejstva v Mariboru

LOKACIJA:
Mariborski grad,
slavnostna dvorana

KDAJ:
2.6.2003

ORGANIZATOR:

tudi besedilo o mariborskem mestnem gradu, v
katerem muzej domuje.
Z izdajo vodnika je muzej obeležil stoletnico
mariborskega muzejstva, hkrati pa prvi~ v sto
letih izdal tovrstno publikacijo. Morda edina
»primerljiva« je bila izdaja kataloga, ki ga je
muzej izdal leta 1938, v katerem pa je bil zgolj
popis 754 ih tedaj razstavljenih muzealij.
Vodnik je iz{el s ﬁnan~no podporo Ministrstva
RS za kulturo, Mestne ob~ine Maribor,
generalnega pokrovitelja Nova KBM, 4
sponzorjev ( Ma tisk, Helios, Mariborske
lekarne, Panda) ter lastnimi sredstvi
Pokrajinskega muzeja Maribor.

Pokrajinski muzej Maribor
Vodja projekta: mag. Marjan To{

TRŽNO KOMUNICIRANJE:
KRATEK OPIS PRIREDITVE:
Tiskovne konference so se udele`ili predstavniki
slede~ih medijev: RTV Slovenije, regionalnega
centra TV Maribor, RTS, Radia Center, Radio
City, Ve~era in Dela.
Ob tej prilo`nosti je bila slavnostno podpisana
sponzorska pogodba z generalnim pokroviteljem
Novo KBM.
Pokrajinski muzej Maribor je na tiskovni
konferenci predstavil otvoritev razstave
(S)toletno (S)poro~ilo ter izid Vodnika po
izbranem gradivu iz zbirk Pokrajinskega muzeja
v Mariboru, s katerim je zaklju~en projekt, ki se
je za~el leta 1998, njegiv historiat pa je naslednji:
1998 – 2003 fotograﬁranje izbranih muzealij
2001 – 2002 zaklju~ena besedila (7 avtorjev),
urejanje katalo{kih opisov
2002 – realizacija lektoriranja slovenskega besedila
ter prevodov v angle{ki in nem{ki jezik
2003 – oblikovanje, priprava za tisk in tisk
1.6.2003 – izid
Naklada 1000 izvodov.
Vodnik obsega 254 strani A4 formata,
objavljenih je 295 barvnih fotograﬁj in je v
prodaji v muzejski trgovini.
Muzejski kustosi – avtorji besedil za oddana
besedila niso prejeli avtorskih honorarjev. V
besedilih so predstavili vseh 17 muzejskih zbirk,
jih ilustrirali s fotograﬁjami najpomembnej{ih
muzealij, ki jih hranimo, ne glede na to ali
so v stalni muzejski razstavi ali ne. Izbrali so
najbolj izpovedne muzealije, kar daje Vodniku
trajno aktualnost. Razen tega vsebuje vodnik

· publikacija: MUZEJSKI LISTI 30
(S)TOLETNO (S)PORO^ILO
Naklada: 10.000 izvodov
navedba: Generalni pokrovitelj Nova KBM d.d.
VODNIK PO IZBRANEM GRADIVU IZ
ZBIRK POKRAJINSKEGA MUZEJA
MARIBOR
Urednik: Drago Oman
Avtorji besedil: Drago Oman, Marjetica
Simoniti, Sa{o Radovanovi~, Vesna Koprivnik,
Tone Petek, mag. Andreja Vri{er, Valentina Varl
Naklada: 1000 izvodov
navedba: Generalni pokrovitelj Nova KBM d.d
· informativne table pred vhodom v muzej
navedba: Generalni pokrovitelj Nova KBM d.d.
· medijske table v slavnostni dvorani in na
baro~nem stopni{~u mariborskega gradu
navedba: Generalni pokrovitelj Nova KBM d.d.
· vabilo

[TEVILO OBISKOVALCEV:
40

OBJAVE V MEDIJIH:
· Ve~er, 3.6.2003, Stoletje v razstavnem sporo~ilu
· Delo, 3.6.2003, Stoletno sporo~ilo mariborskega
muzeja
· RA City, 2.6.2003, Lokalno aktualno, Razstava
ob 100 letnici Pokrajinskega muzeja Maribor
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· RTS, 2.6.2003, Živa-Kronika, Nova KBM
prevzela generalno pokroviteljstvo muzeja ob njegovi
100-letnici
Tiskovne konference so se udeležili predstavniki
slede~ih medijev: RTV Slovenija, TV Maribor;
RTS; Radio Center; Radio City; Ve~er; Delo

TEDEN ODPRTIH VRAT

LOKACIJA:
Mariborski grad

KDAJ:
7.6.2003 – 13.6.2003

CILJNE SKUPINE:
strokovna ciljna javnost,
individualni obiskovalci in najavljene skupine,
vseslovenska splo{na javnost

ORGANIZATOR:
Pokrajinski muzej Maribor
Vodja projekta: Drago Oman, Valentina Varl

KRATEK OPIS PRIREDITVE:
Otvoritvi razstave (S)toletno (s)poro~ilo je v ~asu
od sobote 7. junija do petka 13. junija 2003 sledil
Teden odprtih vrat, ko so si obiskovalci lahko
brezpla~no ogledali ob~asno razstavo. Javnost
je imela na voljo strokovna vodstva vsak dan ob
11.00 in ob 16.00 uri, brezpla~no pa je bil na ogled
tudi del stalne razstave.

TRŽNO KOMUNICIRANJE:
· informacija o Tednu odprtih vrat je bila
posredovana medijem na tiskovni konferenci
2.6.2003.
· dnevna najava v napovedniku prireditev
~asopisa Ve~er
navedba: Generalni pokrovitelj Nova KBM d.d.
· medijska tabla na baro~nem stopni{~u
mariborskega gradu
navedba: Generalni pokrovitelj Nova KBM d.d.
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TISKOVNA KONFERENCA OB IZIDU KOLEDARJA
OB 750. OBLETNICI NAJSTAREJ[E PISNE
OMEMBE MESTA MARIBOR
LOKACIJA:

[TEVILO OBISKOVALCEV:

Mariborski grad
slavnostna dvorana

20

KDAJ:

· Ve~er, 14.11.2003, Koledar z mariborsko
zgodovino
· Dobro jutro, 22.11.2003, Iz{el koledar Maribora
· Ra Center, 13.11.2003, Založba Litera bo skupaj
s Pokrajinskim muzejem izdala koledar za leto
2004
· Ra Center,13.11.2003, izdali jubilejni koledar ob
750 letnici mesta Maribor
· RA Maribor MM1,13.11.2003 {tudentska
založba Litera bo na dana{nji novinarski
konferenci predstavila koledar za prihodnje leto,
ki vsebuje fotograﬁje dvanajstih muzealij, s
katerimi bodo zaznamovali 750.letnico najstarej{e
pisne omembe mesta Maribor.
· RA Maribor MM1, 13.11.2003, Skupni projekt
Založbe Litera in Pokrajinskega muzeja v
Mariboru
· RA Slovenija 2, 13.11.2003, Pokrajinski
muzej Maribor in {tudentska založba Litera sta
danes v Mariboru predstavila skupni projekt
zna~ilen za ta ~as v letu.
· RTS, 13.11.2003, muzealije na koledarju
· TV Slovenija 1, 13.11.2003, {tudentska založba
Litera predstavlja Koledar s fotograﬁjami
artefaktov, ki jih hrani mariborski pokrajinski
muzej

13.11.2003

ORGANIZATOR:
Pokrajinski muzej Maribor in
[tudentska založba Litera
Vodja projekta: Mirjana Koren

KRATEK OPIS PRIREDITVE:
Koledar vsebuje fotograﬁje dvanajstih muzealij
(mariborski mestni pe~atnik iz okoli 1300, kip
sv Katarine Aleksandrijske iz okoli 1350-1360,
judovski nagrobnik iz leta 1379, glinasta steklenica
iz 15.-16. stoletja, pe~atnik mariborskega
mestnega {pitala iz 1525, bojni kij iz 16. stoletja,
cehovska blagajna mariborskih mlinarjev iz 1671,
me~ mariborskega mestnega sodnika iz 1777,
tabernakeljska ura iz konca 18. stoletja, majolika
iz 1863, ~aka Rudolfa Maistra iz 1918 ter kolesasti
bronasti obesek iz 11.-8. stoletja pred. n. {t.).
Izdajatelj koledarja je Pokrajinski muzej Maribor,
založnik izdaje koledarja je {tudentska založba
Litera. Muzealije je zbral Drago Oman, ki je
prispeval tudi besedila. Vzporedno s slovenskimi
besedili te~ejo tudi besedila v angle{kem prevodu.
Izbrane muzealije je fotograﬁrala Jasmina Vidmar,
graﬁ~no oblikovanje koledarja pa je delo Dejana
[armana.
[tirinajstlistni koledar v leže~em formatu A2 je
iz{el v nakladi 1500 izvodov. Izkupi~ek od prodaje
je namenjen solidarnostnemu skladu {tudentske
organizacije Univerze v Mariboru.

OBJAVE V MEDIJIH:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:
· internetna stran Pokrajinskega muzeja
Maribor, www.pmuzej-mb.si
navedba: Generalni pokrovitelj Nova KMB d.d.
· internetna stran Zavoda za turizem Maribor
· vabilo medijem
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RESTAVRATORSTVO ZA DOMA^O RABO
demonstracijska in izobraževalna predstavitev dolo~enih restavratorskih postopkov

LOKACIJA:
Europark

KDAJ:
6.11.2003

TRŽNO KOMUNICIRANJE:
· internetna stran Pokrajinskega muzeja
Maribor, www.pmuzej-mb.si,
navedba: Generalni pokrovitelj Nova KBM d.d.
· internetna stran Zavoda za turizem Maribor
· vabilo obiskovalcem
· dnevna najava v napovedniku prireditev
~asopisa Ve~er
navedba: Generalni pokrovitelj Nova KBM d.d.
· najava poslana medijem po elektronski po{ti

CILJNE SKUPINE:
ljubiteljski zbiratelji starin, ki predmete v svoji
lasti tudi popravljajo, obiskovalci Europarka

[TEVILO OBISKOVALCEV:
100

ORGANIZATOR:
Pokrajinski muzej Maribor
Vodja projekta: Irena Porekar Kacafura

KRATEK OPIS PRIREDITVE:

OBJAVE V MEDIJIH:
· RTV Slovenija, regionalni center TV Maribor:
oddaja Dobro jutro
· RTV Slovenija, regionalni center TV Maribor:
oddaja Glasnik

Konservatorji-restavratorji Pokrajinskega muzeja
svoje delo tudi uspe{no predstavljamo javnosti,
saj organiziramo strokovna vodstva po oddelku
za u~ence osnovnih in srednjih {ol, pripravljamo
predavanja za razli~na stanovska združenja, s
prezentacijami sodelujemo na sejmih, objavljamo
~lanke o svojem delu v strokovnih in poljudnih
publikacijah.
Ker verjamemo, da precej ljudi zanima delo
konservatorjev-restavratorjev, smo zanje v
leto{njem, jubilejnem letu muzeja, pripravili nekaj
prireditev, med njimi je bila tudi demonstracijska
in izobraževalna predstavitev v Europarku.
Obiskovalci Europarka so si lahko ogledali
dolo~ene delovne postopke kot so: razli~ni na~ini
pozlatitve lesa in kamna, ~i{~enje kovin, utrjevanje
in lepljenje keramike. Hkrati smo jim z veseljem
odgovorili na zastavljena vpra{anja, v pisni obliki
pa smo zanje pripravili tudi preproste nasvete za
»doma~o rabo« in jim v ultrazvo~ni kopeli o~istili
kak{en kos nakita.
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RESTAVRATORSTVO ZA DOMA^O RABO
ciklus treh predavanj

LOKACIJA:
Mariborski grad
slavnostna dvorana

KDAJ:
19.11., 26.11. in 04.12.2003

CILJNE SKUPINE:
ljubiteljski zbiratelji starin, ki predmete v svoji
lasti tudi popravljajo

ORGANIZATOR:
Pokrajinski muzej Maribor
Avtorica in vodja projekta: Irena Porekar Kacafura

KRATEK OPIS PRIREDITVE:
NAPOTKI ZA PRENAVLJANJE STARIH
LESENIH PREDMETOV
Predavateljica: Irena Porekar Kacafura
Velik del razli~nih muzejskih in zasebnih zbirk
predstavljajo predmeti, ki so v celoti ali deloma
narejeni iz lesa. Ker je postopke obnavljanja
predmetov iz lesa (pohi{tva, okrasnih in
uporabnih predmetov) težko poenotiti, smo
slu{ateljem posku{ali predstaviti nekaj osnovnih
nasvetov, povezanih z obnavljanjem in predvsem
~i{~enjem starega pohi{tva.
{tevilo obiskovalcev: 50
NOV SIJAJ KOVINSKIH PREDMETOV
Predavateljica: Irena Porekar Kacafura
Predavateljica je predstavila nekaj kovin, iz
katerih so narejeni muzejski predmeti in tipe
korozije, ki jih napadajo. Slu{atelji so bili
seznanjeni tudi z nekaterimi metodami za za{~ito
kovinskih predmetov in predvsem s pravilnim
hranjenjem in rokovanjem z le-temi.
{tevilo obiskovalcev: 50

OD LON^EVINE DO PORCELANA
Predavateljica: mag. Jana [ubic Prislan,
Gori{ki muzej Nova Gorica
Keramika je vse, kar je oblikovano v glineni
masi in podvrženo žganju. To so predmeti za
vsakdanjo uporabo, od raznega posodja do
arhitekturnih ~lenov in industrijske keramike,
okrasni predmeti ter umetni{ki izdelki iz
razli~nih obdobij in civilizacij. Predavanje
je predstavilo postopke izdelave kerami~nih
izdelkov, tipe keramike in njihovo obnovo.
{tevilo obiskovalcev: 50

TRŽNO KOMUNICIRANJE:
· internetna stran Pokrajinskega muzeja
Maribor, www.pmuzej-mb.si,
navedba: Generalni pokrovitelj Nova KBM d.d.
· internetna stran Zavoda za turizem Maribor
· vabilo obiskovalcem
· dnevna najava v napovedniku prireditev
~asopisa Ve~er
navedba: Generalni pokrovitelj Nova KBM d.d.
· najava poslana medijem po elektronski po{ti

[TEVILO OBISKOVALCEV:
150

OBJAVE V MEDIJIH:
· RTV Slovenija, regionalni center TV Maribor:
oddaja Dobro jutro
· RTV Slovenija, regionalni center TV Maribor:
oddaja Glasnik
· Ve~er, 19.11.2003, Restavratorstvo za
doma~o rabo v Pokrajinskem muzeju Maribor,
Ciklus predavanj v vite{ki dvorani
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SLAVNOSTNA PREDAJA LISTINE @UPANU
OB 750-LETNICI NAJSTAREJ[E PISNE OMEMBE
MARIBORA KOT MESTA
LOKACIJA:
Mestna ob~ina Maribor
županov kabinet

KDAJ:
4.12.2003

CILJNE SKUPINE:
vseslovenska splo{na javnost

ORGANIZATOR:
Pokrajinski muzej Maribor
Vodja projekta: Sa{o Radovanovi~

KRATEK OPIS PRIREDITVE:
^etrtega decembra 2004 bo minilo 750 let od
prve pisne omembe Maribora kot mesta. Natanko
leto dni prej je Pokrajinski muzej Maribor kot
uvod v novo jubilejno leto županu na{ega mesta
slavnostno podaril kopijo prepisa listine iz leta
1254 v kateri se Maribor prvi~ navaja kot mesto.

TRŽNO KOMUNICIRANJE:
· vabilo poslano medijem po elektronski po{ti
· Ve~er, 3.12.2003, Na predve~er 750-obletnice prve
omembe Maribora kot mesta, Maribor je bil mestno
naselje že leta 1209

OBJAVE V MEDIJIH:
O dogodku so poro~ali lokalni televizijski,
radijski in pisni mediji. Vest je bila objavljena na
internetnih straneh nekaterih slovenskih ob~in.
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HI[A ZA VE^NOST
otro{ke delavnice ob razstavi

LOKACIJA:

[TEVILO OBISKOVALCEV:

Mariborski grad,
MIC (Muzejski informacijski center)

360

KDAJ:
1.4.-15.9.2003

CILJNE SKUPINE:
pred{olski otroci in {olarji nižje stopnje regijskih
osnovnih {ol

OBJAVE V MEDIJIH:
Na otvoritvi so bili prisotni predstavniki lokalnih
medijev.
· Ve~er, 2.4.2003, S hi{o za ve~nost za~etek slavja
· Delo, 3.4.2003, Sto let mariborskega
pokrajinskega muzeja, Kot uvod v jubilejno leto so
v~eraj odprli razstavo Hi{a za ve~nost
· Radio Center: intervju z Milo [kari}

ORGANIZATOR:
Skupni projekt Pokrajinskega muzeja Maribor in
Arheolo{kega muzeja v Zagrebu
Vodja projekta: Vesna Koprivnik

KRATEK OPIS PRIREDITVE:
Ob razstavi Hi{a za ve~nost so potekale zanimive
pedago{ke delavnice, na katerih so otroci (od 5.
do 12. leta) izvedeli ve~ o pokopnih obi~ajih skozi
razli~na zgodovinska obdobja.

TRŽNO KOMUNICIRANJE:
· publikacija: MUZEJSKI LISTI 29
HI[A ZA VE^NOST
Naklada: 1000 izvodov
navedba: Generalni pokrovitelj Nova KBM d.d.
· internetna stran Pokrajinskega muzeja
Maribor, www.pmuzej-mb.si,
navedba: Generalni pokrovitelj Nova KBM d.d.
· dnevna najava v napovedniku prireditev
~asopisaVe~er
· TV oglas na RTV Slovenija, Regionalnem TV
centru Maribor
navedba: Generalni pokrovitelj Nova KBM d.d.
· internetna stran Zavoda za turizem Maribor
· vabila na otro{ke delavnice
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MALI SIMPOZIJ

LOKACIJA:

[TEVILO OBISKOVALCEV:

Mariborski grad
slavnostna dvorana

100

KDAJ:

· Ve~er, 19.5. 2003, Ob mednarodnem dnevu
muzejev
· Dobro jutro, 8.5.2003, Mali simpozij o pokopih
· prispevek Radia Center

16. 5. 2003

OBJAVE V MEDIJIH:

CILJNE SKUPINE:
razredi nižje stopnje regijskih osnovnih {ol ter
njihovi ravnatelji in u~itelji

ORGANIZATOR:
Pokrajinski muzej Maribor
Avtorica projekta:
Mirjana Koren
vodja projekta:
Irena Porekar Kacafura, Vesna Koprivnik

KRATEK OPIS PRIREDITVE:
Ob razstavi Hi{a za ve~nost je 16. maja 2003
v vite{ki dvorani mariborskega gradu potekal
Mali simpozij. Za simpozij so u~enci treh
sodelujo~ih osnovnih {ol (O[ Borci za severno
mejo, Male~nik in Bojan Ilich) pripravili 10-20
minutna predavanja o ~a{~enju mrtvih, potovanju
v onostranstvo in pokopih v Egiptu; o pokopnih
obi~ajih in žalovanju v anti~ni Gr~iji ter o na~inih
pokopov pri starih Rimljanih. Predavanja so
bogato podkrepili s plakati, maketami, glinenimi
kipci ter popestrili s kratko dramsko uprizoritvijo.
Vsi »mali predavatelji« so prejeli tudi nagrade.
Ob koncu prireditve je sledil ogled risanke
Asteriks in Kleopatra.

TRŽNO KOMUNICIRANJE:
· internetna stran Zavoda za turizem Maribor
· dnevna najava v napovedniku prireditev
~asopisaVe~er
· vabilo osnovnim {olam
· sporo~ilo medijem
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TISKOVNA KONFERENCA OB PRIREDITVI
GRAJSKO POLETJE

LOKACIJA:

[TEVILO OBISKOVALCEV:

Mariborski grad
slavnostna dvorana

9

KDAJ:
17. 6. 2003

ORGANIZATOR:
Pokrajinski muzej Maribor,
Lutkovno gledali{~e Maribor in
Kinematograﬁ Maribor
Vodja projekta: mag. Marjan To{

KRATEK OPIS PRIREDITVE:
Grajsko poletje je prireditev, ki jo organizirajo
Pokrajinski muzej Maribor, Lutkovno gledali{~e
Maribor in Kinematograﬁ Maribor in je letos
v tej obliki potekala `e peto leto. Osrednje
prizori{~e prireditve je stavba mariborskega
mestnega gradu, kjer domuje Pokrajinski muzej
Maribor. Prireditve so se odvijale v gradu, pa
tudi na drugih lokacijah od 21. junija do srede
septembra.
Tiskovna konferenca za prireditve Grajskega
poletja je potekala 17. junija 2003 v Vite{ki
dvorani mariborskega gradu. Odziv medijev je bil
zelo dober. Tiskovne konference so se udele`ili
predstavniki RTS, Tv Slovenija, Net Tv, Radia
NetFm, Radia City, Radia Maribor, Radia Plus,
Dela in Ve~era.

TRŽNO KOMUNICIRANJE:
· gradivo za medije
navedba: Generalni pokrovitelj Nova KBM d.d.
· medijska tabla v slavnostni dvorani
mariborskega gradu
navedba: Generalni pokrovitelj Nova KBM d.d.
· informativna tabla s plakati razstave (S)toletno
(s)poro~ilo na baro~nem stopni{~u
navedba: Generalni pokrovitelj Nova KBM d.d.
· vabilo medijem
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GRAJSKO POLETJE
otro{ke delavnice

LOKACIJA:
Mariborski grad,
grajska lo`a

KDAJ:
21.6. – 6.9.2003

CILJNE SKUPINE:
pred{olski otroci in {olarji nižje stopnje regijskih
osnovnih {ol

ORGANIZATOR:
Pokrajinski muzej Maribor
Avtorica in vodja projekta: Valentina Varl

KRATEK OPIS PRIREDITVE:
Na prireditvi GRAJSKO POLETJE se je
Pokrajinski muzej Maribor predstavil z nizom
OTRO[KIH MUZEJSKIH DELAVNIC,
ki so letos potekale vsako soboto od 21. junija
do 30. avgusta po nekaj letih znova na grajski
loži. Prva in zadnja delavnica sta bili lutkovno
obarvani in ju je pripravilo Lutkovno gledali{~e
Maribor, ostalih devet delavnic pa je pripravil
Pokrajinski muzej Maribor in so se navezovale na
muzejske teme. Letos smo otro{kim muzejskim
delavnicam nadeli skupen naslov SKRIVNOSTI
IZ STARE OMARE. Zna~ilnost na{ih delavnic,
ki jih lo~uje od podobnih tovrstnih prireditev
je njihova navezanost na muzejsko dejavnost.
Otroci si zmeraj ogledajo del muzejske zbirke,
spoznajo izbrane muzejske predmete in se o njih
pogovarjajo. Tako se na preprost na~in spoznajo
s predmeti, ki skrivajo svoje zgodbe, hkrati pa
s svojo muzejsko deﬁniranostjo predstavljajo
na{o kulturno dedi{~ino. Prav privzgajanje
pozitivnega odnosa do dedi{~ine, spoznavanje
njene podobnosti in druga~nosti od predmetov,
ki jih poznamo v vsakdanjem življenju, ~ar
neponovljivosti originalnega predmeta, ki je
nastal v ~asovno oddaljenih obdobjih, so ideje,
ki jih sku{amo skozi otro{ke muzejske delavnice
posredovati najmlaj{im obiskovalcem in njihovim
star{em, ki jih ravno obisk otro{kih delavnic

morda vzpodbudi, da si ponovno ogledajo
muzejsko stalno in ob~asne razstave. Tudi
tovrstne prireditve razbijajo mit o muzejih kot
dolgo~asnih, zapra{enih ustanovah.
· 21. junij: GRAJSKE LUTKE, lutkovna
delavnica
{tevilo obiskovalcev: 72
· 28. junij: GRAJSKE ZASTAVE VIHRAJO
poslikava zastav s tekstilnimi barvami
{tevilo obiskovalcev: 60
· 5. julij: PRI FOTOGRAFU in NAREDIMO
SI OKVIR ZA SLIKO
ogled razli~nih okvirjev za slike in ogledala,
ogled starih fotoaparatov in ogled portretov;
fotograﬁranje otrok s pokrivali, nato kra{enje
lesenih okvirjev z naravnimi materiali
{tevilo obiskovalcev: 59
· 12. julij: PLE[EMO, POJEMO IN
IGRAMO
ogled ljudskih no{ in ljudskih glasbil; ples,
iz{tevanke, petje, izdelovanje pi{~alke
{tevilo obiskovalcev: 60
· 19. julij: VRTNE SVETILKE
ogled sve~nikov, latern, svetilk, lestencev v
muzejski zbirki; izdelava vrtne svetilke z
lepljenjem svilenega papirja na steklene bu~e
{tevilo obiskovalcev: 73
· 26. julij: SLIKA NA STEKLO
ogled slik na steklo na razstavi (S)toletno
(s)poro~ilo, nato poslikava steklenih plo{~ic na
temo »moja družina«
{tevilo obiskovalcev: 120
· 2. avgust: SLIKAMO NA KERAMIKO
ogled kerami~nih izdelkov v zbirki obrti;
poslikava kerami~nih posod z ornamentom
{tevilo obiskovalcev: 107
· 9. avgust: TURKI NA POHODU
ogled fresk in temper s tur{kimi vpadi, pripoved
zgodbe o pogumnem kroja~ku, ki je re{il
Maribor pred Turki, nato izdelava modernega
tur{kega turbana
{tevilo obiskovalcev: 109
· 16. avgust: PO[LJIMO RAZGLEDNICO
IZ MUZEJA
hiter ogled stalne razstave muzeja, nato
izdelava razglednice z najljub{im muzejskim
predmetom, prilepimo znamko in oddamo
razglednico v grajski po{tni nabiralnik
{tevilo obiskovalcev: 96
· 23. avgust: OBLIKUJEMO GLINO
ogled pe~nic v muzejski zbirki in ogled pe~i iz
17. stoletja, nato izdelava pe~nic iz treh vrst
gline (relief in tiskanje ornamenta)
{tevilo obiskovalcev: 97
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· 30. avgust: GRAJSKI ZMAJ^KI
{tevilo obiskovalcev: 98

TRŽNO KOMUNICIRANJE:
· internetna stran Pokrajinskega muzeja
Maribor, www.pmuzej-mb.si,
navedba: Generalni pokrovitelj Nova KBM d.d.
· spletna stran Zavoda za turizem Maribor
· dnevna najava v napovedniku prireditev
~asopisa Ve~er
navedba: Generalni pokrovitelj Nova KBM d.d.
· informativne zloženke s programom prireditev
grajskega poletja
naklada: 3000 izvodov
navedba: Generalni pokrovitelj Nova KBM d.d.
· informativni letaki z najavo posameznih
otro{kih delavnic
naklada: 600 izvodov
navedba: Generalni pokrovitelj Nova KBM d.d.·
· ustna omemba Generalnega pokrovitelja Nove
KBM d.d. na mestu prireditve
· informativna tabla pred vhodom v muzej
navedba: Generalni pokrovitelj Nova KBM d.d.
· informiranje medijev o posamezni delavnici po
elektronski po{ti
navedba: Generalni pokrovitelj Nova KBM d.d.

[TEVILO OBISKOVALCEV:
951

OBJAVE V MEDIJIH:
· Otro{ke muzejske delavnice so mediji
spremljali z rednim poro~anjem in najavami.
· Ve~er, 19.7.2003, Poletje v Mariboru vendarle ni
dolgo~asno (vabilo na otro{ke muzejske delavnice)
· Ve~er, 31.7.2003, V muzejih in galerijah tudi
poleti ne po~ivajo
· Ve~er, 21.7.2003, Grajsko poletje za otroke
· Ve~er, 18.6. 2003, Skrivnosti iz stare omare
· Maribor~an, september 2003, Grad praznuje
navedba: Generalni pokrovitelj Nova KBM d.d.
· Prispevek v oddaji Glasnik RTV Slovenije,
Regionalnega TV centra Maribor
· Delo, 27.3.2003, Oplotnica pri Slovenskih
Konjicah, Sledovi davne preteklosti – Brinjeva
gora z okolico

GRAJSKO POLETJE
otro{ke delavnice
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GRAJSKO POLETJE
muzejski ve~eri

LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Mariborski grad
slavnostna dvorana

· internetna stran Pokrajinskega muzeja
Maribor, www.pmuzej-mb.si,
navedba: Generalni pokrovitelj Nova KBM d.d.
· spletna stran Zavoda za turizem Maribor
· dnevna najava v napovedniku prireditev
~asopisa Ve~er
navedba: Generalni pokrovitelj Nova KBM d.d.
· informativne zloženke s programom prireditev
grajskega poletja
naklada: 3000 izvodov
navedba: Generalni pokrovitelj Nova KBM d.d.
· ustna omemba Generalnega pokrovitelja Nove
KBM d.d. na mestu prireditve
· informativna tabla pred vhodom v muzej
navedba: Generalni pokrovitelj Nova KBM d.d.
· informiranje medijev o posameznem
muzejskem ve~eru po elektronski po{ti
navedba: Generalni pokrovitelj Nova KBM d.d.

KDAJ:
8.9. – 11.9.2003

CILJNE SKUPINE:
strokovna ciljna javnost,
vseslovenska splo{na javnost

ORGANIZATOR:
Pokrajinski muzej Maribor
Avtorica in vodja projekta: Valentina Varl

[TEVILO OBISKOVALCEV:
KRATEK OPIS PRIREDITVE:
V {tirih zaporednih ve~erih so se od 8. do 11.
septembra 2003 zvrstili MUZEJSKI VE^ERI,
ki so namenjeni odrasli publiki, predvsem vsem
tistim, ki jih zanima kulturna dedi{~ina in
preteklost nasploh. Zanimive teme in predavanja
je spremljal kulturni program, druženje pa smo
zaklju~ili ob kozar~ku vina.
· 8.9.2003 Pripovedno glasbeni ve~er o slovenski
ljudski pripovedni pesmi, Klarisa M. Jovanovi~,
spremljevalni program skupina Kresnice.
{tevilo obiskovalcev: 90
· 9.9.2003 Judovska skupnost v srednjeve{kem
Mariboru. Predaval akademik prof. dr. Jože
Mlinari~. Spremljevalni program Sanja Plohl,
kitara.
{tevilo obiskovalcev: 100

410

OBJAVE V MEDIJIH:
· Muzejske ve~ere so mediji spremljali z rednim
poro~anjem in najavami.
· prispevek POP TV
· prispevki RTV Slovenije, Regionalnega centra
TV Maribor v oddajah Glasnik
· Ve~er, 19.7.2003, Poletje v Mariboru vendarle ni
dolgo~asno
· Ve~er, 31.7.2003, V muzejih in galerijah tudi
poleti ne po~ivajo,
· Ve~er, 21.7.2003, Grajsko poletje za otroke
· Maribor~an, september 2003, Grad praznuje
navedba: Generalni pokrovitelj Nova KBM d.d.
· Ve~er, 18.6. 2003, Skrivnosti iz stare omare

· 10.9.2003 Arheolo{ka odkritja v deželi
Majev. Predaval akademik doc.dr. Ivan [prajc.
Spremljevalni program: Ana Pandur (plesﬂamenko), Matjaž Sto{i~ (kitara)
{tevilo obiskovalcev: 110
· 11.9.2003 Hrana in jedilne navade od srednjega
veka do baroka. Predaval dr. Boris Kuhar.
Spremljevalni program: Petra Boži~ – violina,
Branko Rožman – harmonika.
{tevilo obiskovalcev: 110
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TISKOVNA KONFERENCA OB OTVORITVI RAZSTAVE
POSTRANI KLOBUK, POKONCI GLAVO…
Pokrivala v lu~i mode, stanu in razpolo`enjskosti

LOKACIJA:
Mariborski grad
slavnostna dvorana

KDAJ:
8.10.2003

ORGANIZATOR:
Pokrajinski muzej Maribor

TRŽNO KOMUNICIRANJE:
· publikacija: MUZEJSKI LISTI 31
POSTRANI KLOBUK,
POKONCI GLAVO…
Naklada: 500 izvodov
navedba: Generalni pokrovitelj Nova KBM d.d.
· informativne table pred vhodom v muzej
navedba: Generalni pokrovitelj Nova KBM d.d.
· medijske table v slavnostni dvorani in na
baro~nem stopni{~u mariborskega gradu
navedba: Generalni pokrovitelj Nova KBM d.d.
· vabilo medijem
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POSTRANI KLOBUK,POKONCI GLAVO…
Pokrivala v lu~i mode, stanu in razpolo`enjskosti
otro{ke delavnice ob razstavi

LOKACIJA:
Mariborski grad,
MIC (Muzejski informacijski center)

KDAJ:
13.10 - 31.12.2003

CILJNE SKUPINE:

· internetna stran Zavoda za turizem Maribor
· TV oglas na RTV Slovenija, Regionalnem TV
centru Maribor
navedba: Generalni pokrovitelj Nova KMB d.d.
· vabilo vrtcem in osnovnim {olam
· dnevna najava v napovedniku prireditev
~asopisa Ve~er
navedba: Generalni pokrovitelj Nova KBM d.d.

[TEVILO OBISKOVALCEV:
100

pred{olski otroci in {olarji nižje stopnje regijskih
osnovnih {ol

ORGANIZATOR:
Pokrajinski muzej Maribor
Avtorica in vodja projekta: Gordana Ga{perin

KRATEK OPIS PRIREDITVE:
Razstavo pokrival POSTRANI
KLOBUK,POKONCI GLAVO…Pokrivala v
lu~i mode, stanu in razpoloženjskosti je spremljal
tudi cikel pedago{kih delavnic s skupnim
naslovom “Pri veseli modistki-izdelujemo
klobuke, cilindre, ~ake, klobu~ke, ~epice,
slamnike…”
Delavnice so bile namenjene pred{olskim
otrokom in tistim, ki obiskujejo razredno stopnjo
osnovne {ole.
Ker je za klasi~no izdelavo klobuka potrebnih
ve~ dni, je bil material prilagojen tako, da je bilo
pokrivalo izdelano v eni uri. Po nagovoru so
otroci razmislili, kako bodo pokrivalo razdelili na
osnovne elemente, tako da bo lepo sedelo na glavi
in ga sestavili v dokon~no obliko. Na koncu so ga
okrasili s trakovi, rožicami ali umetnim perjem.
Material, ki so ga uporabljali je bila plastika v
razli~nih barvah, trakovi, papir, lepilo, sponke,
lepilni trak, luknja~... Otroci so lahko izdelana
pokrivala odnesli domov.

TRŽNO KOMUNICIRANJE:
· internetna stran Pokrajinskega muzeja
Maribor, www.pmuzej-mb.si,
navedba: Generalni pokrovitelj Nova KBM d.d.
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POSTRANI KLOBUK,POKONCI GLAVO…
Pokrivala v lu~i mode, stanu in razpolo`enjskosti
otro{ke delavnice ob razstavi

LOKACIJA:
Europark

KDAJ:
7.10. in 11.10.2003

CILJNE SKUPINE:
pred{olski otroci in {olarji nižje stopnje regijskih
osnovnih {ol

centru Maribor
· predvajanje TV oglasa na prizori{~u delavnic v
Europarku
navedba: Generalni pokrovitelj Nova KBM d.d.
· vabilo vrtcem in osnovnim {olam
· dnevna najava v napovedniku prireditev
~asopisa Ve~er
navedba: Generalni pokrovitelj Nova KBM d.d.
· Europark novice, september 2003, Pokrivala
(najava delavnic)
· Ve~er, 6.10.2003, najava prireditev v
Europarku za DAN OTROKA, 7.10.2003
· Ve~er, 8.10.2003, Prireditve in dogodki (najava
delavnic v Europarku)

[TEVILO OBISKOVALCEV:
ORGANIZATOR:

120

Pokrajinski muzej Maribor
Avtorica: Gordana Ga{perin
Vodja projekta: Irena Porekar Kacafura

KRATEK OPIS PRIREDITVE:
Razstavo pokrival Postrani klobuk, pokonci
glavo… Pokrivala v lu~i mode, stanu in
razpoloženjskosti je spremljal tudi cikel
pedago{kih delavnic s skupnim naslovom “Pri
veseli modistki-izdelujemo klobuke, cilindre,
~ake, klobu~ke, ~epice, slamnike…”
Delavnice so bile namenjene pred{olskim
otrokom in tistim, ki obiskujejo razredno stopnjo
osnovne {ole.
Ker je za klasi~no izdelavo klobuka potrebnih
ve~ dni, je bil material prilagojen tako, da je bilo
pokrivalo izdelano v eni uri. Po nagovoru so
otroci razmislili, kako bodo pokrivalo razdelili na
osnovne elemente, tako da bo lepo sedelo na glavi
in ga sestavili v dokon~no obliko. Na koncu so ga
okrasili s trakovi, rožicami ali umetnim perjem.
Material, ki so ga uporabljali je bila plastika v
razli~nih barvah, trakovi, papir, lepilo, sponke,
lepilni trak, luknja~... Otroci so lahko izdelana
pokrivala odnesli domov.

TRŽNO KOMUNICIRANJE:
· internetna stran Pokrajinskega muzeja
Maribor, www.pmuzej-mb.si,
navedba: Generalni pokrovitelj Nova KBM d.d.
· internetna stran Zavoda za turizem Maribor
· TV oglas na RTV Slovenija, Regionalnem TV
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OKROGLA MIZA O ZBIRANJU
MUZEJSKIH PREDMETOV

LOKACIJA:
Mariborski grad
slavnostna dvorana

KDAJ:
14.11.2002 – 20.3.2003

CILJNE SKUPINE:
strokovna ciljna javnost,
vseslovenska splo{na javnost

ORGANIZATOR:
Pokrajinski muzej Maribor
Avtor in vodja projekta: Tone Petek

KRATEK OPIS PRIREDITVE:
O tem, na kak{en na~in se zbirajo muzejski
predmeti in kaj vse {tejemo med muzejske
predmete, so se na okrogli mizi pogovarjali prof.
dr. Sergej Vri{er, dr. Gorazd Makarovi~, dr. Ale{
Ga~nik, mag. Vladimir [libar, mag. Jože Hudales
in mag. Andrej Dular. Pogovor je povezoval Tone
Petek vi{ji kustos – etnolog.

TRŽNO KOMUNICIRANJE:
· dnevna najava v napovedniku prireditev
~asopisa Ve~er
navedba: Generalni pokrovitelj Nova KBM d.d.
· najava v ~asopisu Delo
· internetna stran Zavoda za turizem Maribor
· vabilo

[TEVILO OBISKOVALCEV:
40

OBJAVE V MEDIJIH:
· Ve~er, 4.11.2003, O zbiranju muzejskih
predmetov
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PRIREDITVE DRUGIH ORGANIZATORJEV V
POKRAJINSKEM MUZEJU MARIBOR:
Sprejem udeležencev posveta »Medicina in pravo«
Revija malih pevskih zborov »Maribor 2003«
Pesni{ki turnir 2003
Koncert zbora Kresnice
Koncert pevskih zborov Prve gimnazije Maribor
Koncert ženskega pevskega zbora Glasbene matice
Pravlji~ni ve~er
Proslava ob dnevu državnosti
Letni kino
SMS – Stranka mladih
Koncert ~elistov »Cellomania 2003«
Županov sprejem dijakov mednarodne mature
Degustacija za goste Fakultete za elektrotehniko Maribor
Sprejem zlatih maturantov
V objemu stare trte
Proslava ob dnevu OZN
Sre~anje Stranke mladih Slovenije
Aukcija slik
Koncert pevskega zbora
Seja predsedstva Skupnosti ob~in Slovenije

PRIREDITVE DRUGIH ORGANIZATORJEV V
POKRAJINSKEM MUZEJU MARIBOR:

Sprejem udeležencev posveta »Medicina in
pravo«
KDAJ: 28.3.2003
ORGANIZATOR: Univerza v Mariboru
{tevilo obiskovalcev: 71
Revija malih pevskih zborov »Maribor 2003«
KDAJ: 4.4.2003
ORGANIZATOR: JSKD - Maribor
{tevilo obiskovalcev: 120
Pesni{ki turnir 2003
KDAJ: 26.4.2003
ORGANIZATOR: MKC in Bralni krožek BMK
[TEVILO OBISKOVALCE: 110
OBJAVE V MEDIJIH:
·
Ve~er, 28.4.2003, Pesni{ki turnir v Mariboru
dal dve vitezinji
·
Ve~er, 28.4.2003, Pesni{ki turnir z dvema
vitezinjama
·
7D, april 2003, Svetloba in tema aprila
Koncert zbora Kresnice
KDAJ: 9.5.2003
ORGANIZATOR: Vokalna skupina Kresnice
{tevilo obiskovalcev: 180
Koncert pevskih zborov Prve gimnazije Maribor
KDAJ: 16.5.2003
ORGANIZATOR: Prva gimnazija Maribor
{tevilo obiskovalcev: 100
Koncert ženskega pevskega zbora Glasbene
matice
KDAJ: 17.5.2003
ORGANIZATOR: Kulturno dru{tvo Glasbena
matica Maribor
{tevilo obiskovalcev: 80
OBJAVE V MEDIJIH:
·
Ve~er, 15.5.2003, Ob 30-letnici ženskega
pevskega zbora Glasbene matice Maribor,
V Soboto v Vite{ki dvorani sve~ani koncert
Pravlji~ni ve~er
KDAJ: 29.5.2003
ORGANIZATOR: Mariborska knjižnica
{tevilo obiskovalcev: 165
Proslava ob dnevu državnosti
KDAJ: 24.6.2003
ORGANIZATOR: Mestna ob~ina Maribor
{tevilo obiskovalcev: 180

Letni kino
KDAJ: 3.7. – 20.8.2003
ORGANIZATOR: Kinematograﬁ Maribor
{tevilo obiskovalcev: 2021

Sre~anje SMS
KDAJ: 12.11.2003
ORGANIZATOR: SMS
{tevilo obiskovalcev: 50

SMS – Stranka mladih
KDAJ: 7.7.2003
ORGANIZATOR: [OUM Maribor
{tevilo obiskovalcev: 150

Aukcija slik
KDAJ: 21.11.2003
ORGANIZATORJA: SZ[ Maribor
{tevilo obiskovalcev: 200
OBJAVE V MEDIJIH:
· Ve~er, 15.11.2003, Jesenske slike v gradu

Koncert ~elistov »Cellomania 2003«
KDAJ: 9.8.2003
ORGANIZATOR: [OUM Maribor
{tevilo obiskovalcev: 200
OBJAVE V MEDIJIH:
·
Ve~er, 7.8.2003, V soboto 9.8, poslanstvo
v vite{ki dvorani mariborskega gradu,
Cellomania 2003
Županov sprejem dijakov mednarodne mature
KDAJ: 12.9.2003
ORGANIZATOR: Prva gimnazija Maribor
{tevilo obiskovalcev: 80
OBJAVE V MEDIJIH:
·
Ve~er, 13.9.2003, »Užitek je delati s tako
vestnimi dijaki; V~eraj so v vite{ki dvorani
mariborskega gradu podelili nagrade enajstim
maturantom, ki so pri mednarodni maturi
dosegli ve~ kot 40 to~k
·
Ve~er, 30.9.2003, Sprejem za najmlaj{e dijake
Degustacija za goste Fakultete za elektrotehniko
Maribor
KDAJ: 18.9.2003
ORGANIZATOR: Fakulteta za elektrotehniko
Maribor
{tevilo obiskovalcev: 150
Sprejem zlatih maturantov
KDAJ: 29.9.2003
ORGANIZATOR: Mestna ob~ina Maribor
{tevilo obiskovalcev: 100
V objemu stare trte
KDAJ: 23.9.2003
ORGANIZATOR: Zavod za turizem Maribor,
Mestna ob~ina Maribor
{tevilo obiskovalcev: 1500
Proslava ob dnevu OZN
KDAJ: 24.10.2003
ORGANIZATOR: Mestna ob~ina Maribor
{tevilo obiskovalcev: 70
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Koncert pevskega zbora
KDAJ: 5.12.2003
ORGANIZATOR: Glasbena matica Maribor
{tevilo obiskovalcev: 200
Seja predsedstva Skupnosti ob~in Slovenije
KDAJ: 5.12.2003
ORGANIZATOR: Skupnost ob~in Slovenije
{tevilo obiskovalcev: 50

