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ORGANIZIRANE PRIREDITVE,
TRŽNO KOMUNICIRANJE TER
ODZIV MEDIJEV IN OBISKOVALCEV
PRIREDITVE
1.
2.
3.
4.

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

6
14
31
10

Skupaj:

61

Povprečje prireditev v letu 2006 (brez vodstev): 1,1 / teden

OBJAVE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Število objavljenih člankov v tiskanih medijih
Število radijskih objav
Število TV objav
Število objav na internetnih straneh
Število rednih oglasov v časopisu Večer
Število objav na internetni strani Pokrajinskega muzeja Maribor
Število objav na internetnem portalu Sraka in internetni strani Zavoda za turizem
Število objav na spletnem portalu Napovednik

252
128
72
554
156
546
541
578

Skupaj:

2827

Lastna produkcija
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Katalog, knjiga
Plakat
Vabilo
Zloženka
Informacijski bilten
Drugo promocijsko gradivo
Skupaj:

število
6
1
17
1
9
8

naklada
1028
50
5438
1000
1900
744

42

10160

OBISKOVALCI
1.
2.
3.
5.

Stalne razstave
Občasne razstave
Medinstitucionalne razstave
Muzejske prireditve

826
2037
3484
2003

Skupaj:

8350
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10
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STEKLENA SLED ‐
dediščina pohorskega stekla
občasna razstava
LOKACIJA:
Mariborski grad, Muzejsko razstavišče

KDAJ:
3.1.2006 – 17.12.2006

CILJNE SKUPINE:
strokovna ciljna javnost,
stalni muzejski obiskovalci,
splošna javnost

ORGANIZATOR:
Pokrajinski muzej Maribor

AVTORICA RAZSTAVE IN
VODJA PROJEKTA:

Na razstavi, ki jo je oblikovala Mirjana Koren, je
bil predvajan tudi kratek film o pihanju stekla,
razstava je bila prav tako opremljena z zvočno
spremljavo ter je bila zanimiva tudi za otroke.

TRŽNO KOMUNICIRANJE:
‐ publikacija: MUZEJSKI LISTI 33
STEKLENA SLED –
dediščina pohorskega stekla
Naklada: 3000 izvodov
Maribor, maj 2005
navedba: Razstavo sta omogočila: Ministrstvo za
kulturo Republike Slovenije, Mestna občina
Maribor
* za leto 2005 glej Prilogo k letnemu poročilu
2005.
‐ najava v Prireditvenem vodniku časopisa
Večer
‐ internetna stran Pokrajinskega muzeja
Maribor www.pmuzej‐mb.si
‐ internetni strani www.maribor‐tourism.si in
www.sraka.com
‐ najava na internetni strani
www.napovednik.com

dr. Valentina Varl

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
KRATEK OPIS PRIREDITVE:
1798
Steklena sled – dediščina pohorskega stekla je
osrednja občasna razstava Pokrajinskega
muzeja Maribor v letu 2005, podaljšana še v
leto 2006. Na njej je prikazan pomemben del
kulturne dediščine Pohorja in krajev v njegovi
bližini. Tukajšnje steklarstvo je bila ena
pomembnejših dejavnosti 19. stoletja in je bilo
življenjsko odvisno od lesa pohorskih gozdov.
Razstava je odstrla vzroke za nastanek
steklarstva na Pohorju, spremljala njegovo pot
od začetkov v kartuziji Žiče, občudovala njegov
razcvet v prvi polovici 19. stoletja in vrhunec v
izdelkih steklarn Benedikta Vivata ter
predstavila vzroke za njegov zaton konec 19.
stoletja. Avtorica razstave, višja kustodinja dr.
Valentina Varl, je za razstavo izbrala predvsem
steklene izdelke iz zbirke Pokrajinskega muzeja
Maribor, nekaj posameznih izdelkov pa so
posodili Narodni muzej Slovenije, Pokrajinski
muzej Celje, Pokrajinski muzej Ptuj in Zavod za
kulturo Slovenska Bistrica.

OBJAVE V MEDIJIH:
* Za leto 2005 glej Prilogo k letnemu poročilu
2005
‐ Večer, 12.1.2006, str. 27, Razstave; Steklena
sled ‐ dediščina pohorskega stekla; Muzejsko
razstavišče, v nedeljo, 15.1. ob 10. uri strokovno
vodstvo avtorice dr. Valentine Varl
‐ Večer, 21.1.2006, str.27, Razstave; Steklena
sled ‐ dediščina pohorskega stekla
‐ Večer, 7.3.2006, , str.27, Razstave; Steklena
sled – dediščina pohorskega stekla
‐ Večer, 9.3.2006, , str.27, Razstave; Steklena
sled – dediščina pohorskega stekla
‐ Nedelo, 12.3.2006, str.11, Steklena sled –
dediščina pohorskega stekla
ečer, 17.3.2006, str.27; Steklena sled – dediščina
pohorskega stekla
‐ Mariborčan, 3.5.2006, str. 54; Steklena sled –
dediščina pohorskega stekla
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‐ Večer, 4.5.2006, str. 27; Steklena sled –
dediščina pohorskega stekla
‐ Večer, 13.5.2006, str. 27; Steklena sled –
dediščina pohorskega stekla
‐ Mariborčan, 2.10.2006, str. 50 (Sašo
Radovanovič); Moč stekla
‐ Gea, 5.10.2006, str. 58 (dr. Valentina Varl);
Spomini, shranjeni v steklu

OŽIVLJENI PREDMETI ‐
Lestenec iz cerkve Svetih treh kraljev na Pohorju
občasna razstava
LOKACIJA:
Mariborski grad, Muzejsko razstavišče

KDAJ:
1.1.2006 – 31.1.2006

CILJNE SKUPINE:
člani Muzejskega kluba
stalni muzejski obiskovalci
splošna javnost

ORGANIZATOR:
Pokrajinski muzej Maribor

AVTORICA RAZSTAVE IN
VODJA PROJEKTA:

Po razstavitvi lestenca na posamezne dele smo
po natančnem preučevanju prelomov na
ostankih veznih elementov, merjenju njihove
debeline in širine ter razporeditve okrasnih
lukenj na njih rekonstruirali osnovno obliko.
Uspeli smo določiti tudi dolžine in lego
posameznih veznih elementov, ki smo jih
dodelali. Šele rekonstruirana osnovna oblika
ogrodja lestenca je omogočila nadaljnje
potrebne konservatorsko ‐ restavratorske
posege: potrebno je bilo zamenjati kar nekaj
kositrnih in srebrnih žičk, na katerih so viseli
stekleni okraski ter na novo izdelati vrsto
medeninastih trakov, ki povezujejo posamezne
obroče lestenca. Pred dokončno rekonstrukcijo
smo morali posamezne kovinske elemente
lestenca poravnati in popraviti, na novo
izdelane pa prilagoditi prvotni obliki lestenca.
Ker je manjkala večina steklenih okraskov, smo
uspeli sestaviti le dve girlandi v celoti. Zgolj kot
prikaz nekdanje podobe dekoracije lestenca
smo ju pritrdili med glavne nosilne obroče.
Odločili smo se, da lestenca ne bomo dopolnili
z novim steklenim okrasjem, saj smo ga želeli
na razstavi Steklena sled – dediščina
pohorskega stekla predstavljati kot primer
originalnega izdelka pohorskih steklarjev.

Irena Porekar Kacafura

TRŽNO KOMUNICIRANJE:
KRATEK OPIS PRIREDITVE:
Pri terenskem preučevanju pohorskih glažut je
višja kustodinja dr. Valentina Varl v cerkvi
Svetih treh kraljev na Pohorju v zakristiji
odkrila nekdanji osrednji lestenec, izdelek
pohorskih steklarjev iz 2. polovice 19. stoletja.
Lestenec je bil zaradi neprimernega rokovanja
in hranjenja po odstranitvi s prvotnega mesta v
cerkvi Svetih treh kraljev v nezavidljivo slabem
stanju. Pobuda dr. Varlove za prenos v muzej
in njegovo restavriranje je bila s strani
lokalnega župnika sprejeta z naklonjenostjo.
Lestenec je izdelan iz različnih materialov:
medenine, železa, kositra, srebra in stekla. Vsi
sestavni deli lestenca so bili površinsko močno
korodirani in poškodovani, precej elementov je
manjkalo. Največ težav nam je povzročila
rekonstrukcija osnovne oblike lestenca, saj v
razpoložljivi literaturi nismo zasledili izdelka
podobne oblike.

* za leto 2005 glej Prilogo k letnemu poročilu
2005.
‐ internetna stran Pokrajinskega muzeja
Maribor www.pmuzej‐mb.si
‐ internetni strani www.maribor‐tourism.si in
www.sraka.com
‐ najava na internetni strani
www.napovednik.com

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
129

OBJAVE V MEDIJIH:
* za leto 2005 glej Prilogo k letnemu poročilu
2005.
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LISTINE, PREDMETI IN PODOBE MESTA MARIBOR
medinstitucionalna razstava
LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Muzejsko razstavišče Rotovž

‐ publikacija: katalog
LISTINE, PREDMETI IN PODOBE MESTA
MARIBOR
750 let
Naklada: 500 izvodov
Izdal: Pokrajinski arhiv Maribor
Maribor, 2004
navedba: Izdajo so finančno omogočili Mestna
občina Maribor, Ministrstvo za kulturo RS in
Plinarna Maribor
‐ najava v Prireditvenem vodniku časopisa
Večer
navedba: Pokrovitelj Nova KBM
‐ internetna stran Pokrajinskega muzeja
Maribor www.pmuzej‐mb.si

KDAJ:
1.1.2006 ‐ do konca leta 2006

CILJNE SKUPINE:
strokovna ciljna javnost,
študenti, dijaki in učenci slovenskih šol,
vseslovenska splošna javnost

ORGANIZATOR:
ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
Pokrajinski muzej Maribor, Pokrajinski arhiv
Maribor, Muzej narodne osvoboditve Maribor

3234

VODJA PROJEKTA:

OBJAVE V MEDIJIH:

Mirjana Koren

AVTORJI RAZSTAVE:

* za leto 2004 glej Prilogo k letnemu poročilu
2004
* za leto 2005 glej Prilogo k letnemu poročilu
2005
‐ tedenske objave v prireditvenem vodniku
Večer

Sašo Radovanovič, Ivan Fras, Marjan Matjašič,
Mira Grašič in Mirjana Čokl

KRATEK OPIS PRIREDITVE:
V letu 2004 so potekale številne prireditve v
počastitev 750 – letnice prve pisne omembe
Maribora kot mesta. V Pokrajinskem muzeju
Maribor smo častitljivo obletnico zaznamovali z
lastno občasno razstavo Civitas Marpurg 1254 –
mesto Maribor 2004 in z medinstitucionalno
razstavo Listine, predmeti in podobe mesta
Maribor. Slednjo smo pripravili v sodelovanju s
Pokrajinskim arhivom Maribor in Muzejem
narodne osvoboditve Maribor. Z razstavo
želimo širši javnosti prikazati nekdanje podobe
mesta. Poleg slikovnega gradiva iz
Pokrajinskega muzeja Maribor nas na sprehod
po preteklosti mesta popelje bogato pisno
izročilo Maribora, ki ga v obliki listin hrani
Pokrajinski arhiv Maribor. Razstavo je
oblikovala Mirjana Koren.
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VELIKE STVARITVE MALIH MOJSTROV
Steklo – pot v svet domišljije
občasna razstava
LOKACIJA:
Mariborski grad, rokokojsko stopnišče

KDAJ:

Sodelujočim smo predlagali, da za okraševanje
steklenih predmetov ne uporabijo zgolj
poslikave z barvami, ampak okrasijo predmet
(prilepijo, ovijejo,..) tudi z raznimi materiali (kot
npr. zamaški, semena, pokrovčki, ostanki
embalaž, žico, volno,…), njihovi presoji pa smo
prepustili tudi izbiro motiva ter tehniko
izdelave.

18.5.2006 – 2.6.2006

CILJNE SKUPINE:
učenci osnovnih šol iz regije,
njihovi učitelji, ravnatelji in starši
splošna javnost

ORGANIZATOR:
Pokrajinski muzej Maribor

AVTORICI IN VODJI
PROJEKTA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:
ob otvoritvi:
‐ najava v Prireditvenem vodniku časopisa
Večer
‐ najava na internetni strani Pokrajinskega
muzeja Maribor www.pmuzej.si
‐ najava na internetni strani
www.napovednik.com
‐ najava na internetni strani www.museums.si
‐ najava na internetni strani www.maribor‐
tourism.si
‐ vabila osnovnim šolam (v mestu in okolici)
‐ vabila mentorjem likovnega pouka osnovnih
šol
‐ vabila ravnateljem osnovnih šol
‐ najava poslana medijem po elektronski pošti

Irena Porekar Kacafura, Vesna Koprivnik

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
KRATEK OPIS PRIREDITVE:
V Pokrajinskem muzeju Maribor smo se v letu
2004 odločili za novo obliko sodelovanja z
osnovnimi šolami. Ob občasnih razstavah
pripravimo spremljevalni pedagoški program z
naslovom »Velike stvaritve malih mojstrov«. V
navezavi na vsebino razstave Steklena sled –
dediščina pohorskega stekla, smo za temo
letošnje prireditve izbrali podnaslov Steklo, pot
v svet domišljije.
Koncept prireditve je predvidel dekoriranje
steklenih predmetov v šoli v okviru likovne
vzgoje ali kake druge dejavnosti s ciljem
predstavitve na štirinajst dni trajajoči občasni
razstavi. K sodelovanju in pripravi prireditve
»Velike stvaritve malih mojstrov – Steklo, pot v
svet domišljije« smo pritegnili mentorje pouka
likovne vzgoje ter učitelje in učence različnih
osnovnih šol.
Kot izhaja iz naslova »Velike stvaritve malih
mojstrov – Steklo, pot v svet domišljije« smo
želeli dati domišljiji prosto pot.

110

OBJAVE V MEDIJIH:
* glej Otvoritev razstave Velike stvaritve malih
mojstrov
‐ Večer, 17.5.2006, str. 17; Steklo, pot v svet
domišljije
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SREČANJE SLOVENSKIH
KONSERVATORJEV ‐ RESTAVRATORJEV
medinstitucionalna razstava
LOKACIJA:

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:

Narodni muzej Slovenije, Ljubljana

200

KDAJ:
30.5.2006

CILJNE SKUPINE:
strokovna ciljna javnost
splošna javnost

ORGANIZATOR:
Skupnost muzejev Slovenije
Društvo restavratorjev Slovenije
Narodni muzej Slovenije

KRATEK OPIS PRIREDITVE:
Šesto, tradicionalno srečanje slovenskih
konservatorjev ‐ restavratorjev je tudi letos
potekalo v atriju Narodnega muzeja Slovenije.
Strokovni in splošni javnosti je bilo
predstavljenih enainšestdeset plakatov, ki
predstavljajo konservatorsko ‐ restavratorske
posege na premični in nepremični kulturni
dediščini. Na razstavi in strokovnem srečanju
sta sodelovala Irena Porekar Kacafura, višja
konservatorka ‐ restavratorka in Bojan Nedok,
konservator ‐ restavrator tehnik iz
Pokrajinskega muzeja Maribor. Ob razstavi je
izšel tudi katalog.

TRŽNO KOMUNICIRANJE:
‐ publikacija: katalog
STROKOVNA PREDSTAVITEV SLOVENSKIH
KONSERVATORSKIH IN
RESTAVRATORSKIH DELAVNIC 2006
Naklada: 300 izvodov
Izdal: Skupnost muzejev Slovenije
Ljubljana, maj 2006
‐ vabila na razstavo

10
Priloga k letnemu poročilu 2006

ZAČETKI
stalna razstava
LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Mariborski grad, vhod s Trga svobode

ob otvoritvi:
‐ najava v Prireditvenem vodniku časopisa
Večer
‐ najava na internetni strani Pokrajinskega
muzeja Maribor www.pmuzej.si
‐ najava na internetni strani
www.napovednik.com
‐ najava na internetni strani www.museums.si
‐ najava na internetni strani www.maribor‐
tourism.si
‐ najava na internetni strani www.pohorje.si
‐ najava na internetni strani www.maribor‐
on.net
‐ najava poslana medijem po elektronski pošti

KDAJ:
odprta od 20.10.2006 dalje

CILJNE SKUPINE:
splošna javnost

ORGANIZATOR:
Pokrajinski muzej Maribor

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
826

AVTOR RAZSTAVE IN
VODJA PROJEKTA:
Drago Oman

KRATEK OPIS PRIREDITVE:
Razstava Začetki je postavljena v pritličnem
prostoru gradu, v katerem so ohranjene stenske
poslikave Mateja Sternena iz leta 1940.
Razstava pripoveduje več vzporednih zgodb. V
prvi se srečamo z rekonstrukcijo dela muzejske
razstave, kakršna je bila pred sto leti. Druga
kaže začetke muzejstva v Mariboru in jih
kronološko umešča v globalni, regionalni in
lokalni razvoj muzejstva. V sto let starih
razstavnih vitrinah so na depojski način
prikazane vse muzejske zbirke. Enajst muzealij,
ki so opremljene s podatki in razstavljene v
sodobnih vitrinah, pa pokaže na bistvo
muzejskega zbiranja. Izbrani so namreč tisti
predmeti, ki zelo veliko povedo o preteklosti:
na primer majolika iz leta 1863 z napisom Mar i
bor ali pa florentinski zlatniki iz 14. stoletja, ki
posredno govorijo o Judih v srednjeveškem
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.
Razstavo sta oblikovali Mirjana Koren in Lučka
Kamenik.

OBJAVE V MEDIJIH:
‐ Ra City, 17.10.2006, 12.00 (Aljaž Mejal); Prvi
del nove stalne razstave Začetki v Pokrajinskem
muzeju Maribor
‐ Ra Maribor MM1, 17.10.2006, 14.00, Poročila;
V Pokrajinskem muzeju Maribor so pripravili
prvi del nove razstave
‐ Večer, 17.10.2006, str. 19 (sdr); Sokratova
vprašanja vodijo do razstave
‐ Ra City, 18.10.2006, 7.32, Novice (Bor Greiner);
V Pokrajinskem muzeju Maribor bodo v petek
odprli novi del nove stalne razstave, imenovane
Začetki
‐ RTS, 19.10.2006, 21.30, Kronika 2 (Alenka
Šurlan); Pokrajinski muzej Maribor bo jutri
slovesno otvoril prvi del nove stalne razstave z
naslovom Začetki. Z razstavo želijo prikazati,
da je v muzealijah shranjen čas našega mesta in
njegove okolice
‐ TV Maribor, 19.10.2006, 20.00, V objektivu
(Simona Kopinšek); Razstava v Pokrajinskem
muzeju Maribor
‐ Ra City, 20.10.2006, 12.00, Novice (Aljaž
Mejal); Nova stalna razstava v Pokrajinskem
muzeju Maribor
‐ Ra Maribor MM1, 20.10.2006, 14.00, Poročila
(Vesna Spreitzer); Po dveh letih obnovitvenih
del bo Pokrajinski muzej Maribor danes ob
18.00 odprl v obnovljenem delu Mariborskega
gradu prvi del stalne razstave
‐ RTS, 20.10.2006, 21.30., Kronika 2 (Jagoda
Đorđevič);
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V Pokrajinskem muzeju Maribor so nocoj s
fanfarami svečano otvorili novo stalno razstavo
z naslovom Začetki.
‐ TV Slovenija 1, 20.10.2006, 22.00, Odmevi
(Simona Kopinšek); Otvoritev razstave v
Pokrajinskem muzeju Maribor
‐ Delo, 20.10.2006, str. 16; Začetki
‐ Delo, 20.10.2006, str. 17; Pokrajinski muzej
Maribor, 18.00 – Začetki
‐ Žurnal, 20.10.2006, str. 51 (Marija Crešnjevec);
Od Sokrata v prihodnost
‐ Delo, 21.10.2006, str. 4 (P.R.); Novi začetek z
Začetkom
‐ Večer, 21.10.2006, str. 18 (sdr); Do nove
razstave skozi nov vhod
‐ TV Slovenija 1, 25.10.2006, Dobro jutro
(Simona Kopinšek); Pokrajinski muzej Maribor
odpira vrata
‐ Žurnal, 27.10.2006, str. 47; Razstava je
odprta!
‐ Bonbon, 7.11.2006, str. 44; O začetkih
muzejstva
‐ Večer, 25.11.2006, str. 27; Stalna razstava
Začetki
‐ Žurnal, 1.12.2006, str.1, 4, 5; Nova razstava v
Pokrajinskem muzeju Maribor
‐ Večer, 2.12.2006, str. 27, Stalna razstava
Začetki

ZAČETKI
stalna razstava
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NOVINARSKA KONFERENCA OB ZAČETKU NOVEGA LETA

LOKACIJA:

OBJAVE V MEDIJIH:

Mariborski grad, knjižnica

‐ TV Slovenija 1, 23.1.2006, Dobro jutro, 7.00;
Obnova gradu in postavitev stalne razstave
‐ RA Maribor MM1, 25.1.2006, 14.00 in 17.00
(Irena Kodrič Cizerlj); V Pokrajinskem muzeju
Maribor so dopoldne predstavili opravljeno delo
med letoma 2003 in 2005 in načrt dela za tekoče
leto
‐ RA Slovenija 2, 25.1.2006, 14.00, Kulturne
drobtinice (Irena Kodrič Cizerlj); V
Pokrajinskem muzeju Maribor so dopoldne
predstavili opravljeno delo med letoma 2003 in
2005 in načrt dela za tekoče leto
‐ RA Šmarje pri Jelšah, 25.1.2006, 17.00,
Poročila; Pokrajinski muzej Maribor si je za
prednostno nalogo v letu 2006 zadal pripravo
nove stalne zbirke
‐ NET tv, 25.1.2006, 17.55, Net Info; Pokrajinski
muzej Maribor si je za prednostno nalogo v letu
2006 zadal pripravo nove stalne razstave. Prvi
sklop bo zaživel konec leta, zadnji pa
predvidoma leta 2015
‐ RTS, 25.1.2006, 18.00, Kronika (Stipe Jerič);
Pokrajinski muzej Maribor bo v letošnjem letu
pripravil novo stalno razstavo
‐ STA servis, 25.1.2006; V Pokrajinskem muzeju
Maribor načrtujejo novo stalno razstavo
‐ TV Maribor, 26.1.2006, 18.00, V Objektivu
(Simona Kopinšek); Medije je vodstvo
Pokrajinskega muzeja Maribor seznanilo z
rezultati opravljenega dela preteklih treh let in z
letošnjim muzejskim načrtom
‐ www.planet.si; 26.1.2006; V Pokrajinskem
muzeju Maribor načrtujejo novo stalno razstavo
‐ Večer, 26.1.2006, str.19, (Senka Dreu); Najprej
o začetkih muzejstva
‐ Dobro jutro, str. 12; Nova stalna razstava
‐ RTS, 31.1.2006, 18.00, Kulturna zakladnica
(Alenka Šurlan); Pokrajinski muzej Maribor je v
minulih dneh javnosti predstavil vse minule in
prihajajoče projekte
‐ Mariborčan, 1.2.2006, str. 8; V Pokrajinskem
muzeju Maribor načrtujejo novo stalno razstavo
‐ Žurnal, 3.2.2006, str.10 (Urban Lavrenčič);
Pokrajinski muzej z novo razstavo

KDAJ:
25.1.2006

CILJNE SKUPINE:
mediji

ORGANIZATORJA:
Pokrajinski muzej Maribor, Europark

KRATEK OPIS PRIREDITVE:
Predstavitev programa:
‐ Pokrajinski muzej maribor na poti v novo
stoletje
‐ seznanitev z opravljenim delom v letih 2003 ‐
2005 in planom dela za leto 2006
‐ zanimiva hiša spoznanj – strokovna institucija
znanja (predstavitev koncepta nove stalne
razstave)
‐ Bastion (izvedba projekta, financiranega s
strani evropske unije)

TRŽNO KOMUNICIRANJE:
‐ vabilo poslano medijem po elektronski in redni
pošti
‐ telefonski kontakt z mediji
‐ gradivo za medije

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
14
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ZRCALJENJA
Andragoški program ob razstavi Steklena sled – dediščina pohorskega stekla
LOKACIJA:
Mariborski grad (Muzejsko razstavišče)

KDAJ:

‐ STEKLO 16. IN 17. STOLETJA
dr. Mateja Kos
7.2.2006
število obiskovalcev: 15
Strokovno ocenjevanje steklarskih izdelkov
obiskovalcev
dr. Valentina Varl
število obiskovalcev: 1

10.1.2006, 7.2.2006, 14.3.2006

CILJNE SKUPINE:
strokovna ciljna javnost
stalni muzejski obiskovalci
splošna javnost

‐ STEKLO IZ POHORSKE STEKLARNE
JOSIPDOL
dr. Valentina Varl
14.3.2006
število obiskovalcev: 16
demonstracija:
Prikaz slikanja na steklene predmete
število obiskovalcev: 13

ORGANIZATOR:
Pokrajinski muzej Maribor

AVTORICA IN VODJA
PROJEKTA:
dr. Valentina Varl

KRATEK OPIS PRIREDITVE:
Razstavo Steklena sled – dediščina pohorskega
stekla je ponovno kot v lanskem letu spremljal
andragoški program z naslovom Zrcaljenja.
Srečevali smo se vsak drugi torek v mesecu od
januarja do aprila v Muzejskem razstavišču
Pokrajinskega muzeja Maribor. V
dopoldanskem času so si lahko obiskovalci
ogledali razne demonstracije dela s steklom, ob
17.00 uri je sledilo strokovno vodstvo avtorice
razstave dr. Valentine Varl in ob 18.00 uri še
predavanja različnih slovenskih in tujih
strokovnjakov s področja stekla ter steklarstva.

‐ RESTAVRIRANJE VOTLEGA STEKLA
mag. Gorazd Lemajič
10.1.2006
število obiskovalcev: 25
Demonstracija:
Kako restavriramo steklo v domači delavnici
število obiskovalcev: 3

TRŽNO KOMUNICIRANJE:
‐ najava v Prireditvenem vodniku časopisa
Večer
‐ internetna stran Pokrajinskega muzeja
Maribor www.pmuzej‐mb.si
‐ najava na internetni strani
www.napovednik.com
‐ najava na internetni strani www.museums.si
‐ najava na internetni strani www.sraka.com
‐ najava na internetni strani www.siol.net
‐ vabila stalnim obiskovalcem in članom
Muzejskega kluba
‐ vabila direktorjem in kolektivom
mariborskih kulturnih ustanov
‐ vabila medijem po redni in elektronski pošti

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
73

OBJAVE V MEDIJIH:
‐ RA Maribor MM1, 10.1.2006, Poročila, 8.00;
Osrednjo občasno razstavo v Pokrajinskem
muzeju Maribor Steklena sled, dediščina
pohorskega stekla, ki je na ogled do konca maja
2006, že nekaj mesecev spremlja andragoški
program…
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‐ RA Maribor MM1, 10.1.2006, Poročila, 14.00;
V Pokrajinskem muzeju predavanje mag.
Gorazda Lemajiča
‐ Dnevnik, 10.1.2006, str.16, razstave –
Maribor; Zrcaljenja, program ob razstavi
Steklena sled
‐ Večer, 10.1.2006, str.17 (sdr); O restavriranju
votlega stekla; ob razstavi Steklena sled danes
predavanje Gorazda Lemajiča o ohranjanju
krhkega materiala stekla
‐ RA Maribor MM1, 7.2.2006, 17.00 (Vesna
Spreitzer); V Pokrajinskem muzeju Maribor
bodo danes spet izvajali pedagoški program
Zrcaljenja. Ob 18. uri se bo v muzejskem
razstavišču, kjer je na ogled letošnja razstava
Steklena sled, začelo predavanje dr. Mateje Kos,
z naslovom Steklo 16. in 17. stoletja
‐ Večer, 9.3.2006, str. 27; Zrcaljenja
‐ TV Slovenija 1, 14.3.2006, Dnevnik, 19.00
(Petra Počkaj); Po Stekleni sledi pa vodijo v
Pokrajinskem muzeju v Mariboru in razkrivajo
dediščino Pohorskega steklarstva

KULTURNI DAN
Vodstvo po loretanski kapeli

LOKACIJA:
Mariborski grad (loretanska kapela)

KDAJ:
8.2.2006

CILJNE SKUPINE:
splošna javnost

ORGANIZATOR:
Pokrajinski muzej Maribor

AVTOR IN VODJA PROJEKTA:
Drago Oman

KRATEK OPIS PRIREDITVE:
Ob slovenskem kulturnem prazniku smo v
Pokrajinskem muzeju Maribor pripravili dve
brezplačni javni vodstvi po loretanski kapeli
Mariborskega gradu, obiskovalci pa so si lahko
v Muzejskem razstavišču (vhod s Trga svobode)
brezplačno ogledali tudi našo osrednjo občasno
razstavo Steklena sled ‐ dediščina pohorskega
stekla, avtorice dr. Valentine Varl.

TRŽNO KOMUNICIRANJE:
‐ najava v prireditvenem vodniku Večer
‐ internetna stran Pokrajinskega muzeja Maribor
www.pmuzej‐mb.si

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
42

OBJAVE V MEDIJIH:
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PREDSTAVITEV DONACIJE V KOSTUMSKI ZBIRKI
Srečanje in pogovor z mezzosopranistko Marjano Lipovšek

LOKACIJA:

OBJAVE V MEDIJIH:

Mariborski grad (Muzejsko razstavišče)

‐ Večer, 11.2.2006, str.17 (sdr); Nova pridobitev
za muzejsko kostumsko zbirko
‐ Dnevnik, 14.2.2006, str.27; Predstavitev
donacije mezzosopranistke Marjane Lipovšek
‐ Žurnal, 17.2.2006, str.13; Marjana Lipovšek

KDAJ:
14.2.2006

CILJNE SKUPINE:
splošna javnost

ORGANIZATOR:
Pokrajinski muzej Maribor

VODJA PROJEKTA:
dr. Andreja Vrišer

KRATEK OPIS PRIREDITVE:
Pred letom dni je v svetu uveljavljena
slovenska mezzosopranistka Marjana Lipovšek
Pokrajinskemu muzeju Maribor
poklonila dragoceno obleko, ki je povezana z
njenim umetniškim delovanjem. Z javno
predstavitvijo smo počakali na primeren
trenutek. Ob njenem sedanjem nastopu v
Mariboru smo izkoristili izjemno priložnost in
jo povabili v muzej. Slovita umetnica je preko
darovanega oblačila spregovorila o svoji
ustvarjalnosti.

TRŽNO KOMUNICIRANJE:
‐ najava v Prireditvenem vodniku časopisa
Večer
‐ internetna stran Pokrajinskega muzeja
Maribor: www.pmuzej‐mb.si

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
50
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MUZEJSKI KLUB 2006

LOKACIJA:
Sinagoga Maribor, Židovska ulica 4

KDAJ:
21.2., 18.4., 20.6., 17.10., 19.12. 2006

CILJNE SKUPINE:
člani Muzejskega kluba
stalni muzejski obiskovalci
splošna javnost

ORGANIZATOR:
Pokrajinski muzej Maribor

AVTORICA PROJEKTA
Mirjana Koren, direktorica

Gre za enourna druženja članov kluba z
izbranimi muzejskimi predmeti, preko katerih
moderator s svojimi gosti razpravlja o
problemih, ki jih ti predmeti asociativno
odpirajo. Vsako leto je izbran drug moderator, v
letu 2003 je klub vodil mag. Bojan Labovič, v
letu 2004 pesnica Meta Kušar, v letu 2005 je
vodenje kluba prevzel režiser in samostojni
ustvarjalec na področju kulture Aleš Novak,
letošnjo prireditev pa je povezovala prof. Zora
A. Jurič.
Klub 2006 se je preko izbranih muzealij vrtel
okoli prehrane in osebne higiene ter vplivu
gospodinjskih aparatov na ti dve področji.

ROČNE ŽRMLJE, 1848, Kozjak
21.2.2006
gostja: dr. Vesna Vuk Godina
gost: Uroš Mencinger
število obiskovalcev: 85

HLADILNIK »LEDNJAK«, 30. leta 20. stoletja,
Miklavž na Dravskem polju
18.4.2006
gostja: sestra Nikolina Rop
gostja: dr. Zinka Zorko
število obiskovalcev: 60

VODJA PROJEKTA
Drago Oman

STROKOVNI SODELAVEC

BOSMAN, konec 19. ali začetek 20. stoletja,
Veržej
20.6.2006
gostja: dr. Spomenka Hribar
število obiskovalcev: 55

Tone Petek

VODJA MUZEJSKEGA KLUBA
2006 :

PRALNI STROJ MIELE, 20. leta 20. stoletja,
Maribor
17.10.2006
gostja: dr. Manca Košir
število obiskovalcev: 82

Zora A. Jurič, prof. slv.

KRATEK OPIS PRIREDITVE:
Muzejski klub je postal tradicionalna prireditev
Pokrajinskega muzeja Maribor, saj ga prirejamo
že četrto leto zapovrstjo. Izjemno lep obisk in
odmevnost srečanj Muzejskega kluba od leta
2003 potrjujejo ustreznost koncepta in izvedbe,
zato ga v prihodnosti nadaljujemo in
izboljšujemo.

KRSTNE NEČKE, konec 18. stoletja, Slemen
SESALEC ZA PRAH Elektro – Lux, 20. leta 20.
stoletja, Kamnica
19.12.2006
gostja: Darinka Fras
gost: dr. Kurt Kancler
število obiskovalcev: 25
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TRŽNO KOMUNICIRANJE
‐ publikacija ob vsakem srečanju: POTI
SKOZI ČAS (popularizacija) ‐ skripta
Naklada: 300 izvodov
‐ najava v Prireditvenem vodniku časopisa
Večer
‐ internetna stran Pokrajinskega muzeja
Maribor www.pmuzej‐mb.si
‐ najava na internetni strani
www.napovednik.com
‐ najava na internetni strani
www.museums.si
‐ najava na internetni strani www.sraka.com
‐ najava na internetnih straneh
www.maribor‐tourism.si in www.pohorje.si
‐ najava na internetni strani www.siol.net
‐ vabilo članom in obiskovalcem kluba
‐ najava poslana medijem po elektronski in
redni pošti
‐ snemanje srečanj pripravil RTS Maribor

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
307

OBJAVE V MEDIJIH:
‐ Večer, 17.2.2006, str.19; Prvi letošnji
Muzejski klub o prehrani
‐ RTS, 20.2.2006, 18.15, Kronika (Jagoda
Đorđevič); Pokrajinski muzej Maribor tudi
letos pričenja z muzejskim klubom
‐ RA Maribor MM1, 21.2.2006, 14.00,
Poročila; Pokrajinski muzej Maribor
pripravlja danes prvo letošnjo prireditev že
tradicionalnega muzejskega kluba
‐ RA Maribor MM1, 21.2.2006, 17.00,
Dnevnik (Vesna Spreitzer); V Pokrajinskem
muzeju Maribor začenjajo danes novo serijo
že tradicionalnega muzejskega kluba. Temi
srečanj bosta prehrana in higiena, odvijali pa
se bosta v mariborski Sinagogi
‐ Delo, 21.2.2006, str.18, Maribor; Prvo v
letošnjem nizu srečanj Muzejskega kluba
Pokrajinskega muzeja Maribor bo vodila Zora
A. Jurič, ki bo skupaj z gostoma, dr. Vesno
Vuk Godina in Urošem Mencingerjem,
predstavila ročne žrmlje iz leta 1848 s
Kozjaka
‐ Dnevnik, 21.2.2006, str.17, Maribor;
Muzejski klub 2006‐ Letošnji Muzejski klub
bo posvečen prehrani in higieni. Na prvem
srečanju bo Zora A. Jurič gostila dr. Vesno V.
Godino in Uroša Mencingerja.

MUZEJSKI KLUB 2006

‐ RA Maribor MM1, 22.2.2006, 8.00, Poročila;
Prvi iz novega cikla Muzejskih klubov
Pokrajinskega muzeja Maribor je bil namenjen
prehrani, njenim družbenim in psihološkim
zakonitostim.
‐ RTS, 22.2.2006, 18.00, Kronika (Stipe Jerič);
Pokrajinski muzej je tudi letos pričel z
Muzejskim klubom, kjer gre za druženja in
‐ TV Maribor, 22.2.2006, 21.30, V objektivu
(Petra Bauman); V središče prvega muzejskega
kluba so bile postavljene ročne žrmlje za mletje
moke iz leta 1848, ob katerih se je pogovor vrtel
o prehrani, njenih družbenih in psiholoških
značilnostih
‐ RTS, 23.2.2006, 17.00, Živa (Natalija
Bratkovič); Prvo srečanje Muzejskega kluba
2006
‐ Večer, 15.4.2006, str. 19; O konzerviranju in
shranjevanju hrane
‐ RA Maribor MM1, 18.4.2006, 8:00, Poročila
(Lučka Gruden); V mariborski Sinagogi se nocoj
nadaljuje niz prireditev z naslovom Muzejski
klub. Letošnja srečanja so tesno povezana z
najimenitnejšimi predmeti iz etnološke zbirke
Pokrajinskega muzeja Maribor, na temo
prehrane in osebne higiene.
‐ Žurnal, 21.4.2006, str. 10; Muzejski klub
‐ Večer, 16.6.2006, str.17; O kruhu in odnosu
do življenja
‐ Večer, 17.6.2006, str.27; Muzejski klub
‐ RA Maribor MM1, 20.6.2006, 8.00 in 12.00,
Poročila (Vesna Spreitzer); V kulturnem centru
Sinagoga se bo 18.00 začelo tretje srečanje
muzejskega kluba. Voditeljica letošnjih srečanj,
Zora A. Jurič, bo gostila doktorico Spomenko
Hribar
‐ Ra Maribor, 20.6.2006, Dnevnik, 17.00 (Teo
Bostič); ob 18. uri se bo v mariborski Sinagogi
začelo 3. srečanje muzejskega kluba
‐ Dnevnik, 20.6.2006, str.7; Muzejski klub
‐ TV Slovenija 1, 16.10.2006, 7.00, oddaja
Dobro Jutro (Ivo Kores); Muzejski klub
Pokrajinskega muzeja Maribor
‐ Večer, 17.10.2006, str. 19; O simboliki pranja
perila
‐ Večer, 2.11.2006, str. 20 (Nataša Rižnar); O
pranju perila, očiščevanju, obredu in
osvobajanju žensk
‐ Večer, 3.11.2006, str. 18, Florijan; Pokrajinski
muzej se sicer ukvarja predvsem s starejšo
zgodovino, a nedavni pogovor o pranju
umazanega perila je bil še kako aktualen –
pripravili so ga natanko med obema krogoma
lokalnih volitev

‐ Večer, 16.12.2006, str. 19 (sdr); Muzejski
klub o pomenu čistoče za zdravje
‐ RA Maribor MM1, 19.12.2006, 17.00, Dnevnik
(Zmago Ajhmajer); Pokrajinski muzej Maribor
je tudi v letu 2006 pripravljal redna srečanja
muzejskega kluba
‐ Večer, 28.12.2006, str. 20 (Nataša Rižnar);
Letošnji muzejski klub se vrti okoli prehrane in
osebne higiene
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MUZEJSKI KLUB 2006
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NOVINARSKA KONFERENCA
Predstavitev dobitnic Valvasorjevega priznanja medijem

LOKACIJA:

OBJAVE V MEDIJIH:

Mariborski grad ‐ Muzejsko razstavišče, Trg
svobode

‐ RA Ognjišče, 16.5.2006, 14.30, oddaja
Kulturni utrinki; Valvasorjeve nagrade in
priznanja
‐ Radio City, 17.5.2006, 11.00, Novice; Steklena
sled, Valvasorjevo priznanje
‐ Radio Maribor MM1, 17.5.2006, 17.00,
Dnevnik (Vesna Spreitzer); Valvasorjevo
priznanje
‐ RTS, 17.5.2006, 18.00, Kronika (Alenka
Šurlan); Osrednje priznanje za posebne
dosežke v muzejstvu
‐ TV Slovenija 1, 17.5.2006, 22.00, Odmevi;
Valvasorjeva nagrada in priznanja
‐ www.dnevnik.si, 17.5.2006; V Narodni
galeriji podelili Valvasorjevo nagrado in
priznanja
‐ www.ljnovice.si, 17.5.2006; V Narodni
galeriji podelili Valvasorjevo nagrado in
priznanja
‐ STA servis, 17.5.2006; Valvasorjeva nagrada
in prizanja
‐ www.rtvslo.si, 17.5.2006; Valvasorjeva
nagrada dr. Jasni Horvat
‐ TV Maribor, 18.5.2006, 21.00, V objektivu;
Valvasorjeva nagrada in priznanja
‐ Dnevnik, 18.5.2006, str. 15; Valvasorjeva
nagrada Jasni Horvat
‐ Primorske novice, 18.5.2006, str. 13; Čast za
primorsko muzejsko trojko
‐ Večer, 18.5.2006, str.12; Presoje o slovenskih
muzejskih vrhuncih
‐ RTS, 23.5.2006, 18.00, Kulturna zakladnica;
Osrednje priznanje za posebne dosežke v
muzejstvu
‐ Žurnal, 26.5.2006, str. 51; Valvasorjevo
priznanje
‐ Žurnal, 2.6.2006, str. 59; Priznanje za
Pokrajinski muzej
‐ Žurnal, 9.6.2006, str. 1; Razstava Steklena
sled

KDAJ:
17.5.2006

CILJNE SKUPINE:
novinarji in dopisniki nacionalnih in lokalnih
medijev
mestni svetniki
splošna javnost

ORGANIZATOR:
Pokrajinski muzej Maribor

GOVORKI:
Mirjana Koren, direktorica
dr. Valentina Varl, višja kustodinja

KRATEK OPIS PRIREDITVE:
‐ Predstavitev dobitnikov Valvasorjevega
priznanja
‐ Podelitev Valvasorjevega priznanja
Pokrajinskemu muzeju Maribor za razstavo
Steklena sled – dediščina pohorskega stekla

TRŽNO KOMUNICIRANJE:
‐ vabilo poslano medijem po elektronski in
redni pošti
‐ telefonski kontakt z mediji
‐ gradivo za medije

ŠTEVILO OBISKOVALCEV
4
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OTVORITEV RAZSTAVE VELIKE STVARITVE MALIH
MOJSTROV ‐ Steklo, pot v svet domišljije
občasna razstava
LOKACIJA:
Mariborski grad, rokokojsko stopnišče

KDAJ:

Sodelujočim smo predlagali, da za okraševanje
steklenih predmetov ne uporabijo zgolj
poslikave z barvami, ampak okrasijo predmet
(prilepijo, ovijejo,..) tudi z raznimi materiali
(kot npr. zamaški, semena, pokrovčki, ostanki
embalaž, žico, volno,…), njihovi presoji pa smo
prepustili tudi izbiro motiva ter tehniko
izdelave.

18.5.2006

CILJNE SKUPINE:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Irena Porekar Kacafura, Vesna Koprivnik

‐ najava v Prireditvenem vodniku časopisa
Večer
‐ najava na internetni strani Pokrajinskega
muzeja Maribor www.pmuzej.si
‐ najava na internetni strani
www.napovednik.com
‐ najava na internetni strani www.museums.si
‐ najava na internetni strani www.maribor‐
tourism.si
‐ vabila osnovnim šolam (v mestu in okolici)
‐ vabila mentorjem likovnega pouka osnovnih
šol
‐ vabila ravnateljem osnovnih šol
‐ najava poslana medijem po elektronski pošti

KRATEK OPIS PRIREDITVE:

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:

V Pokrajinskem muzeju Maribor smo se v letu
2004 odločili za novo obliko sodelovanja z
osnovnimi šolami. Ob občasnih razstavah
pripravimo spremljevalni pedagoški program z
naslovom »Velike stvaritve malih mojstrov«. V
navezavi na vsebino razstave Steklena sled –
dediščina pohorskega stekla, smo za temo
letošnje prireditve izbrali podnaslov Steklo, pot
v svet domišljije.
Koncept prireditve je predvidel dekoriranje
steklenih predmetov v šoli v okviru likovne
vzgoje ali kake druge dejavnosti s ciljem
predstavitve na štirinajst dni trajajoči občasni
razstavi. K sodelovanju in pripravi prireditve
»Velike stvaritve malih mojstrov – Steklo, pot v
svet domišljije« smo pritegnili mentorje pouka
likovne vzgoje ter učitelje in učence različnih
osnovnih šol.
Kot izhaja iz naslova »Velike stvaritve malih
mojstrov – Steklo, pot v svet domišljije« smo
želeli dati domišljiji prosto pot.

74

učenci osnovnih šol iz regije,
njihovi učitelji, ravnatelji in starši

ORGANIZATOR:
Pokrajinski muzej Maribor

VODJI PROJEKTA:

OBJAVE V MEDIJIH:
‐ Mariborčan, 3.5.2006, str. 46, Vodič po
pripreditvah; Pokrajinski muzej /10.00/ :
Otvoritev razstave izdelkov osnovnošolcev na
temo stekla – ob mednarodnem dnevu muzejev
: VELIKE STVARITVE MALIH MOJSTROV
‐ Večer, 17.5.2006, str. 17; Steklo, pot v svet
domišljije
‐ Dnevnik, 18.5.2006, str.17; Razstave: Velike
stvaritve malih mojstrov – odprtje
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PREDSTAVITEV PUBLIKACIJE
V fraku in krinolini ‐
moda v obdobjih bidermajerja in drugega rokokoja na likovnih delih in fotografijah na Slovenskem
dr. Andreja Vrišer
LOKACIJA:
Mariborski grad (Viteška dvorana)

KDAJ:
22.6.2006

CILJNE SKUPINE:
splošna javnost, mediji

ORGANIZATOR:

je upodobljene ozaljšal in malce povzdignil na
družbeni lestvici, ostaja prepuščeno bralčevi
domišljiji.
Opremljena s številnimi barvnimi
reprodukcijami likovnih del in fotografij ter z
iskrivimi skicami posameznih oblačilnih kosov,
je knjiga V FRAKU IN KRINOLINI namenjena
tako pridobivanju znanja, kot uživanju v
sprehodu med obrazi nekega minulega
obdobja, ki zrcalijo odnos takratnega človeka
do oblačila in zunanje podobe.
Predstavitev publikacije je popestrila modna
revija študentov 4. letnika
Naravoslovnotehniške fakultete iz Ljubljane,
oddeleka za tekstilstvo (oblikovanje tekstilij in
oblačil), ki so predstavili svoj končni projekt z
naslovom Ptice.

Pokrajinski muzej Maribor

TRŽNO KOMUNICIRANJE:
AVTORICE IN VODJE
PROJEKTA:
Mirjana Koren, direktorica
dr. Valentina Varl

KRATEK OPIS PRIREDITVE:
Izid 1. knjige iz zbirke OSVETLJENA
DEDIŠČINA Pokrajinskega muzeja Maribor
V FRAKU IN KRINOLINI (dr. Andreja Vrišer)
(Moda v obdobjih bidermajerja in drugega
rokokoja na likovnih delih in fotografijah na
Slovenskem)
Prva knjiga v zbirki OSVETLJENA
DEDIŠČINA nas popelje v svet mode
meščanskih dam in gospodov 19. stoletja.
Takratne modne tokove, ki so se zrcalili v
oblačilni kulturi posameznih socialnih slojev,
spremljamo kot mozaik delčkov oprave in
zunanje podobe upodobljenk in upodobljencev
na slikarskih delih in fotografijah, ki jih je
avtorica dr. Andreja Vrišer izbrala iz obsežnih
fondov slovenskih muzejskih zbirk. Avtorica
posveča pozornost posameznim tipom ženskih,
moških in otroških oblačil, ki so se skozi
desetletja 19. stoletja postopoma spreminjala in
nas hkrati popelje skozi modne tokove
oblikovanja pričesk, pokrival, nakita in modnih
dodatkov. Ali so dame in gospodje na
slikarjevem platnu oblečeni res svojemu stanu
primerno, ali je mojster tu in tam kaj dodal, da

‐ najava v Prireditvenem vodniku časopisa
Večer
‐ vabila poslana po redni in elektronski pošti
medijem, muzejem, galerijam, knjižnicam,
arhivom, MK, pokroviteljem…
‐ vabila poslana po redni pošti obiskovalcem
Muzejskega kluba in stalnim obiskovalcev
Pokrajinskega muzeja
‐ objava na spletni strani www.museums.si
‐ objava na spletni strani www.sraka.com in
www.maribor‐tourism.si
‐ objava na internetni strani www.egoxmass.si

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
130

OBJAVE V MEDIJIH:
‐ Večer, 21.6.2006, str.19; V fraku in krinolini
‐ RA Maribor MM1, 22.6.2006, 8.00, Poročila,
Vesna Spreitzer; V Pokrajinskem muzeju
Maribor so začeli izdajati knjižno zbirko z
naslovom Osvetljena dediščina. Prva knjiga
zbirke je monografija v Fraku in krinolini,
doktorice Andreje Vrišer
‐ RA Maribor MM1, 22.6.2006, 17.00, Dnevnik
(Vesna Spreitzer); Pokrajinski muzej Maribor je
začel izdajati knjižno zbirko Osvetljena
dediščina. Prva knjiga te zbirke je monografija
V fraku in krinolini, dr. Andreje Vrišer
‐ Dnevnik, 22.6.2006, str.17; V fraku in
krinolini
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‐ Radio MM1, 23.6.2006, 8.00, Poročila; V
Pokrajinskem muzeju Maribor so včeraj
predstavili prvo knjigo iz zbirke Osvetljena
dediščina, V fraku in krinolini, doktorice
Andreje Vrišer
‐ Žurnal, 30.6.2006, str. 62; Knjiga in moda
‐ Žurnal, 30.6.2006, , str. 63; Predstavitev
knjige V fraku in krinolini
‐ Modna Jana, 17.7.2006, , str. 90; V fraku in
krinolini
‐ Žurnal, 21.7.2006, str. 51; Moda nekoč in
danes

PREDSTAVITEV PUBLIKACIJE
V fraku in krinolini ‐
moda v obdobjih bidermajerja in drugega rokokoja na likovnih delih in fotografijah na Slovenskem
dr. Andreja Vrišer
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NOVINARSKA KONFERENCA
GRAJSKO POLETJE 2006

LOKACIJA:
Mariborski grad ‐ Muzejsko razstavišče, Trg
svobode

KDAJ:
27.6.2006

CILJNE SKUPINE:
novinarji in dopisniki nacionalnih in lokalnih
medijev

ORGANIZATOR:
Pokrajinski muzej Maribor

GOVORCA:
Mirjana Koren, direktorica;
Drago Oman, muzejski svetovalec

KRATEK OPIS PRIREDITVE:
Predstavitev muzejskega pedagoškega
ustvarjalnega programa Grajsko poletje

TRŽNO KOMUNICIRANJE:
‐ vabilo poslano medijem po elektronski pošti
‐ telefonski kontakt z mediji
gradivo za medije

ŠTEVILO OBISKOVALCEV
7

OBJAVE V MEDIJIH:
* glej Grajsko poletje
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GRAJSKO POLETJE
Otroške muzejske delavnice

LOKACIJA:

ŠTEVILO OBISKOVALCEV

Mariborski grad – loža

294 otrok, 203 odrasli

KDAJ:
1.7., 8.7., 15.7., 22.7., 29.7., 5.8., 12.8., 19.8. in
26.8.2006

CILJNE SKUPINE:
Otroci in učenci prve triade osnovne šole
(starost 5 do 10 let)

ORGANIZATOR:
Pokrajinski muzej Maribor

AVTOR IN VODJA
PROJEKTA:
Drago Oman

KRATEK OPIS PRIREDITVE:
Pokrajinski muzej Maribor že sedmo leto
zapored organizira muzejski pedagoški
program, imenovan Grajsko poletje. Program
se izvaja v obliki ustvarjalnih otroških delavnic,
namenjen pa je predšolskim otrokom in
učencem prve triade osnovne šole. Delavnice
potekajo vsako soboto v mesecih julij in avgust
na grajski loži s pričetkom ob 10. uri in trajajo
predvidoma do 11. ure. Letošnja vodilna tema
delavnic je GRAD. Otroci spoznavajo razlike
med obrambnim gradom in gradom kot
bivališčem plemičev, funkcijo gradov nekoč in
danes, o nekdanjih prebivalcih gradov in
njihovem vsakdanjem življenju, o obleganju,
grbih in vitezih. S tem namenom na
posameznih delavnicah otroci izdelujejo iz
različnih materialov izdelke, povezane z
navedenimi temami.

TRŽNO KOMUNICIRANJE:
‐ tiskovna konferenca pred začetkom
‐ objava v prireditvenem vodniku Večera (ob
torkih in sobotah)

OBJAVE V MEDIJIH:
‐ RA City, 27.6.2006, 12.00, Novice (Mitja
Šeško); Pokrajinski muzej Maribor tudi letos
prireja Grajsko poletje za predšolske otroke in
otroke prve triade devetletke
‐ RA Maribor, 27.6.2006, 17.00, Dnevnik (Teo
Bostič) : Že 7. leto zapored, organizira
Pokrajinski muzej Maribor, muzejski pedagoški
program, ki so ga poimenovali Grajsko poletje
‐ RTS, 27.6.2006, 18.00, Dnevnik; Pokrajinski
muzej Maribor že sedmo leto zapored
organizira muzejski pedagoški program
imenovan Grajsko poletje. Julija in avgusta
bodo strokovni sodelavci tako izvajali
ustvarjalne otroške delavnice namenjene
predšolskim otrokom in učencem prve triade
osnovne šole
‐ RA Slovenske Gorice, 28.6.2006, 18.00,
Večerna poročila; Grajsko poletje
‐ TV Maribor, 28.6.2006, 18.00, V objektivu
(Petra Bauman); Pokrajinski muzej Maribor
že sedmo leto zapored organizira muzejski
pedagoški program za otroke, imenovan
Grajsko poletje. Delavnice vsako leto izvajajo
na določeno temo, letošnja je grad
‐ Večer, 28.6.2006, str. 17 (Nataša Rižnar); Tudi
uprizoritev viteškega turnirja
‐ RA MM1, 30.6.2006, 14.00, Poročila (Nataša
Kuhelj); Pokrajinski muzej Maribor letos že 7.
zapored v počitniškem času pripravlja
muzejski pedagoški program, ki so ga
poimenovali Grajsko poletje
‐ RA Slovenija 2, 30.6.2006, 14.00, Kulturne
drobtinice (Nataša Kuhar); Pokrajinski muzej
Maribor letos že 7. zapored v počitniškem času
pripravlja muzejski pedagoški program, ki so
ga poimenovali grajsko poletje
‐ Večer, 8.7.2006, str. 27, Pokrajinski muzej
Maribor; Grajsko poletje (otroške delavnice)
‐ Večer, 11.7.2006, str. 32; Grajsko poletje,
otroške delavnice ob sobotah v juliju in avgustu
ob 10. uri v grajski loži
‐ Večer, 13.7.2006, str. 32; Grajsko poletje,
otroške delavnice ob sobotah v juliju in avgustu
ob 10. uri v grajski loži
‐ Žurnal, 14.7.2006, str. 1; Grajsko poletje
‐ Žurnal, 14.7.2006, str. 62; Vitezi in kraljične

26
Priloga k letnemu poročilu 2006

‐ Večer, 15.7.2006, str. 27; Grajsko poletje,
otroške delavnice ob sobotah v juliju in avgustu
ob 10. uri v grajski loži
‐ Večer, 18.7.2006, str. 32; Grajsko poletje
‐ Večer,20.7.2006, str. 32; Grajsko poletje
‐ Večer, 22.7.2006, str. 32; Grajsko poletje
‐ Večer, 29.7.2006, str. 27; Grajsko poletje
‐ Večer, 5.8.2006, str. 27; Grajsko poletje
‐ Večer, 26.8.2006, str. 27; Grajsko poletje
‐ Žurnal, 1.9.2006, str. 60; »Glej me, viteza!«

GRAJSKO POLETJE
Otroške muzejske delavnice
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MUZEJSKI VEČERI
Velike svetovne religije

LOKACIJA:
Mestna hiša Rotovž, svečana dvorana

KDAJ:
4.9. – 7.9.2005

CILJNE SKUPINE:
stalni muzejski obiskovalci,
strokovna ciljna javnost,
vseslovenska splošna javnost

‐ JUDOVSTVO IN JUDOVSKA MISTIKA
6.9.2006
doc. dr. Vid Snoj
št. obiskovalcev: 127
‐ ISLAM
7.9.2006
Ibrahim Malanović
št. obiskovalcev: 106

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

dr. Valentina Varl

‐ dnevna najava v Prireditvenem vodniku
časopisa Večer
‐ internetna stran Pokrajinskega muzeja
Maribor www.pmuzej‐mb.si
‐ internetni strani www.sraka.com in
www.pohorje.si
‐ najava na internetni strani
www.napovednik.com
‐ najava na internetni strani www.museums.si
‐ najava na internetni strani www.maribor‐
on.net
‐ vabilo stalnim muzejskim obiskovalcem
‐ najava poslana medijem po elektronski in
redni pošti

KRATEK OPIS PRIREDITVE:

ŠTEVILO OBISKOVALCEV

Muzejski večeri so tradicionalna muzejska
prireditev, ki je iz leta v leto zelo dobro
obiskana in med Mariborčani priljubljena. Na
Muzejskih večerih se vrstijo zanimiva
predavanja slovenskih in tujih strokovnjakov
posameznih strok s področja kulturne
dediščine in muzejstva. Tematika letošnjih
predavanj se je vezala na štiri velike svetovne
religije : hinduizem, budizem, judovstvo ter
islam.
Muzejske večere smo izpeljali v svečani
dvorani Mestne hiše Rotovž.

417

ORGANIZATOR:
Pokrajinski muzej Maribor

AVTORICA IN VODJA
PROJEKTA:

‐ HINDUIZEM
4.9.2006
prof. dr. Zmago Šmitek
št. obiskovalcev: 88
‐ BUDIZEM
5.9.2006
doc. dr. Aleš Črnič
št. obiskovalcev: 96

OBJAVE V MEDIJIH:
‐ Večer, 31.8.2006, str. 32; Muzejski večeri
‐ RTS, 1.9.2006, 18.00, Kronika (Alenka Šurlan);
Muzejski večeri
‐ Večer, 1.9.2006, str. 20; Že osmi muzejski
večeri – štirje predavatelji o velikih svetovnih
religijah
‐ Večer, 2.9.2006, str. 27; Muzejski večeri
‐ RA Maribor MM1, 4.9.2006, 8.00 (Vesna
Spreitzer); Muzejski večeri
‐ RA Maribor MM1, 4.9.2006, 12.00 (Vesna
Spreitzer); Predavanja o religijah
‐ RA Maribor MM1, 4.9.2006, 17.00 (Vesna
Spreitzer); V okviru muzejskih večerov, danes
ob 18.00 uri predavanje o hinduizmu dr. Zmaga
Šmitka
‐ RA Slovenija, 24.9.2006, 14.00; V
Mariborskem Pokrajinskem muzeju letos že
osmo leto zapored prirejajo muzejski večere
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‐ Dnevnik, 4.9.2006, str. 11; Muzejski večeri
‐ RA Maribor MM1, 5.9.2006, 8.00 (Vesna
Spreitzer); Niz Muzejskih večerov o velikih
svetovnih religijah
‐ RTS, 5.9.2006, 18.00, Kulturna zakladnica
(Alenka Šurlan); V Pokrajinskem muzeju
Maribor bo ponovno zaživela prireditev
Muzejski večeri, ki poteka že osmo leto.
Strokovnjaki bodo razpravljali o hinduizmu,
budizmu, judovstvu ter islamu.
‐ TV Maribor, 5.9.2006, 18.00 (Simona
Kopinšek); Pričetek muzejskih večerov
‐ Večer, 5.9.2006, str. 21; Niz muzejskih
večerov o velikih svetovnih religijah
‐ RA Maribor MM1, 6.9.2006, 12.00 (Vesna
Spreitzer); Dr. Snoj bo občinstvu približal
judovstvo in judovsko mistiko
‐ RA Maribor MM1, 6.9.2006, Dnevnik, 17.00
(Vesna Spreitzer); V mestni hiši Rotovž
nadaljevanje Muzejskih večerov
‐ Dnevnik, 6.9.2006, str. 17; Judovstvo in
judovska mistika
‐ Radio Maribor MM1, 7.9.2006, Poročila, 8.00
(Vesna Spreitzer); Predavanje imama Ibrahima
Malanovića
‐ Radio Maribor MM1, 7.9.2006, Poročila, 12.00
(Vesna Spreitzer); V okviru večerov, ki jih
pripravlja Pokrajinski muzej Maribor bo danes
mogoče prisluhniti predavanju Imama
Ibrahima Malanovića
‐ Dnevnik, 7.9.2006, str. 16; Muzejski večeri
‐ Žurnal, 8.9.2006, str. 8; Muzejski večeri

MUZEJSKI VEČERI
Velike svetovne religije
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MALI SIMPOZIJ 2006
Dediščina gradov

LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Sinagoga Maribor, Židovska ul. 4

‐ publikacija: zbornik

KDAJ:
10.10.2006

CILJNE SKUPINE:
učenci regijskih osnovnih šol ter njihovi učitelji
in ravnatelji

ORGANIZATOR:

MALE OBJAVE št. 2
Naklada: 100 tiskanih izvodov
4 CD
Maribor, oktober 2006
Navedba: Sponzor prireditve 2006 Vzajemna
d.v.z.; Sponzor prireditve 2005 Vzajemna d.v.z.
‐ najava v Prireditvenem vodniku časopisa
Večer
‐ internetna stran Pokrajinskega muzeja
Maribor www.pmuzej‐mb.si
‐ najava poslana medijem po elektronski in
redni pošti
‐ telefonski kontakt z mediji
‐ vabilo mariborskim in okoliškim osnovnim
šolam

Pokrajinski muzej Maribor

ŠTEVILO OBISKOVALCEV
AVTORICA PROJEKTA:

85

Mirjana Koren, direktorica

OBJAVE V MEDIJIH
VODJA PROJEKTA:
Marjetka Bedrač

STROKOVNI SODELAVCI:
Drago Oman, Sašo Radovanovič

KRATEK OPIS PRIREDITVE:
Pokrajinski muzej Maribor tudi v letošnjem letu
nadaljeval s pedagoškimi programi, s katerimi
želimo zlasti pri osnovnošolcih spodbuditi
zanimanje za našo kulturno dediščino. Eden
izmed teh programov je Mali simpozij, ki se je
odvijal že četrtič zapovrstjo, namenjen pa je
predvsem učencem druge in tretje triade
osnovnih šol oziroma vsem osnovnošolcem, ki
radi raziskujejo našo kulturno dediščino ter so
pripravljeni svoje raziskovalne in ustvarjalne
dosežke predstaviti tudi drugim. Mali simpozij
2006 se je tematsko navezoval na dediščino
gradov oziroma mariborski grad.

‐ RA Slovenske Gorice, 9.10.2006, 18.00,
Večerna poročila; Mali simpozij 2006
‐ RA City, 10.10.2006, 11.00, Novice;
Pokrajinski muzej pripravil Mali simpozij
‐ RA Maribor MM1, 10.10.2006, 8.00, Poročila
(Irena K.Cizerl); V Mariboru o gradovih po
Sloveniji
‐ RA Maribor MM1, 10.10.2006, 17.00, Dnevnik
(Irena K.Cizerl); Pokrajinski muzej Maribor je
junija že 4. razpisal natečaj za simpozij
‐ RTS, 10.10.2006, 18.00, Kulturna zakladnica
(Alenka Šurlan); Pokrajinski muzej prireja mali
simpozij
‐ Večer, 10.10.2006, str. 19; Šolarji na simpoziju
v sinagogi
‐ RTS, 11.10.2006, 18.00, Kronika1 (Jagoda
Đorđevič, Alenka Šurlan); Mali simpozij, ki ga
prireja Pokrajinski muzej
‐ TV Maribor, 11.10.2006, 18.00, V objektivu
(Petra Bauman); 4. Mali simpozij v
Pokrajinskem muzeju
‐ Večer, 12.10.2006, str. 20 (Nataša Rižnar); O
gradnji gradov in še čem
‐ Žurnal, 13.10.2006, str. 12 (Katarina Pernat);
Veliki dogodek za male predavatelje
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NOVINARSKA KONFERENCA
OB OTVORITVI NOVE STALNE RAZSTAVE ZAČETKI

LOKACIJA:

ŠTEVILO OBISKOVALCEV

Mariborski grad ‐ Muzejsko razstavišče,
Trg svobode

3

KDAJ:
17.10.2006

CILJNE SKUPINE:
novinarji in dopisniki nacionalnih in lokalnih
medijev

ORGANIZATOR:
Pokrajinski muzej Maribor

MEDIJSKI POKROVITELJ:
Časopisno založniško podjetje Večer

GOVORCI:
Mirjana Koren, direktorica
Drago Oman, muzejski svetovalec
Milan Predan, direktor ČZP Večer

OBJAVE V MEDIJIH:
‐ Ra City, 17.10.2006, 12.00 (Aljaž Mejal); Prvi
del nove stalne razstave Začetki v Pokrajinskem
muzeju Maribor
‐ Ra Maribor MM1, 17.10.2006, 14.00, Poročila;
V pokrajinskem muzeju Maribor so pripravili
prvi del nove razstave
‐ Večer, 17.10.2006, str. 19 (sdr); Sokratova
vprašanja vodijo do razstave
‐ Ra City, 18.10.2006, 7.32, Novice (Bor
Greiner); V Pokrajinskem muzeju Maribor bodo
v petek odprli novi del nove stalne razstave,
imenovane Začetki
‐ RTS, 19.10.2006, 21.30, Kronika 2 (Alenka
Šurlan); Pokrajinski muzej Maribor bo jutri
slovesno otvoril prvi del nove stalne razstave z
naslovom Začetki. Z razstavo želijo prikazati, da
je v muzealijah shranjen čas našega mesta in
njegove okolice
‐ TV Maribor, 19.10.2006, 20.00, V objektivu
(Simona Kopinšek); Razstava v Pokrajinskem
muzeju Maribor
‐ Ra City, 20.10.2006, 12.00, Novice (Aljaž
Mejal); Nova stalna razstava v Pokrajinskem
muzeju Maribor
‐ Ra Maribor MM1, 20.10.2006, 14.00, Poročila
(Vesna Spreitzer); Po dveh letih obnovitvenih
del bo Pokrajinski muzej Maribor danes ob 18.00
odprl v obnovljenem delu Mariborskega gradu
prvi del stalne razstave

KRATEK OPIS PRIREDITVE:
‐ Predstavitev slogana »Kdo sem, od kod
prihajam, kam grem«
‐ Novi logotip Pokrajinskega muzeja Maribor
‐ Predstavitev prvega dela nove stalne razstave
Začetki
‐ Nova zbirka: »Rastoči album«
‐ Medijski pokrovitelj: Časopisno založniško
podjetje Večer

TRŽNO KOMUNICIRANJE:
‐ vabilo poslano medijem po redni in
elektronski pošti
‐ telefonski kontakt z mediji
‐ gradivo za medije
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OTVORITEV 1. DELA NOVE STALNE RAZSTAVE
»ZAČETKI«
otvoritev stalne razstave
LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Grajski trg 4

‐ najava v Prireditvenem vodniku časopisa
Večer
‐ internetna stran Pokrajinskega muzeja
Maribor www.pmuzej‐mb.si
‐ internetni strani www.sraka.com in
www.pohorje.si
‐ najava na internetni strani
www.napovednik.com
‐ najava na internetni strani www.museums.si
‐ najava na internetni strani www.maribor‐
on.net
‐ vabilo poslano stalnim muzejskim
obiskovalcem
‐ vabilo poslano strokovni ciljni javnosti
‐ najava poslana medijem po elektronski in
redni pošti

KDAJ:
20.10.2006

CILJNE SKUPINE:
stalni muzejski obiskovalci,
strokovna ciljna javnost,
splošna javnost

ORGANIZATOR:
Pokrajinski muzej Maribor

ŠTEVILO OBISKOVALCEV
300

VODJA PROJEKTA:
Mirjana Koren, direktorica
Drago Oman

OBJAVE V MEDIJIH:
‐ Ra City, 17.10.2006, 12.00 (Aljaž Mejal); Prvi
del nove stalne razstave Začetki v Pokrajinskem
muzeju Maribor

KRATEK OPIS PRIREDITVE:
V petek, 20. oktobra 2006 smo odprli prvi del
nove stalne razstave, poimenovan ZAČETKI.
Odprt je bil tudi nov glavni vhod z Grajskega
trga.
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‐ Ra Maribor MM1, 17.10.2006, 14.00,
Poročila; V Pokrajinskem muzeju Maribor so
pripravili prvi del nove razstave
‐ Večer, 17.10.2006, str. 19 (sdr); Sokratova
vprašanja vodijo do razstave
‐ Ra City, 18.10.2006, 7.32, Novice (Bor
Greiner); V Pokrajinskem muzeju Maribor
bodo v petek odprli novi del nove stalne
razstave, imenovane Začetki
‐ RTS,19.10.2006, 21.30., Kronika 2 (Alenka
Šurlan); Pokrajinski muzej Maribor bo jutri
slovesno otvoril prvi del nove stalne razstave
z naslovom Začetki. Z razstavo želijo
prikazati, da je v muzealijah shranjen čas
našega mesta in njegove okolice
‐ TV Maribor, 19.10.2006, 20.00, V objektivu
(Simona Kopinšek); Razstava v Pokrajinskem
muzeju Maribor
‐ Ra City, 20.10.2006, 12.00, Novice (Aljaž
Mejal); Nova stalna razstava v Pokrajinskem
muzeju Maribor
‐ Ra Maribor MM1, 20.10.2006, 14.00,
Poročila (Vesna Spreitzer); Po dveh letih
obnovitvenih del bo Pokrajinski muzej
Maribor danes ob 18.00 odprl v obnovljenem
delu Mariborskega gradu prvi del stalne
razstave
‐ RTS,20.10.2006, 21.30., Kronika 2 (Jagoda
Đorđevič); V Pokrajinskem muzeju Maribor
so nocoj s fanfarami svečano otvorili novo
stalno razstavo z naslovom Začetki.
‐ TV Slovenija 1, 20.10.2006, 22.00, Odmevi
(Simona Kopinšek); Otvoritev razstave v
Pokrajinskem muzeju Maribor
‐ Delo,20.10.2006, str. 16; Začetki
‐ Delo,20.10.2006, str. 17; Pokrajinski muzej
Maribor, 18.00 – Začetki
‐ Žurnal, 20.10.2006, str. 51 (Marija
Crešnjevec); Od Sokrata v prihodnost
‐ Delo,21.10.2006, str. 4 (P.R.); Novi začetek z
Začetkom
‐ Večer, 21.10.2006, str. 18 (sdr); Do nove
razstave skozi nov vhod
‐ TV Slovenija 1, 25.10.2006, 7.00, Dobro
jutro (Simona Kopinšek); Pokrajinski muzej
Maribor odpira vrata
‐ Večer, 25.10.2006, str. 17 (Senka Dreu); Za
grad ni krivca, bo vsaj rešitelj?
‐ Žurnal, 27.10.2006, str. 47; Razstava je
odprta!
‐ Bonbon, 7.11.2006, str. 44 (Senka Dreu);
O začetkih muzejstva

OTVORITEV 1. DELA NOVE STALNE RAZSTAVE
ZAČETKI
otvoritev stalne razstave
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PODELITEV VALVASORJEVE NAGRADE IN PRIZNANJ
V LETU 2006

LOKACIJA:

ŠTEVILO OBISKOVALCEV

Narodna galerija Ljubljana

150

KDAJ:

OBJAVE V MEDIJIH:

17.5.2006

‐ RA Ognjišče, 16.5.2006, 14.30, oddaja
Kulturni utrinki; Valvasorjeve nagrade in
priznanja
‐ Radio City, 17.5.2006, 11.00, Novice; Steklena
sled, Valvasorjevo priznanje
‐ Radio Maribor MM1, 17.5.2006, 17.00,
Dnevnik (Vesna Spreitzer); Valvasorjevo
priznanje
‐ RTS, 17.5.2006, 18.00, Kronika (Alenka
Šurlan); Osrednje priznanje za posebne dosežke
v muzejstvu
‐ TV Slovenija 1, 17.5.2006, 22.00, Odmevi;
Valvasorjeva nagrada in priznanja
‐ www.dnevnik.si, 17.5.2006; V Narodni
galeriji podelili Valvasorjevo nagrado in
priznanja
‐ www.ljnovice.si, 17.5.2006; V Narodni
galeriji podelili Valvasorjevo nagrado in
priznanja
‐ STA servis, 17.5.2006; Valvasorjeva nagrada
in prizanja
‐ www.rtvslo.si, 17.5.2006; Valvasorjeva
nagrada dr. Jasni Horvat
‐ TV Maribor, 18.5.2006, 21.00, V objektivu;
Valvasorjeva nagrada in priznanja
‐ Dnevnik, 18.5.2006, str. 15; Valvasorjeva
nagrada Jasni Horvat
‐ Primorske novice, 18.5.2006, str. 13; Čast za
primorsko muzejsko trojko
‐ Večer, 18.5.2006, str.12; Presoje o slovenskih
muzejskih vrhuncih
‐ RTS, 23.5.2006, 18.00, Kulturna zakladnica;
Osrednje priznanje za posebne dosežke v
muzejstvu
‐ Žurnal, 26.5.2006, str. 51; Valvasorjevo
priznanje
‐ Žurnal, 2.6.2006, str. 59; Priznanje za
Pokrajinski muzej
‐ Žurnal, 9.6.2006, str. 1; Razstava Steklena
sled

CILJNE SKUPINE:
strokovna ciljna javnost
mediji
splošna javnost

ORGANIZATOR:
Slovensko muzejsko društvo

KRATEK OPIS PRIREDITVE:
Valvasorjeva nagrada je nagrada za življenjsko
delo na muzejskem področju (zajema tako
muzeje kot galerije) in za izjemne prispevke pri
ohranjanju, predstavljanju in popularizaciji
premične kulturne dediščine. Leta 1971 je
nagrado ustanovila Skupnost muzejev Slovenije
ob 150‐letnici nastanka Kranjskega deželnega
muzeja ‐ prvega muzeja na Slovenskem; od
1998 dalje jo podeljuje Slovensko muzejsko
društvo. Poleg nagrade za življenjsko delo
podeljuje društvo tudi Valvasorjeva priznanja
za pomembne dosežke na muzejskem področju
v preteklem letu in Valvasorjeva častna
priznanja za posebne zasluge pri popularizaciji
muzejstva in premične dediščine in za
pomembne donacije muzejem in galerijam.
Letošnjo nagrado za življensko delo je prejela
dr. Jasna Horvat, Valvasorjevo priznanje pa je
bilo dodeljeno tudi Pokrajinskemu muzeju
Maribor za razstavo Steklena sled – dediščina
pohorskega stekla, avtorice dr. Valentine Varl
in oblikovalke Mirjane Koren.

TRŽNO KOMUNICIRANJE:
‐ v organizaciji SMD
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THE BEST IN HERITAGE 2006

LOKACIJA:
Dubrovnik

KDAJ:
20. – 22.9.2006

CILJNE SKUPINE:
strokovna ciljna javnost

ORGANIZATOR:
European Heritage Association
(prof. Tomislav Šola)

KRATEK OPIS PRIREDITVE:
Med 20. in 22. septembrom je v Dubrovniku
potekala že peta konferenca strokovnjakov
muzeologije pod naslovom »The best in
heritage«.
Predstavljenih je bilo 22 projektov iz 16 držav in
registriranih 131udeležencev iz 31 držav.
Srečanja se je udeležila tudi direktorica
Pokrajinskega muzeja Maribor, Mirjana Koren.

TRŽNO KOMUNICIRANJE:
‐ DVD

ŠTEVILO OBISKOVALCEV
131
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SVETLOBA IN KULTURNA DEDIŠČINA
interdisciplinarni posvet
LOKACIJA:
Filozofska fakulteta, Ljubljana

Zbornik s posveta je bil predstavljen na
novoletnem srečanju konservatorjev ‐
restavratorjev v Arhivu Republike Slovenije.

TRŽNO KOMUNICIRANJE:
KDAJ:

‐ ZBORNIK

28.9.2006

ŠTEVILO OBISKOVALCEV
CILJNE SKUPINE:

150

strokovna ciljna javnost
splošna javnost

ORGANIZATORJI PROJEKTA:
dr. Jedert Vodopivec (Arhiv RS / Filozofska
fakulteta)
dr. Matevž Košir (direktor Arhiva RS)
mag. Gojka Pajagič‐Bregar (predsednica DRS)

KRATEK OPIS PRIREDITVE:
»SVETLOBA in KULTURNA DEDIŠČINA« je
bil naziv interdisciplinarnega posveta ob 50.
obletnici Centra za konserviranje in restavriranje
Arhiva RS. Cilji posveta so bili predstaviti
teoretične osnove in nevarnosti, ki pretijo
objektom, občutljivim za svetlobo, priporočila za
varno osvetljevanje, ustrezna svetila in možnosti
nabave ter merjenje in nadzor svetlobe v
ustanovah, ki hranijo in razstavljajo kulturno
dediščino. V slovenskem prostoru je temu
področju potrebno posvečati več pozornosti in
opozarjati strokovno pa tudi laično javnost, kje
vse se skrivajo pasti, ki puščajo na občutljivi
dediščini nepopravljivo škodo. Posvet je
sovpadal tudi s sklopom dogodkov ob Dnevih
evropske kulturne dediščine in 60. obletnici
UNESCO.
Na posvetu je v sodelovanju dr. Jedrt Vodopivec
(Arhiv Republike Slovenije in Filozofska
fakulteta UL), Zoranom Milićem (Narodni
muzej Slovenije), dr. Jasno Malešič (Narodna in
univerzitetna knjižnica) in mag. Ano Motnikar
(Slovenski etnografski muzej) predavala tudi
višja konservatorka–restavratorka Pokrajinskega
muzeja Maribor Irena Porekar Kacafura. Naslov
predavanja se je glasil PRIPOROČILA ZA
VARNO OSVETLITEV PREMIČNE KULTUNE
DEDIŠČINE.
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SKUP PEDAGOGA HRVATSKE
IV. srečanje pedagogov z mednarodnim sodelovanjem
LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Knin

‐ ZBORNIK

KDAJ:

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:

11. – 14. 6.2006

40

CILJNE SKUPINE:
Strokovna ciljna javnost

ORGANIZATOR:
Hrvatsko muzejsko društvo (HMD) – sekcija za
muzejsku pedagogiju
Hrvatski muzej Knin

KRATEK OPIS PRIREDITVE:
Med 11. in 14. junijem je v Kninu potekala že
četrta konferenca hrvaških pedagogov z
mednarodnim sodelovanjem. Srečanja sta se
udeležila tudi Drago Oman, kustos pedagog in
Mirjana Koren, direktorica Pokrajinskega
muzeja Maribor, ki je izvedla predavanje
MUZEJSKI KLUB V POKRAJINSKEM MUZEJU
MARIBOR.
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ŠTAJERSKO – SLOVENSKI MUZEJSKI DAN
srečanje muzealcev
LOKACIJA:

ŠTEVILO OBISKOVALCEV

Bad Radkersburg, Hauptschule

150

KDAJ:

OBJAVE V MEDIJIH:

17. ‐ 18.11.2006

‐ 10.11.2006, Večer, str. 12 (Vili Vuk); Muzeji
gradijo mostove
‐ 18.11.2006, RA Murski val, 17.00, Osrednja
poročila; Srečanje muzealcev

CILJNE SKUPINE:
strokovna ciljna javnost
splošna javnost

ORGANIZATOR:
Štajersko muzejsko združenje MUSIS
Slovensko muzejsko društvo SMD

KRATEK OPIS PRIREDITVE:
V Bad Radkersburgu je potekala dvo dnevna
Štajersko‐slovenska muzejske konferenca pod
naslovom ʹMuzeji gradijo mostoveʹ (Museen
bauen Brücken). Z referati sta se predstavila oba
organizatorja. Mirjana Koren je izvedla referat
pod naslovom PROJEKT BASTION.

TRŽNO KOMUNICIRANJE:
‐ v organizaciji MUSUS in SMD
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Interreg III A – Projekt BASTION

41
KOORDINACIJSKI SESTANEK (Varaždin)
42
KOORDINACIJSKI SESTANEK (Maribor)
43
PREDSTAVITEV INTERNETNE STRANI (Maribor)
44
NOVINARSKA KONFERENCA (Varaždin)
45
NOVINARSKA KONFERENCA (Maribor)
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BASTION
Koordinacijski sestanek

LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Varaždin, Gradski muzej

Gradivo za sestanek

KDAJ:

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
15

1.3. 2006

CILJNE SKUPINE:
Pokrajinski muzej Maribor
Gradski muzej Varaždin

ORGANIZATORJA:
Pokrajinski muzej Maribor
Gradski muzej Varaždin

KRATEK OPIS PRIREDITVE:
Koordinacijski sestanek glede uskladitve
terminov delovanja in raziskovanja na projektu
Bastion.
Dnevni red :
1.
predstavljanje ekip
2.
predstavljanje skupnega projekta
3.
predstavljanje slovenskega
terminskega načrta
4.
predstavljanje hrvaškega
terminskega načrta
5.
dogovor o skupnih dejavnostih
6.
dogovor o načrtu raziskovanja
(Predstavitev projekta Domenico,
2000)
7.
razna vprašanja
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BASTION
Koordinacijski sestanek

LOKACIJA:

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:

Pokrajinski muzej Maribor

8

KDAJ:
24.3. 2006

CILJNE SKUPINE:
Pokrajinski muzej Maribor
Gradski muzej Varaždin

ORGANIZATOR:
Pokrajinski muzej Maribor, Gradski muzej
Varaždin

KRATEK OPIS PRIREDITVE:
Koordinacijski sestanek glede uskladitve
terminov delovanja in raziskovanja na projektu
Bastion.
Dnevni red :
1.
terminski načrt GMV
2.
usklajevanje terminskega načrta
GMV‐ja in PoMuM‐a
3.
razno

TRŽNO KOMUNICIRANJE:
Gradivo za sestanek
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BASTION
Predstavitev internetne strani

LOKACIJA:
Maribor, Pokrajinski muzej

KDAJ:
5.6.2006

CILJNE SKUPINE:
Pokrajinski muzej Maribor

ORGANIZATOR:
Pokrajinski muzej Maribor

KRATEK OPIS PRIREDITVE:
Predstavitev internetne strani projekta Bastion.

ŠTEVILO OBISKOVALCEV
7
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BASTION
Novinarska konferenca

LOKACIJA:

ŠTEVILO OBISKOVALCEV

Varaždin, Gradski muzej

10

KDAJ:
8.6.2006

CILJNE SKUPINE:
Gradski muzej Varaždin
Pokrajinski muzej Maribor

OBJAVE V MEDIJIH:
‐ 9.6.2006, Vijestnik; Gradovi uz Dravu otvarajo
utvrde
‐ 13.6.2006, Regionalni tjednik; U potrazi za
izgubljenim mostovima«, Započinju arheološka
izkapanja bedema varaždinskog Starog grada
‐ 14.6.2006, Varaždinske vijesti; Projekt
´Bastion´ ‐ gradovi uz Dravu otvarajo svoje
utvrde
‐ www.varazdinonline.com/aktualno/

ORGANIZATOR:
Gradski muzej Varaždin

GOVORCA:
Mirjana Koren, direktorica Pokrajinskega
muzeja Maribor
Branko Spevec, ravnatelj Gradskega muzeja
Varaždin

KRATEK OPIS PRIREDITVE:
Dnevni red :
1.
pot do projekta
2.
predstavitev skupin – hrvaška stran,
slovenska stran
3.
predstavitev projekta – arhivska
raziskovanja, arheološka
raziskovanja
4.
pregled dosedaj opravljenih del
5.
razno

TRŽNO KOMUNICIRANJE:
‐ v organizaciji Gradskega muzeja Varaždin
‐ gradivo za medije
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BASTION
Novinarska konferenca

LOKACIJA:

ŠTEVILO OBISKOVALCEV

Pokrajinski muzej Maribor ‐ Muzejsko
razstavišče

7 medijskih hiš

OBJAVE V MEDIJIH:
KDAJ:
14.6.2006

CILJNE SKUPINE:
Pokrajinski muzej Maribor, Gradski muzej
Varaždin

ORGANIZATORJA:
Pokrajinski muzej Maribor, Gradski muzej
Varaždin

GOVORCA:
Mirjana Koren, direktorica Pokrajinskega
muzeja Maribor
Branko Spevec, ravnatelj Gradskega muzeja
Varaždin

KRATEK OPIS PRIREDITVE:
Dnevni red :
1.
predstavitev spletne strani
2.
predstavitev poteka dela na
projektu Bastion
3.
razno

TRŽNO KOMUNICIRANJE:
vabila poslana medijem po elektronski pošti
telefonski kontakt z mediji
gradivo za medije

‐ 14.6.2006, Radio City, Novice (Igor Selan);
Prenova obrambnega sistema Maribora in
Varaždina
‐ 14.6.2006, RA Maribor MM1, Poročila, 8.00; V
Pokrajinskem muzeju v Mariboru bodo
dopoldne predstavili novinarjem projekt
oživitve obrambne arhitekturne dediščine
Varaždina in Maribora
‐ 14.6.2006, RA Maribor MM1, Dnevnik, 17.00
(Vesna Spreitzer); Ob gradbeni prenovi
mariborskega gradu, ki poteka od leta 2004, je
bil prvič odkrit del prvotne arhitekture grajske
bastije
‐ 14.6.2006, RA Slovenija 2, 14.00 (Vesna
Spreitzer); Ob gradbeni prenovi Mariborskega
gradu, ki poteka od leta 2004 je bil prvič odkrit
del prvotne arhitekture grajske bastije)
‐ 14.6.2006, RTS – Kronika, 18.00 (Stipe Jerič);
V Pokrajinskem muzeju Maribor so danes
predstavili oživitev obrambne arhitekturne
dediščine Varaždina in Maribora. Ob gradbeni
prenovi mariborskega gradu je bil namreč pred
dvema letoma odkrit del prvotne arhitekture,
Grajske bastije
‐ 14.6.2006, TV Maribor, V objektivu, 21.00
(Petra Bauman); V razstavišču pokrajinskega
muzeja Maribor so danes predstavili projekt
oživitve obrambne arhitekturne dediščine,
Varaždina in Maribora pod skupnim imenom
Bastion. Gre za prenovo do sedaj še nevidene
grajske bastije v mariborskem gradu, v
Varaždinu pa za več različnih sanacij zunaj
dvorca, kjer ima prostore tamkajšnji muzej)
‐ 14.6.2006, STA servis; Maribor in Varaždin
oživljata obrambno arhitekturno dediščino
‐ 14.6.2006, www.rtvslo.si; Mariborski grad
razkriva svoje skrivnosti
‐ 15.6.2006, Večer, str. 17 (Senka Dreu); Grajska
Bastija prvič na ogled
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‐ 16.6.2006, Žurnal, str.59 (Marija Črešnjevec);
Grajske utrdbe
‐ 20.6.2006, Večer, str. 17, Prejeli smo; Mirjana
Koren, direktorica PoMuM‐a

