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PRIREDITVE:

1. Število razstav:       12
2. Število ostalih muzejskih prireditev:     21
3. Število ponovitev muzejskih prireditev:    29
4. Število drugih prireditev v muzeju:     24

 Skupaj:       86

Povpre~je prireditev v letu 2004: 1,65 / teden

OBJAVE:

Mediji

1. Št. objavljenih ~lankov v tiskanih medijih:    274
2. Št. radijskih objav:      77
3. Št. TV objav:       46
4. Št. rednih oglasov v ~asopisu Ve~er:     361
5. Št. objav Radia City:      50
6. Dnevi objav na internetni strani Pokrajinskega muzeja Maribor:  366
7. Dnevi objav na internetni strani Zavoda za turizem:   366

 Skupaj:       1540
        
        
Lastna produkcija

1. Št. panojev:       4
2. Št. filmov:       3
3. Št. izdanih publikacij:      6320

 Skupaj:       6327

OBISKOVALCI:

1. Stalna razstava:       5.767
2. Ob~asne razstave:      7.380
3. Ob~asne razstave na gostovanju:     70.560
4. Medinstitucionalne razstave:     5.455
5. Ostale muzejske prireditve:      4.058
6. Druge prireditve v muzeju:      3.836

 Skupaj:       97.056
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ORGANIZIRANE PRIREDITVE,
TR@NO KOMUNICIRANJE TER

ODZIV MEDIJEV IN OBISKOVALCEV
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RAZSTAVE:
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7
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8
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9
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LISTINE, PREDMETI IN PODOBE MESTA MARIBOR



LOKACIJA:

Mariborski grad, rokokojsko stopni{~e

KDAJ:

9.3.2004

CILJNE SKUPINE:

~lani Muzejskega kluba, 
stalni muzejski obiskovalci, 
vseslovenska splo{na javnost

ORGANIZATOR: 

Pokrajinski muzej Maribor

AVTORICA RAZSTAVE IN 
VODJA PROJEKTA: 

Irena Porekar Kacafura

KRATEK OPIS PRIREDITVE:

Ker je delo in izvajanje delovnih postopkov 
konservatorjev-restavratorjev obi~ajno skrito 
znotraj delavni{kih zidov, ga želimo s projektom 
s skupnim naslovom Oživljeni predmeti predsta-
viti in približati {ir{im javnostim. Obiskovalcem 
prezentiramo konserviran in restavriran predmet, 
jim na panoju prikažemo potek konservatorsko-
restavratorskih postopkov in pripravimo tudi 
muzejski list Poti skozi ~as, kjer so med drugim 
opisani tudi enostavnej{i posegi na razstavljenem 
predmetu. 
Prvi predmet, ki smo ga v konservatorsko-re-
stavratorskih delavnicah »oživili« za leto{njo 
predstavitev, je poslikana skrinja za shranjevanje 
obla~il iz leta 1839. Skrinja izvira iz Podravine ali 
Medjimurja, vsekakor iz panonskega etni~nega 
prostora. Muzej jo je pridobil kot carinsko za-
plembo leta 1993.  Skrinja je del etnolo{ke zbirke 
na{ega muzeja.

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

·  publikacija: POTI SKOZI ^AS (andragogika)
  Naklada: 100 izvodov
  Maribor, marec 2004
· internetna stran Zavoda za turizem Maribor  
 www.maribor-tourism.si
· vabilo ~lanom Muzejskega kluba in stalnim  
 obiskovalcem muzeja
· najava v Prireditvenem vodniku ~asopisa Ve~er
 navedba: Pokrovitelj Nova KBM d.d.
· najava poslana medijem po elektronski in
 redni po{ti
· najava na internetni strani
 www.napovednik.com

[TEVILO OBISKOVALCEV:

40 (otvoritev razstave)

OBJAVE V MEDIJIH:

*  glej otvoritev razstave Oživljeni predmeti,   
 Kmetska skrinja – nevestina bala
· Delo, 9.3.2004, M. Vo.: Oživljeni predmeti
· Deloskop, 9.3.2004, Napoved razstave v PMM
· Dnevnik, 9.3.2004, Irena Porekar Kacafura:  
 Oživljeni predmeti 
· Ve~er, 10.3.2004, (sdr): Oživljena poslikana  
 skrinja za shranjevanje obla~il
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O@IVLJENI PREDMETI
Kmetska skrinja – nevestina bala 

ob~asna razstava



LOKACIJA:

Ptuj, Knjižnica Ivana Potr~a

KDAJ:

11.3. - 8.4.2004

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:

Razstavo Postrani klobuk, pokonci glavo ... smo 
v Pokrajinskem muzeju Maribor pripravili že v 
letu 2003, v letu 2004 pa smo z njo gostovali na 
Ptuju. Naslov razstave je povzet iz pesnitve Oto-
na Župan~i~a in skupaj s podnaslovom pojasnuje 
namen razstave. Namre~, pokrivalo ni le nujni in 
funkcionalni sestavni del obla~ila in s tem mode, 
temve~ je praviloma zrcalni in prepoznavni znak 
stanu, življenjske drže in registra na{ih psihi~nih 
stanj od pre{ernosti do potrtosti.
Mariborski muzej hrani obsežno kostumsko 
zbirko, znotraj katere smo izbrali kakih {estdeset 
od nekaj sto kosov zvrsti pokrival, da bi z njimi 
pripovedovali razli~ne zgodbe z razli~nih koncev 
in obdobij.

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

·  publikacija: MUZEJSKI LISTI 31

POSTRANI KLOBUK, POKONCI GLAVO 
...
Naklada: 500 izvodov
Maribor, oktober 2003
navedba: Generalni pokrovitelj Nova KBM d.d 

[TEVILO OBISKOVALCEV:

560

OBJAVE V MEDIJIH:

· Deloskop, 11.3.2004, Postrani klobuk, pokonci  
 glavo
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POSTRANI KLOBUK, POKONCI GLAVO...

Pokrivala v lu~i mode, stanu in razpolo`enjskosti
ob~asna razstava na gostovanju



LOKACIJA:

Mariborski grad, palacij

KDAJ:

1.4. – 14.11.2004

CILJNE SKUPINE:

strokovna ciljna javnost,
vseslovenska splo{na javnost 

ORGANIZATOR: 

Pokrajinski muzej Maribor

AVTOR RAZSTAVE IN 
VODJA PROJEKTA: 

Sa{o Radovanovi~

KRATEK OPIS PRIREDITVE:

Tri~etrt tiso~letja je tudi za mesto dolga doba. 
To je ~as, v katerem so ljudje in mesto ob Dravi 
rasli, se razvijali, spreminjali, pa vendar obdržali 
navzven prepoznavno podobo.
Praznovanje 750 - letnice prve pisne omembe 
Maribora kot mesta nam nudi priložnost, da {ir{i 
javnosti predstavimo nekdanje podobe mesta, 
tiste, ki jih je ~as izbrisal ter tiste, ki so živele le 
nekje na obrobju zavesti me{~anov, vendar so 
bile in so {e sedaj med nami. Mogo~e nas bodo te 
podobe poleg nostalgi~nih spominov opomnile 
tudi, da je cena napredka in naglega razvoja v~a- 
sih le prevelika in da mesto upravljamo tudi za 
prihodnje generacije. 
Na{ namen ni bil predstaviti že vsem dobro po-
znanih podob mesta, temve~ izginule bisere kot 
so mariborske Benetke, pravi Lent in manj znane 
podobe Tezna, Pobrežja, Studencev, Ko{akov, 
Nove vasi in Radvanja. Razstava nam je s pomo~-
jo slik, fotografij, razglednic in filmov odgrnila
njihovo preteklost. Posebnost razstave pa je 
bila improvizirana kinodvorana, v kateri smo 
predvajali film, sestavljen iz filmskega gradiva iz
30. do 60. let 20. stoletja, ki ga hranita Kino-

teka Jugoslavije v Beogradu in Arhiv Republike 
Slovenije v Ljubljani.

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

·  publikacija: MUZEJSKI LISTI 32

 CIVITAS MARPURG 1254 – MESTO   
 MARIBOR 2004
 Naklada: 3000 izvodov
 Maribor, april 2004
 navedba: Generalni pokrovitelj razstave   
 Mestna ob~ina Maribor

· dva panoja
· internetna stran Zavoda za turizem Maribor  
 www.maribor-tourism.si
· najava v Prireditvenem vodniku ~asopisa Ve~er
 navedba: Pokrovitelj Nova KBM d.d.
· sporo~ilo za javnost poslano medijem po   
 elektronski in redni po{ti 
· oglas na RA City 
· vabilo stalnim obiskovalcem muzeja, mestnim  
 svetnikom in strokovni ciljni javnosti
· najava na internetni strani
 www.napovednik.com

[TEVILO OBISKOVALCEV:

4456

OBJAVE V MEDIJIH:

* glej otvoritev razstave Civitas Marpurg 1254 -  
 mesto Maribor 2004
· Cosmopolitan, april 2004, Civitas Marpurg  
 1254 – mesto Maribor 2004 
· Žurnal, 4.4.2004, Maja Pir{: Nostalgi~en izlet v  
 mestno preteklost
· Žurnal, 4.6.2004, Kulturni namigi – Razstave,  
 Civitas Marpurg 1254 – mesto Maribor 2004
· Deloskop, 24.6.2004, Razstave - Pokrajinski  
 muzej Maribor, Civitas Marpurg 1254 
· Žurnal, 16.7.2004, Kulturni namigi – Razstave,  
 Civitas Marpurg 1254 – mesto Maribor 2004
· Ve~er, 22.7.2004, (sdr): Zaradi prenove zaprtih  
 ve~ zbirk
· Žurnal, 17.9.2004, Kulturni namigi - Razstave,  
 Civitas Marpurg 1254 – mesto Maribor 2004
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CIVITAS MARPURG 1254 – MESTO MARIBOR 2004
ob~asna razstava



LOKACIJA:

Mariborski grad,
Muzejsko razstavi{~e

KDAJ:

24.5. – 31.12.2004

CILJNE SKUPINE:

strokovna ciljna javnost, 
{tudentje Univerze v Mariboru, 
u~enci, dijaki, vzgojitelji, u~itelji ter ravnatelji 
osnovnih in srednjih {ol v regiji,
vseslovenska splo{na javnost 

ORGANIZATOR:

Pokrajinski muzej Maribor

AVTORJA RAZSTAVE: 

Vesna Koprivnik, dr. Bojan Djuri}

VODJA PROJEKTA:

Vesna Koprivnik

KRATEK OPIS PRIREDITVE:

Pokrajinski muzej Maribor se v letu 2004 s pri-
pravo arheolo{ke razstave V Saksanovem svetu 
– Rimsko pridobivanje belega marmorja s Po-
horja kreativno vklju~uje v projekt avstrijske {ta-
jerske deželne razstave Rimljani. Osnovno temo 
na{e razstave predstavlja pot belega marmorja od 
kamnoloma do izdelka.
V procesu oblikovanja zemlje in dvigovanja ze-
meljskih plasti v gorovje Alpe so se nekateri deli 
plasti apnenca pod velikim pritiskom in povi{ano 
temperaturo preoblikovali, metamorfirali v mar-
mor. Tako so med drugim nastali tudi vzhodno 
alpski marmorji, katerih najjužnej{e dele pred-
stavljajo manj{e le~e in plasti marmorja v okolici 
[martnega in Hudinje na Pohorju. Govorimo o 
snežno belem marmorju ve~jih in manj{ih krista-

lov, ki so ga ljudje pri~eli izkori{~ati {ele v antiki 
in predstavlja v tem ~asu enega najdragocenej{ih 
kamnov sploh. Rimljani so marmor uporabljali 
predvsem v kiparstvu, za izdelavo nagrobnih in 
votivnih spomenikov ter posameznih arhitektur-
nih elementov.
Ker je imela ve~ina vzhodno alpskih kamnolomov 
le lokalni zna~aj, je bil – ob {e vedno aktivnem 
koro{kem kamnolomu Gummern v sosednji Av-
striji – toliko pomembnej{i kompleks pohorskih 
kamnolomov v okolici [martnega. Omenjena sta 
po najnovej{ih analizah presegala lokalno rabo in 
sodila v skupino medprovincijskih marmorjev. Za 
prebivalce obmo~ja vzhodnega Pohorja je pred-
stavljalo izkori{~anje kamnolomov pomembno 
gospodarsko panogo, marmor pa pomemben 
izvozni artikel. Od tod so namre~ s surovino in 
polizdelki zalagali obrtno-kamnose{ke delavnice 
v bližnji Petovioni, ki je predstavljala izhodi{~e za 
nadaljnjo panonsko trgovino po Dravi in Donavi 
ter proti severu.
Razstava predstavlja leži{~a marmorja, na~ine 
pridobivanja, zvrsti orodja in dela v kamnolomih, 
možne oblike transporta in nekatere kon~ne 
izdelke.

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

·  publikacija: katalog 

 RIMLJANI
 Steklo, glina, kamen
 Naklada: 1500 izvodov
 Izdal: Pokrajinski muzej Celje
 Celje, 2004

· publikacija: zloženka
 
 RIMLJANI – STEKLO, GLINA, KAMEN
 Izdal: Pokrajinski muzej Celje
 Celje, 2004

· plakati, trije filmi, {tiri zastave, dva panoja
· internetna stran Pokrajinskega muzeja Maribor  
 www.pmuzej-mb.si
· internetna stran Zavoda za turizem Maribor  
 www.maribor-tourism.si
· internetna stran www.napovednik.com
· tiskovna konferenca pred za~etkom prireditve
· najava v Prireditvenem vodniku ~asopisa Ve~er
 navedba: Pokrovitelj Nova KBM d.d.
· sporo~ilo za javnost poslano medijem po   
 elektronski in redni po{ti 
· vabilo ~lanom Muzejskega kluba in stalnim  
 muzejskim obiskovalcem

[TEVILO OBISKOVALCEV:

2440

OBJAVE V MEDIJIH:

* glej otvoritev razstave V Saksanovem svetu -
 Rimsko pridobivanje belega marmorja s   
 Pohorja
· VIA KULTUR, 2004, Römer diesseits und   
 jenseits der Mur
· Dnevnik, 29.4.2004, Tomaž Klip{teter:   
 Rimljani pri nas
· Deloskop, 29.4.2004, Adrian Grizold: Rimljani
· Delo, 3.5.2004, Milan Vogel: Rimsko steklo,  
 glina in kamen
· Viva, 3.7.2004, Pokrajinski muzeji Celje, Ptuj  
 in Maribor, Rimljani
· RA Maribor MM1, 16.7.2004, Katarina Klep  
 ^ernej{ek: Kiparski simpozij v Lipnici
· Ve~er, 17.7.2004, Vili Vuk: Vzorec za   
 prihodnje skupne nastope
· Deloskop, 22.7.2004, Razstave – Pokrajinski  
 muzej Maribor, Rimljani – steklo, glina, kamen
· Dnevnik, 3.8.2004, Darinka Kladnik: Rimljani  
 v kamnu, glini in steklu, Najve~ji leto{nji   
 muzejski projekt v Sloveniji povezuje tri   
 pokrajinske muzeje z avstrijskimi razstavami
· Ve~er, 5.8.2004, Estera Koro{ec, Anja Vi~ar:  
 En dan in eno no~ s ptujskim muzejem
· Deloskop, 5.8.2004, Razstave – Pokrajinski  
 muzej Maribor, Rimljani – steklo, glina, kamen
· Ve~er, 21.9.2004, Vili Vuk: Odli~no dejanje   
 muzejev, Do konca {tajerske deželne razstave   
 Rimljani {e dober mesec
· City magazine, {t. 1, Rimljani – steklo, glina,  
 kamen 
· Ve~er, 17.11.2004, (sdr): V pokrajinskem   
 muzeju na ogled le ob~asna razstava 
· Deloskop, 23.12.2004, Na ogled – Pokrajinski  
 muzej Maribor, Rimljani – steklo, glina, kamen 
· Deloskop, 30.12.2004, Na ogled - Pokrajinski  
 muzej Maribor, Rimljani – steklo, glina, kamen
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V SAKSANOVEM SVETU - 
Rimsko pridobivanje belega marmorja s Pohorja

ob~asna razstava



LOKACIJA:

Mariborski grad, lo`a

KDAJ:

4.9.2004

CILJNE SKUPINE:
 
pred{olski in {olski otroci regije v spremstvu 
star{ev

ORGANIZATOR: 

Pokrajinski muzej Maribor

AVTORICA RAZSTAVE IN 
VODJA PROJEKTA: 

Valentina Varl

KRATEK OPIS PRIREDITVE:

Razstava je prikazala izdelke, ki so jih otroci 
izdelali na muzejskih delavnicah v okviru 
Grajskega poletja. Delavnic so se udeleževali 
ve~inoma pred{olski otroci in u~enci nižjih 
stopenj osnovne {ole v spremstvu star{ev, 
povpre~no pa je delavnice obiskalo osemdeset 
obiskovalcev.

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

· vabilo poslano medijem po elektronski in redni  
 po{ti
· tiskovna konferenca pred za~etkom prireditve  
 Grajsko poletje
· informativna zloženka TIGI
 Naklada: 1000 izvodov
 Maribor, 2004
· medijska tabla pred vhodom v muzej

[TEVILO OBISKOVALCEV:

78 (otvoritev razstave)

OBJAVE V MEDIJIH:

· RA Ognji{~e, 31.8.2004, Kulturni utrinki,   
 Jože Bartolj: Razstava izdelkov otro{kih muzejskih  
 delavnic Moje mesto
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MOJE MESTO
ob~asna razstava otro{kih izdelkov
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SRE^ANJE SLOVENSKIH
KONSERVATORJEV – RESTAVRATORJEV

medinstitucionalna razstava

LOKACIJA:

Ljubljana, Narodni muzej Slovenije

KDAJ:

21.9. – 28.9.2004

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

ORGANIZATORJI: 

Skupnost muzejev Slovenije,
Dru{tvo restavratorjev Slovenije,
Narodni muzej Slovenije

AVTORJI RAZSTAVE:

~lani sekcije muzejskih konservatorjev in
restavratorjev pri SMS

KRATEK OPIS PRIREDITVE:

V atriju Narodnega muzeja Ljubljana so se 
konservatorji-restavratorji sre~ali že ~etrti~ in 
na ogled postavili strokovne plakate, ki pri~ajo o 
njihovem delu. ^eprav se sre~anja tradicionalno 
odvijajo spomladi, so ga v letu 2004 prestavili 
na mesec september, ki je bil posve~en Dne-
vom evropske kulturne dedi{~ine, prav posebej 
konservatorstvu in restavratorstvu. Zainteresirani 
javnosti je bilo predstavljenih petdeset plakatov, 
pripravljenih pa je bilo tudi trinajst predavanj. Na 
razstavi in sre~anju je sodelovala tudi Irena Pore-
kar Kacafura, vi{ja konservatorka-restavratorka 
Pokrajinskega muzeja Maribor.

[TEVILO OBISKOVALCEV:

250

OBJAVE V MEDIJIH:

* V ~asu Dnevov evropske kulturne dedi{~ine so  
 slovenski mediji redno spremljali vse prireditve  
 v okviru DEKD.
· Primorski dnevnik, 21.9.2004, (STA): Dnevi  
 evropske kulturne dedi{~ine tudi v Sloveniji



LOKACIJA:

Ljubljana, Slovenski etnografski muzej

KDAJ:

24.9. – 28.9. 2004

CILJNE SKUPINE:

strokovna ciljna javnost,
vseslovenska splo{na javnost

ORGANIZATOR: 

Slovenski etnografski muzej

AVTORJI RAZSTAVE:

konservatorji-restavratorji slovenskih muzejev; 
Irena Porekar Kacafura, Bojan Nedok

VODJA PROJEKTA:

mag. Ana Motnikar

KRATEK OPIS PRIREDITVE:

Ob Dnevih evropske kulturne dedi{~ine so v 
~asu med 21. in 28. septembrom po vsej Sloveniji 
potekale {tevilne prireditve. V Slovenskem 
etnografskem muzeju so pripravili razstavo o 
delu konservatorjev-restavratorjev iz razli~nih 
slovenskih muzejev.
Iz mariborskega muzeja sta na razstavi sodelovala 
Irena Porekar Kacafura, vi{ja konservatorka-
restavratorka, in Bojan Nedok, konservatorsko-
restavratorski tehnik, s {tirimi plakati, na katerih 
sta predstavila delo na{ih konservatorsko-restav-
ratorskih delavnic.

[TEVILO OBISKOVALCEV:

1000 (ocenjeno po podatkih SEM)

OBJAVE V MEDIJIH:

· Primorski dnevnik, 21.9.2004, (STA): Dnevi  
 evropske kulturne dedi{~ine tudi v Sloveniji
· Dnevnik, 22.9.2004, DEKD, Dnevi evropske  
 kulturne dedi{~ine
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DEKD, KONSERVATORJI, RESTAVRATORJI
medinstitucionalna razstava



LOKACIJA:

Mariborski grad, rokokojsko stopni{~e

KDAJ:

22.9. – 29.10.2004

CILJNE SKUPINE:

~lani Muzejskega kluba, 
stalni muzejski obiskovalci, 
vseslovenska splo{na javnost

ORGANIZATOR:

Pokrajinski muzej Maribor

AVTORICA RAZSTAVE IN 
VODJA PROJEKTA:

Irena Porekar Kacafura

KRATEK OPIS PRIREDITVE:

Pokrajinski muzej Maribor se je v leto{njem 
letu s pripravo ob~asne arheolo{ke razstave V 
Saksanovem svetu – Rimsko pridobivanje belega 
marmorja s Pohorja vklju~il v skupni projekt 
avstrijske deželne razstave Rimljani. Veliko 
predmetov, zlasti marmornih spomenikov, je 
bilo za razstavo prvi~, nekaj pa tudi ponovno, 
konserviranih in restavriranih v konservatorsko-
restavratorski delavnici mariborskega muzeja. Iz 
na{e bogate dokumentacije o opravljenih posegih 
na predmetih smo za omenjeno razstavo izbrali 
anti~ni pokrov pepelnice iz sredine 3. stoletja, ki 
ga sicer hrani Pokrajinski muzej Ptuj.

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

·  publikacija: POTI SKOZI ^AS (andragogika)
 Naklada: 100 izvodov
 Maribor, september 2004
· vabilo ~lanom Muzejskega kluba in stalnim  
 obiskovalcem muzeja
· najava v Prireditvenem vodniku ~asopisa Ve~er

 navedba: Pokrovitelj Nova KBM d.d.
· najava poslana medijem po elektronski in redni  
 po{ti

[TEVILO OBISKOVALCEV:

366

OBJAVE V MEDIJIH:

* glej otvoritev razstave Oživljeni predmeti,   
 Anti~ni pokrov pepelnice

13
Razstave

O@IVLJENI PREDMETI 
Anti~ni pokrov pepelnice

ob~asna razstava



LOKACIJA:

Europark Maribor

KDAJ:

11.10. – 17.10.2004

CILJNE SKUPINE:

vseslovenska splo{na javnost

ORGANIZATOR:

Pokrajinski muzej Maribor

AVTORICA RAZSTAVE IN 
VODJA PROJEKTA:

mag. Andreja Vri{er

KRATEK OPIS PRIREDITVE:

Kostumska zbirka mariborskega muzeja, edina 
tovrstna specialna zbirka na Slovenskem, se je 
v zadnjih letih zelo pove~ala, saj premore preko 
6000 obla~ilnih kosov in modnih dodatkov. Po 
mnogih letih skrbnega iskanja in raziskovanja se 
je letos ponudila v odkup svojevrstna kostumska 
rariteta – damska obleka iz svetle~e vijoli~aste svi-
le, bogato po{ita s ~rnimi ~ipkastimi aplikacijami. 
K obleki, ki je bila se{ita v 90. letih 19. stoletja 
sodi {iroko nabrano ~ipkasto ogrinjalo. Ob 
osrednji vitrini z razstavljeno novo pridobitvijo 
so bila na razstavi predstavljena {e tri obla~ila 
iz razli~nih modnih obdobij zgodnjega baroka, 
bidermajerja in secesije.

 
TRŽNO KOMUNICIRANJE:

·  informativni list: POTI SKOZI ^AS 
 (popularizacija)
 Naklada: 60 izvodov
 Maribor, oktober 2004
· tiskovna konferenca ob odprtju razstave
· internetna stran Pokrajinskega muzeja Maribor  
 www.pmuzej-mb.si

· vabilo poslano medijem po elektronski in redni  
 po{ti

[TEVILO OBISKOVALCEV:

70 000

OBJAVE V MEDIJIH:

· EUROPARK novice, {tevilka 9/V, September  
 2004, Razstava obla~il iz kostumske zbirke   
 mariborskega Pokrajinskega muzeja 
· RA Maribor MM1, 11.10.2004, Poro~ila, V  
 pritli~ju Europarka so danes dopoldne odprli   
 razstavo z naslovom »V svili in s ~ipkami na   
 promenado«
· RA Maribor MM1, 11.10.2004, Dnevnik,   
 Vesna Spreitzer: Pokrajinski muzej izvedel   
 projekt Mali simpozij v vite{ki dvorani   
 mariborskega gradu ...
· TV Slovenija 1, 11.10.2004, Dnevnik, Petra  
 Po~kaj: V mariborskem Pokrajinskem muzeju   
 so preteklosti vrnili damsko obleko s konca 19.  
 stoletja.
· Ve~er, 12.10.2004, (sdr): V svili in s ~ipkami na  
 promenado

14
Razstave

V SVILI IN S ^IPKAMI NA PROMENADO
ob~asna razstava na gostovanju



LOKACIJA:

Celje, Pokrajinski muzej Celje

KDAJ:

13.10. – 19.12.2004

CILJNE SKUPINE:

doma~a in tuja strokovna ciljna javnost,
vseslovenska splo{na javnost

ORGANIZATOR:

Pokrajinski muzej Celje

AVTORJA RAZSTAVE: 

Jože Rataj, Valentina Varl 

VODJA PROJEKTA:

 Jože Rataj

KRATEK OPIS PRIREDITVE:

Kot spremljevalna prireditev letne konference 
ICOM – sekcije za steklo v Celju je bila v Pokra-
jinskem muzeju Celje na~rtovana in pripravljena 
razstava »[tajersko steklo«. Kustodinja Pokrajin-
skega muzeja Maribor Valentina Varl je sodelo-
vala pri razstavi kot soavtorica skupaj s kustosom 
celjskega muzeja Jožetom Ratajem. Pokrajinski 
muzej Maribor je v Celju razstavil petintrideset 
eksponatov pohorskega stekla.

[TEVILO OBISKOVALCEV:

781

OBJAVE V MEDIJIH:

· Dnevnik, 7.10.2004, Mojca Gru{ovnik: Steklo  
 in steklarstvo
· www.siol.si, 11.10.2004, Konferenca ICOM  
 Glass

[TAJERSKO STEKLO
medinstitucionalna razstava
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Razstave

LOKACIJA:

Ljubljana, Slovenski etnografski muzej

KDAJ:

2.12.2004 – 10.2.2005

CILJNE SKUPINE:

doma~a in tuja strokovna ciljna javnost,
{tudentje, dijaki in u~enci slovenskih {ol,
vseslovenska splo{na javnost

ORGANIZATOR:

Slovenski etnografski muzej

AVTORICA RAZSTAVE:

Nina Zdravi~ Poli~ 

KRATEK OPIS PRIREDITVE:

V Slovenskem etnografskem muzeju je bila 
pripravljena panojska razstava z naslovom Je 
etnologija doma tudi v drugih muzejih?. Na njej 
je sodelovalo triindvajset slovenskih muzejev, ki 
hranijo etnolo{ko gradivo. Kustos Pokrajinskega 
muzeja Maribor Tone Petek je za omenjeno 
razstavo pripravil razstavni pano s spremnim tek-
stom in podnapisi k razstavljenim fotografijam.

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

·  publikacija: katalog

 JE ETNOLOGIJA DOMA TUDI V
 DRUGIH MUZEJIH?
 Izdal: Slovenski etnografski muzej
 Ljubljana, 2004

[TEVILO OBISKOVALCEV:

2604

OBJAVE V MEDIJIH:

· Deloskop, 30.12.2004, Na ogled – Slovenski  
 etnografski muzej, In zdaj zares – SEM

JE ETNOLOGIJA DOMA TUDI V DRUGIH MUZEJIH?
medinstitucionalna razstava
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LOKACIJA:

Muzejsko razstavi{~e Rotovž

KDAJ:

4.12. – 31.12.2004

CILJNE SKUPINE:

strokovna ciljna javnost, 
{tudentje, dijaki in u~enci slovenskih {ol,
vseslovenska splo{na javnost

ORGANIZATORJI:

Pokrajinski muzej Maribor,
Pokrajinski arhiv Maribor,
Muzej narodne osvoboditve Maribor

AVTORJI RAZSTAVE: 

Sa{o Radovanovi~, Ivan Fras, Marjan Matja{i~, 
Mira Gra{i~, Mirjana ^okl

VODJA PROJEKTA:

Mirjana Koren

KRATEK OPIS PRIREDITVE:

Ob 750 - letnici prve omembe Maribora kot 
mesta se je ponudila priložnost, da kulturne in-
stitucije Maribora – Pokrajinski muzej Maribor, 
Pokrajinski arhiv Maribor in Muzej narodne 
osvoboditve Maribor, {ir{i javnosti prikažemo 
nekdanje podobe mesta, tiste, ki jih je ~as že iz-
brisal ter tiste, ki so živele le nekje na obrobju za-
vesti me{~anov, vendar so bile in so {e sedaj med 
nami. Poleg slikovnega gradiva iz Pokrajinskega 
muzeja Maribor nas na sprehod po preteklosti 
mesta popelje bogato pisno izro~ilo Maribora, ki 
ga v obliki listin hrani Pokrajinski arhiv v Mari-
boru. Kronolo{ko prepletanje pisnih pri~evanju o 
preteklosti mesta s slikovnimi podobami mesta, 
ljudi in okolice daje obiskovalcu možnost od blizu 
spoznati pomembne dogodke na{ega mesta in 

njegovo podobo skozi o~i na{ih prednikov. 
Morda nas te podobe poleg nostalgi~nih 
spominov opominjajo tudi, da je cena napredka 
in naglega razvoja v~asih le prevelika, da mesto 
ni v na{i lasti, temve~ ga le upravljamo za 
prihodnje generacije, zato mu pustimo njegovo 
du{o in veduto, kot jo poznamo mi in so jo že 
na{i predniki. Namen razstave ni predstavljati 
o~itno in vsem dobro poznane podobe mestnega 
gradu, kužnega znamenja, rotovža, temve~ 
izginule bisere kot so bile mariborske Benetke, 
pravi Lent in manj znane podobe Tezna, 
Pobrežja, Studencev, Ko{akov, Nove vasi, 
Radvanja, skratka delov mesta, katerih imena 
sicer poznamo, a njihove podobe preteklosti so 
ve~ini zavite v temo. Namen na{e razstave se je 
sprehoditi skozi to temo mestne preteklosti in jo 
vsaj delno odgrniti skozi listine, slike, fotografije
in razglednice iz na{e preteklosti. Oživljanje 
tega ~asa ni le nostalgi~na zazrtost v preteklost, 
temve~ predvsem poizkus oživljanja tiste zavesti 
o pripadnosti mestu, ki je Mariboru v tistih 
“zlatih ~asih” tudi omogo~ila tako dinami~en in 
celovit razvoj. Razstavo zaklju~uje prikaz dela 
mestne preteklosti – smu~arsko tekmovanje za 
Zlato lisico, ki jo je pripravil Muzej narodne 
osvoboditve Maribor (Maribor in zimski {porti v 
20. stoletju).

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

·  publikacija: katalog

 LISTINE, PREDMETI IN PODOBE   
 MESTA MARIBOR
 750 let Maribora
 Naklada: 500 izvodov
 Izdal: Pokrajinski arhiv Maribor
 Maribor, 2004
 navedba: Izdajo so finan~no omogo~ili Mestna  
 ob~ina Maribor, Ministrstvo za kulturo RS in  
 Plinarna Maribor

· najava v Prireditvenem vodniku ~asopisa Ve~er
 navedba: Pokrovitelj Nova KBM d.d.
· internetna stran Pokrajinskega muzeja Maribor  
 www.pmuzej-mb.si
· najava poslana medijem po elektronski po{ti
· vabilo naslovljeno na posamezne naslove   
 stalnih muzejskih obiskovalcev

[TEVILO OBISKOVALCEV:

820

OBJAVE V MEDIJIH:

* glej otvoritev razstave Listine, predmeti in  
 podobe mesta Maribor
· Ve~er, 30.11.2004, Senka Dreu: Znanstveni  
 simpozij in razstava o zgodovini mesta
· Ve~er, 6.12.2004, (sav): Sprehod po preteklosti  
 Maribora
· TV Maribor, 7.12.2004, V objektivu, Angela  
 Pajnkiher Prem: Nizu kulturnih prireditev ob  
 750. obletnici prve pisne omembe Maribora kot  
 mesta so se v teh dneh pridružili {e trije osrednji
  dogodki: simpozij, odprtje razstave in koncert.
· Žurnal, 10.12.2004, Nina Klun: Listine,   
 predmeti in podobe mesta Maribor
· Deloskop, 23.12.2004, Na ogled - Razstavi{~e  
 Rotovž, Listine, predmeti in podobe mesta   
 Maribor 
· Deloskop, 30.12.2004, Na ogled - Razstavi{~e  
 Rotovž, Listine, predmeti in podobe mesta   
 Maribor

LISTINE, PREDMETI IN PODOBE MESTA MARIBOR
medinstitucionalna razstava
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OSTALE MUZEJSKE PRIREDITVE:
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MUZEJSKI KLUB 2004
21

ZGODBE VITE[KE DVORANE
22

OTVORITEV RAZSTAVE OŽIVLJENI PREDMETI – 
Kmetska skrinja, nevestina bala

23
OTVORITEV RAZSTAVE 

CIVITAS MARPURG 1254 – MESTO MARIBOR 
24

TISKOVNA KONFERENCA RIMLJANI – STEKLO, GLINA, KAMEN
25

PRVA OTVORITEV RAZSTAVE V SAKSANOVEM SVETU – 
RIMSKO PRIDOBIVANJE BELEGA MARMORJA S POHORJA

27
DRUGA OTVORITEV RAZSTAVE V SAKSANOVEM SVETU – 
RIMSKO PRIDOBIVANJE BELEGA MARMORJA S POHORJA

»Za prijatelje muzeja«
28

TISKOVNA KONFERENCA OB  PRI^ETKU GRAJSKEGA POLETJA
29

GRAJSKO POLETJE – OTRO[KE  MUZEJSKE DELAVNICE
30

MUZEJSKA NO^
31

GRAJSKO POLETJE – MUZEJSKA LUTKOVNA DELAVNICA
32

GRAJSKO POLETJE – OTVORITEV RAZSTAVE MOJE MESTO
33

MUZEJSKI VE^ERI
34

DNEVI EVROPSKE KULTURNE DEDI[^INE – DAN ODPRTIH VRAT
35

DNEVI EVROPSKE KULTURNE DEDI[^INE – 
»JAZ – LON^AR IN RESTAVRATOR«

36
KAMNOSE[KA DELAVNICA

37
OTVORITEV RAZSTAVE OŽIVLJENI PREDMETI -

Anti~ni pokrov pepelnice
38

DNEVI EVROPSKE KULTURNE DEDI[^INE – 
PREDAVANJE O RESTAVRIRANJU ANTI^NIH KAMNITIH SPOMENIKOV

39
TISKOVNA KONFERENCA OB OTVORITVI RAZSTAVE 

V SVILI IN S ^IPKAMI NA PROMENADO
40

MALI SIMPOZIJ 2004
41

OTVORITEV RAZSTAVE 
LISTINE, PREDMETI IN PODOBE MESTA MARIBOR



LOKACIJA:

Mariborski grad, vite{ka dvorana; Muzejsko 
razstavi{~e Rotovž

KDAJ:

3.2., 6.4., 1.6., 12.10., 14.12.2004 – skupno pet 
sre~anj 

CILJNE SKUPINE:

~lani Muzejskega kluba,
stalni muzejski obiskovalci,
vseslovenska splo{na javnost

ORGANIZATOR:

Pokrajinski muzej Maribor

AVTORICA MUZEJSKEGA KLUBA: 

Mirjana Koren 

VODJA MUZEJSKEGA KLUBA 2004:

Meta Ku{ar 

STROKOVNA SODELAVKA:

Valentina Varl

KRATEK OPIS PRIREDITVE:

Gre za enourna druženja ~lanov kluba z izbranimi 
muzejskimi predmeti.  Vodja kluba izbere 
muzejske predmete, ki ga posebej nagovarjajo k 
razmi{ljanju, misli strne v nekaj tez, izbere goste, 
ki mu pomagajo teze potrditi, ali mu jih ovržejo.
V letu 2003 je klub vodil režiser mag. Bojan 
Labovi~, ki je muzeju prispeval devet kratkih  
dokumentarnih filmov. V letu 2004 je bila vodja
muzejskega kluba pesnica in esejistka Meta 
Ku{ar. Ob sre~anjih je pripravila intervju z 
izbranim gostom, ki ga je objavila v razli~nih 
medijih, medtem ko je med posameznimi sre~anji 
na obiskovalce kluba naslovila pismo.

· FARMAKOPEJA, stara lekarni{ka knjiga 
 3.2.2004
 gost: Evald Flisar
 {tevilo obiskovalcev: 78

· STEKLENA SPOMINSKA ^A[A Vincenca  
 in Katarine Dittl
 6.4.2004
 gost: Damjan J. Ovsec
 {tevilo obiskovalcev: 70

· Jožef Straub: SV. ZAHARIJA 
 1.6.2004
 gost: France Arhar
 {tevilo obiskovalcev: 50

· Carl Vogl: PODOBA ANTONA MARTINA  
 SLOM[KA
 12.10.2004
 gost: Lojze Lebi~
 {tevilo obiskovalcev: 58

· Jožef Straub: PLASTIKA PUTTA 
 14.12.2004
 gost: Marko Mu{i~
 {tevilo obiskovalcev: 53

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

· publikacija ob vsakem sre~anju:  POTI SKOZI 
^AS (popularizacija) - skripta

 Naklada: 400 izvodov
· publikacija ob vsakem sre~anju:  POTI SKOZI 

^AS (popularizacija) - pismo
 Naklada: 400 izvodov
· internetna stran Zavoda za turizem Maribor 

www.maribor-tourism.si
· najava na internetni stran
 www.napovednik.com
· vabilo ~lanom kluba in stalnim muzejskim 

obiskovalcem
 navedba: Medijski pokrovitelj – Regionalni RTV 

center – Radio Maribor 
· najava poslana medijem po elektronski in redni 

po{ti
· najava v Prireditvenem vodniku ~asopisa Ve~er
 navedba: Pokrovitelj Nova KBM d.d.

[TEVILO OBISKOVALCEV:

415

OBJAVE V MEDIJIH:

FARMAKOPEJA, stara lekarni{ka knjiga:
· Ve~er, 31.1.2004, Meta Ku{ar: »Pridi v moj 

muzej paj~evin«
· RA Ognji{~e, 2.2.2004, Kulturni utrinki, Jože 

Bartolj: Prvi kulturni klub v Pokrajinskem muzeju 
Maribor

· RTS, 3.2.2004, Mariborska kronika, Stipe Jeri~: 
Mariborski pokrajinski muzej bo drevi ob 18. uri 
gostil prvo leto{nje sre~anje muzejskega kluba, ki bo 
namenjeno predstavitvi farmakopeje.

· Delo, 4.2.2004, M. Vo.: Muzejski klubi v PM 
Maribor

· Ve~er, 4.2.2004, (sdr): Muzejski klub v novi 
preobleki

STEKLENA SPOMINSKA ^A[A Vincenca in 
Katarine Dittl:
· RA Maribor MM1, 6.4.2004, Poro~ila, Vesna 

Spreitzer: Pokrajinski muzej Maribor bo nocoj 
nadaljeval sre~anja Muzejskega kluba, ki jih v tem 
letu vodi pesnica in esejistka Meta Ku{ar.

· Delo, 6.4.2004, M. Vo.: Nocoj{nji muzejski ve~eri
· Ve~er, 6.4.2004, Meta Ku{ar: »Transcendenca in 

psihologija nimata muzeja«
· TV Maribor, 8.4.2004, V objektivu, Karmen 

Podlesnik Mar~i~: Na tokratnem muzejskem klubu 
so obiskovalcem na svojevrsten na~in predstavili in 
približali izbrani muzejski predmet – dragoceno 
stekleno ~a{o.

Jožef Straub; SV. ZAHARIJA: 
· Ve~er, 27.5.2004, (sdr): Tretji muzejski klub 

2004
· TV Slovenija 1, 1.6.2004, Dobro jutro, Slovenija, 

Kaj se bo dogajalo na [tajerskem: v Pokrajinskem 
muzeju bodo predstavili kip sv. Zaharije.

· Ve~er, 3.6.2004, Meta Ku{ar: »Vse re~i ne smejo 
biti tržne«

Carl Vogl; PODOBA ANTONA MARTINA 
SLOM[KA:
· Ve~er, 2.10.2004, Bogdan U~akar: Ajdna v 

prostoru in ~asu
· RTS, 7.10.2004, Mariborska kronika, Stipe Jeri~: 

Pokrajinski muzej Maribor organizira že ~etrto 
sre~anje muzejskega kluba, katerega namen je 
druženje in pogovor o muzejskem predmetu.

· Ve~er, 11.10.2004, (kr): Lojze Lebi~ gost 
Muzejskega kluba

· RA Maribor MM1, 12.10.2004, Poro~ila, Vesna 
Spreitzer: V vite{ki dvorani mariborskega gradu se 
bo ob 18.00 za~el ~etrti muzejski klub, na njem bo 
pesnica in esejistka Meta Ku{ar gostila skladatelja 
in glasbenega publicista Lojzeta Lebi~a.

· RA Maribor MM1, 12.10.2004, Poro~ila, 
Pokrajinski muzej Maribor pripravlja danes v 
okviru
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MUZEJSKI KLUB 2004



   muzejskega kluba druženje in pogovor o muzejskem 
predmetu.

· TV Maribor, 15.10.2004, V objektivu, Karmen 
Podlesnik Mar~i~: V Pokrajinskem muzeju Maribor 
so v torek zve~er pripravili druženje in pogovor ob 
muzejskem predmetu, ki ga vodi pesnica in esejistka 
Meta Ku{ar.

· Žurnal, 15.10.2004, Mestni utrip, Muzejski klub
Jožef Straub; PLASTIKA PUTTA:
· Ve~er, 11.12.2004, (sdr): Peti Muzejski klub bo v 

Rotovžu
· RA Maribor MM1, 14.12.2004, Poro~ila, Vesna 

Spreitzer: V muzejskem razstavi{~u Rotovž na 
Rotov{kem trgu 1 se bo ob 18.00 uri za~elo peto 
sre~anje Muzejskega kluba 2004, ki ga pripravlja 
Pokrajinski muzej Maribor.

· RA Maribor MM1, 14.12.2004, Poro~ila, V 
univerzitetni knjižnici Maribor pripravljajo ob 
18.00 uri pogovor s Simonom Robinsonom ...

· RA Maribor MM1, 14.12.2004, Dnevnik, Irena 
Kodri~ Cizerl: V UKM pripravljajo v okviru cikla 
javnih pogovorov prireditev z naslovom Portreti 
avtorjev; v Pokrajinskem muzeju Maribor pa je 
zadnje sre~anje Muzejskega kluba.

· TV Slovenija 1, 14.12.2004, Dnevnik, Petra 
Po~kaj: Nocoj se v razstavi{~u Rotovž v Mariboru 
izteka {e zadnje leto{nje sre~anje kluba tamkaj{nje-
ga Pokrajinskega muzeja. 

· Delo, 14.12.2004, Muzejski klub 2004 
· TV Maribor, 15.12.2004, V objektivu, Karmen 

Podlesnik Mar~i~: Sino~i so se v muzejskem razsta-
vi{~u starega Rotovža zbrali ljubitelji zgodovine in 
se v okviru zadnjega leto{njega Muzejskega kluba 
seznanili z baro~no plastiko Jožefa Strauba. 

OPOMBA:

Muzejski klub 2003 smo z dvema sre~anjema 
nadaljevali {e v letu 2004:
 
FOTOGRAFIJA DVEH DRSALCEV V
MARIBORSKEM MESTNEM PARKU
13.1.2003
gosti: prof. dr. Sergej Vri{er, doc. dr. Dragan Poto~-
nik, Sa{o Radovanovi~
{tevilo obiskovalcev: 55
· Ve~er, 10.1.2004, (sdr): Deveto sre~anje 

Muzejskega kluba
· RA Maribor MM1, 13.1.2004, Poro~ila, Pokra-

jinski muzej pripravlja nocoj tradicionalno druže-
nje in pogovor ob muzejskem predmetu - Muzejski 
klub.

· 7 DNI, 28.1.2004, Zora A. Juri~: ̂ rnobela 
fotografija

PREGLEDNI DOKUMENTAREC O 
DOGAJANJIH NA MUZEJSKEM KLUBU 
2003
27.1.2004, zaklju~no sre~anje Muzejskega kluba 
2003
{tevilo obiskovalcev: 51
· Ve~er, 23.1.2004, (sdr): Dokumentarec o Muzej-

skem klubu 2003
· Delo, 27.1.2004, Mariborski grad, vite{ka dvora-

na - Klub 2003
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LOKACIJA:

Mariborski grad, vite{ka dvorana

KDAJ:

8.2.2004

CILJNE SKUPINE:
 
vseslovenska splo{na javnost

ORGANIZATOR:

Pokrajinski muzej Maribor

AVTORJA IN VODJA PROJEKTA:

Nata{a Juvan, Drago Oman

KRATEK OPIS PRIREDITVE:

Tradicionalna prireditev, ko muzej odpira svoja 
vrata in nudi brezpla~ne strokovno vodene ogle-
de. Letos smo na ogled ponudili bogato zgodbo 
slavnostne dvorane mariborskega gradu.
Slavnostna dvorana mariborskega gradu, pogosto 
imenovana tudi vite{ka, je dobila dana{njo podo-
bo  z lastniki gradu grofi Khissli in Brandisi med
leti 1680 in 1763.
Pripovedi, ki jih ponuja vite{ka dvorana mari-
borskega gradu so lahko razli~ne. Prva govori o 
njenem stropu. Bogato {tukiran in poslikan strop 
ni delo ene roke in ni nastal v enem zamahu. 
Najstarej{a je {tukatura iz leta okoli 1680, ki jo 
pripisujemo Alessandru Sereniju, mojstru, ki je 
okrasil ve~ stropov na avstrijskem [tajerskem. 
Mariborski strop je okrasil z masivnim vencem, 
rozetami, krilatimi hermami in drugimi figurami
(angelske glavice, otro{ki geniji). V istem ~asu 
je Lorenzo Lauriga v tehniki tempere naslikal 
prispodobe {tirih letnih ~asov, dve bitki ter dva 
mitolo{ka prizora. Laurigove slike v Mariboru 
so umetnikovo edino znano ohranjeno delo.  
[tevilne preslikave (pred letom 1924, 1924 in 
1945), ki so jih bile deležne Laurigove slike 
na mariborskem stropu sicer niso spreminjale 
osnovne kompozicije, so pa bistveno zabrisale 
sled o umetnikovem osebnem stilu. Osrednji 

prizor bitke s Turki je leta 1763 v fresko tehniki  
naslikal Josef Michael Gebler. 
V ~asu med obema svetovnima vojnama  je v dvo-
rani bila enajst let urejena kinodvorana, od leta 
1938, ko se je v grad preselil muzej, pa dvorana 
služi predvsem kot galerija portretov iz obdobja 
s konca 16. pa do 18. stoletja. V sodobnem ~asu 
se v dvorani odvijajo {tevilne kulturne in druge 
prireditve.

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

· publikacija : POTI SKOZI ^AS
 (popularizacija)
 Naklada: 200 izvodov
 Maribor, februar 2004
· internetna stran Zavoda za turizem Maribor 

www.maribor-tourism.si
· najava v Prireditvenem vodniku ~asopisa Ve~er
 navedba: Pokrovitelj Nova KBM d.d.
· najava v Nedelu
· sporo~ilo za javnost poslano medijem po 

elektronski po{ti

[TEVILO OBISKOVALCEV:

339

OBJAVE V MEDIJIH:

· RTS, 6.2.2004, Mariborska kronika, Tomaž 
Bra~ko: Pokrajinski muzej Maribor obiskovalce ob 
kulturnem prazniku vabi k ogledu najbolj repre-
zentan~nega prostora mariborskega gradu v vite{ko 
dvorano.

· RA Slovenija 1, 7.2.2004, Danes ob trinajstih, 
Vesna Spreitzer: Na [tajerskem pripravili vrsto 
prireditev in brezpla~nih vodenih ogledov...

· RA City, 8.2.2004
· Ve~er, 9.2.2004, (nj): Zgodbe Vite{ke dvorane
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ZGODBE VITE[KE DVORANE



LOKACIJA:

Mariborski grad, rokokojsko stopni{~e

KDAJ:

9.3.2004

CILJNE SKUPINE:

~lani Muzejskega kluba, 
stalni muzejski obiskovalci, 
vseslovenska splo{na javnost

ORGANIZATOR:

Pokrajinski muzej Maribor

AVTORICA IN VODJA PROJEKTA: 

Irena Porekar Kacafura

KRATEK OPIS PRIREDITVE:

Projekt Oživljeni predmeti je nadaljevanje sez-
nanjanja {ir{ih javnosti z delom konservatorjev-
restavratorjev kot segmenta muzejske dejavnosti 
in hkrati nadaljevanje odmevnih andrago{kih 
programov s skupnim naslovom Restavratorstvo 
za doma~o rabo.
Pri restavriranju predmetov izvajamo v konserva-
torsko-restavratorskih delavnicah Pokrajinskega 
muzeja Maribor zahtevne, obsežne in zanimive 
delovne postopke, ki predmet pripravijo za pre-
zentacijo na razstavah ali pa ga samo stabilizirajo 
za nadaljnjo hrambo v depojih.

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

· publikacija: POTI SKOZI ^AS (andragogika)
 Naklada: 100 izvodov
 Maribor, marec 2004
· internetna stran Zavoda za turizem Maribor 

www.maribor-tourism.si
· vabilo ~lanom Muzejskega kluba in stalnim 

obiskovalcem muzeja
· najava v Prireditvenem vodniku ~asopisa Ve~er
 navedba: Pokrovitelj Nova KBM d.d.

· najava poslana medijem po elektronski in redni 
po{ti

· najava na internetni strani 
 www.napovednik.com

[TEVILO OBISKOVALCEV:

40

OBJAVE V MEDIJIH:

· Ve~er, 2.3.2004, (sdr): O konserviranju in restav-
riranju muzealij

· Ve~er, 8.3.2004, Pokrajinski muzej Maribor
· RA Maribor MM1, 9.3.2004, Poro~ila, V ma-

riborskem Pokrajinskem muzeju so letos pripravili 
ciklus konservatorsko-restavratorskih predstavitev.

· RA Maribor MM1, 9.3.2004, Dnevnik, 
Marjetka Rav{l: Konservatorsko-restavratorski 
poseg na skrinji v Pokrajinskem muzeju v 
Mariboru.

· RA Slovenija 1, 9.3.2004, Radijski dnevnik, 
Slavko Bobovnik: V Pokrajinskem muzeju Maribor 
so danes pripravili nekak{en dan odprtih vrat za 
vse tiste, ki jih zanima delo restavratorjev.

· TV Maribor, 9.3.2004, V objektivu, Karmen 
Podlesnik Mar~i~: V Pokrajinskem muzeju Maribor 
predstavili delo konservatorjev in restavratorjev.
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OTVORITEV RAZSTAVE O@IVLJENI PREDMETI
Kmetska skrinja – nevestina bala



LOKACIJA:

Mariborski grad, vite{ka dvorana in palacij

KDAJ:

1.4.2004

CILJNE SKUPINE:

~lani Muzejskega kluba, 
stalni muzejski obiskovalci, 
vzgojitelji, u~itelji, ravnatelji osnovnih in srednjih 
{ol v regiji, 
vseslovenska splo{na javnost

ORGANIZATOR:

Pokrajinski muzej Maribor

AVTOR OTVORITVE:

Marko Vezovi{ek

VODJA PROJEKTA:

Lidija Klenov{ek

KRATEK OPIS PRIREDITVE:

moderator: Bor Greiner 
kulturni program: Zoran Predin
slavnostni govorniki: Mirjana Koren, Boris So-
vi~, Sa{o Radovanovi~

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

· publikacija: MUZEJSKI LISTI 32

 CIVITAS MARPURG 1254 – MESTO 
MARIBOR 2004

 Naklada: 3000 izvodov
 Maribor, april 2004
 navedba: Generalni pokrovitelj razstave Mestna 

ob~ina Maribor

· internetna stran Zavoda za turizem Maribor 
www.maribor-tourism.si

· najava v Prireditvenem vodniku ~asopisa Ve~er
 navedba: Pokrovitelj Nova KBM d.d.
· sporo~ilo za javnost poslano medijem po 

elektronski in redni po{ti 
· oglas na RA City 
· vabilo stalnim obiskovalcem muzeja, mestnim 

svetnikom in strokovni ciljni javnosti
· internetna stran www.napovednik.com

[TEVILO OBISKOVALCEV:

150

OBJAVE V MEDIJIH:

· Žurnal, 26.3.2004, Nina Klun: Prva omemba 
Maribora 

· Ve~er, 27.3.2004, (zr): 1. aprila otvoritev raz-
stave

· RA Maribor MM1, 1.4.2004, Poro~ila, Vesna 
Spreitzer: Ob praznovanju 750 - letnice prve pisne 
omembe Maribora kot mesta, je Pokrajinski muzej 
Maribor pripravil razstavo, ki jo bo odprl ob 18.00 
uri v vite{ki dvorani mariborskega gradu.

· RA Maribor MM1, 1.4.2004, Dnevnik, Vesna 
Spreitzer: Razstava ob 750 - letnici mesta Maribor

· RA Slovenija 2, 1.4.2004, Kulturne drobtinice, 
Ob praznovanju 750 - letnice prve pisne omembe 
Maribora kot mesta, je Pokrajinski muzej Maribor 
pripravil razstavo.

· TV Maribor, 1.4.2004, V objektivu, Sa{a Krajnc: 
V Pokrajinskem muzeju Maribor odprli razstavo 
ob 750. obletnici prve pisne omembe Maribora kot 
mesta.

· Delo, 1.4.2004, Deloskop, Napoved razstave v 
Pokrajinskem muzeju Maribor

· RA Maribor MM1, 2.4.2004, Poro~ila, Blanka 
Hohnjec: Sino~i so v vite{ki dvorani mariborskega 
gradu slavnostno odprli razstavo, ki jo je Pokrajin-
ski muzej Maribor, s kustosom Sa{om Radovano-
vi~em pripravil ob 750 – letnici prve pisne omembe 
mesta Maribor.

· RA City, 2.4.2004, Lokalno aktualno, Maribor 
praznuje letos 750 let

· Ve~er, 2.4.2004, (sdr): O izginulih podobah mesta
· Gea, 7.4.2004, Civitas Marpurg 1254 – mesto 

Maribor 2004
· Dobro jutro, 10.4.2004, P. B.: Maribor so prvi~ 

omenili pred 750 leti
· Deloskop, 22.4.2004, Na ogled – Pokrajinski 

muzej Maribor, Civitas Marpurg 1254 – mesto 

Maribor 2004
· Novi tednik, 13.5.2004, Bojana Avgu{tin~i~: Od-

sevi davnine
· Žurnal, 14.5.2004, Kulturni namigi – Razstave, 

Civitas Marpurg 1254 – mesto Maribor 2004
· Žurnal, 4.6.2004, Kulturni namigi – Razstave, 

Civitas Marpurg 1254 – mesto Maribor 2004
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OTVORITEV RAZSTAVE CIVITAS MARPURG 1254 – 
MESTO MARIBOR 2004



LOKACIJA:

Mariborski grad, vite{ka dvorana

KDAJ:

16.4.2004

CILJNE SKUPINE:

mediji

ORGANIZATORJI:

Pokrajinski muzej Maribor,
Pokrajinski muzej Celje,
Pokrajinski muzej Ptuj

VODJA PROJEKTA:

Mirjana Koren

KRATEK OPIS PRIREDITVE:

Predstavitev najve~jega muzejskega projekta v 
letu 2004, ki poteka pod naslovom Rimljani –
steklo, glina, kamen in v okviru katerega je 
Pokrajinski muzej Maribor pripravil razstavo V 
Saksanovem svetu – Rimsko pridobivanje belega 
marmorja s Pohorja.

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

· publikacija: katalog 

 RIMLJANI
 Steklo, glina, kamen
 Naklada: 1500 izvodov
 Izdal: Pokrajinski muzej Celje
 Celje, 2004

· publikacija: zloženka

 RIMLJANI – STEKLO, GLINA, KAMEN
 Izdal: Pokrajinski muzej Celje
 Celje, 2004

· vabilo poslano medijem po elektronski in redni 
po{ti

· telefonski kontakt z mediji
· gradivo za medije

[TEVILO OBISKOVALCEV:

9

OBJAVE V MEDIJIH:

· RA City, 16.4.2004, Lokalno aktualno, Matej 
[oba: Trije pokrajinski muzeji, mariborski, celjski 
in ptujski skupaj organizirajo najve~ji muzejski 
projekt v Sloveniji.

· RA Maribor MM1, 16.4.2004, Dnevnik, Vesna 
Spreitzer: Trije {tajerski pokrajinski muzeji bodo 
skupaj pripravili razstave.

· STA servis, 16.4.2004, Muzejski projekt Rimlja-
ni – steklo, glina, kamen

· Ve~er, 17.4.2004, Senka Dreu: Rimljani  - steklo, 
glina, kamen

· Ra Maribor MM1, 18.4.2004, Mariborski 
feljton, Vesna Spreitzer: Trije {tajerski pokrajinski 
muzeji so se v leto{njem letu lotili skupnega dela, s 
katerim se vklju~ujejo v avstrijsko deželno razstavo 
o zapu{~ini rimske dobe.

· Delo, 20.4.2004, P. R.: Z Rimljani v Evropsko 
unijo

· [tajerski tednik, 22.4.2004, Franc La~en: Steklo, 
glina, kamen

· Ve~er, 23.4.2004, Vili Vuk: S kulturo v prostor 
brez meja

· Dnevnik, 29.4.2004, Tomaž Klip{teter: Rimljani 
pri nas

· STA servis, 30.4.2004, Kulturno praznovanje 
vstopa Slovenije v EU tudi v Avstriji

· Ve~er, 30.4.2004, Vili Vuk: Spomin na Evropo 
regij
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TISKOVNA KONFERENCA RIMLJANI –
STEKLO, GLINA, KAMEN



LOKACIJA:

Mariborski grad, Muzejsko razstavi{~e

KDAJ:

 21.5.2004

CILJNE SKUPINE:

ravnatelji osnovnih in srednjih {ol v regiji, 
direktorji kulturnih zavodov in mestni svetniki, 
strokovna ciljna javnost

ORGANIZATOR:

Pokrajinski muzej Maribor

AVTORICA OTVORITVE: 
Mirjana Koren

VODJA PROJEKTA: 

Valentina Varl

KRATEK OPIS PRIREDITVE:

kulturni program: Nino More{ki~ s skupino 
slavnostni govorniki: Andreja Rihter, Mirjana 
Koren, Vesna Koprivnik, dr. Bojan Djuri} 

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

· publikacija: katalog 

 RIMLJANI
 Steklo, glina, kamen
 Naklada: 1500 izvodov
 Izdal: Pokrajinski muzej Celje
 Celje, 2004

· publikacija: zloženka

 RIMLJANI – STEKLO, GLINA, KAMEN
 Izdal: Pokrajinski muzej Celje
 Celje, 2004

· plakati, trije filmi, {tiri zastave, dva panoja
· internetna stran Pokrajinskega muzeja Maribor 

www.pmuzej-mb.si
· internetna stran Zavoda za turizem Maribor 

www.maribor-tourism.si
· tiskovna konferenca pred za~etkom prireditve
· najava v Prireditvenem vodniku ~asopisa Ve~er
 navedba: Pokrovitelj Nova KBM d.d.
· sporo~ilo za javnost poslano medijem po 

elektronski in redni po{ti 
· vabilo mestnim svetnikom in strokovni ciljni 

javnosti

[TEVILO OBISKOVALCEV:

130

OBJAVE V MEDIJIH:

· Novi tednik, 13.5.2004, Bojana Avgu{tin~i~: Od-
sevi davnine

· Žurnal, 14.5.2004, Maja Pir{: Rimski most med 
tremi slovenskimi muzeji

· Žurnal, 14.5.2004, Kultura, Otvoritev razstave 
Rimljani – steklo, glina, marmor

· RA Slovenija 1, 17.5.2004, Danes ob trinajstih, 
Nevenka Doblekar: Trije najve~ji pokrajinski mu-
zeji v Sloveniji so uresni~ili najve~ji skupni projekt 
v Sloveniji.

· RTS, 18.5.2004, Mariborska kronika, Jagoda 
Ðor|evi~: Po svetu in v Sloveniji muzealci danes 
obeležujejo svetovni dan muzejev in sicer od leta 
1977.

· TV Maribor, 18.5.2004, V objektivu, Karmen 
Podlesnik Mar~i~: Trije {tajerski pokrajinski muzeji 
letos prvi~ nastopajo s skupnim projektom.

· TV Maribor, 19.5.2004, V Žari{~u, Marjan 
[rimpf: V tokratni oddaji V žari{~u so govorili o 
treh muzejih na obmo~jih [tajerske in to s posebnim 
razlogom.

· Delo, 19.5.2004, Peter Rak: Rokerska razstava o 
Rimljanih

· Dnevnik, 19.5.2004, (tk): Na ogled bo muzejski 
troj~ek Rimljani

· www.dnevnik.si, 20.5.2004, Rimljani v steklu, 
glini in kamnu

· Deloskop, 20.5.2004, Matjaž Brulc: Rimljani 
– steklo, glina, kamen

· RA Maribor MM1, 21.5.2004, Poro~ila, Vesna 
Spreitzer: Trije {tajerski pokrajinski muzeji, 
mariborski, celjski in ptujski, so se letos vklju~ili v 
avstrijski projekt Rimljani.

· RA Maribor MM1, 21.5.2004, Dnevnik, Vesna 

Spreitzer: Razstave Rimljani – steklo, glina, 
kamen

· RA Slovenija 1, 21.5.2004, Radijski dnevnik, 
Nevenka Doblekar: Trije najve~ji slovenski po-
krajinski muzeji, celjski, mariborski in ptujski, 
so uresni~ili leto{nji najve~ji muzejski projekt v 
Sloveniji.

· RA Slovenija 2, 21.5.2004, Kulturne drobtinice, 
[tajerski pokrajinski muzeji, mariborski, ptujski 
in celjski, so se letos vklju~ili v avstrijski projekt 
Rimljani.

· RTS, 21.5.2004, Mariborska kronika, Tomaž 
Bra~ko: Danes so v Pokrajinskem muzeju v 
Mariboru otvorili sklopa arheolo{kih razstav pod 
naslovom V Saksanovem svetu, ki pripoveduje o 
kamnose{tvu in izdelkih iz marmorja.

· TV Maribor, 21.5.2004, V objektivu, Karmen 
Podlesnik Mar~i~: V Celju, Mariboru in Ptuju so z 
odprtjem treh razstav na temo Rimljani – steklo, 
glina, kamen slavnostno predstavili najve~ji 
slovenski muzejski projekt v tem letu.

· www.siol.net, 21.5.2004, Rimljani v steklu, glini 
in kamnu

· www.siol.net, 21.5.2004, Pozdrav muzejskemu 
projektu

· Ve~er, 21.5.2004, Senka Dreu: Rimljani – steklo, 
glina, kamen

· Ve~er, 21.5.2004, Senka Dreu: Zgodba o marmor-
ju in Saksanu, njegovemu zavetniku

· Ve~er, 21.5.2004, (slp): Prepoznavni v Evropi le 
s skupnimi projekti

· Ve~er, 21.5.2004, (kr): Rimljani 2004 zavzeli 
muzeje v Mariboru, Celju in na Ptuju

· RA Slovenija 1, 22.5.2004, Kulturna panorama, 
Rimljani – steklo, glina, kamen

· TV Slovenija 1, 25.5.2004, Dobro jutro, Slove-
nija, Katja Treer: V Celju, Ptuju in Mariboru se je 
pokrajinski muzej vklju~il v veliki projekt Rimljani 
2004.

· RTS, 26.5.2004, Živa, Alenka [urlan: Trije 
slovenski pokrajinski muzeji v Celju, Mariboru in 
na Ptuju so otvorili razstavo z naslovom Rimljani.

· Celjan, 26.5.2004, (MŽ): Eden najve~jih pro-
jektov

· Ve~er, 26.5.2004, (slp): Ptujska otvoritev {e za 
doma~ine

· TV Slovenija 1, 27.5.2004, Osmi dan, Karmen 
Podlesnik Mar~i~: Najve~ji muzejski projekt 
leto{njega leta na temo Rimljani treh dežel, ki so 
ga pripravili trije slovenski pokrajinski muzeji iz 
Maribora, Ptuja in Celja, s skupnim nastopom in 
vklju~itvijo v avstrijsko deželno razstavo.

· Novi tednik, 27.5.2004, Bojana Avgu{tin~i~: 
Rimljani v treh muzejih

· Žurnal, 28.5.2004, Kulturni namigi – Razstave, 
V Saksanovem svetu
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PRVA OTVORITEV RAZSTAVE
V SAKSANOVEM SVETU –

Rimsko pridobivanje belega marmorja s Pohorja



· Žurnal, 28.5.2004, Rimljani tudi v Mariboru
· Delo, 29.5.2004, Milan Vogel: Rimljani povezali 

[tajerce
· Maribor~an, 1.6.2004, Sa{o Radovanovi~: Rim-

ljani in pohorski beli marmor
· Maribor~an, 1.6.2004, Rimljani tudi v Mariboru
· Ptuj~an, 2.6.2004, Ivan Žižek: Med nebom in 

zemljo
· Gea, 2.6.2004, Na kratko
· Ve~er, 9.6.2004, Vili Vuk: Posebnosti rimskega 

vsakdanjika
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PRVA OTVORITEV RAZSTAVE
V SAKSANOVEM SVETU –

Rimsko pridobivanje belega marmorja s Pohorja



LOKACIJA:

Mariborski grad, Muzejsko razstavi{~e

KDAJ:

24.5.2004

CILJNE SKUPINE:

~lani Muzejskega kluba, 
stalni muzejski obiskovalci

ORGANIZATOR: 

Pokrajinski muzej Maribor

AVTORICA OTVORITVE: 

Mirjana Koren

VODJA PROJEKTA: 

Valentina Varl

KRATEK OPIS PRIREDITVE:

kulturni program: Nino More{ki~ s skupino
slavnostni govorniki: Drago Oman, Vesna 
Koprivnik, dr. Bojan Djuri}

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

· publikacija: katalog 

 RIMLJANI
 Steklo, glina, kamen
 Naklada: 1500 izvodov
 Izdal: Pokrajinski muzej Celje
 Celje, 2004

· publikacija: zloženka

 RIMLJANI – STEKLO, GLINA, KAMEN
 Izdal: Pokrajinski muzej Celje
 Celje, 2004

· plakati, trije filmi, {tiri zastave, dva panoja
· internetna stran Pokrajinskega muzeja Maribor 

www.pmuzej-mb.si
· internetna stran Zavoda za turizem Maribor 

www.maribor-tourism.si
· internetna stran www.napovednik.com
· tiskovna konferenca pred za~etkom prireditve
· najava v Prireditvenem vodniku ~asopisa Ve~er
 navedba: Pokrovitelj Nova KBM d.d.
· sporo~ilo za javnost poslano medijem po 

elektronski in redni po{ti 
· vabilo ~lanom Muzejskega kluba in stalnim 

muzejskim obiskovalcem

[TEVILO OBISKOVALCEV:

80

OBJAVE V MEDIJIH:

· RA Ognji{~e, 24.5.2004, Kulturni utrinki, Jože 
Bartolj: Rimljani – steklo, glina, kamen

· RTS, 24.5.2004, Mariborska kronika, Stipe Jeri~: 
Danes ob 18. uri je Pokrajinski muzej Maribor v 
Muzejskem razstavi{~u na Trgu svobode odprl raz-
stavo V Saksanovem svetu – Rimsko pridobivanje 
belega marmorja s Pohorja.
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DRUGA OTVORITEV RAZSTAVE V SAKSANOVEM 
SVETU – Rimsko pridobivanje belega marmorja s Pohorja

»Za prijatelje muzeja«



LOKACIJA:

Mariborski grad, loža

KDAJ:

10.6.2004

CILJNE SKUPINE:

mediji

ORGANIZATOR:

Pokrajinski muzej Maribor

AVTORICA IN VODJA PROJEKTA: 

Valentina Varl

KRATEK OPIS PRIREDITVE:

Grajsko poletje je prireditev, ki jo organizira Po-
krajinski muzej Maribor že {esto leto. Osrednji 
prizori{~i prireditve sta grajska loža in grajsko 
dvori{~e, medtem ko se nekaj prireditev odvija 
tudi na drugih lokacijah. Leto{nje Grajsko pole-
tje se bo odvijalo med 12.6. in 28.8., pripravljamo 
pa ga skupaj z Lutkovnim gledali{~em Maribor, 
ki se vanj vklju~uje z že 15. mednarodnim lutkov-
nim festivalom »Poletni lutkovni pristan«.

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

· vabilo poslano medijem po elektronski in redni 
po{ti

· telefonski kontakt z mediji
· informativna zloženka TIGI
 Naklada: 1000 izvodov
 Maribor, 2004
· gradivo za medije

[TEVILO OBISKOVALCEV:

7

OBJAVE V MEDIJIH:

· RA City, 10.6.2004, Lokalno aktualno, Andrej 
Prebil: Grajsko poletje

· RA Maribor MM1, 10.6.2004, Dnevnik, Vesna 
Spreitzer: Za~enja se poletni lutkovni festival.

· RTS, 10.6.2004, Mariborska kronika, Stipe Jeri~: 
To soboto se odprejo vrata 6. Grajskega poletja, 
prireditve, ki jo organizira Pokrajinski muzej 
Maribor.

· TV Maribor, 10.6.2004, V objektivu, Karmen 
Podlesnik Mar~i~: ^eprav se približuje poletje, 
po~itnice in mnoge kulturne ustanove že zaklju~-
ujejo z delom, se bodo {tevilne kulturne prireditve s 
poletnim pridihom {ele za~ele.

· Ve~er, 11.6.2004, Senka Dreu: Poletni lutkovni 
pristan že petnajsti~
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TISKOVNA KONFERENCA OB PRI^ETKU
GRAJSKEGA POLETJA



LOKACIJA:

Mariborski grad, loža in grajsko dvori{~e

KDAJ:

 12.6.2004 – 28.8.2004

CILJNE SKUPINE:

pred{olski otroci in nižja stopnja osnovno{olcev 
iz regije

ORGANIZATOR:

Pokrajinski muzej Maribor

AVTORICA IN VODJA PROJEKTA:

Valentina Varl

KRATEK OPIS PRIREDITVE:

Grajsko poletje je prireditev, ki jo je Pokrajinski 
muzej Maribor organiziral že {esto leto zapo-
vrstjo. Prireditve Grajskega poletja so se letos v 
celoti navezovale na praznovanje 750 - letnice 
prve pisne omembe mesta Maribor in spremljale 
ob~asno razstavo Civitas Marpurg 1254 – mesto 
Maribor 2004. Teme ustvarjalnih delavnic so se 
vezale na spoznavanje na{ega mesta skozi stoletja 
z naslovom MOJE MESTO. V ~asu med 12. 
junijem in 28. avgustom je bilo izvedenih deset 
otro{kih muzejskih delavnic, ki so potekale vsako 
soboto.  
Leto{nje Grajsko poletje smo pripravljali skupaj 
z Lutkovnim gledali{~em Maribor, ki se vanj 
vklju~uje z  že 15. mednarodnim lutkovnim 
festivalom »Poletni lutkovni pristan«.

DELAVNICE:
· 26. junij: LON^ENA POSODA
 {tevilo obiskovalcev: 74 
· 3. julij: PISANA OKNA
 {tevilo obiskovalcev: 72
· 10. julij: TLAKOVANA CESTA
 {tevilo obiskovalcev: 89

· 17. julij: GRAJSKE GOSPODI^NE IN 
GRA[^AKI

 {tevilo obiskovalcev: 68
· 24. julij: MESTNI GRB
 {tevilo obiskovalcev: 97
· 31. julij: SPLAVI NA DRAVI
 {tevilo obiskovalcev: 84
· 7. avgust: NAKIT
 {tevilo obiskovalcev: 81
· 14. avgust: POHORSKO STEKLO
 {tevilo obiskovalcev: 86
· 21. avgust: ULI^NE SVETILKE
 {tevilo obiskovalcev: 78
· 28. avgust: PREBIVALCI NA[EGA MESTA
 {tevilo obiskovalcev: 80

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

· vabilo poslano medijem po elektronski in redni 
po{ti

· tiskovna konferenca pred za~etkom prireditve
· informativna zloženka TIGI
 Naklada: 1000 izvodov
 Maribor, 2004
· medijska tabla pred vhodom v muzej

[TEVILO OBISKOVALCEV:

809

OBJAVE V MEDIJIH:

* glej tiskovno konferenco ob pri~etku Grajskega 
poletja

· RA Slovenija 1, 12.6.2004, Druga jutranja kro-
nika, Vesna Spreitzer: V Mariboru se bo danes za~el 
petnajsti mednarodni festival, Poletni lutkovni 
pristan. S tem se bo za~elo tudi Grajsko poletje, ki 
ga pripravlja Pokrajinski muzej Maribor.

· Ve~er, 12.6.2004, (nj): Za~etek za odrasle
· RA Maribor MM1, 13.6.2004, Mariborski 

feljton, Vesna Spreitzer: Grajsko poletje
· RA Maribor, 14.6.2004, Dnevnik, Vesna Sprei-
 tzer: Poletni lutkovni festival ...
· RTS, 15.6.2004, Živa, Natalija Bratkovi~: Kot 

omenjeno bo v prihajajo~ih po~itnicah za otroke in 
mlade po srcu ve~ kot dovolj poskrbljeno.

· Ve~er, 24.6.2004, (zr): Tri predstave ob koncu 
tedna! 

· Žurnal, 27.8.2004, Zabavno
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GRAJSKO POLETJE 
Otro{ke muzejske delavnice
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LOKACIJA:

Trg Svobode

KDAJ:

19.6.2004

ORGANIZATOR:

Pokrajinski muzej Maribor

AVTOR IN VODJA PROJEKTA:

Drago Oman

KRATEK OPIS PRIREDITVE:

Med 18.00 in 24.00 uro smo v muzeju ponudili 
»Kruha in iger«, kot so to po~eli že stari Rimljani! 
Tokrat pa~ odrasli niso zrli v anti~ne gladiatorje, 
temve~ v sodobne – v nogometa{e. V živo so 
spremljali prenos z Evropskega nogometnega 
prvenstva, otroci pa so se igrali z glinastimi 
frnikulami ali preskakovali vrvico, kar sta bili že 
v rimskem ~asu zelo priljubljeni obliki zabave, 
ne samo otrok, temve~ tudi odraslih. Ob tem 
zabavnem dogajanju so si bolj ukaželjni v Muzej-
skem razstavi{~u ogledali razstavo V Saksanovem 
svetu. Slednja dokazuje, da se ljudje v rimskem 
~asu niso zgolj zabavali, temve~ so tudi zelo trdo 
delali.
Ta dan si je bilo možno brezpla~no ogledati 
tudi stalne muzejske zbirke in obe ob~asni 
razstavi CIVITAS MARPURG 1254 – ME-
STO MARIBOR 2004 in V SAKSANOVEM 
SVETU – Rimsko pridobivanje belega marmorja 
s Pohorja.

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

· internetna stran Zavoda za turizem Maribor 
www.maribor-tourism.si

· najava v Prireditvenem vodniku ~asopisa Ve~er
 navedba: Pokrovitelj Nova KBM d.d.
· najava poslana medijem po elektronski po{ti

[TEVILO OBISKOVALCEV:

32

OBJAVE V MEDIJIH:

· Ve~er, 16.6.2004, (sdr): V soboto Muzejska no~ 
Kruha in iger

· Slovenske novice, 17.6.2004, No~ muzejev
· Žurnal, 18.6.2004, Muzejska no~
· Delo, 18.6.2004, Milan Vogel: Dan, ki se imenuje 

no~ 
· Žurnal, 25.6.2004, Muzejska no~
· Jana, 6.7.2004, Kruha ali iger?

MUZEJSKA NO^
“Kruha in iger”



LOKACIJA:

Mariborski grad, loža in grajsko dvori{~e

KDAJ:

23.8. – 27.8.2004

CILJNE SKUPINE:

nižja stopnja osnovno{olcev iz regije

ORGANIZATORJA:

Pokrajinski muzej Maribor, Lutkovno gledali{~e 
Maribor

AVTORICE PROJEKTA:

Sabina Šinko, Breda Varl, Valentina Varl 

VODJA PROJEKTA:

Breda Varl

KRATEK OPIS PRIREDITVE:

V okviru prireditev Grajsko poletje in Poletni 
lutkovni pristan je v ~asu med 23. in 27. avgu-
stom v mariborskem gradu potekala muzejska 
lutkovna delavnica pod strokovnim vodstvom 
Sabine Šinko, profesorice likovnega pouka. 
Na delavnici je skupina dvanajstih otrok nižje 
stopnje osnovne {ole, pripravila lutkovno pred-
stavo na temo preteklosti Maribora z naslovom 
»Pogumni kroja~ek re{i Maribor pred Turki«. 
Osnutke za lutke in sceno so otroci oblikovali po 
svojih zamislih ter jih ob pomo~i strokovnjakov 
Lutkovnega gledali{~a Maribor izdelali sami. 
Delavnica se je zaklju~ila z dvema ponovitvama 
lutkovne predstave 26. in 27. avgusta na grajskem 
dvori{~u.

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

· vabilo poslano medijem po elektronski in redni  
 po{ti
· tiskovna konferenca pred za~etkom prireditve
· informativna zloženka TIGI
 naklada: 1000 izvodov
 Maribor, 2004
· medijska tabla pred vhodom v muzej

[TEVILO OBISKOVALCEV:

160

OBJAVE V MEDIJIH:

· RA Maribor MM1, 27.8.2004, Poro~ila,
 V okviru prireditev Grajsko poletje in Poletni  
 lutkovni pristan v Mariboru, je bila prej{nji teden  
 v Mariborskem gradu muzejsko-lutkovna delavni 
 ca za otroke.
· Ve~er, 28.8.2004, (zr): Še danes o ~evljar~ku, ki je  
 re{il Maribor; Mali lutkarji iz Mariborskega
 gradu vabijo

GRAJSKO POLETJE
Muzejska lutkovna delavnica
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LOKACIJA:

Mariborski grad, loža

KDAJ:

4.9.2004

CILJNE SKUPINE:

pred{olski otroci in nižja stopnja osnovno{olcev 
iz regije

ORGANIZATOR:

Pokrajinski muzej Maribor

AVTORICA IN VODJA PROJEKTA:

Valentina Varl

KRATEK OPIS PRIREDITVE:

Pokrajinski muzej Maribor je v ~asu od 12. junija 
do konca avgusta pripravil deset otro{kih muzej-
skih ustvarjalnih delavnic, ki so potekale vsako 
soboto med 10.00 in 12.00 uro na grajski loži. 
Otroci so si najprej ogledali del muzejske zbirke 
in nato ustvarjali pod strokovnim vodstvom na 
izbrano temo. Ob zaklju~ku Grajskega poletja pa 
smo pripravili enodnevno razstavo otro{ki izdel-
kov, nastalih prav na omenjenih delavnicah. 

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

· vabilo poslano medijem po elektronski in redni 
po{ti

· tiskovna konferenca pred za~etkom Grajskega 
poletja

· informativna zloženka TIGI
 Naklada: 1000 izvodov
 Maribor, 2004
· medijska tabla pred vhodom v muzej

[TEVILO OBISKOVALCEV:

78

OBJAVE V MEDIJIH:

· RA Ognji{~e, 31.8.2004, Jože Bartolj: Razstava 
izdelkov otro{kih muzejskih delavnic Moje mesto

GRAJSKO POLETJE
Otvoritev razstave Moje mesto
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LOKACIJA:

Mariborski grad, vite{ka dvorana

KDAJ:

6.9. – 9.9.2004

CILJNE SKUPINE:

stalni muzejski obiskovalci,
strokovna ciljna javnost,
vseslovenska splo{na javnost

ORGANIZATOR:

Pokrajinski muzej Maribor

AVTORICA IN VODJA PROJEKTA:

Valentina Varl

KRATEK OPIS PRIREDITVE:

Program za odrasle ob zaklju~ku Grajskega pole-
tja so sestavljali {tirje zaporedni muzejski ve~eri, 
ki so bili letos rekordno obiskani. Prireditev je 
letos potekala {esto leto in se je tematsko na-
vezovala na obeležitev prve pisne omembe mesta 
Maribor in hkrati na ob~asno razstavo Civitas 
Marpurg 1254 – mesto Maribor 2004. Zanimiva 
predavanja priznanih strokovnjakov, prou~eval-
cev kulturne dedi{~ine na{ega mesta, je spremljal 
kulturni program.

• 6.9.2004: TO IN ONO O PREBIVALSTVU 
MARIBORA MED 16. IN 18. STOLETJEM, 
doc. dr. Andrej Hozjan

 spremljevalni program: Fanfare
 {tevilo obiskovalcev: 100

• 7.9.2004: VIDNI IN NEVIDNI POMNIKI 
NA[EGA MESTA, SPREHOD SKOZI 
GRADBENO DEDI[^INO MARIBORA, 
Janez Mikuž

 spremljevalni program: Mateja Kremljak 
(flavta), Matjaž Sto{i~ (kitara)

 {tevilo obiskovalcev: 135

• 8.9.2004: ŽELODEC MARIBORA – ALI 
KATERE JEDI SO MARIBOR^ANI 
PRIPRAVLJALI IN UŽIVALI ZA 
VSAKDANJIK IN PRAZNIKE V 20. 
STOLETJU, 

 doc. dr. Maja Godina - Golja
 spremljevalni program: Vokalna skupina Kresnice
 {tevilo obiskovalcev: 110

• 9.9.2004: BOG SE USMILI NJENE UBOGE 
DU[E, AMEN. ^AROVNI[KI PROCESI V 
MARIBORU IN NA [TAJERSKEM,

 Sa{o Radovanovi~
 spremljevalni program: Kontra kvartet
 {tevilo obiskovalcev: 120

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

· dnevna najava v Prireditvenem vodniku ~asopi-
sa Ve~er

 navedba: Pokrovitelj Nova KBM d.d.
· internetna stran Zavoda za turizem Maribor 

www.maribor-tourism.si
· vabilo stalnim muzejskim obiskovalcem
· najava poslana medijem po elektronski in redni 

po{ti

[TEVILO OBISKOVALCEV:

465

OBJAVE V MEDIJIH:

· Delo, 4.9.2004, M. Vo.: Poti skozi ~as
· Ve~er, 4.9.2004, Senka Dreu: Tokrat v znamenju 

Maribora; Od 6. do 9. septembra že {esti Muzejski 
ve~eri v Mariborskem gradu

· RA Maribor MM1, 6.9.2004, Poro~ila, Vesna 
Spreitzer: V Pokrajinskem muzeju Maribor danes 
za~enjajo s sklopom jesenskih muzejskih ve~erov.

· RA Maribor MM1, 6.9.2004, Poro~ila, Tradicio-
nalni muzejski ve~eri v mariborskem gradu

· TV Slovenija 1, 6.9.2004, Dobro jutro, Slovenija, 
Kaj se bo dogajalo na [tajerskem: v vite{ki dvorani 
mariborskega gradu bodo potekali {tirje muzejski 
ve~eri

· RA Maribor MM1, 7.9.2004, Poro~ila, Lidija 
Vizantin: V nizu muzejskih ve~erov, ki ga je Po-
krajinski muzej Maribor za~el sino~i, bo nocoj v 
vite{ki dvorani mariborskega gradu, predavanje 
Janeza Mikuža z naslovom Vidni in skriti pomniki 
na{ega mesta.

· TV Slovenija 1, 7.9.2004, Dobro jutro, Slovenija, 
Kaj se bo dogajalo na {tajerskem: v vite{ki dvorani 
bo danes drugi dan muzejskih ve~erov

· TV Slovenija 1, 7.9.2004, Dobro jutro, Slovenija, 
Veronika Žajdela: Gosta v studiu Valentina Varl 
in Sa{o Radovanovi~ o muzejskih ve~erih

· Ve~er, 7.9.2004, (sdr): Vidni in skriti pomniki 
na{ega mesta

· RA Maribor MM1, 8.9.2004, Poro~ila, Tretji 
iz niza muzejskih ve~erov Pokrajinskega muzeja 
Maribor bo nocoj ob 19.00 v vite{ki dvorani mari-
borskega gradu, gostil dr. Majo Godina Golja.

· Ve~er, 8.9.2004, (sdr): Na Muzejskem ve~eru 
tokrat o mariborskih jedeh

· RA Maribor MM1, 9.9.2004, Poro~ila, V mari-
borskem gradu Muzejski ve~eri

· Ve~er, 9.9.2004, (sdr): Na Muzejskem ve~eru o 
~arovni{kih procesih

· RA Maribor MM1, 12.9.2004, Mariborski 
feljton, Vik Flis, Vesna Spreitzer: Muzejski ve~eri v 
Pokrajinskem muzeju 

· Žurnal, 17.9.2004, Dario Svetej: V muzej po 
 doživetja
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MUZEJSKI VE^ERI
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DNEVI EVROPSKE KULTURNE DEDI[^INE
Dan odprtih vrat

LOKACIJA:

Mariborski grad, konservatorsko-restavratorske 
delavnice

KDAJ:

21.9. - 28.9.2004

CILJNE SKUPINE:

u~enci, dijaki, vzgojitelji, u~itelji ter ravnatelji 
osnovnih in srednjih {ol v regiji,
vseslovenska splo{na javnost

ORGANIZATOR:

Pokrajinski muzej Maribor

AVTORICA IN VODJA PROJEKTA:

Irena Porekar Kacafura

KRATEK OPIS PRIREDITVE:

Na pogosta vpra{anja na{ih obiskovalcev, kaj 
po~nemo muzejski konservatorji-restavratorji, 
kak{ne predmete restavriramo in s katerimi 
materiali, kako rokujemo s predmeti, kak{no 
opremo uporabljamo in {e kaj, smo sku{ali od-
govoriti na Dnevih odprtih vrat, ko smo na{im 
obiskovalcem ponudili voden ogled po muzejskih 
konservatorsko-restavratorskih delavnicah. Iz-
peljanih je bilo devet vodstev.

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

· internetna stran Pokrajinskega muzeja Maribor 
www.pmuzej-mb.si

· vabilo osnovnim in srednjim {olam
· vabilo stalnim muzejskim obiskovalcem in raz-

li~nim organizacijam
· najava poslana medijem po elektronski in redni 

po{ti
· zastava DEKD pred vhodom v muzej

[TEVILO OBISKOVALCEV:

242

OBJAVE V MEDIJIH:

· RA Maribor MM1, 21.9.2004, Poro~ila, Vesna 
Spreitzer: Dnevi evropske kulturne dedi{~ine, ki so 
se uradno za~eli 4. septembra v Barceloni, se bodo 
danes uradno za~eli tudi v Mariboru in drugod po 
Sloveniji. 

· Primorski dnevnik, 21.9.2004, (STA): Dnevi 
evropske kulturne dedi{~ine tudi v Sloveniji

· RA Maribor MM1, 22.9.2004, Poro~ila, V 
Mariboru se danes pri~enja niz prireditev ob tra-
dicionalnih Dnevih evropske kulturne dedi{~ine, ki 
so se uradno za~eli 4. septembra prav v katalonski 
prestolnici, v Barceloni.

· Dnevnik, 22.9.2004, DEKD, Dnevi evropske 
kulturne dedi{~ine 
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LOKACIJA:

Mariborski grad, mezanin

KDAJ:

21.9. - 28.9.2004

CILJNE SKUPINE:

u~enci mariborskih in okoli{kih osnovnih {ol ter 
njihovi u~itelji in ravnatelji

ORGANIZATOR:

Pokrajinski muzej Maribor

AVTORICA IN VODJA PROJEKTA:

Irena Porekar Kacafura

KRATEK OPIS PRIREDITVE:

Vodene otro{ke delavnice s skupnim naslovom 
»Jaz – lon~ar in restavrator« so bile namenjene 
vsem radovednežem osnovnih {ol, ki so se želeli 
preizkusiti v izdelavi lon~enega predmeta na 
lon~arskem vretenu, hkrati pa spoznati delo kon-
servatorjev-restavratorjev. Otroci so nov lon~en 
predmet zlomili in ga nato sestavili, zlepili in do-
polnili z glino. Udeleženci delavnic so si lahko v 
~asu Dnevov evropske kulturne dedi{~ine njihove 
»restavratorske« posege ogledali razstavljene v 
mezaninu mariborskega gradu. Delavnice je vo-
dila zunanja sodelavka, lon~arka Darja ^re{nar. 
Pred ali po delavnici pa so si otroci ogledali na{i 
ob~asni razstavi V Saksanovem svetu, po kateri 
jih je popeljala vi{ja kustodinja Vesna Koprivnik, 
in Civitas Marpurg 1254 – mesto Maribor 2004, 
kjer so prisluhnili kustosu Sa{u Radovanovi~u.
Skupno je bilo izpeljanih petnajst ponovitev 
delavnic.

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

· internetna stran Pokrajinskega muzeja Maribor 
www.pmuzej-mb.si

· vabilo osnovnim {olam

· najava poslana medijem po elektronski in redni 
po{ti

· zastava DEKD pred vhodom v muzej

[TEVILO OBISKOVALCEV:

518

OBJAVE V MEDIJIH:

· Ve~er, 18.9.2004, Senka Dreu: Muzejske delavni-
ce bo obiskalo najmanj 950 otrok

· RA Maribor MM1, 22.9.2004, Poro~ila, V 
Mariboru se danes pri~enja niz prireditev ob tra-
dicionalnih Dnevih evropske kulturne dedi{~ine, ki 
so se uradno za~eli 4. septembra prav v katalonski 
prestolnici, v Barceloni.

· Dnevnik, 22.9.2004, DEKD, Dnevi evropske 
kulturne dedi{~ine 

DNEVI EVROPSKE KULTURNE DEDI[^INE
»Jaz – lon~ar in restavrator«

otro{ke delavnice



LOKACIJA:

Trg svobode

KDAJ:

21.9. - 23.9.2004

CILJNE SKUPINE:

u~enci, dijaki, vzgojitelji, u~itelji ter ravnatelji 
osnovnih in srednjih {ol v regiji,
vseslovenska splo{na javnost

ORGANIZATOR:

Pokrajinski muzej Maribor

AVTOR IN VODJA PROJEKTA:

Drago Oman

KRATEK OPIS PRIREDITVE:

Predavatelji in u~enci Srednje gradbene, geo-
detske in ekonomske {ole iz Ljubljane so pred 
vhodom na razstavo »V Saksanovem svetu« 
prikazovali tradicionalni na~in izdelave kamnitih 
stavbnih elementov ter hkrati prezentirali poklic 
tradicionalnega kamnoseka. Ukaželjni obisko-
valci in {olarji so si lahko ogledali demonstracijo 
ro~ne obdelave ornamenta in izdelavo profila po
predlogi razstavljenega originala in se nato preiz-
kusili v ro~ni obdelavi kamna.
Izpeljanih je bilo sedem organiziranih ogledov.

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

·  internetna stran Pokrajinskega muzeja Maribor 
www.pmuzej-mb.si

·  vabilo osnovnim in srednjim {olam
·  vabilo stalnim muzejskim obiskovalcem in raz-

li~nim organizacijam
·  najava poslana medijem po elektronski in redni 

po{ti

[TEVILO OBISKOVALCEV:

243

OBJAVE V MEDIJIH:

· RA Maribor MM1, 21.9.2004, Poro~ila, Vesna 
Spreitzer: Dnevi evropske kulturne dedi{~ine, ki so 
se uradno za~eli 4. septembra v Barceloni, se bodo 
danes uradno za~eli tudi v Mariboru in drugod po 
Sloveniji.

· RA Maribor MM1, 22.9.2004, Poro~ila, V 
Mariboru se danes pri~enja niz prireditev ob tra-
dicionalnih Dnevih evropske kulturne dedi{~ine, ki 
so se uradno za~eli 4. septembra prav v katalonski 
prestolnici, v Barceloni.
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KAMNOSE[KA DELAVNICA



LOKACIJA:

Mariborski grad, rokokojsko stopni{~e

KDAJ:

22.9.2004

CILJNE SKUPINE:

~lani Muzejskega kluba,
stalni muzejski obiskovalci,
vseslovenska splo{na javnost

ORGANIZATOR: 

Pokrajinski muzej Maribor

AVTORICA IN VODJA PROJEKTA:

Irena Porekar Kacafura

KRATEK OPIS PRIREDITVE:

V okviru Dnevov evropske kulturne dedi{~ine, 
ki so potekali v ~asu med 21. in 28. septembrom, 
smo na rokokojskem stopni{~u mariborskega 
gradu odprli drugo razstavo iz cikla Oživljeni 
predmeti. Potek konservatorsko-restavratorskih 
del na kamnitem anti~nem pokrovu pepelnice 
iz 3. stoletja, ki smo ga »oživili« za razstavo V 
Saksanovem svetu, smo predstavili na panojih.

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

· publikacija:  POTI SKOZI ^AS (andragogika)
 Naklada: 100 izvodov
 Maribor, september 2004
· vabilo ~lanom Muzejskega kluba in stalnim 

obiskovalcem muzeja
· najava v Prireditvenem vodniku ~asopisa Ve~er
 navedba: Pokrovitelj Nova KBM d.d.
· najava poslana medijem po elektronski in redni 

po{ti

[TEVILO OBISKOVALCEV:

35

OBJAVE V MEDIJIH:

· RA Maribor MM1, 22.9.2004, Poro~ila, V teh 
dneh potekajo v {tevilnih državah prireditve ob 
Dnevih evropske kulturne dedi{~ine, Slovenija jih 
zaznamuje v okviru dogovora med Svetom Evrope 
in Evropske unije že od leta 1991.

· RA Maribor MM1, 22.9.2004, Dnevnik, Irena 
Kodri~ Cizerl: Te dni potekajo prireditve ob Dne-
vih evropske kulturne dedi{~ine.

· Dnevnik, 22.9.2004, DEKD, Dnevi evropske 
kulturne dedi{~ine 

· Ve~er, 22.9.2004, (sdr): O restavriranju kamnite-
ga pokrova pepelnice
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OTVORITEV RAZSTAVE O@IVLJENI PREDMETI
Anti~ni pokrov pepelnice
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LOKACIJA:

Mariborski grad, vite{ka dvorana

KDAJ:

28.9.2004

CILJNE SKUPINE:

strokovna ciljna javnost,
vseslovenska splo{na javnost

ORGANIZATOR: 

Pokrajinski muzej Maribor

AVTORICA IN VODJA PROJEKTA:

Irena Porekar Kacafura

KRATEK OPIS PRIREDITVE:

Ob pripravi ob~asne razstave V Saksanovem sve-
tu – Rimsko pridobivanje belega marmorja s Po-
horja je bilo veliko predmetov, zlasti marmornih 
spomenikov, za razstavo prvi~, nekaj pa tudi po-
novno, konserviranih in restavriranih v muzejski 
konservatorsko-restavratorski delavnici. Vodja 
projekta, vi{ja konservatorka-restavratorka Irena 
Porekar Kacafura, je predstavila potek opravlje-
nih del na spomenikih in izpostavila zlasti tiste, 
na katerih so bili, zaradi mo~ne po{kodovanosti, 
opravljeni obsežni in strokovno zahtevni posegi. 
Med njimi velja omeniti {e zlasti pokrov pepel-
nice, najden na Ptuju, ki je zaradi fragmentarne 
ohranjenosti in srednjeve{kih nanosov malte in 
barve, predstavljal poseben konservatorsko-re-
stavratorski izziv.

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

· internetna stran Pokrajinskega muzeja Maribor 
www.pmuzej-mb.si

· vabilo osnovnim in srednjim {olam
· vabilo stalnim muzejskim obiskovalcem in raz-

li~nim organizacijam

· najava poslana medijem po elektronski in redni 
po{ti

· zastava DEKD pred vhodom v muzej

[TEVILO OBISKOVALCEV:

22

OBJAVE V MEDIJIH:

· Deloskop, 16.9.2004, Program Dnevov evropske 
kulturne dedi{~ine 

· RA Maribor MM1, 22.9.2004, Poro~ila, V 
Mariboru se danes pri~enja niz prireditev ob tra-
dicionalnih Dnevih evropske kulturne dedi{~ine, ki 
so se uradno za~eli 4. septembra prav v katalonski 
prestolnici, v Barceloni.

· RA Maribor MM1, 22.9.2004, Dnevnik, Irena 
Kodri~ Cizerl: Te dni potekajo prireditve ob Dne-
vih evropske kulturne dedi{~ine.

· RA Maribor MM1, 28.9.2004, Poro~ila, Iztekajo 
se dejavnosti ob Dnevih evropske kulturne dedi{~ine.

· Ve~er, 28.9.2004, (sdr): Predavanje o restavriranju

DNEVI EVROPSKE KULTURNE DEDI[^INE 
»Restavriranje anti~nih marmornih spomenikov

za razstavo V Saksanovem svetu«
predavanje



LOKACIJA:

Europark Maribor, sejna soba

KDAJ:

11.10.2004

CILJNE SKUPINE:

mediji

ORGANIZATORJA:

Pokrajinski muzej Maribor, Europark

AVTORICA IN VODJA PROJEKTA:

mag. Andreja Vri{er

KRATEK OPIS PRIREDITVE:

Predstavitev nove pridobitve Pokrajinskega 
muzeja Maribor – damske obleke iz svetle~e 
vijoli~aste svile, bogato po{ite s ~rnimi ~ipkasti-
mi aplikacijami, iz devetdesetih let 19. stoletja. 
Kostumska zbirka mariborskega muzeja se je v 
zadnjih letih zelo pove~ala, saj premore preko 
6000 obla~ilnih kosov in modnih dodatkov. Nove 
kostumske pridobitve prihajajo v muzej z odkupi, 
darili in sponzorskimi sredstvi. Upravi Europarka 
se zahvaljujemo, da nam je z veliko naklonjenost-
jo omogo~ila nakup omenjene damske obleke, ki 
bo odslej krasila in bogatila na{o modno zbirko.

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

· vabilo poslano medijem po elektronski in redni 
po{ti

· telefonski kontakt z mediji
· gradivo za medije

[TEVILO OBISKOVALCEV

9

OBJAVE V MEDIJIH:

· RTS, 11.10.2004, Mariborska kronika, Jagoda 
Ðor|evi}: Pokrajinski muzej Maribor pa je danes 
v trgovskem centru otvoril razstavo z naslovom V 
svili in s ~ipkami na promenado.

· VTV Velenje, 11.10.2004, Prve regionalne novi-
ce, Simona Pogorel~nik: Pokrajinski muzej Maribor 
je ob razstavi »V svili in s ~ipkami na promenado« 
danes sklical novinarsko konferenco.
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TISKOVNA KONFERENCA OB OTVORITVI RAZSTAVE 
V SVILI IN S ^IPKAMI NA PROMENADO



LOKACIJA:

Mariborski grad, vite{ka dvorana

KDAJ:

11.10.2004 

CILJNE SKUPINE:

u~enci regijskih osnovnih {ol ter njihovi u~itelji 
in ravnatelji

ORGANIZATOR:

Pokrajinski muzej Maribor

AVTORICA  PROJEKTA:

Mirjana Koren

VODJA  PROJEKTA:

Irena Porekar Kacafura

KRATEK OPIS PRIREDITVE:

moderatorka: Irena Porekar Kacafura
slavnostna govornica: Mirjana Koren

Mali simpozij smo v Pokrajinskem muzeju 
Maribor organizirali že drugo leto zapovrstjo. 
Na leto{njem simpoziju so s svojimi referati 
sodelovali u~enci osnovnih {ol borcev za severno 
mejo Maribor, Draga Kobala Maribor, Male~-
nika in Kungote. Teme referatov so se vsebinsko 
vezale na gospodarstvo, transport, stavbarstvo 
in umetnost v rimskem ~asu. Ob tem so »mali 
predavatelji« pripravili tudi plakate, makete in 
glinene izdelke. 
Sodelujo~i predavatelji in njihove mentorice so 
prejeli nagrade oziroma listine, po kratki po-
gostitvi pa je sledil {e ogled risanega filma Asterix
Galec.

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

· publikacija: zbornik

 MALE OBJAVE {t. 1
 Naklada: 100 tiskanih izvodov
  4 CD
 Maribor, oktober 2004
 navedba: Pokrovitelj prireditve 2004 Vzajemna 

d.v.z.; Pokrovitelj prireditve 2003  
 Pogrebno podjetje Maribor; Generalni pokrovitelj 

prireditve 2003, Nova KBM d.d.

· vabilo mariborskim in okoli{kim osnovnim 
{olam

· najava poslana medijem po elektronski in redni 
po{ti

· telefonski kontakt z mediji

[TEVILO OBISKOVALCEV:

125

OBJAVE V MEDIJIH:

· RTS, 8.10.2004, Mariborska kronika, Tomaž 
Bra~ko: V Pokrajinskem muzeju Maribor pa orga-
nizirajo Mali simpozij, v katerem bodo sodelovali 
u~enci osnovnih {ol, ki bodo predstavili referate, 
tematsko vezane na razstavo V Saksanovem svetu.

· RA Maribor MM1, 11.10.2004, Dnevnik, Vesna 
Spreitzer: Pokrajinski muzej izvedel projekt Mali 
simpozij v vite{ki dvorani mariborskega gradu.

· Ve~er, 12.10.2004, (sdr): Mali simpozij 2004 o 
Rimljanih
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MALI SIMPOZIJ 2004



LOKACIJA:

Muzejsko razstavi{~e Rotovž

KDAJ:

4.12.2004

CILJNE SKUPINE:

strokovna ciljna javnost,
{tudentje, dijaki in u~enci slovenskih {ol,
vseslovenska splo{na javnost

ORGANIZATOR:

Mestna ob~ina Maribor

KRATEK OPIS PRIREDITVE:

kulturni program: Mariborski trobilni kvartet
slavnostni govorniki: Boris Sovi~, Mirjana Ko-
ren, mag. Slavica Tov{ak, dr. Marjan Žnidari~

V letu 2004 so v Mariboru potekale {tevilne kul-
turne prireditve, ki so obeležile 750 - letnico prve 
omembe Maribora kot mesta. V Pokrajinskem 
muzeju Maribor smo ob tej priložnosti pripravili 
razstavo Civitas Marpurg 1254 – mesto Maribor 
2004, njej pa je sledila skupna razstava treh 
mariborskih kulturnih institucij, Pokrajinskega 
muzeja, Pokrajinskega arhiva in Muzeja narodne 
osvoboditve, z naslovom Listine, predmeti in 
podobe mesta Maribor. Le-ta nam pripoveduje o 
na{em mestu, o življenju v njem in njegovem raz-
voju. Razstava je odprta v posebej zanjo urejenem 
novem Muzejskem razstavi{~u Rotovž.

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

· publikacija: katalog

 LISTINE, PREDMETI IN PODOBE
 MESTA MARIBOR
 750 let Maribora
 Naklada: 500 izvodov
 Izdal: Pokrajinski arhiv Maribor
 Maribor, 2004

 navedba: Izdajo so finan~no omogo~ili Mestna
ob~ina Maribor, Ministrstvo za kulturo RS in 
Plinarna Maribor

· internetna stran Pokrajinskega muzeja Maribor 
www.pmuzej-mb.si

· najava poslana medijem po elektronski po{ti
· vabilo naslovljeno na posamezne naslove stalnih 

muzejskih obiskovalcev
· najava v Prireditvenem vodniku ~asopisa Ve~er
 navedba: Pokrovitelj Nova KBM d.d.

[TEVILO OBISKOVALCEV:

150

OBJAVE V MEDIJIH:

· Žurnal, 12.11.2004, Sa{o Radovanovi~: 750 let 
mesta

· RA Maribor MM1, 29.11.2004, Dnevnik, 
Tatjana [eneker: Maribor praznuje letos obletnico 
prve pisne omembe mesta, zato so {tevilne ustanove 
in organizacije pripravile veliko prireditev.

· RTS, 29.11.2004, Mariborska kronika, Jagoda 
Ðor|evi}: V listini Maribora se je pred 750 leti 
prvi~ omenil vetrinjski samostan. Ob obletnici pa 
Pokrajinski muzej, Pokrajinski arhiv in Muzej 
narodne osvoboditve pripravljajo obsežno razstavo 
o zgodovini mesta.

· RA City, 3.12.2004, Lokalno aktualno, Aljaž 
Mejal: 750 - letnica mesta Maribor

· Žurnal, 3.12.2004, Nina Klun: Jutri zaokroženih 
750 let

· www.siol.si, 4.12.2004, Nadaljevanje po~astitve 
750 let Maribora 
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OTVORITEV RAZSTAVE LISTINE, PREDMETI IN 
PODOBE MESTA MARIBOR



PRIREDITVE DRUGIH ORGANIZATORJEV V 
POKRAJINSKEM MUZEJU MARIBOR:

Sprejem {portnikov 

Donatorska konferenca – podpis pogodbe

»Medicina in pravo« – slavnostna prireditev

Obmo~na revija malih pevskih zborov

Pesni{ki turnir

[tudentska konferenca SCIM 2004

Koncert ženskega pevskega zbora Nova KBM

Koncert me{anega pevskega zbora PRO MUSICA MARIBOR

Glasbeno literarni ve~er

»^arovniki pripovedovanja«

Podelitev mednarodnih priznanj EKO ZASTAV

Koncert vokalne skupine ALLEGRO

Koncert pevskega zbora Prve gimnazije Maribor

Projektno u~enje za mlaj{e odrasle – »Gradovi na Slovenskem«

Proslava ob Dnevu državnosti

Literarni ve~er

Sprejem evropskih ministrov za informatiko

Županov sprejem maturantov

Podelitev priznanj zlatim maturantom

Koncert v okviru »Glasbenega septembra«

110. obletnica Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor 
v okviru prireditev »V objemu stare trte«

Proslava ob Dnevu reformacije

Koncert ženskega pevskega zbora KRESNICE

Proslava ob 750 – letnici Maribora
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PRIREDITVE DRUGIH ORGANIZATORJEV V 
POKRAJINSKEM MUZEJU MARIBOR:

Sprejem {portnikov 
KDAJ: 6.1.2004
ORGANIZATOR: MOM
{tevilo obiskovalcev: 140 

Donatorska konferenca – podpis pogodbe
KDAJ: 16.2.2004
ORGANIZATOR: MRA Maribor
{tevilo obiskovalcev: 35
OBJAVE V MEDIJIH:
· Ve~er, 17.2.2004, Senka Dreu: Projekt Obmejna 

regija na poti digitalizacije pod okriljem Phare
· TV Maribor, 18.2.2004, V žari{~u, Marjan 

[rimpf: V ponedeljek so v vite{ki dvorani maribor-
skega gradu sve~ano podpisali donacijske pogodbe.

 
»Medicina in pravo« – slavnostna prireditev
KDAJ: 26.3.2004
ORGANIZATOR: Pravna fakulteta Maribor
{tevilo obiskovalcev: 64

Obmo~na revija malih pevskih zborov
KDAJ: 17.4.2004
ORGANIZATOR: JSKD Maribor 
{tevilo obiskovalcev: 130

Pesni{ki turnir
KDAJ: 24.4.2004
ORGANIZATOR: Litera
{tevilo obiskovalcev: 153
OBJAVE V MEDIJIH:
· STA servis, 24.4.2004, Pesni{ki turnir v Mariboru
· Ve~er, 26.4.2004, Nata{a Jenu{: Razglasili vite-

zinjo pesni{tva
· [entjurske novice, 28.4.2004, Pri nas Zlobec in 

Moederndorfer, Jovanovska in Vu~kovac v Mariboru

[tudentska konferenca SCIM 2004
KDAJ: 26.4.2004
ORGANIZATOR: [OUM
{tevilo obiskovalcev: 70 
OBJAVE V MEDIJIH:
· Ve~er, 28.4.2004, Gabrijel Toplak: O vplivu 

{iritve EU na mednarodno izmenjavo {tudentov

Koncert ženskega pevskega zbora Nova KBM
KDAJ: 8.5.2004
ORGANIZATOR: ŽPZ Nova KBM
{tevilo obiskovalcev: 135

Koncert me{anega pevskega zbora PRO 
MUSICA MARIBOR
KDAJ: 11.5.2004
ORGANIZATOR: PRO MUSICA MARIBOR
{tevilo obiskovalcev: 25

Glasbeno literarni ve~er
KDAJ: 13.5.2004
ORGANIZATOR: III. gimnazija Maribor
{tevilo obiskovalcev: 100 

OBJAVE V MEDIJIH:
· Ve~er, 11.5.2004, (sdr): V mladih brezah tiha 

pomlad

»^arovniki pripovedovanja«
KDAJ: 26.5.2004
ORGANIZATOR: Žurnal
{tevilo obiskovalcev: 130 
OBJAVE V MEDIJIH:
· Ve~er, 25.5.2004, (jas): ^arovniki pripovedova-

nja prihajajo tudi k nam
· TV Slovenija 1, 26.5.2004, Dobro jutro, Slove-

nija, Kaj se bo dogajalo na [tajerskem: na gradu bo 
magi~no pripovedovanje

· TV Maribor, 27.5.2004, Dnevnik, Andreja 
Kova~: Veliki in mali ljubitelji pravljic so se v~eraj 
zve~er zbrali v prostorih mariborskega gradu, pri-
sluhnili so ~arovnikom pripovedovanja.

· Ve~er, 28.5.2004, Zlatka Rashid: Uh, kako sladke 
so te zgodbe

· Žurnal, 4.6.2004, Pravlji~arji

Podelitev mednarodnih priznanj EKO ZASTAV
KDAJ: 5.6.2004
ORGANIZATOR: MOM – Kabinet župana
{tevilo obiskovalcev: 150

Koncert vokalne skupine ALLEGRO
KDAJ: 7.6.2004
ORGANIZATOR: Skupnost vrtcev Maribor
{tevilo obiskovalcev: 120

Koncert pevskega zbora Prve gimnazije Maribor
KDAJ: 11.6.2004
ORGANIZATOR: Prva gimnazija Maribor
{tevilo obiskovalcev: 100

Projektno u~enje za mlaj{e odrasle – »Gradovi na 
Slovenskem«
KDAJ: 15.6. – 18.6.2004
ORGANIZATOR: Andrago{ki zavod Maribor
{tevilo obiskovalcev: 125
OBJAVE V MEDIJIH:
· RA Maribor MM1, 15.6.2004, Poro~ila, V 

vite{ki dvorani mariborskega gradu bodo dopoldne 
odprli razstavo z naslovom Gradovi na Sloven-
skem.

· RA Maribor MM1, 15.6.2004, Dnevnik, Vesna 
Spreitzer: Vseslovenska razstava PUM

· Ve~er, 16.6.2004, (tv): O gradovih v grajskih 
kostumih

Proslava ob Dnevu državnosti
KDAJ: 24.6.2004
ORGANIZATOR: MOM – Kabinet župana
{tevilo obiskovalcev: 150
OBJAVE V MEDIJIH:
· RA Maribor MM1, 24.6.2004, Poro~ila, Osred-

nja slovesnost ob Dnevu državnosti v mariborski 
mestni ob~ini bo danes ob 18.00 v vite{ki dvorani 

mariborskega gradu.
· NET TV, 24.6.2004, Net info, Borut Zem-

lji~: Slavnostna prireditev v po~astitev Dneva 
državnosti pravkar poteka tudi v vite{ki dvorani 
mariborskega gradu.

· Žurnal, 2.7.2004, Rojstni dan

Literarni ve~er
KDAJ: 20.8.2004
ORGANIZATOR: ZKO – Zveza kulturnih 
organizacij Maribor
{tevilo obiskovalcev: 68 
OBJAVE V MEDIJIH:
· Ve~er, 11.8.2004, (kaž): Literarni ve~er Mihaele 

Hojnik
· Na{a žena, 4.10.2004, Ana-Marija Pu{nik: 

Jeza belega krta in zelenjave, Slovenska [vedinja 
Mihaela Hojnik

Sprejem evropskih ministrov za informatiko
KDAJ: 10.9.2004
ORGANIZATOR: PRISTOP Ljubljana
{tevilo obiskovalcev: 150

Županov sprejem maturantov
KDAJ: 16.9.2004
ORGANIZATOR: MOM
{tevilo obiskovalcev: 220 

Podelitev priznanj zlatim maturantom
KDAJ: 17.9.2004
ORGANIZATOR: II. gimnazija
{tevilo obiskovalcev: 85 
OBJAVE V MEDIJIH:
· RA Maribor MM1, 17.9.2004, Dnevnik, Polona 

Pivec: V vite{ki dvorani Pokrajinskega muzeja 
Maribor bodo drevi podelili diplome maturantom 
mednarodne mature iz druge gimnazije.

· Ve~er, 18.9.2004, (mog): Diplome za uspe{ne 
maturante

Koncert v okviru »Glasbenega septembra«
KDAJ: 20.9.2004
ORGANIZATOR: Narodni dom
{tevilo obiskovalcev: 200 
OBJAVE V MEDIJIH:
· Žurnal, 17.9.2004, Glasbeni september
· RA Maribor MM1, 20.9.2004, Poro~ila, Nocoj 

ob devetnajstih trideset bo v vite{ki dvorani mari-
borskega gradu ~etrti celove~erni koncert enajstega 
festivala Glasbeni september.

· TV Maribor, 21.9.2004, V objektivu, Ale{ Novak: 
Glasbeni september, Koncert Mateta Bekavca in 
Klausa Jäckleja

· Ve~er, 25.9.2004, Zeqirja Ballata: Idealen tan-
dem, intimno-lirski par

· Ve~er, 27.9.2004, Darinko Kores Jacks: Sre~evanje 
med klasiko in jazzom 
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PRIREDITVE DRUGIH ORGANIZATORJEV V 
POKRAJINSKEM MUZEJU MARIBOR:

110. obletnica Kmetijsko-gozdarskega zavoda 
Maribor
(v okviru prireditev »V objemu stare trte«)
KDAJ: 22.9.2004
ORGANIZATOR: Javni gospodarski zavod za 
turizem Maribor
{tevilo obiskovalcev: 240
OBJAVE V MEDIJIH:
· STA servis, 14.9.2004, Mariborska jesen ponovno 

v znamenju prireditve V objemu stare trte
· Ve~er, 15.9.2004, Senka Dreu: Tokrat tudi na 

Glavnem trgu in v poro~ni dvorani 
· RA Maribor MM1, 20.9.2004, Poro~ila, Tamara 

Zupani~: Zavod za turizem Maribor pripravlja 
v ~asu med 22. in 25. septembrom prireditev V 
objemu stare trte.

· TV Slovenija 1, 22.9.2004, Poro~ila, Tatja-
na Kren: Opoldne je bila v Mariboru osrednja 
prireditev ob 110. obletnici Kmetijsko-gozdarskega 
zavoda Maribor.

· Ve~er, 23.9.2004, Zlatka Rashid: Zavod z ugle-
dom in tradicijo

· Ve~er, 27.9.2004, Bralci hvalijo, grajajo, pred-
lagajo, 110 let delovanja

· Žurnal, 1.10.2004, Mateja Rojko: 110-letnica 
zavoda

Proslava ob Dnevu reformacije
KDAJ: 28.10.2004
ORGANIZATOR: MOM
{tevilo obiskovalcev: 91
OBJAVE V MEDIJIH:
· RA Maribor MM1, 28.10.2004, Poro~ila, Danes 

ob 18.00 uri bo v vite{ki dvorani mariborskega 
gradu slavnostna prireditev v po~astitev Dneva 
reformacije.

· RA Maribor MM1, 28.10.2004, Poro~ila, Danes 
ob osemnajstih bo v vite{ki dvorani mariborskega 
gradu slavnostna prireditev 

· Ve~er, 29.10.2004, (dkj): V po~astitev dneva 
reformacije

Koncert ženskega pevskega zbora KRESNICE
KDAJ: 29.10.2004
ORGANIZATOR: ženski pevski zbor »Kresnice«
{tevilo obiskovalcev: 155
OBJAVE V MEDIJIH:
· Ve~er, 27.10.2004, (mbk): Letni koncert Vokalne 

skupine Kresnice

Proslava ob 750 – letnici Maribora
KDAJ: 3.12.2004
ORGANIZATOR: Prva gimnazija Maribor
{tevilo obiskovalcev: 1000 
OBJAVE V MEDIJIH:
· RA Maribor MM1, 3.12.2004, Poro~ila, Polona 

Pivec: V vite{ki dvorani Pokrajinskega muzeja 
Maribor se bo v po~astitev 750. obletnice omembe 
Maribora kot mesta za~el {e en pomemben dogodek. 


