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Statistika
ORGANIZIRANE PRIREDITVE, ODZIVI MEDIJEV IN OBISKOVALCEV,
TRŽNO KOMUNICIRANJE

Prireditve
1.
2.
3.

naklada
14
39
448

Število razstav
Število muzejskih prireditev
Število ponovitev muzejskih prireditev (brez vodstev)
Skupaj:

501

Objave
1.
2.
3.

Število objavljenih člankov v tiskanih medijih
Število radijskih objav
Število TV objav

28
2
10

Skupaj:

40

Izdajateljska dejavnost
1.
2.
3.
4.
4.

število
2
0
8

Katalog, monografija
Plakat
Zloženka
Informacijski bilten
CD

naklada
810
0
3200

1

Skupaj:

11

4
4010

4014

Obiskovalci
1.
2.
3.

Stalne razstave
Občasne razstave
Muzejske prireditve

11829
40981
13086

Skupaj:

65896
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Razstave
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21

ZAČETKI
stalna razstava
MED BLIŠČEM IN BEDO SREDNJEGA VEKA
stalna razstava
ARS PHARMACEUTICA – UMETNOST
LEKARNIŠTVA
stalna razstava
PRVI DOTIK
stalna razstava
SVET NA DLANI
občasna razstava
ČUVAJNICA NA STOLPU
stalna razstava
VELIKE STVARITVE MALIH MOJSTROV 2012
občasna razstava
POHIŠTVO OD BLIZU
občasna razstava
EVROPA V MUZEJU – MUZEJ V EVROPI
GOVORICA MIRU
občasna razstava
EVROPA V MUZEJU – MUZEJ V EVROPI
UNIFORMA PAPEŽEVE ŠVICARSKE GARDE
občasna razstava
ZASIP
občasna razstava
ZBIRKE POKRAJINSKEGA MUZEJA MARIBOR
Panojska razstava ob zborovanju SMD
občasna razstava
EVROPA V MUZEJU – MUZEJ V EVROPI
KIPI BRATOV STRAUB
občasna razstava
ODSEVI PRAZGODOVINE V BRONU – SITULSKA
UMETNOST NOVEGA MESTA
občasna razstava
EVROPA V MUZEJU – MUZEJ V EVROPI
MIZICA PRINCA WISNIOWIECKEGA IN
PRINCESE RADZIWILL
občasna razstava
EVROPA V MUZEJU – MUZEJ V EVROPI
PRESLIKAVE PRETEKLOSTI
občasna razstava
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ZAČETKI

stalna razstava

LOKACIJA:

Mariborski grad – muzejsko razstavišče

KDAJ:
od 20. 10. 2006 dalje

CILJNA SKUPINA:
splošna javnost

ORGANIZATOR:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:






Pokrajinski muzej Maribor



AVTOR RAZSTAVE:



Drago Oman



KRATEK OPIS:
Razstava
Začetki
je
postavljena
v
pritličnem prostoru gradu, v katerem so
ohranjene
stenske
poslikave
Mateja
Sternena
iz
leta
1940.
Razstava
pripoveduje več vzporednih zgodb. V prvi
se srečamo z rekonstrukcijo dela muzejske razstave, kakršna je bila pred sto leti.
Druga kaže začetke muzejstva v Mariboru
in jih kronološko umešča v globalni,
regionalni in lokalni razvoj muzejstva. V
sto let starih razstavnih vitrinah so na
depojski način prikazane vse muzejske
zbirke. Enajst muzealij, ki so opremljene s
podatki in razstavljene v sodobnih
vitrinah, pa pokaže na bistvo muzejskega
zbiranja. Izbrani so namreč tisti predmeti,
ki zelo veliko povedo o preteklosti: na
primer majolika iz leta 1863 z napisom
Mar i bor ali pa florentinski zlatniki iz 14.
stoletja, ki posredno govorijo o Judih v
srednje-veškem
Mariboru.
Obiskovalci
lahko slišijo zvok potresajoče palice
(glasbilo turške godbe) ter z otipom
preizkusijo svoje znanje o tekstilu. Na
razstavi pa nastaja tudi nova zbirka,
poimenovana Rastoči album. Obiskovalci
so vabljeni, da v ta album prispevajo
fotografijo dogodka, ki ima po njihovi
presoji tak pomen, da ga je vredno
ohraniti za prihodnost. V sklopu Evropske
prestolnice kulture Maribor 2012 smo za
potrebe
stalne
razstave
posneli
predstavitveni
film
Vrhunci
stalne
razstave: Kdo sem? Od kod prihajam?
Kam grem?. V filmu je moč videti
raznolikost muzejskih zbirk in nekatere
najzanimivejše muzejske predmete, ki so
zaznamovali zgodovino Štajerske.



3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava na internetni strani
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo
in ang www.pmuzej-mb.si
objava v Mariborski kroniki – Večer
vabilo poslano slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in društvom ob
otvoritvi po stacionarni pošti
vabilo poslano obiskovalcem po redni
in elektronski pošti
najava poslana medijem po
elektronski pošti
najava na facebook strani
www.facebook.com/pomum123;
deljenje objav preko všečkov
objavljanje na drugih spletnih
portalih (napovednik, mariborturizem facebook ipd …)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
11829

OBJAVE V MEDIJIH:
Redni oglasi v časniku Večer: ob torkih,
četrtkih in sobotah vse leto (glej tudi
Priloge k letnim poročilom 2006, 2007,
2008, 2009, 2010 in 2011).
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MED BLIŠČEM IN BEDO SREDNJEGA VEKA
stalna razstava

LOKACIJA:

Mariborski grad - muzejsko razstavišče

KDAJ:
od 13. 3. 2009 dalje

CILJNA SKUPINA:
splošna javnost

ORGANIZATOR:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:






Pokrajinski muzej Maribor



AVTOR RAZSTAVE:



Mirjana Koren, Drago Oman, Tone Petek,
dr. Valentina Bevc Varl, Sašo Radovanovič



KRATEK OPIS:



Razstava niza posamezne strukture in
pojave iz obdobja od srednjega veka do
začetka 18. stoletja na prostoru mesta
Maribora in okolice, ki pričajo na eni strani
o posebnostih našega področja, po drugi
strani pa o njegovi vpetosti v tedanji
evropski prostor. Omenjene pojave in
strukture na razstavi ilustrirajo originalni
spomeniki,
manj
pa
reprodukcije.
Razstavljeno je večje število kamnitih
spomenikov, ki so bili iz lapidarija, torej
kolekcijskega
prikaza,
umeščeni
v
razstavno zgodbo. Imperativ pri snovanju
in postavljanju razstave je bilo vseskozi
zavedanje, da mora razstava zadovoljiti
široko paleto muzejskih obiskovalcev, zato
ob muzealijah srečamo tudi rekonstrukcijo
ambienta dimnice, gostilne, zvočne kulise,
simulacijo širjenja požara v Mariboru,
možnost, da se obiskovalci preoblečejo v
viteški oklep … Razstavna besedila so
omejena na optimalni obseg, vsa pa so v
slovenskem in angleškem jeziku, v tiskani
verziji pa ob omenjenih še v nemškem
jeziku. Razstava je postavljena v pritličju
grajske bastije (nekdanji mestni obrambni
stolp iz sredine 16. stoletja), kar je
vredno
poudarka,
saj
prostor
od
umestitve muzeja v grad od leta 1938 ni
bil na ogled obiskovalcem.
V okviru promocije stalne razstave je bila
posneta
dokumentarna
oddaja
Med
bliščem in bedo srednjega veka. Oddajo je
posnela televizija RTS.

3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava na internetni strani
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo
in ang www.pmuzej-mb.si
objava v Mariborski kroniki – Večer
vabilo poslano slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in društvom ob
otvoritvi po stacionarni pošti
vabilo poslano obiskovalcem po redni
in elektronski pošti
najava poslana medijem po
elektronski pošti
najava na facebook strani
www.facebook.com/pomum123;
deljenje objav preko všečkov
objavljanje na drugih spletnih
portalih (napovednik, mariborturizem facebook ipd …)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
11829

OBJAVE V MEDIJIH:
Redni oglasi v časniku Večer: ob torkih,
četrtkih in sobotah vse leto (glej tudi
Prilogo k letnemu poročilu 2010 in 2011).
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ARS PHARMACEUTICA – UMETNOST LEKARNIŠTVA
stalna razstava

LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Mariborski grad – muzejsko razstavišče

KDAJ:
od 3. 11. 2010 dalje

CILJNA SKUPINA:
splošna javnost

ORGANIZATOR:







Pokrajinski muzej Maribor



AVTOR/VODJA
PROJEKTA:



KRATEK OPIS:





dr. Valentina Bevc Varl

Pokrajinski
muzej
Maribor
hrani
v
slovenskem
prostoru
edinstveno
lekarniško zbirko, ki je nastajala od
petdesetih let 20. stoletja. V sklopu
postopnega
odpiranja
nove
stalne
muzejske razstave je bila 3. 11. 2010
predana javnosti na ogled in v uživanje
nova postavitev lekarniškega gradiva z
naslovom
Ars
pharmaceutica
Umetnost lekarništva.
Novemu
delu
stalne
razstave
sta
namenjena dva od ostalih zbirk ločena
prostora, ki omogočata doživetje približka
historičnega prostora lekarne, katere
originalno pohištvo je iz začetka 20.
stoletja.
Pokukati
je
moč
tudi
v
lekarnarjev laboratorij, kjer so zbrani
pripomočki in oprema, ki je bila v uporabi
v različnih štajerskih in koroških lekarnah
od 17. do srede 20. stoletja.

3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava na internetni strani
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo
in ang www.pmuzej-mb.si
objava v Mariborski kroniki – Večer
vabilo poslano slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in društvom ob
otvoritvi po stacionarni pošti
vabilo poslano obiskovalcem po redni
in elektronski pošti
najava poslana medijem po
elektronski pošti
najava na facebook strani
www.facebook.com/pomum123;
deljenje objav preko všečkov
objavljanje na drugih spletnih
portalih (napovednik, mariborturizem facebook ipd …)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
11829

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

LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Mariborski grad - muzejsko razstavišče

KDAJ:
od 15. 12. 2010 dalje

CILJNA SKUPINA:
splošna javnost

ORGANIZATOR:







Pokrajinski muzej Maribor



AVTOR/VODJA
PROJEKTA:



KRATEK OPIS:





Vesna Koprivnik

Na stalni
razstavi
Prvi dotik so
razstavljene arheološke najdbe iz vseh
prazgodovinskih in zgodovinskih obdobij
do zgodnjega srednjega veka, ko je bil
naš
prostor
neprekinjeno
poseljen.
Razstavljene najdbe, spremna besedila in
slikovno gradivo predstavljajo podobo
vsakdanjika ljudstev, ki so živela na naši
tleh. V njih se zrcalijo njihova materialna
in
duhovna
kultura,
socialne
in
ekonomske razmere ter pokopni običaji.
Razstavo dopolnjujejo nazorne makete
rekonstrukcij
bivališč iz
posameznih
arheoloških obdobij. Iz starejše in srednje
kamene dobe, iz katere še niso odkriti
sledovi človekovega bivanja na našem
območju, pritegne na začetku razstave
pozornost mamutov okel, odkrit v
Dvorjanah.

3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava na internetni strani
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo
in ang www.pmuzej-mb.si
objava v Mariborski kroniki – Večer
vabilo poslano slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in društvom ob
otvoritvi po stacionarni pošti
vabilo poslano obiskovalcem po redni
in elektronski pošti
najava poslana medijem po
elektronski pošti
najava na facebook strani
www.facebook.com/pomum123;
deljenje objav preko všečkov
objavljanje na drugih spletnih
portalih (napovednik, mariborturizem facebook ipd …)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
11829

OBJAVE V MEDIJIH:
Redni oglasi v časniku Večer: ob torkih,
četrtkih in sobotah v času trajanja
razstave (glej tudi prilogo k letnemu
poročilu 2010 in 2011).
 Mariborski utrip, 17. 2. 2012, str. 11,
Sledi najstarješih prebivalcev mesta
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SVET NA DLANI
občasna razstava

LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Razstavišče Kino Partizan


KDAJ:
14. 3. 2012 – 4. 3. 2013



CILJNA SKUPINA:



splošna javnost

ORGANIZATOR:
Pokrajinski muzej Maribor




AVTOR/VODJA
PROJEKTA:



Mirjana Koren
Valentina Bevc Varl
Tadej Pungartnik
Franz Rieder
Drago Oman
Mateja Vešnar






KRATEK OPIS:
V prenovljenem razstavišču Kina Partizan
smo predstavili
zbirko kositrnih in
svinčenih figur. Zbirka, ki obsega nekaj
več kot 40.000 figuric je bila najverjetneje
zasebna last mariborskega oficirja Otta pl.
Gariboldija. Figure izvirajo iz časa od
konca 17. do prve tretjine 20. stoletja in
sestavljajo največjo tovrstna zbiko na
območju Jugovzhodne Evrope, kar jo
postavlja
ob bok najpomembnejšim
evropskim muzejem v Nemčiji, Avstriji,
Švici, Franciji in Veliki Britaniji, ki hranijo
kositrne figure. Razstavljene miniaturne
kositrne in svinčene figure so bile
priljubljena
igrača
med
večinoma
premožnejšim meščanstvom. Razstavo so
pospremile muzejske ustvarjalnice ter
vodstva za otroke in odrasle



publikacija: muzejski list 38
Naklada: 1500 izvodov
Maribor, december 2011
3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava na internetni strani
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo
in ang www.pmuzej-mb.si
objava v Mariborski kroniki – Večer
vabilo poslano slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in društvom ob
otvoritvi po stacionarni pošti
vabilo poslano obiskovalcem po redni
in elektronski pošti
najava poslana medijem po
elektronski pošti
najava na facebook strani
www.facebook.com/pomum123;
deljenje objav preko všečkov
objavljanje na drugih spletnih
portalih (napovednik, mariborturizem facebook ipd …)
Večer, 21. 2. 2012, str.15:
intervju s Francem Riederjem

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
14.603

OBJAVE V MEDIJIH:

Redni oglasi v časniku Večer: ob torkih,
četrtkih in sobotah v času trajanja
razstave (glej tudi otvoritev razstave Svet
na dlani …).









TV Slovenija 1, 9. 03. 2012, 5.00,
Dobro jutro
Večer, 9. 3. 2012, str. 13:
Vojaško-zgodovinski medij iz kositra
TV Maribor 1, 13. 03. 2012,
20.00, Koktajl
Večer, 15. 3. 2012, str. 16:
EPK sinoči
Mladina, 23. 3. 2012, str. 66:
Evropska prestolnica kulture 2012,
EPK sinoči
Večer, 10. 6. 2012, str. 15:
Od Poštne do parka
www.pigac.si
www.mediaspeed.net
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ČUVAJNICA NA STOLPU
stalna razstava

LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Zvonik stolne cerkve Sv. Janeza Krstnika

KDAJ:
od 20. 4. 2012 dalje

CILJNA SKUPINA:
splošna javnost

ORGANIZATOR:
Pokrajinski muzej Maribor
EPK 2012
Stolna župnija Maribor

AVTOR/VODJA
PROJEKTA:












Mirjana Koren



KRATEK OPIS:



V okviru projekta Evropska prestolnica
kulture Maribor 2012 smo v sodelovanju s
Stolno župnijo Maribor odprli stalno
muzejsko razstavo Čuvajnica na stolpu.
Razstava je umeščena v cerkveni zvonik,
ki je bil kot stražni stolp v 14. stoletju
postavljen v samo geometrijsko središče
mesta tik ob župnijski cerkvi. Štirietažni
stolp je bil postavljen za opazovanje
okolice in vodenje mestne obrambe.
Kasneje so vanj namestili zvonove. Zaradi
pretečih požarov je bilo vse od konca 18.
stoletja v zvoniku urejeno majhno
stanovanje, ki je bilo namenjeno bivanju
mestnega čuvaja. Zadnja čuvajka v stolpu
Antonija Weiss je to službo opravljala do
ukinitve leta 1933.
Z razstavo se Pokrajinski muzej Maribor
približuje sodobnim konceptom muzeja, ki
se v 21. stoletju iz konservatorske
paradigme preveša v iskanje edinstvenih
zgodb. Njihovo umeščanje v neskončni tok
zgodovine
ponuja
tavajočemu
posamezniku, da se lahko skozi njih
identificira.
Proces
identifikacije
mu
omogočajo tudi muzejski predmeti, ki so
izbrani za razstavo.

publikacija: informacijski bilten
Naklada: 300 izvodov
Maribor, april 2012
3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava na internetni strani
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo
in ang www.pmuzej-mb.si
objava v Mariborski kroniki – Večer
vabilo poslano slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in društvom ob
otvoritvi po stacionarni pošti
vabilo poslano obiskovalcem po redni
in elektronski pošti
najava poslana medijem po
elektronski pošti
najava na facebook strani
www.facebook.com/pomum123;
deljenje objav preko všečkov
objavljanje na drugih spletnih
portalih (napovednik, mariborturizem facebook ipd …)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
9.072

OBJAVE V MEDIJIH:
Redni oglasi v časniku Večer: ob torkih,
četrtkih in sobotah v času trajanja
razstave (glej tudi otvoritev razstave
Čuvajnica na Stolpu …).






Novi Glas, 3. 5. 2012, str. 4:
Obnovili so nekdanjo požarno
opazovalnico
TV Slovenija 1, 9. 5. 2012, 7.00,
Dobro jutri, Katja Treer, Pogled na
Maribor z zvonika
TV Maribor , 20. 4. 2012, 7.00,
Dobro jutri, Katja Treer, Pogled na
Maribor z zvonika
www.pigac.si
www.mediaspeed.net

* Razstava in število obiskovalcev na razstavi Čuvajnica na stolpu sta izvzeta iz statistike, ki jo povzema tabela na strani 4.
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VELIKE STVARITVE MALIH MOJSTROV 2012
Moja Igrača
občasna razstava

LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Kino Partizan

KDAJ:
24. 5. 2012 – 31. 12. 2012

CILJNA SKUPINA:




učenci osnovnih šol
učitelji in mentorji
splošna javnost




ORGANIZATOR:



Pokrajinski muzej Maribor



AVTOR/VODJA
PROJEKTA:



Drago Oman

KRATEK OPIS:
Projekt Velike stvaritve malih mojstrov je
namenjen osnovnošolcem, ki v okviru
Likovne vzgoje ustvarjajo na v naprej
določeno temo. V letu 2012 so ustvarjali
na temo Moja igrača. Na letošnji razstavi
likovnih del s katerimi so učenci
predstavili svojo igračo je sodelovalo 171
učencev iz mariborskih osnovnih šol OŠ
Bojan Illich, OŠ Ludvik Pliberšek, OŠ
Franc Rozman Stane, in OŠ Bratov
Polančič.





3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava na internetni strani
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo
in ang www.pmuzej-mb.si
objava v Mariborski kroniki – Večer
vabilo poslano slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in društvom ob
otvoritvi po stacionarni pošti
vabilo poslano obiskovalcem po redni
in elektronski pošti
vabilo poslano osnvnim šolam,
ravnateljem in mentorjem po
regularni pošti
najava poslana medijem po
elektronski pošti
najava na facebook strani
www.facebook.com/pomum123;
deljenje objav preko všečkov
objavljanje na drugih spletnih
portalih (napovednik, mariborturizem facebook ipd …)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
7386

OBJAVE V MEDIJIH:
Redni oglasi v časniku Večer: ob torkih,
četrtkih in sobotah v času trajanja
razstave (glej tudi otvoritev razstave
Velike stvaritve malih mojstrov 2012 …).

12

Priloga k letnemu poročilu 2012

POHIŠTVO - OD BLIZU
občasna razstava

LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Kino Partizan

KDAJ:
27. 6. 2012 – 31. 12. 2012

CILJNA SKUPINA:
splošna javnost

ORGANIZATOR:







Pokrajinski muzej Maribor



AVTOR/VODJA
PROJEKTA:



KRATEK OPIS:





Mirjana Koren

Razstava Pohištvo – Od blizu je
postavljena
v
nekdanjo
projekcijsko
dvorano Kina Partizan, kjer je nov
pohištveni depo
Pokrajinskega muzeja
Maribor. Zbirka pohištva se uvršča med
največje zbirke v državi in večinoma izvira
iz štajerskih, koroških in prekmurskih
gradov, dvorcev, meščanskih hiš in
kmečkih domov. V zakladnici pohištvene
zbirke muzeja je bila do konca Evropske
prestolnice kulture 2012 na ogled razstava
POHIŠTVO - OD BLIZU. Obiskovalci so
si lahko ob 998 kosih originalnega
historičnega pohištva, katerega najstarejši
kosi segajo v 16. stoletje ogledali tudi
projekcijo njihovih povečanih detajlov. Poseben
Ob depoju je na ogled tudi stalna
postavitev mizarske delavnice Stojan,
Poseben
priznanega celjskega mizarja Martina
Stojana, ki ga je v začetku 20. stoletja
odlikovalo
Cesarsko-kraljevo
trgovsko
ministrstvo.

3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava na internetni strani
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo
in ang www.pmuzej-mb.si
objava v Mariborski kroniki – Večer
vabilo poslano slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in društvom ob
otvoritvi po stacionarni pošti
vabilo poslano obiskovalcem po redni
in elektronski pošti
najava poslana medijem po
elektronski pošti
najava na facebook strani
www.facebook.com/pomum123;
deljenje objav preko všečkov
objavljanje na drugih spletnih
portalih (napovednik, mariborturizem facebook ipd …)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
1029

OBJAVE V MEDIJIH:
Redni oglasi v časniku Večer: ob torkih,
četrtkih in sobotah v času trajanja
razstave (glej tudi otvoritev razstave
Pohištvo – od blizu …).







www.vecer.com, 28. 6. 2012,
Pohištvo od blizu
Večer, 3. 7. 2012, str. 14:
Poseben režim razstave
Delo, 1. 8. 2012, str. 20:
Tisoč dragocenih kosov
www.pigac.si
www.mediaspeed.net
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EVROPA V MUZEJU – MUZEJ V EVROPI
GOVORICA MIRU
občasna razstava

LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Mariborski grad – bastija



KDAJ:



CILJNA SKUPINA:




4. 7. 2012 – 6. 9. 2012

splošna javnost

ORGANIZATOR:

Pokrajinski muzej Maribor
Universalmuseum Joanneum, Gradec
Zavod EPK Maribor 2012

AVTOR/VODJA
PROJEKTA:







Irena Porekar Kacafura
Tadej Pungartnik

KRATEK OPIS:

Občasno razstavo Govorica miru smo v
muzeju odprli V okviru projekta Evropa v
muzeju - muzej v Evropi, ki smo ga
zasnovali kot del Evropske prestolnice
kulture Maribor 2012. V projektu smo
sledili renesančnemu reku o »učenosti, ki
oživlja kar umira« ter se zavzeli za
izmenjavo idej in izkustev, znanja in
dediščine, ki razkrivajo različne obraze
Evrope. K sodelovanju smo povabili
Universalmuseum Joanneum iz Gradca,
Guardia Svizzeria Pontifica iz Vatikana,
Bayerisches Nationalmuseum iz Münchna
in Poljske Muzeum Narodnove iz Varšave.
Občasno razstavo Govorica miru smo
pripravili
v
sodelovanju
z
deželno
orožarno
iz
Universalmuseum
Joanneum iz Gradca, ki hrani največjo
zbirko orožja na svetu.
Zbirko orožja
Pokrajinskega muzeja Maribor smo z
razstavo Govorica miru začasno dopolnili z
opremo
deželnih
najemnikov
–
landsknehtov iz 16. stoletja in opozorili na
to, da se vezi med mestoma niso nikoli
pretrgale. V okviru razstave Govorica miru
smo pripravili spremljevalni program, ki je
vključeval
delavnice,
predavanja
in
predstavitev knjige.

3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava na internetni strani
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo
in ang www.pmuzej-mb.si
objava v Mariborski kroniki – Večer
vabilo poslano slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in društvom ob
otvoritvi po stacionarni pošti
vabilo poslano obiskovalcem po redni
in elektronski pošti
najava poslana medijem po
elektronski pošti
najava na facebook strani
www.facebook.com/pomum123;
deljenje objav preko všečkov
objavljanje na drugih spletnih
portalih (napovednik, mariborturizem facebook ipd …)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
5372

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



www.pigac.si
www.mediaspeed.net
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EVROPA V MUZEJU – MUZEJ V EVROPI
UNIFORMA PAPEŽEVE ŠVICARSKE GARDE
občasna razstava

LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Mariborski grad – loretanska kapela


KDAJ:

19. 9. 2012 – 21. 10. 2012

CILJNA SKUPINA:
splošna javnost

ORGANIZATOR:






Pokrajinski muzej Maribor
Guardia Svizzera Pontifica, Vatikan



AVTOR/VODJA
PROJEKTA:



dr. Valentina Bevc Varl, Maja Hren Brvar,
Oskar Habjanič

KRATEK OPIS:

V okviru projekta Evropa v muzeju muzej v Evropi, ki smo ga zasnovali kot
del
Evropske
prestolnice
kulture
Maribor 2012 smo pripravili občasno
razstavo Uniforma papeške švicarske
garde.
Razstavo
smo
pripravili
v
sodelovanju s Papeško švicarsko gardo iz
Vatikana (Guardia Svizzeria Pontifica), ki
nam je posodila uniformo helebardista
papeške
švicarske
garde.
Uniforme
papeške švicarske garde, ki varuje papeže
vse od začetka 16. stoletja so se skozi
zgodovino spreminjale. Današnjo podobo
je dobila leta 1914. Pokrajinski muzej
Maribor je v sklopu projekta Evropa v
muzeju – Muzej v Evropi obiskal pripadnik
švicarske
garde,
gardist
Erwin
Niederberger.
Razstavo Uniforma papeške švicarske
garde smo pospremili s predavanjem
gardista Erwina Niederbergerja in dr.
Franceta M. Dolinarja iz Nadškofijskega
arhiva v Ljubljani.





3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava na internetni strani
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo
in ang www.pmuzej-mb.si
objava v Mariborski kroniki – Večer
vabilo poslano slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in društvom ob
otvoritvi po stacionarni pošti
vabilo poslano obiskovalcem po redni
in elektronski pošti
najava poslana medijem po
elektronski pošti
najava na facebook strani
www.facebook.com/pomum123;
deljenje objav preko všečkov
objavljanje na drugih spletnih
portalih (napovednik, mariborturizem facebook ipd …)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
2408

OBJAVE V MEDIJIH:

Redni oglasi v časniku Večer: ob torkih,
četrtkih in sobotah v času trajanja
razstave (glej tudi otvoritev razstave
Uniforma papeževe švicarske garde …)
 Večer, 17. 8. 2012, str. 18:
Oživitev grajske kapele
 Delo, 28. 8. 2012, str. 16:
Na odprtju član papeške švicarske
garde
 Večer, 16. 10. 2012, str 17:
Uniforma papeževe garde še ta
teden

www.pigac.si

www.mediaspeed.net
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ZASIP
občasna razstava

LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Mariborski grad – bastija

KDAJ:
28. 9. 2012 – 19. 12. 2012

CILJNA SKUPINA:
splošna javnost

ORGANIZATOR:







Pokrajinski muzej Maribor



AVTOR/VODJA
PROJEKTA:



KRATEK OPIS:





Natašo Prosenc Stearns

V sodelovanju
z Natašo Prosenc
Stearns, priznano slovensko umetnico in
režiserko,
dobitnico
Fulbrightove
Štipendije ter Nagrade Prešernovega
sklada, smo pripravili gostujočo razstavo
Zasip. Videoprojekcija slike na muzejske
eksponate (orožje) v bastiji mariborskega
gradu ponazarja zgodbe izginulih stoletij,
ki so izginila v plasteh nasute zemlje.
Razstava je v svojem bitu nosila
univerzalno sporočilo neskončnosti, ki nas
opominja na večnost minljivega. Razstavo
smo
pripravili
v
okviru
Evropske
prestolnice kulture Maribor 2012.
Poseben

3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava na internetni strani
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo
in ang www.pmuzej-mb.si
objava v Mariborski kroniki – Večer
vabilo poslano slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in društvom ob
otvoritvi po stacionarni pošti
vabilo poslano obiskovalcem po redni
in elektronski pošti
najava poslana medijem po
elektronski pošti
najava na facebook strani
www.facebook.com/pomum123;
deljenje objav preko všečkov
objavljanje na drugih spletnih
portalih (napovednik, mariborturizem facebook ipd …)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
4827

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




Večer, 29. 9. 2012, str. 11:
Zasip: Od Sodnega stolpa do bastije
www.pigac.si
www.mediaspeed.net
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ZBIRKE POKRAJINSKEGA MUZEJA MARIBOR
panojska razstava ob zborovanju SMD
občasna razstava

LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Mariborski grad – grajsko stopnišče



KDAJ:



12. 10. 2012 - 3. 11. 2012

CILJNA SKUPINA:
Splošna javnost
Člani SMD

ORGANIZATOR:






Pokrajinski muzej Maribor

3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava na internetni strani
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo
in ang www.pmuzej-mb.si
objava v Mariborski kroniki – Večer
najava na facebook strani
www.facebook.com/pomum123;
deljenje objav preko všečkov
objavljanje na drugih spletnih
portalih (napovednik, mariborturizem facebook ipd …)

AVTOR/VODJA
PROJEKTA:

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:

Drago Oman

OBJAVE V MEDIJIH:

KRATEK OPIS:

Redni oglasi v časniku Večer: ob torkih,
četrtkih in sobotah v času trajanja
razstave (glej tudi otvoritev razstave
Zbirke Pokrajinskega muzeja Maribor …).

Ob
letnem
zborovanju
Slovenskega
muzejskega društva smo za zbrane goste
pripravili manjšo panojsko razstavo o
zbirkah Pokrajinskega muzeja Maribor. Na
panojih, ki smo jih razstavili na grajskem
stopnišču smo predstavili arheološko
zbirko, etnološko zbirko, zbirko pohištva,
obrtno zbirko, zbirko mode, uniform in
liturgičnega
tekstila,
zbirko
likovne
umetnosti, zbirko orožja in lekarniško
zbirko.

1649



www.pigac.si

17

Priloga k letnemu poročilu 2012

EVROPA V MUZEJU – MUZEJ V EVROPI
KIPI BRATOV STRAUB
občasna razstava

LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Mariborski grad – palacij



KDAJ:



CILJNA SKUPINA:




8. 11. 2012 – 27. 11. 2012

Splošna javnost

ORGANIZATOR:

Pokrajinski muzej Maribor

AVTOR/VODJA
PROJEKTA:
dr. Valentina Bevc Varl







KRATEK OPIS:

Projekt Evropa v muzeju - muzej v
Evropi, ki smo ga zasnovali kot del
Evropske prestolnice kulture Maribor
2012 smo v mesecu novembru pripravili
občasno razstavo Kipi bratov Straub.
Pokrajinski muzej Maribor hrani nekaj
znamenitih del baročnega kiparja Josefa
Strauba, ki je zadnja leta živel in ustvarjal
v Mariboru. Josef Straub je izhajal iz
kiparske družine v kateri je kar 5 bratov
sledilo očetovim stopinjam in se podalo v
kiparske vode. Ustvarjali so po vsej
Evropi. Njihova dela lahko najdemo vse od
Münchna in do Zagreba. V duhu soočanja
raznolikosti kultur, evropskih prostorov in
kulturnega ozadja smo pod isto streho po
več stoletjih združili dela treh, bratov
Straub. Znamenite kipe Josefa Strauba iz
velikega oltarja cerkve sv. Jožefa na
Studencih smo soočili s skulpturo Marije z
detetom, delom njegovega starejšega
brata Johanna Baptista Strauba in
konjenikoma Filipa Jakoba Strauba. K
sodelovanju
smo
povabili
Bavarski
nacionalni Muzej iz Münchna, ki je posodil
muzealijo.
Razstavo sta pospremili
predavanji dr. Matthiasa Wenigerja iz
Bavarskega
nacionalnega
Muzeja
iz
Münchna in dr. Polone Vidmar iz
Filozofske fakultete v Mariboru.

3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava na internetni strani
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo
in ang www.pmuzej-mb.si
objava v Mariborski kroniki – Večer
vabilo poslano slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in društvom ob
otvoritvi po stacionarni pošti
vabilo poslano obiskovalcem po redni
in elektronski pošti
najava poslana medijem po
elektronski pošti
najava na facebook strani
www.facebook.com/pomum123;
deljenje objav preko všečkov
objavljanje na drugih spletnih
portalih (napovednik, mariborturizem facebook ipd …)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
1186

OBJAVE V MEDIJIH:
Redni oglasi v časniku Večer: ob torkih,
četrtkih in sobotah v času trajanja
razstave (glej tudi otvoritev razstave Kipi
bratov Straub …).



www.pigac.si
www.mediaspeed.net
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ODSEVI PRAZGODOVINE V BRONU – SITULSKA UMETNOST
NOVEGA MESTA
občasna razstava

LOKACIJA:

Mariborski grad – grajsko stopnišče

KDAJ:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:



22. 11. 2012 – 31. 12. 2012

CILJNA SKUPINA:




ORGANIZATOR:



splošna javnost

Pokrajinski muzej Maribor

AVTOR/VODJA
PROJEKTA:
Borut Križ






KRATEK OPIS:
V Pokrajinskem muzeju Maribor smo
okviru
Evropske
prestolnice
kulture
Maribor 2012 gostili potujočo fotografsko
dokumentarno
razstavo
Odsevi
prazgodovine v bronu – Situlska
umetnost Novega Mesta, ki je nastala
ob izdaji istoimenske monografije. Avtor
obeh je Borut Križ, arheolog Dolenjskega
muzeja. Razstavo o situlski umetnosti
dopolnjuje dokumentarni film o arheološki
podobi Dolenjske. Razstavo si je bilo
možno ogledati na grajskem stopnišču.

3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava na internetni strani
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo
in ang www.pmuzej-mb.si
objava v Mariborski kroniki – Večer
vabilo poslano slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in društvom ob
otvoritvi po stacionarni pošti
vabilo poslano obiskovalcem po redni
in elektronski pošti
najava poslana medijem po
elektronski pošti
najava na facebook strani
www.facebook.com/pomum123;
deljenje objav preko všečkov
objavljanje na drugih spletnih
portalih (napovednik, mariborturizem facebook ipd …)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
1525

OBJAVE V MEDIJIH:
Redni oglasi v časniku Večer: ob torkih,
četrtkih in sobotah v času trajanja
razstave (glej tudi otvoritev razstave
Odsevi prazgodovine v bronu – Situlska
umetnost Novega Mesta …).




TV Maribor, 20. 11. 2012, 20.00,
Koktajl
www.pigac.si
www.mediaspeed.net
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EVROPA V MUZEJU – MUZEJ V EVROPI
MIZICA PRINCA WISNIOWIECKEGA IN PRINCESE RADZIWILL
občasna razstava

LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Mariborski grad – palacij



KDAJ:



CILJNA SKUPINA:




28. 11. 2012 – 18. 12. 2012

Splišna javnost

ORGANIZATOR:
Pokrajinski muzej Maribor




AVTOR/VODJA
PROJEKTA:



Mirjana Koren
Oskar Habjanič



KRATEK OPIS:
Predzadnjo občasno razstavo iz niza
razstav v okviru projekta
Evropa v
muzeju - muzej v Evropi smo pripravili
v sodelovanju z Narodnim muzejem v
Varšavi. Zbirko pohištva Pokrajinskega
muzeja Maribor smo začasno dopolnili z
mizico princa Wisniowieckega in princese
Radziwill iz prve polovice 18. stoletja. V
projektu izmenjave idej in izkustev,
znanja in dediščine, ki razkrivajo različne
obraze Evrope smo gostili tudi skupino
kustosov iz Narodnega muzeja v Varšavi,
ki mizico tudi hrani. Obiskovalci so lahko v
času občasne razstave prisluhnili tudi
predavanju Stefana Mieleszkiewicza in
Dorote Gutkovske o izbrani muzealiji in
predavanju dr. Maje Lozar Štamcar iz
Narodnega muzeja Slovenije o evropskem
baročnem pohištvu na Poljskem in v
Sloveniji.

3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava na internetni strani
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo
in ang www.pmuzej-mb.si
objava v Mariborski kroniki – Večer
vabilo poslano slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in društvom ob
otvoritvi po stacionarni pošti
vabilo poslano obiskovalcem po redni
in elektronski pošti
najava poslana medijem po
elektronski pošti
najava na facebook strani
www.facebook.com/pomum123;
deljenje objav preko všečkov
objavljanje na drugih spletnih
portalih (napovednik, mariborturizem facebook ipd …)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
571

OBJAVE V MEDIJIH:
Redni oglasi v časniku Večer: ob torkih,
četrtkih in sobotah v času trajanja
razstave (glej tudi otvoritev razstave
Mizica princa Wishiowieckega in princese
Radziwill …).



www.pigac.si
www.mediaspeed.net
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EVROPA V MUZEJU – MUZEJ V EVROPI
PRESLIKAVE PRETEKLOSTI
občasna razstava

LOKACIJA:

Mariborski grad – viteška dvorana

KDAJ:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:



20. 12. 2012 – 6. 1. 2012

CILJNA SKUPINA:




ORGANIZATOR:



Splošna javnost

Pokrajinski muzej Maribor

AVTOR/VODJA
PROJEKTA:
dr. Valentina Bevc Varl,
Maja Hren Brvar,
Mirjana Koren

KRATEK OPIS:
V okviru projekta Evropa v muzeju –
muzej v Evropi smo v Pokrajinskem
muzeju Maribor pripravili več občasnih
razstav v katere smo vključili predmete iz
različnih
evropskih
muzejev.
K
sodelovanju smo povabili tudi Lesarsko
šolo Maribor, Srednjo šolo za oblikovanje
Maribor, Oddelek za tekstilne materiale in
oblikovanje s Fakultete za strojništvo
Univerze
v
Mariboru,
Triptih,
Restavratorski
atelje
Bogovčič
ter
fotografe, ki nas nagovarjajo vsak s svojo
interpretacijo
historičnega
dela.
Za
inspiracijo so služili predmeti iz naših
zbirk. Na razstavi si je bilo moč ogledati
izdelke, ki so zbrane nagovorili v novi
preobleki.






3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava na internetni strani
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo
in ang www.pmuzej-mb.si
objava v Mariborski kroniki – Večer
vabilo poslano slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in društvom ob
otvoritvi po stacionarni pošti
vabilo poslano obiskovalcem po redni
in elektronski pošti
najava poslana medijem po
elektronski pošti
najava na facebook strani
www.facebook.com/pomum123;
deljenje objav preko všečkov
objavljanje na drugih spletnih
portalih (napovednik, mariborturizem facebook ipd …)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
425

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



www.pigac.si
www.mediaspeed.net
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Muzejske prireditve
24

MUZEJSKI ABONMA 2012

25

SVET NA DLANI
novinarska konferenca
SVET NA DLANI
otvoritev občasne razstave
ČUVAJNICA NA STOLPU
novinarska konferenca
ČUVAJNICA NA STOLPU
otvoritev stalne dislocirane razstave
VELIKE STVARITVE MALIH MOJSTROV 2012
Moja Igrača
pedagoški projekt z otvoritvijo občasne razstave
MUZEJSKI KLUB 2012
Sooblikovalci Maribora
tradicionalna andragoška prireditev
MUZEJSKI KLUB 2012
Sooblikovalci Maribora
tradicionalna andragoška prireditev
IZBRANIH STO
predstavitev publikacije
POHIŠTVO OD BLIZU
novinarska konferenca
POHIŠTVO OD BLIZU
otvoritev občasne razstave
PONOVNO ODPRTJE OBČASNE RAZSTAVE
novinarska konferenca
EVROPA V MUZEJU – MUZEJ V EVROPI
GOVORICA MIRU
otvoritev občasne razstave
GOVORICA MIRU
predavanje
EVROPA V MUZEJU – MUZEJ V EVROPI
KONSERVIRANJE IN RESTAVRIRANJE KOVINSKIH
PREDMETOV
delavnica konserviranja in restavriranja
OŽIVLJENI PREDMETI
Konservatorsko restavratorski posegi na strelnem
orožju - Vžig na kamen
predavanje
GRAJSKO POLETJE 2012
tradicionalne muzejske delavnice za otroke
OŽIVLJENI PREDMETI
Restavriranje orožja iz zbirk NMS
predavanje
OŽIVLJENI PREDMETI
Orožje iz prve svetovne vojne 1914 – 1918 v MNZS
predavanje
MUZEJSKI VEČERI 2012
tradicionalna andragoška prireditev

26
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

40

41
42
43
44

otroške izobraževalne muzejske ustvarjalnice
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45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

60

61

62
63

EVROPA V MUZEJU – MUZEJ V EVROPI
UNIFORMA PAPEŠKE ŠVICARSKE GARDE
novinarska konferenca
EVROPA V MUZEJU – MUZEJ V EVROPI UNIFORMA
PAPEŠKE ŠVICARSKE GARDE
otvoritev občasne razstave
EVROPA V MUZEJU – MUZEJ V EVROPE UNIFORMA
PAPEŠKE ŠVICARSKE GARDE
predavanje
EVROPA V MUZEJU – MUZEJ V EVROPE UNIFORMA
PAPEŠKE ŠVICARSKE GARDE
predavanje
ZASIP
otvoritev občasne razstave
MUZEJSKI KLUB 2012
Sooblikovalci Maribora – Lažnive vuste duše morijo
tradicionalna andragoška prireditev
MALI SIMPOZIJ 2012
Zgodovinske osebe
tradicionalna pedagoška prireditev
EVROPA V MUZEJU – MUZEJ V EVROPE KIPI BRATOV
STRAUB
novinarska konferenca
EVROPA V MUZEJU – MUZEJ V EVROPE
KIPI BRATOV STRAUB
otvoritev občasne razstave
EVROPA V MUZEJU – MUZEJ V EVROPE
KIPI BRATOV STRAUB
predavanje
MUZEJSKI KLUB 2012
Sooblikovalci Maribora – Vino in Maribor
tradicionalna andragoška prireditev
EVROPA V MUZEJU – MUZEJ V EVROPI
KIPI BRATOV STRAUB
predavanje
ODSEVI PRAZGODOVINE V BRONU – SITULSKA
UMETNOST V BRONU
otvoritev občasne razstave
MUZEJSKI KLUB 2012
Sooblikovalci Maribora - Zveneči grad
tradicionalna andragoška prireditev
EVROPA V MUZEJU – MUZEJ V EVROPI
MIZICA PRINCA WISNIOWIECKEGA IN PRINCESE
RADZIWILL
novinarska konferenca
EVROPA V MUZEJU – MUZEJ V EVROPI
MIZICA PRINCA WISNIOWIECKEGA IN PRINCESE
RADZIWILL
otvoritev občasne razstave
EVROPA V MUZEJU – MUZEJ V EVROPI
MIZICA PRINCA WISNIOWIECKEGA IN PRINCESE
RADZIWILL
predavanje
EVROPA V MUZEJU – MUZEJ V EVROPI
PRESLIKAVE PRETEKLOSTI
otvoritev
EVROPA V MUZEJU – MUZEJ V EVROPI
GOVORICA OROŽJA
predstavitev knjige
23
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MUZEJSKI ABONMA 2012

otroške izobraževalne muzejske ustvarjalnice

LOKACIJA:
Mariborski grad – prostori
prostori stalne razstave

TRŽNO KOMUNICIRANJE:
vrtcev

in


KDAJ:
Januar 2012 – december 2012, ob 9.15,
10.15, 11.15 in 12.00

CILJNA SKUPINA:
predšolski otroci

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

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
7820

OBJAVE V MEDIJIH:

ORGANIZATOR:
Pokrajinski muzej Maribor

AVTOR/VODJA
PROJEKTA:
Uroš Dokl
Drago Oman

KRATEK OPIS:

V letu 2012 smo izpeljali 7 tematskih
ustvarjalnic
za
predšolske
otroke.
Ustvarjalnice so potekale vsak delavnik
med 9.00 in 13.00. V uro trajajočih
ustvarjalnicah so otroci spoznali večino
muzejskih zbirk ob katerih spoznajo tako
snovno kot nesnovno dediščino. V letu
2012 so bile izvedene
ustvarjalnice iz
programa 2011/2012, ki jih je v povprečju
obiskalo 56 skupin. 2 ustvarjalnici iz
programa muzejskega abonmaja za leto
2012/2013, je v povprečju obiskalo 65
skupin.
Ustvarjalnice
iz
abonmaja
2012/2013
smo
zaradi
načrtovane
prenove
izvedli
v
vrtcih.
Naslovi
ustvarjalnic so bili:
3. ustvarjalnica (februar, marec)
Lectarstvo
4. ustvarjalnica (marec, april)
Zimske urice
5. ustvarjalnica (april, maj)
Pogumni čevljarček
6. ustvarjalnica (maj, junij)
Sprehod po mestu
7. ustvarjalnica (maj, junij)
V svetu kositrnih figur
1. ustvarjalnica (oktober , november)
Za mizo nekoč
2.ustvarjalnica (december)
Volčje noči
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SVET NA DLANI
novinarska konferenca

LOKACIJA:
Kino Partizan

KDAJ:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:


13. 3. 2012 ob 12.00


CILJNA SKUPINA:
Novinarji medijskih hiš

ORGANIZATOR:
Pokrajinski muzej Maribor





objava na internetni strani
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo
in ang www.pmuzej-mb.si
najava poslana medijem po
elektronski pošti
najava na facebook strani
www.facebook.com/pomum123;
deljenje objav preko všečkov
objavljanje na drugih spletnih
portalih (napovednik, mariborturizem facebook ipd …)

AVTOR/VODJA
PROJEKTA:

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:

Joanna Bertoncelj

4

KRATEK OPIS:

OBJAVE V MEDIJIH:

Na tiskovni konferenci so direktorica
Pokrajinskega muzeja Mirjana Koren ter
člana avtorske skupine dr. Valentina Bevc
Varl in Tadej Pungartnik novinarjem
predstavili občasno razstavo Svet na
dlani. Tiskovna konferenca je potekala v
razstavišču Kino Partizan.

Redni oglasi v časniku Večer: ob torkih,
četrtkih in sobotah v času trajanja
razstave (glej tudi otvoritev razstave Svet
na dlani …).
 Dnevnik, 15. 3. 2011, str. 14,
kultura, V nekdanjem mariborskem
kinu Partizan na ogled 40.000 kositrnih
figur
 Večer, 14. 3. 2012, str. 15, Kositrne
figure, ki niso samo vojaki
 Večer, 15. 3. 2012, str. 25, Evropska
prestolnica kulture 2012, EPK sinoči
 TV Maribor, 16. 3. 2012 18.00,
Dnevnik tv Maribor, Razstava kositrnih
figur v Mariboru …
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SVET NA DLANI
otvoritev občasne razstave

LOKACIJA:

Mariborski grad - viteška dvorana

KDAJ:
14. 3. 2012 ob 18.00

CILJNA SKUPINA:
Splošna javnost

TRŽNO KOMUNICIRANJE:






ORGANIZATOR:
Pokrajinski muzej Maribor



AVTOR/VODJA
PROJEKTA:



KRATEK OPIS:



Mirjana Koren

Slavnostna otvoritev Razstave Svet na
dlani je potekala v Viteški dvorani
mariborskega gradu in v prostorih
razstave. Na razstavi so zbrane nagovorili
direktorica Pokrajinskega muzeja ga.
Mirjana Koren, zunanji sodelavec Franz
Rieder ter podžupan Mestne občine
Maribor Janez Ujčič, ki je razstavo tudi
odprl.
Otvoritev
je
povezovala
dr.
Valentina Bevc Varl, sooavtorica razstave
Svet na dlani.








3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava na internetni strani
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo
in ang www.pmuzej-mb.si
objava v Mariborski kroniki – Večer
vabilo poslano slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in društvom ob
otvoritvi po stacionarni pošti
vabilo poslano obiskovalcem po redni
in elektronski pošti
najava poslana medijem po
elektronski pošti
najava na facebook strani
www.facebook.com/pomum123;
deljenje objav preko všečkov
objavljanje na drugih spletnih
portalih (napovednik, mariborturizem facebook ipd …)
statista preoblečena v kositrna
vojaka na promocijskih dogodkih
promocija EPK pri županu Ljubljane
Zoranu Jankoviču in predsedniku
države dr. Danilu Türku
promocija na Pikinem festivalu v
Velenju

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
220

OBJAVE V MEDIJIH:

Redni oglasi v časniku Večer: ob torkih,
četrtkih in sobotah v času trajanja
razstave (glej tudi občasna razstava Svet
na dlani …).
 Radio Slovenija 3, 14. 3. 2012,
16.15, Svet kulture, Svet na dlani
 Radio Rogla, 14. 3. 2012, 17.30,
Novice Radio Rogla, Svet na dlani
 TV Maribor, 14. 3. 2012 18.00,
Dnevnik tv Maribor, V prostorih
nekdanje kinodvorane …
 TV Slovenija 1,14. 3. 2012, 22.00,
Odmevi, Franja Pižmoht, Pokrajinski
muzej Maribor
 www.sta.si, 14. 3. 2012, Mariborski
Partizan, zbirališče več deset tisoč
kositrnih figur …
 www.siol.net, 14. 3. 2012,
Mariborski Partizan, zbirališče več
deset tisoč kositrnih figur …
 www.rtvslo.si, 14. 3. 2012, Svet na
dlani v Mariboru …
 www.delo.si, 14. 3. 2012, Mariborski
Kino Partizan bo diživel invazijo
kositrnih Figur
 www.pigac.si
 www.mediaspeed.net
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ČUVAJNICA NA STOLPU
novinarska konferenca

LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Zvonik stolne cerkve sv. Janeza Krstnika

KDAJ:



17. 4. 2012 ob 12.00

CILJNA SKUPINA:
Novinarji medijskih hiš

ORGANIZATOR:
Pokrajinski muzej Maribor






AVTOR/VODJA
PROJEKTA:

objava na internetni strani
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo
in ang www.pmuzej-mb.si
najava poslana medijem po
elektronski pošti
najava na facebook strani
www.facebook.com/pomum123;
deljenje objav preko všečkov
objavljanje na drugih spletnih
portalih (napovednik, mariborturizem facebook ipd …)

Joanna Bertoncelj

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:

KRATEK OPIS:

10

Zbranim
novinarjem
sta
direktorica
Pokrajinskega muzeja Maribor, Mirjana
Koren in stolni župnik Marko Veršič
predstavila razvojno pot od ideje do
realizacije razstave Čuvajnica na stolpu.
Novinarska konferenca je potekala v
zvoniku stolne cerkve sv. Janeza Krstnika.

OBJAVE V MEDIJIH:
Redni oglasi v časniku Večer: ob torkih,
četrtkih in sobotah v času trajanja
razstave (glej tudi otvoritev stalne
razstave Čuvajnica na stolpu …).
 Večer, 14. 4. 2012, str. 18,
Čuvajnica na stolpu
 www.pigac.si

* Novinarska konferenca pred otvoritvijo razstave Čuvajnica na stolpu ni zavedena v letnem poročilu za leto 2012.
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ČUVAJNICA NA STOLPU
otvoritev stalne dislocirane razstave

LOKACIJA:
Pred zvonikom stolne cerkve sv. Janeza
Krstnika

KDAJ:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:



20. 4. 2012 ob 12.00

CILJNA SKUPINA:
splošna javnost

ORGANIZATOR:
Pokrajinski muzej Maribor







AVTOR/VODJA
PROJEKTA:



Mirjana Koren
Marko Veršič



KRATEK OPIS:
Pokrajinski
muzej
Maribor
je
v
sodelovanju s Stolno župnijo v Mariboru, v
okviru projekta Evropska prestolnica
kulture 2012, pripravil razstavo Čuvajnica
na stolpu. Razstavo smo otvorili 20. aprila
2012 ob 12.00 pred zvonikom stolne
cerkve Sv. Janeza Krstnika. Na otvoritvi
so
zbrane
nagovorili
direktorica
Pokrajinskega muzeja Maribor Mirjana
Koren, Mitja Čander, programski direktor
Zavoda Maribor 2012, stolni župnik Marko
Veršič in Simon Vajdič, producent zavoda
Maribor 2012. Razstavo je javnosti predal
Marjan Turnšek, mariborski nadškof in
metropolit.

3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava na internetni strani
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo
in ang www.pmuzej-mb.si
objava v Mariborski kroniki – Večer
vabilo poslano slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in društvom ob
otvoritvi po stacionarni pošti
vabilo poslano obiskovalcem po redni
in elektronski pošti
najava poslana medijem po
elektronski pošti
najava na facebook strani
www.facebook.com/pomum123;
deljenje objav preko všečkov
objavljanje na drugih spletnih
portalih (napovednik, mariborturizem facebook ipd …)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
120

OBJAVE V MEDIJIH:
Redni oglasi v časniku Večer: ob torkih,
četrtkih in sobotah v času trajanja
razstave
 Večer, 21. 4. 2012, str. 11,
Odprtje stolnega zvonika
 www.pigac.si
 www.mediaspeed.net

* Novinarska konferenca pred otvoritvijo razstave Čuvajnica na stolpu ni zavedena v letnem poročilu za leto 2012. Iz statistike, ki jo
povzema Priloga letnega poročila 2012 na strani 4 je izvzeto število obiskovalcev na otvoritvi.
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VELIKE STVARITVE MALIH MOJSTROV 2012
Moja Igrača
pedagoški projekt z otvoritvijo občasne razstave

LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Kino Partizan



KDAJ:



24. 5. 2012 ob 10.00

CILJNA SKUPINA:
učenci osnovnih šol,
učitelji in mentorji,
splošna javnost

ORGANIZATOR:
Pokrajinski muzej Maribor

AVTOR/VODJA
PROJEKTA:










Drago Oman

KRATEK OPIS:
Na razstavi likovnih del, s katerimi so
učenci
mariborskih
osnovnih
šol
predstavili svojo igračo, je sodelovalo 171
učencev iz OŠ Bojana Illicha, OŠ Ludvika
Pliberška, OŠ Franca Rozmana Staneta in
OŠ bratov Polančičev. Zbrane sta na
razstavišču pozdravila vodja projekta
Drago Oman in direktorica muzeja Mirjana
Koren.



3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava na internetni strani
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo
in ang www.pmuzej-mb.si
objava v Mariborski kroniki – Večer
vabilo poslano slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in društvom ob
otvoritvi po stacionarni pošti
vabilo poslano obiskovalcem po redni
in elektronski pošti
najava poslana medijem po
elektronski pošti
najava na facebook strani
www.facebook.com/pomum123;
deljenje objav preko všečkov
objavljanje na drugih spletnih
portalih (napovednik, mariborturizem facebook ipd …)
vabilo poslano osnovnim šolam in
mentorjem sodelujočih učencev in
učenk ob otvoritvi po redni pošti

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
30

OBJAVE V MEDIJIH:
Redni oglasi v časniku Večer: ob torkih,
četrtkih in sobotah v času trajanja
razstave (glej tudi občasna razstava
Velike stvaritve malih mojstrov 2012 …).
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MUZEJSKI KLUB 2012
Sooblikovalci Maribora – 450 let grajske bastije
tradicionalna andragoška prireditev

LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Mariborski grad – bastija

KDAJ:
31. 5. 2012, ob 18.00

CILJNA SKUPINA:
splošna javnost

ORGANIZATOR:
Pokrajinski muzej Maribor

AVTOR/VODJA
PROJEKTA:
Mirjana Koren
Drago Oman













VODJA KLUBA 2012:
Franci Pivec



GOST 1. SREČANJA:
dr. Igor Sapač

STROKOVNI SODELAVEC:
dr. Valentina Bevc Varl

KOORDINATOR
PROJEKTA:

publikacija: informacijski bilten
Naklada: 300 izvodov
Maribor, maj 2012
3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava na internetni strani
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo
in ang www.pmuzej-mb.si
objava v Mariborski kroniki – Večer
vabilo poslano slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in društvom ob
otvoritvi po stacionarni pošti
vabilo poslano obiskovalcem po redni
in elektronski pošti
najava poslana medijem po
elektronski pošti
najava na facebook strani
www.facebook.com/pomum123;
deljenje objav preko všečkov
objavljanje na drugih spletnih
portalih (napovednik, mariborturizem facebook ipd …)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
55

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

Drago Oman

KRATEK OPIS:
Muzejski
klub
2012
smo
posvetili
posameznikom, ki so skozi zgodovino
pomembno sooblikovali Maribor in vplivali
na njegovo podobo. Muzejski klub 2012 je
idejno zasnoval in vodil publicist mag.
Franci Pivec.
Na prvem klubu, v nizu petih, smo gostili
dr. Igorja Sapača, priznanega slovenskega
kastelologa, umetnostnega zgodovinarja
in arhitetkta, ki je spregovoril o gradbeni
zgodovini
mariborskega
gradu,
del
katerega je tudi grajska bastija, ki je v
letu 2012 praznovala 450 let.
Srečanja muzejskega kluba so omogočili:
Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije,
Mestna občina Maribor, Holding Slovenske
elektrarne, Nova KBM, Dravske elektrarne
Maribor.
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MUZEJSKI KLUB 2012
Sooblikovalci Maribora – Straubove in druge javne skulpture Maribora
tradicionalna andragoška prireditev

LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Mariborski grad – bastija

KDAJ:
12. 6. 2012, ob 18.00

CILJNA SKUPINA:
splošna javnost

ORGANIZATOR:
Pokrajinski muzej Maribor

AVTOR/VODJA
PROJEKTA:
Mirjana Koren
Drago Oman













VODJA KLUBA 2012:
Franci Pivec



GOST 2. SREČANJA:
dr. Marjeta Ciglenečki

STROKOVNI SODELAVEC:
dr. Valentina Bevc Varl

KOORDINATOR
PROJEKTA:

publikacija: informacijski bilten
Naklada: 300 izvodov
Maribor, junij 2012
3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava na internetni strani
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo
in ang www.pmuzej-mb.si
objava v Mariborski kroniki – Večer
vabilo poslano slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in društvom ob
otvoritvi po stacionarni pošti
vabilo poslano obiskovalcem po redni
in elektronski pošti
najava poslana medijem po
elektronski pošti
najava na facebook strani
www.facebook.com/pomum123;
deljenje objav preko všečkov
objavljanje na drugih spletnih
portalih (napovednik, mariborturizem facebook ipd …)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
55

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

Drago Oman

KRATEK OPIS:
Muzejski
klub
2012
smo
posvetili
posameznikom, ki so skozi zgodovino
pomembno sooblikovali Maribor in vplivali
na njegovo podobo. Muzejski klub 2012 je
idejno zasnoval in vodil publicist mag.
Franci Pivec
V letu 2012 mineva 300 let od rojstva
Jožefa
Strauba,
ki
je
pomembno
zaznamoval podobo Maribora. Zato smo
drugi muzejski klub posvetili Straubovim
in drugim javnim skulpturam, ki jih
srečujemo v našem mestu. Na klubu smo
se lotili tudi vprašanja o odnosu
kulturnega kapitala do javnih plastik, ki jih
srečujemo v mestu. Gostja tokratnega
muzejskega kluba je bila umetnostna
zgodovinarka izr. prof. dr. Marjeta
Ciglenečki. Na klubu je dr. Valentina Bevc
Varl obiskovalcem predstavila kip sv.
Miklavža iz 18. stoletja, delo Jožefa
Strauba.
Srečanja muzejskega kluba so omogočili:
Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije,
Mestna občina Maribor, Holding Slovenske
elektrarne, Nova KBM, Dravske elektrarne
Maribor.
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IZBRANIH STO
predstavitev publikacije

LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Mariborski grad – viteška dvorana

KDAJ:
18. 5. 2012 ob 12.00

CILJNA SKUPINA:
splošna javnost

ORGANIZATOR:







Pokrajinski muzej Maribor



AVTOR/VODJA
PROJEKTA:



Mirjana Koren
Drago Oman





KRATEK OPIS:
Publikacija Izbranih sto predstavlja
strnjen pregled bivanja in ustvarjanja
prebivalcev naše pokrajine v zadnjih 7
tisočletjih, skozi prizmo izbranih muzealij,
ki so ali pa še bodo razstavljene v stalni
razstavi Pokrajinskega Muzeja Maribor. V
publikaciji se tako sprehodimo vse od
kamenodobne sekirice do Talisove Ore.
Avtorji besedil so Mirjana Koren, Oskar
Habjanič, Vesna Koprivnik, dr. Valentina
Bevc Varl, Tadej Pungartnik, dr. Andreja
Vrišer in Drago Oman. Avtorji so
posamezne
odlomke
iz
publikacije
zbranim tudi prebrali. Obiskovalce je v
nagovoril direktor Zavoda Maribor 2012
EPK Mitja Čander.
Prisotni
so
na
predstavitvi
prejeli
brezplačen izvod publikacije Izbranih sto.

3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava na internetni strani
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo
in ang www.pmuzej-mb.si
objava v Mariborski kroniki – Večer
vabilo poslano slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in društvom ob
otvoritvi po stacionarni pošti
vabilo poslano obiskovalcem po redni
in elektronski pošti
najava poslana medijem po
elektronski pošti
najava na facebook strani
www.facebook.com/pomum123;
deljenje objav preko všečkov
objavljanje na drugih spletnih
portalih (napovednik, mariborturizem facebook ipd …)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
80

OBJAVE V MEDIJIH:




TV Slovenija 1, 16. 5. 2011, 5.00,
Dobro jutro
Večer, 17. 5. 2013, str. 20
(mbk),Izbranih sto
RTS, 18. 5. 2013, 18.45, Kronika
1, Stipe Jerič, Izbranih sto
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POHIŠTVO - OD BLIZU
novinarska konferenca

LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Kino Partizan - depo

KDAJ:
27. 6. 2012 ob 12.00

CILJNA SKUPINA:
Novinarji medijskih hiš

ORGANIZATOR:







Pokrajinski muzej Maribor



AVTOR/VODJA
PROJEKTA:



KRATEK OPIS:





Joanna Bertoncelj

Novinarsko konferenco je moderirala dr.
Valentina Bevc Varl. Na novinarski
konferenci sta ob bližajoči se otvoritvi
novinarjem
spregovorili
direktorica
Pokrajinskega muzeja Maribor Mirjana
Koren ter Irena Porekar Kacafura.

3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava na internetni strani
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo
in ang www.pmuzej-mb.si
objava v Mariborski kroniki – Večer
vabilo poslano slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in društvom ob
otvoritvi po stacionarni pošti
vabilo poslano obiskovalcem po redni
in elektronski pošti
najava poslana medijem po
elektronski pošti
najava na facebook strani
www.facebook.com/pomum123;
deljenje objav preko všečkov
objavljanje na drugih spletnih
portalih (napovednik, mariborturizem facebook ipd …)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
6

OBJAVE V MEDIJIH:
Redni oglasi v časniku Večer: ob torkih,
četrtkih in sobotah v času trajanja
razstave (glej tudi otvoritev razstave
Pohištvo od blizu …).
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POHIŠTVO - OD BLIZU
otvoritev občasne razstave

LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Grajska ulica pred Kinom Partizan



KDAJ:



28. 6. 2012 ob 12.00

CILJNA SKUPINA:
splošna javnost

ORGANIZATOR:
Pokrajinski muzej Maribor

AVTOR/VODJA
PROJEKTA:
Mirjana Koren










KRATEK OPIS:
Na otvoritvi razstave Pohištvo – od blizu,
ki je potekala na Grajski ulici pred
razstaviščem Kino Partizan, sta zbrane
nagovorili
direktorica
Pokrajinskega
muzeja Maribor Mirjana Koren ter dr.
Marjeta Ciglenečki, predstojnica oddelka
za Umetnostno zgodovino Univerze v
Mariboru. Razstavo je otvoril direktor
urada za kulturo in mladino Mestne občine
Maribor Aleš Novak.

3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava na internetni strani
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo
in ang www.pmuzej-mb.si
objava v Mariborski kroniki – Večer
vabilo poslano slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in društvom ob
otvoritvi po stacionarni pošti
vabilo poslano obiskovalcem po redni
in elektronski pošti
najava poslana medijem po
elektronski pošti
najava na facebook strani
www.facebook.com/pomum123;
deljenje objav preko všečkov
objavljanje na drugih spletnih
portalih (napovednik, mariborturizem facebook ipd …)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
100

OBJAVE V MEDIJIH:
Redni oglasi v časniku Večer: ob torkih,
četrtkih in sobotah v času trajanja
razstave (glej tudi občasna razstava
Pohištvo – od blizu …).
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PONOVNO ODPRTJE STALNE RAZSTAVE
novinarska konferenca

LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Mariborski grad – viteška dvorana



KDAJ:



3. 7. 2012 ob 12.00

CILJNA SKUPINA:
splošna javnost

ORGANIZATOR:
Pokrajinski muzej Maribor

AVTOR/VODJA
PROJEKTA:
Joanna Bertoncelj










KRATEK OPIS:
Zaradi načrtovane prenove gradu so bili
razstavni prostori muzeja od 1. 10. 2011
do 30. 6. 2012 zaprti. Muzej smo za
javnost ponovno odprli 1. 7. 2012. Da bi
javnost kar najbolje seznanili s ponovnim
odprtjem, smo v Viteški dvorani pripravili
novinarsko konferenco. V letu Evropske
prestolnice kulture Maribor 2012 smo bili
odprti od ponedeljka do petka med 9.00 –
13.00 uro in med 16.00 – 19.00 uro ter v
soboto med 9.00 – 13.00 uro. Ob
nedeljah in praznikih je bil muzej za
javnost zaprt.

3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava na internetni strani
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo
in ang www.pmuzej-mb.si
objava v Mariborski kroniki – Večer
vabilo poslano slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in društvom ob
otvoritvi po stacionarni pošti
vabilo poslano obiskovalcem po redni
in elektronski pošti
najava poslana medijem po
elektronski pošti
najava na facebook strani
www.facebook.com/pomum123;
deljenje objav preko všečkov
objavljanje na drugih spletnih
portalih (napovednik, mariborturizem facebook ipd …)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
6

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



Večer, 3. 7. 2012, str. 17:
Muzejska vrata spet široko odprta
www.pigac.si
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EVROPA V MUZEJU - MUZEJ V EVROPI
GOVORICA MIRU
otvoritev razstave

LOKACIJA:

Mariborski grad – grajsko dvorišče

KDAJ:
4. 7. 2012 ob 12.00

CILJNA SKUPINA:
splošna javnost

ORGANIZATOR:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:






Pokrajinski muzej Maribor



AVTOR/VODJA
PROJEKTA:




Mirjana Koren

KRATEK OPIS:
Otvoritev razstave, ki je bila pripravljena
v
sodelovanju
z
Universalmuseum
Joanneum iz Gradca, je potekala na
grajskem dvorišču. Zbranim sta ob
otvoritvi, ki jo je vodila Joanna Bertoncelj,
spregovorila
direktorica
Pokrajinskega
Muzeja
Mirjana
Koren
in
direktor
Universalmuseum Joanneum iz Gradca
Wolfgang Muhitsch. Razstavo je odprl
mag. Franci Pivec, namestnik predsednika
Sveta zavoda Maribor 2012.



3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava na internetni strani
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo
in ang www.pmuzej-mb.si
objava v Mariborski kroniki – Večer
vabilo poslano slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in društvom ob
otvoritvi po stacionarni pošti
vabilo poslano obiskovalcem po redni
in elektronski pošti
najava poslana medijem po
elektronski pošti
najava na facebook strani
www.facebook.com/pomum123;
deljenje objav preko všečkov
objavljanje na drugih spletnih
portalih (napovednik, mariborturizem facebook ipd …)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
35

OBJAVE V MEDIJIH:
Oglasi v časniku Večer v tednu pred
prireditvijo: torek, četrtek in sobota(glej
tudi občasna razstava Govorica miru …).



www.pigac.si
www.mediaspeed.net
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EVROPA V MUZEJU – MUZEJ V EVROPI
GOVORICA MIRU
Restavriranje predmetov iz zbirke orožja
predavanje

LOKACIJA:

Mariborski grad – bastija

KDAJ:
5. 7. 2012 ob 18.00

CILJNA SKUPINA:
splošna javnost

ORGANIZATOR:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:






Pokrajinski muzej Maribor



AVTOR/VODJA
PROJEKTA:



KRATEK OPIS:





Irena Porekar Kacafura

V okviru projekta Govorica Miru smo v
sodelovanju z Evropsko prestolnico
Kulture 2012 pripravili predavanje na
temo
konservatorsko-restavratorskih
posegov
na
orožju.
Konservatorsko
restavratorske posege na predmetih iz
zbirke
orožja
Pokrajinskega
muzeja
Maribor je predstavila Irena Porekar
Kacafura.

3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava na internetni strani
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo
in ang www.pmuzej-mb.si
objava v Mariborski kroniki – Večer
vabilo poslano slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in društvom ob
otvoritvi po stacionarni pošti
vabilo poslano obiskovalcem po redni
in elektronski pošti
najava poslana medijem po
elektronski pošti
najava na facebook strani
www.facebook.com/pomum123;
deljenje objav preko všečkov
objavljanje na drugih spletnih
portalih (napovednik, mariborturizem facebook ipd …)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
17

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


Večer, 6. 7. 2012, str. 12: EPK
sinoči
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EVROPA V MUZEJU – MUZEJ V EVROPI
GOVORICA MIRU
Konserviranje in restavriranje kovinskih predmetov
delavnica konserviranja in restavriranja

LOKACIJA:

Vinogradniški muzej Kebl, Svečina

KDAJ:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:


6. 7. 2012 od 18.00 do 24.00

CILJNA SKUPINA:




splošna javnost

ORGANIZATOR:



Pokrajinski muzej Maribor



AVTOR/VODJA
PROJEKTA:



Irena Porekar Kacafura



KRATEK OPIS:
V okviru projekta Govorica miru je
Pokrajinski muzej Maribor, v sodelovanju
s Turističnim društvom Svečina, izpeljal
enodnevno delavnico konserviranja in
restavriranja
kovinskega
gradiva.
Konservatorsko restavratorska delavnica
je potekala v Vinogradniškem muzeju
Kebl. Delavnice se je udeležilo 16 ljudi
pod
strokovnim
mentorstvom
Irene
Porekar
Kacafura,
konservatorskorestavratorske svetovalke. Udeleženci so
spoznali osnovne principe čiščenja in
zaščite železnih predmetov.

objava na internetni strani
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo
in ang www.pmuzej-mb.si
objava v Mariborski kroniki – Večer
vabilo poslano slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in društvom ob
otvoritvi po stacionarni pošti
vabilo poslano obiskovalcem po redni
in elektronski pošti
najava poslana medijem po
elektronski pošti
najava na facebook strani
www.facebook.com/pomum123;
deljenje objav preko všečkov
objavljanje na drugih spletnih
portalih (napovednik, mariborturizem facebook ipd …)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
16

OBJAVE V MEDIJIH:

Oglasi v časniku Večer v tednu pred
prireditvijo: torek, četrtek in sobota.
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OŽIVLJENI PREDMETI
konservatorsko-restavratorski posegi na strelnem orožju - vžig na kamen
predavanje

LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Mariborski grad – bastija



KDAJ:



12. 7. 2012 ob 18.00

CILJNA SKUPINA:




ORGANIZATOR:



splošna javnost

Pokrajinski muzej Maribor

AVTOR/VODJA
PROJEKTA:
Irena Porekar Kacafura






KRATEK OPIS:

Oživljeni predmeti je niz treh predavanj
na temo konservatorsko - restavratorskih
posegov, ki smo jih v letu 2012
organizirali v sodelovanju z Evropsko
prestolnico kulture Maribor 2012. Na
prvem predavanju je konservatorskorestavratorske posege na strelnem orožju
(vžig na kamen) predstavil Antonio
Šerbetić iz Hrvaškega restavratorskega
Zavoda Zagreb.

3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava na internetni strani
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo
in ang www.pmuzej-mb.si
objava v Mariborski kroniki – Večer
vabilo poslano slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in društvom ob
otvoritvi po stacionarni pošti
vabilo poslano obiskovalcem po redni
in elektronski pošti
najava poslana medijem po
elektronski pošti
najava na facebook strani
www.facebook.com/pomum123;
deljenje objav preko všečkov
objavljanje na drugih spletnih
portalih (napovednik, mariborturizem facebook ipd …)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
25

OBJAVE V MEDIJIH:

Oglasi v časniku Večer v tednu pred
prireditvijo: torek, četrtek in sobota.
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GRAJSKO POLETJE 2012

tradicionalne muzejske delavnice za otroke

LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Mariborski grad – loža



KDAJ:



julij – avgust 2012, ob 10.00



CILJNA SKUPINA:
predšolski otroci,
učenci prve triade osnovnih šol



ORGANIZATOR:
Pokrajinski muzej Maribor



AVTOR/VODJA
PROJEKTA:





Uroš Dokl
Drago Oman

IZVAJALEC:
Uroš Dokl
Mateja Vešnar

KRATEK OPIS:

Letošnje sobotne delavnice so bile
namenjene
oživljanju
in
ohranjanju
kulturne dediščine
prostora današnje
Slovenije. Izdelali smo panjske končnice,
glinene posode po vzoru arheoloških
najdb, vlivali smo voščene votivne figure,
spoznali modrotisk in potiskali svoj prt.
Preizkusili smo se tudi v izdelovanju
cvetja iz papirja, ljudskega glasbila in
krašenju
lectovega
srca.
Sobotne
delavnice je obiskalo 183 ljudi.

3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava na internetni strani
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo
in ang www.pmuzej-mb.si
objava v Mariborski kroniki – Večer
vabilo poslano slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in društvom ob
otvoritvi po stacionarni pošti
vabilo poslano obiskovalcem po redni
in elektronski pošti
najava poslana medijem po
elektronski pošti
najava na facebook strani
www.facebook.com/pomum123;
deljenje objav preko všečkov
objavljanje na drugih spletnih
portalih (napovednik, mariborturizem facebook ipd …)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
183

OBJAVE V MEDIJIH:

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




Večer, 25. 7. 2012, str. 17:
Maribor: »Ko delajo roke, dela um«
Večer, 10. 7. 2012, str. 17:
Začelo se je grajsko poletje

7. 7. 2012 – Panjske končnice
14. 7. 2012 – Lončena posoda
21. 7. 2012 – Cvetje iz papirja
28. 7. 2012 – Modrotisk
4. 8. 2012 – Medeni kruhek
11. 8. 2012 – Voščene votivne figure
18. 8. 2012 – Lectovo srce
25. 8. 2012 – Ljudsko glasbilo
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OŽIVLJENI PREDMETI
restavriranje orožja iz zbirk Narodnega muzeja Slovenije
predavanje

LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Mariborski grad – bastija



KDAJ:



23. 8. 2012 ob 18.00

CILJNA SKUPINA:
splošna javnost




ORGANIZATOR:



Pokrajinski muzej Maribor
EPK Maribor 2012



AVTOR/VODJA
PROJEKTA:
Irena Porekar Kacafura





KRATEK OPIS:

Na
drugem
predavanju
Oživljenih
predmetov smo gostili Igorja Ravbarja
iz
oddelka
za
konserviranje
in
restavriranje
Narodnega
muzeja
Slovenije. Igor Ravbar se v svojem delu
posveča konservatorsko - restavratorskim
posegom na orožju, oklepih, kovinskih
predmetih umetne obrti in izdelavi replik.
Na
tokratnem
srečanju
Oživljenih
predmetov je predstavil restavratorske
posege na orožju.

3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava na internetni strani
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo
in ang www.pmuzej-mb.si
objava v Mariborski kroniki – Večer
vabilo poslano slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in društvom ob
otvoritvi po stacionarni pošti
vabilo poslano obiskovalcem po redni
in elektronski pošti
najava poslana medijem po
elektronski pošti
najava na facebook strani
www.facebook.com/pomum123;
deljenje objav preko všečkov
objavljanje na drugih spletnih
portalih (napovednik, mariborturizem facebook ipd …)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
17

OBJAVE V MEDIJIH:
Oglasi v časniku Večer v tednu pred
prireditvijo: torek, četrtek in sobota.
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OŽIVLJENI PREDMETI
Orožje iz prve svetovne vojne 1914 – 1918 v Muzeju novejše zgodovine Slovenije
predavanje

LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Mariborski grad – bastija



30. 8. 2012 ob 18.00



KDAJ:

CILJNA SKUPINA:
splošna javnost

ORGANIZATOR:




Pokrajinski muzej Maribor



AVTOR/VODJA
PROJEKTA:




Irena Porekar Kacafura

KRATEK OPIS:

Na zadnjem
predavanju Oživljenih
predmetov
je
konservatorskorestavratorske posege na orožju iz prve
svetovne vojne predstavil mag. Marko
Štepec iz Muzeja novejše zgodovine
Slovenije.



3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava na internetni strani
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo
in ang www.pmuzej-mb.si
objava v Mariborski kroniki – Večer
vabilo poslano slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in društvom ob
otvoritvi po stacionarni pošti
vabilo poslano obiskovalcem po redni
in elektronski pošti
najava poslana medijem po
elektronski pošti
najava na facebook strani
www.facebook.com/pomum123;
deljenje objav preko všečkov
objavljanje na drugih spletnih
portalih (napovednik, mariborturizem facebook ipd …)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
12

OBJAVE V MEDIJIH:
Oglasi v časniku Večer v tednu pred
prireditvijo: torek, četrtek in sobota.
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MUZEJSKI VEČERI 2012
tradicionalna andragoška prireditev

LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Mariborski grad – palacij



KDAJ:



10. 9. – 13. 9. 2012, ob 19.00



CILJNA SKUPINA:
splošna javnost

ORGANIZATOR:



Pokrajinski muzej Maribor



AVTOR/VODJA
PROJEKTA:



Drago Oman



KRATEK OPIS:
Na muzejskih večerih v letu 2012 smo se
posvetili vidnejšim osebnostim slovenske
zgodovine. Na podlagi knjižne zbirke
Bridkost po slovensko avtorja akademika
prof. dr. Matjaža Kmecla, smo v letošnjem
nizu štirih predavanj Muzejskih večerov,
gostili dramskega igralca Anatola Šterna.
Anatol Štern je monodramsko oživil tri
Kmeclova
besedila
(Trubar
pred
slovensko
procesijo,
Navdušenje
Lovra Tomana, ko je prvič razvil
slovensko zastavo ter Levstikovo
zmerjanje
narodnih
prvakov),
ki
kritično osvetljujejo spomin na velike.

3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava na internetni strani
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo
in ang www.pmuzej-mb.si
objava v Mariborski kroniki – Večer
vabilo poslano slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in društvom ob
otvoritvi po stacionarni pošti
vabilo poslano obiskovalcem po redni
in elektronski pošti
najava poslana medijem po
elektronski pošti
najava na facebook strani
www.facebook.com/pomum123;
deljenje objav preko všečkov
objavljanje na drugih spletnih
portalih (napovednik, mariborturizem facebook ipd …)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
120

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

10. 9. 2012
Akademik prof. dr. Matjaž Kmecl:
Bridkost po slovensko – Primož
Trubar, Lovro Toman, Fran Levstik
Št. obiskovalcev:40
11. 9. 2012
Anatol Štern:
Trubar pred slovensko procesijo
Št. obiskovalcev: 35
12. 9. 2012
Anatol Štern:
Navdušenje Lovra Tomana,
razvil slovensko zastavo.
Št. obiskovalcev: 25
13. 9. 2012
Anatol Štern:
Levstikovo
zmerjanje
prvakov
Št. obiskovalcev: 20

ko

je

narodnih
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EVROPA V MUZEJU – MUZEJ V EVROPI
UNIFORMA PAPEŠKE ŠVICARSKE GARDE
novinarska konferenca

LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Mariborski grad – loretanska kapela


KDAJ:



18. 9. 2012 ob 12.00

CILJNA SKUPINA:




splošna javnost

ORGANIZATOR:
Pokrajinski muzej Maribor



AVTOR/VODJA
PROJEKTA:




Oskar Habjanič
Joanna Bertoncelj



KRATEK OPIS:
Novinarska konferenca pred otvoritvijo
razstave Uniforma papeške švicarske
garde je potekala v Loretanski kapeli,
kjer je bila na ogled postavljena tudi
uniforma gardista papeške švicarske
garde.
Novinarjem
sta
razstavo
predstavila direktorica muzeja Mirjana
Koren in Oskar Habjanič.

Poseben

3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava na internetni strani
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo
in ang www.pmuzej-mb.si
objava v Mariborski kroniki – Večer
vabilo poslano slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in društvom ob
otvoritvi po stacionarni pošti
vabilo poslano obiskovalcem po redni
in elektronski pošti
najava poslana medijem po
elektronski pošti
najava na facebook strani
www.facebook.com/pomum123;
deljenje objav preko všečkov
objavljanje na drugih spletnih
portalih (napovednik, mariborturizem facebook ipd …)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
2

OBJAVE V MEDIJIH:

Redni oglasi v časniku Večer: ob torkih,
četrtkih in sobotah v času trajanja
razstave (glej tudi otvoritev občasne
razstave Uniforma papeške švicarske
garde …).



Večer, 19. 19. 2012, str. 17:
Uniforma švicarske garde v Mariboru
www.pigac.si
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EVROPA V MUZEJU – MUZEJ V EVROPI
UNIFORMA PAPEŠKE ŠVICARSKE GARDE
otvoritev občasne razstave

LOKACIJA:
Mariborski grad – viteška dvorana in
loretanska kapela

KDAJ:
19. 9. 2012 ob 18.00

CILJNA SKUPINA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:






splošna javnost

ORGANIZATOR:



Pokrajinski muzej Maribor



AVTOR/VODJA
PROJEKTA:



Oskar Habjanič



KRATEK OPIS:
Otvoritev občasne razstave Uniforma
papeževe švicarske garde je potekala v
viteški
dvorani
mariborskega gradu.
Obiskovalce sta pozdravila direktorica
muzeja Mirjana Koren in pripadnik
papeževe švicarske garde Cpl. Erwin
Niederberger. Razstavo je javnosti v ogled
predal podžupan mestne občine Maribor
mag. Tomaž Kancler. Otvoritev so
pospremili
glasovi
pevskega
zbora
Laudeamus
pod
vodstvom
mag.
Maksimiljana Feguša.
Poseben

3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava na internetni strani
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo
in ang www.pmuzej-mb.si
objava v Mariborski kroniki – Večer
vabilo poslano slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in društvom ob
otvoritvi po stacionarni pošti
vabilo poslano obiskovalcem po redni
in elektronski pošti
najava poslana medijem po
elektronski pošti
najava na facebook strani
www.facebook.com/pomum123;
deljenje objav preko všečkov
objavljanje na drugih spletnih
portalih (napovednik, mariborturizem facebook ipd …)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
60

OBJAVE V MEDIJIH:
Redni oglasi v časniku Večer: ob torkih,
četrtkih in sobotah v času trajanja
razstave (glej tudi občasna razstava
Uniforma papeške švicarske garde …)




Delo, 28. 8. 2012, str. 16:
Na odprtju član papeške švicarske
garde
www.pigac.si
www.mediaspeed.net
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EVROPA V MUZEJU – MUZEJ V EVROPI
UNIFORMA PAPEŠKE ŠVICARSKE GARDE
predavanje

LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Mariborski grad – viteška dvorana


KDAJ:

20. 9. 2012 ob 18.00

CILJNA SKUPINA:
splošna javnost

ORGANIZATOR:






Pokrajinski muzej Maribor



AVTOR/VODJA
PROJEKTA:




Oskar Habjanič

KRATEK OPIS:

V sklopu projekta Evropa v muzeju –
muzej v Evropi
in občasne razstave
Uniforma papeške švicarske garde
smo pripravili predavanje Cpl. Erwina
Niederbergerja o službi in uniformi
papeške švicarske garde v Vatikanu.



3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava na internetni strani
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo
in ang www.pmuzej-mb.si
objava v Mariborski kroniki – Večer
vabilo poslano slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in društvom ob
otvoritvi po stacionarni pošti
vabilo poslano obiskovalcem po redni
in elektronski pošti
najava poslana medijem po
elektronski pošti
najava na facebook strani
www.facebook.com/pomum123;
deljenje objav preko všečkov
objavljanje na drugih spletnih
portalih (napovednik, mariborturizem facebook ipd …)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
45

OBJAVE V MEDIJIH:

Redni oglasi v časniku Večer: ob torkih,
četrtkih in sobotah v času trajanja
razstave (glej tudi občasna razstava
Uniforma papeške švicarske garde …)


www.pigac.si
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EVROPA V MUZEJU – MUZEJ V EVROPI
UNIFORMA PAPEŽEVE GARDE
predavanje

LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Mariborski grad – loretanska kapela



KDAJ:



CILJNA SKUPINA:




27. 9. 2012 ob 18.00

splošna javnost

ORGANIZATOR:
Pokrajinski muzej Maribor

AVTOR/VODJA
PROJEKTA:
Oskar Habjanič







KRATEK OPIS:

V sklopu projekta Evropa v muzeju –
muzej v Evropi
in občasne razstave
Uniforma papeške švicarske garde
smo v Pokrajinskem muzeju Maribor
gostili dr. Franceta M. Dolinarja iz
Nadškofijskega arhiva Ljubljana, ki je
pripravil predavanje Pij VI. in njegov čas.

3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava na internetni strani
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo
in ang www.pmuzej-mb.si
objava v Mariborski kroniki – Večer
vabilo poslano slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in društvom ob
otvoritvi po stacionarni pošti
vabilo poslano obiskovalcem po redni
in elektronski pošti
najava poslana medijem po
elektronski pošti
najava na facebook strani
www.facebook.com/pomum123;
deljenje objav preko všečkov
objavljanje na drugih spletnih
portalih (napovednik, mariborturizem facebook ipd …)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
40

OBJAVE V MEDIJIH:
Redni oglasi v časniku Večer: ob torkih,
četrtkih in sobotah v času trajanja
razstave (glej tudi občasna razstava
Uniforma papeške švicarske garde …)
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ZASIP
otvoritev občasne razstave

LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Mariborski grad – bastija


KDAJ:



28. 9. 2012 ob 17.00

CILJNA SKUPINA:




splošna javnost

ORGANIZATOR:
Pokrajinski muzej Maribor



AVTOR/VODJA
PROJEKTA:



KRATEK OPIS:





Mirjana Koren

Otvoritev občasne razstave Zasip, avtorice
Nataše Prosenc Stearns, priznane
slovenske umetnice in režiserke, smo
pripravili v okviru Evropske prestolnice
kulture Maribor 2012. Na otvoritvi
razstave, ki je potekala v prostorih
grajske bastije, so zbranim koncept in
namen razstave predstavili Drago Oman,
kustos
pedagog,
direktorica
muzeja
Mirjana Koren in avtorica razstave Nataša
Prosenc Stearns.

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
35

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


Poseben

3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava na internetni strani
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo
in ang www.pmuzej-mb.si
objava v Mariborski kroniki – Večer
vabilo poslano slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in društvom ob
otvoritvi po stacionarni pošti
vabilo poslano obiskovalcem po redni
in elektronski pošti
najava poslana medijem po
elektronski pošti
najava na facebook strani
www.facebook.com/pomum123;
deljenje objav preko všečkov
objavljanje na drugih spletnih
portalih (napovednik, mariborturizem facebook ipd …)

Večer, 17. 9. 2012, str. 20:
Danes predavanje o papežu, jutri
videoinstalacija
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MUZEJSKI KLUB 2012
Sooblikovalci Maribora – Lažnive vuste duše morijo!
tradicionalna andragoška prireditev

LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Mariborski grad – bastija


publikacija: informacijski bilten
Naklada: 300 izvodov
Maribor, avgust 2012

CILJNA SKUPINA:



splošna javnost



3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava na internetni strani
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo
in ang www.pmuzej-mb.si
objava v Mariborski kroniki – Večer
vabilo poslano slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in društvom ob
otvoritvi po stacionarni pošti
vabilo poslano obiskovalcem po redni
in elektronski pošti
najava poslana medijem po
elektronski pošti
najava na facebook strani
www.facebook.com/pomum123;
deljenje objav preko všečkov
objavljanje na drugih spletnih
portalih (napovednik, mariborturizem facebook ipd …)

KDAJ:
9.10. 2012, ob 18.00

ORGANIZATOR:
Pokrajinski muzej Maribor

AVTOR/VODJA
PROJEKTA:
Mirjana Koren

VODJA KLUBA 2012:
Franci Pivec

GOST 3. SREČANJA:
dr. Zinka Zorko

STROKOVNI SODELAVEC:










dr. Valentina Bevc Varl

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:

KOORDINATOR
PROJEKTA:

OBJAVE V MEDIJIH:

Drago Oman

32

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

KRATEK OPIS:
Muzejski
klub
2012
smo
posvetili
posameznikom, ki so skozi zgodovino
pomembno sooblikovali Maribor in vplivali
na njegovo podobo. Muzejski klub 2012 je
idejno zasnoval in vodil publicist mag.
Franci Pivec
150 let po smrti škofa Antona Martina
Slomška smo se na tretjem klubu spomnili
škofove skrbi za uveljavitev slovenščine in
njenih narečij.
O Slomškovem doprinosu k slovenski
kulturni zgodovini smo se pogovarjali z
akademkinjo prof. dr. Zinko Zorko,
slavistko in avtorico obsežnega dela
Narečna podoba Dravske doline.
Strokovna sodelavka trejega kluba je bila
dr. Valentina Bevc Varl, ki je predstavila
muzealijo,
kozarec
s
Slomškovim
monogramom iz leta 1846.
Srečanja muzejskega kluba so omogočili:
Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije,
Mestna občina Maribor, Holding Slovenske
elektrarne, Nova KBM, Dravske elektrarne
Maribor.
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MALI SIMPOZIJ 2012
Zgodovinske osebe

tradicionalna pedagoška prireditev

LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Mariborski grad – bastija

KDAJ:
23. 10. 2011, ob 9.00

CILJNE SKUPINE:
učenci osnovnih šol,
učitelji in mentorji,
splošna javnost

ORGANIZATOR:
Pokrajinski muzej Maribor

AVTOR/VODJA
PROJEKTA:
Drago Oman

KRATEK OPIS:
V Pokrajinskem muzeju Maribor smo 23.
oktobra 2012 od 9.00 naprej na Malem
simpoziju 2012 gostili
učence in
mentorje okoliških osnovnih šol, ki so
pripravili 15 referatov. Sodelovalo je 32
učencev iz 9 osnovnih šol. Vsako drugo
leto objavimo referate tekočega in
prejšnjega leta v Malih Objavah. V Malih
objavah številka 5 smo objavili referate iz
Malega Simpozija 2011 in 2012.










objava na internetni strani
Pokrajinskega muzeja Maribor
www.pmuzej-mb.si
objava na internetni strani
www.napovednik.com
objava na internetni strani
www.sraka.com
vabilo poslano ravnateljem
mariborskih in okoliških osnovnih šol
po redni pošti
vabilo poslano sodelujočim
mentorjem po elektronski pošti
najava poslana medijem po
elektronski pošti

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
40

OBJAVE V MEDIJIH:


Večer, 24. 10. 2012, str. 20:
O Maistru in čevljarčku
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EVROPA V MUZEJU – MUZEJ V EVROPI
KIPI BRATOV STRAUB
novinarska konferenca

LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Mariborski grad – palacij


KDAJ:

7. 11. 2012 ob 12.00

CILJNA SKUPINA:
Splošna javnost

ORGANIZATOR:






Pokrajinski muzej Maribor

objava na internetni strani
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo
in ang www.pmuzej-mb.si
najava poslana medijem po
elektronski pošti
najava na facebook strani
www.facebook.com/pomum123;
deljenje objav preko všečkov
objavljanje na drugih spletnih
portalih (napovednik, mariborturizem facebook ipd …)

AVTOR/VODJA
PROJEKTA:
Oskar Habjanič

KRATEK OPIS:

Pred odprtjem občasne razstave Kipi
bratov Straub, pripravljene v okviru
projekta Evropa v muzeju - muzej v
Evropi, ki smo ga zasnovali kot del
Evropske prestolnice kulture Maribor
2012, smo v muzeju pripravili novinarsko
konferenco.
Zbranim
novinarjem
so
občasno
razstavo
in
spremljevalne
aktivnosti predstavili Joanna Bertoncelj,
Oskar Habjanič, dr. Matthias Weniger in
dr. Valentina Bevc Varl. Novinarska
konferenca
je
potekala
v
palaciju
mariborskega gradu.

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
4

OBJAVE V MEDIJIH:

Redni oglasi v časniku Večer: ob torkih,
četrtkih in sobotah v času trajanja
razstave (glej tudi otvoritev občasne
razstave Kipi Bratov Straub …).



Večer, 7. 11. 2012, str. 14:
»Naši« in izposojeni kipi bratov
Straub
www.pigac.si
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EVROPA V MUZEJU – MUZEJ V EVROPI
KIPI BRATOV STRAUB
otvoritev občasne razstave

LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Mariborski grad – palacij



KDAJ:



CILJNA SKUPINA:




7. 11. 2012 ob 18.00

Splošna javnost

ORGANIZATOR:

Pokrajinski muzej Maribor

AVTOR/VODJA
PROJEKTA:
Oskar Habjanič







KRATEK OPIS:

Razstavo Kipi bratov Straub smo gostili
v nizu gostujočih razstav v okviru projekta
Evropa v muzeju - muzej v Evropi. Na
otvoritvi so zbrane so pozdravili Drago
Oman, Oskar Habjanič, vodja projekta
Evropa v muzeju – muzej v Evropi in dr.
Matthias
Weniger
iz
Bavarskega
narodnega muzeja iz Münchna.
Ker je bil projekt Evropa v muzeju –
muzej v Evropi zasnovan kot del
programa Evropske prestolnice kulture
Maribor 2012, je občasno razstavo otvoril
programski direktor Zavoda Maribor 2012
Mitja Čander. Za glasbeno spremljavo in
baročni uvod je poskrbel godalni kvartet
Feguš.

3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava na internetni strani
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo
in ang www.pmuzej-mb.si
objava v Mariborski kroniki – Večer
vabilo poslano slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in društvom ob
otvoritvi po stacionarni pošti
vabilo poslano obiskovalcem po redni
in elektronski pošti
najava poslana medijem po
elektronski pošti
najava na facebook strani
www.facebook.com/pomum123;
deljenje objav preko všečkov
objavljanje na drugih spletnih
portalih (napovednik, mariborturizem facebook ipd …)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
65

OBJAVE V MEDIJIH:
Redni oglasi v časniku Večer: ob torkih,
četrtkih in sobotah v času trajanja
razstave (glej tudi občasna razstava
razstave Kipi bratov Straub …).



www.pigac.si
www.mediaspeed.net
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EVROPA V MUZEJU – MUZEJ V EVROPI
KIPI BRATOV STRAUB
predavanje

LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Mariborski grad – palacij



KDAJ:



CILJNA SKUPINA:




8. 11. 2012 ob 18.00

Splošna javnost

ORGANIZATOR:
Pokrajinski muzej Maribor

AVTOR/VODJA
PROJEKTA:
dr. Valentina Bevc Varl







KRATEK OPIS:

Razstavo Kipi bratov Straub smo
pospremili s predavanjem dr. Matthiasa
Wenigerja
iz
Bavarskega
narodnega
muzeja iz Münchna. Iz omenjenega
muzeja smo dobili na posojo dela Johanna
Baptista Strauba, brata V Mariboru
delujočega Jožefa Strauba. Predavanje je
bilo posvečeno delu Johanna Baptista
Strauba na Bavarskem.

3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava na internetni strani
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo
in ang www.pmuzej-mb.si
objava v Mariborski kroniki – Večer
vabilo poslano slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in društvom ob
otvoritvi po stacionarni pošti
vabilo poslano obiskovalcem po redni
in elektronski pošti
najava poslana medijem po
elektronski pošti
najava na facebook strani
www.facebook.com/pomum123;
deljenje objav preko všečkov
objavljanje na drugih spletnih
portalih (napovednik, mariborturizem facebook ipd …)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
45

OBJAVE V MEDIJIH:
Redni oglasi v časniku Večer: ob torkih,
četrtkih in sobotah v času trajanja
razstave (glej tudi občasna razstava Kipi
bratov Straub …).
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MUZEJSKI KLUB 2012
Sooblikovalci Maribora – Vino in Maribor
tradicionalna andragoška prireditev

LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Mariborski grad – bastija

KDAJ:
13. 11. 2012, ob 18.00

CILJNA SKUPINA:
splošna javnost

ORGANIZATOR:
Pokrajinski muzej Maribor

AVTOR/VODJA
PROJEKTA:











Mirjana Koren



VODJA KLUBA 2012:



Franci Pivec

GOST 4. SREČANJA:



Stane Kocutar in mag. Jože Protner

publikacija: informacijski bilten
Naklada: 300 izvodov
Maribor, september 2012
3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava na internetni strani
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo
in ang www.pmuzej-mb.si
objava v Mariborski kroniki – Večer
vabilo poslano slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in društvom ob
otvoritvi po stacionarni pošti
vabilo poslano obiskovalcem po redni
in elektronski pošti
najava poslana medijem po
elektronski pošti
najava na facebook strani
www.facebook.com/pomum123;
deljenje objav preko všečkov
objavljanje na drugih spletnih
portalih (napovednik, mariborturizem facebook ipd …)

STROKOVNI SODELAVEC:

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:

KOORDINATOR
PROJEKTA:

OBJAVE V MEDIJIH:

Tadej Pungartnik

Drago Oman

35

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

KRATEK OPIS:

Muzejski
klub
2012
smo
posvetili
posameznikom, ki so skozi zgodovino
pomembno sooblikovali Maribor in vplivali
na njegovo podobo. Muzejski klub 2012 je
idejno zasnoval in vodil publicist mag.
Franci Pivec
Maribor je bil že od nekdaj tesno povezan
z vinom. Mesto premore eno najstarejših
vinskih šol na svetu. Ob bogati vinski
kulturi pa na Lentu raste še najstarejša
trta na svetu. Na pogovor smo povabili
gosta, ki sta neposredno povezana z
vinom in kulturno podobo mesta. O vlogi
vina
pri
sooblikovanju
kulturne
in
gospodarske
podobe
Maribora
v
preteklosti in danes sta spregovorila
mestni viničar Stane Kocutar in magister
vinarstva Jože Protner.
Strokovni sodelavec četrtega kluba je bil
Tadej Pungartnik, ki je predstavil vozniški
pas iz 19. stoletja.
Srečanja muzejskega kluba so omogočili:
Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije,
Mestna občina Maribor, Holding Slovenske
elektrarne, Nova KBM, Dravske elektrarne
Maribor.
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EVROPA V MUZEJU – MUZEJ V EVROPI
KIPI BRATOV STRAUB
predavanje

LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Mariborski grad – palacij


KDAJ:

15. 11. 2012 ob 18.00

CILJNA SKUPINA:
Splošna javnost

ORGANIZATOR:






Pokrajinski muzej Maribor



AVTOR/VODJA
PROJEKTA:




Oskar Habjanič

KRATEK OPIS:

Ob razstavi Kipi bratov Straub smo za
obiskovalce pripravili predavanje o Jožefu
Straubu. O življenju in delu znamenitega
baročnega kiparja je predavala dr. Polona
Vidmar iz Filozofske fakultete v Mariboru.



3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava na internetni strani
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo
in ang www.pmuzej-mb.si
objava v Mariborski kroniki – Večer
vabilo poslano slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in društvom ob
otvoritvi po stacionarni pošti
vabilo poslano obiskovalcem po redni
in elektronski pošti
najava poslana medijem po
elektronski pošti
najava na facebook strani
www.facebook.com/pomum123;
deljenje objav preko všečkov
objavljanje na drugih spletnih
portalih (napovednik, mariborturizem facebook ipd …)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
25

OBJAVE V MEDIJIH:

Redni oglasi v časniku Večer: ob torkih,
četrtkih in sobotah v času trajanja
razstave (glej tudi občasna razstava Kipi
bratov Straub …).
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ODSEVI PRAZGODOVINE V BRONU – SITULSKA UMETNOST
NOVEGA MESTA
otvoritev občasne razstave

LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Mariborski grad – viteška dvorana



KDAJ:



CILJNA SKUPINA:




21. 11. 2012 ob 18. uri

splošna javnost

ORGANIZATOR:

Pokrajinski muzej Maribor




AVTOR/VODJA
PROJEKTA:



Vesna Koprivnik
Borut Križ



KRATEK OPIS:
V okviru Evropske prestolnice kulture
Maribor 2012 smo v Pokrajinskem muzeju
Maribor
gostili
osrednji
projekt
Dolenjskega muzeja v času EPK 2012.
Občasno
fotografsko
dokumentarno
razstavo Odsevi prazgodovine v bronu
- Situlska umetnost Novega mesta
smo postavili na ogled na baročnem
stopnišču
mariborskega
gradu.
Obiskovalce so nagovorili direktorica
muzeja
Mirjana
Koren,
direktor
Dolenjskega muzeja Zdenko Picelj in avtor
razstave Borut Križ.

3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava na internetni strani
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo
in ang www.pmuzej-mb.si
objava v Mariborski kroniki – Večer
vabilo poslano slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in društvom ob
otvoritvi po stacionarni pošti
vabilo poslano obiskovalcem po redni
in elektronski pošti
najava poslana medijem po
elektronski pošti
najava na facebook strani
www.facebook.com/pomum123;
deljenje objav preko všečkov
objavljanje na drugih spletnih
portalih (napovednik, mariborturizem facebook ipd …)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
40

OBJAVE V MEDIJIH:
Redni oglasi v časniku Večer: ob torkih,
četrtkih in sobotah v času trajanja
razstave (glej tudi otvoritev občasne
razstave Odsevi prazgodovine v bronu –
Situlska umetnost Novega Mesta …).



www.pigac.si
www.mediaspeed.net
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MUZEJSKI KLUB 2012
Sooblikovalci Maribora – Zveneči grad
tradicionalna andragoška prireditev

LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Mariborski grad – bastija


publikacija: informacijski bilten
Naklada: 300 izvodov
Maribor, december 2012

CILJNA SKUPINA:



splošna javnost



3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava na internetni strani
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo
in ang www.pmuzej-mb.si
objava v Mariborski kroniki – Večer
vabilo poslano slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in društvom ob
otvoritvi po stacionarni pošti
vabilo poslano obiskovalcem po redni
in elektronski pošti
najava poslana medijem po
elektronski pošti
najava na facebook strani
www.facebook.com/pomum123;
deljenje objav preko všečkov
objavljanje na drugih spletnih
portalih (napovednik, mariborturizem facebook ipd …)

KDAJ:
11. 12. 2012, ob 18.00

ORGANIZATOR:
Pokrajinski muzej Maribor

AVTOR/VODJA
PROJEKTA:
Mirjana Koren

VODJA KLUBA 2012:
Franci Pivec

GOST 5. SREČANJA:
Prof. dr. Manca Špendal

STROKOVNI SODELAVEC:










Oskar Habjanič

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:

KOORDINATOR
PROJEKTA:

OBJAVE V MEDIJIH:

Drago Oman

35

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

KRATEK OPIS:
Muzejski
klub
2012
smo
posvetili
posameznikom, ki so skozi zgodovino
pomembno sooblikovali Maribor in vplivali
na njegovo podobo. Muzejski klub 2012 je
idejno zasnoval in vodil publicist mag.
Franci Pivec
O zgodovini bogate mariborske glasbene
scene je nemogoče govoriti brez omembe
mariborskega gradu, ki je bil prizorišče
številnih javnih kulturnih dogodkov. Med
njimi še posebej izstopajo glasbeni
dogodki. Lastnik gradu grof Brandis je bil
celo ravnatelj Mariborskega Glasbenega
društva. Središče glasbenega dogajanja v
mariborskem gradu je bila viteška
dvorana, reprezentančni prostor, ki je v
preteklosti gostil znamenite goste. V
dvorani je na pobudo barona Lannoy-a
junija 1846 koncertiral Franz Liszt. O
koncertu v Mariboru so tedaj pisali vsi
pomembni časopisi. Viteška dvorana je
bila izhodišče za različne glasbene
festivale (Baročni večer v mariborskem
gradu,
Baročni
festival,
Glasbeni
september…) tudi v novejšem času. O
glasbeni zgodovini mariborskega gradu je
zbranim predavala prof. dr. Manca
Špendal.
Strokovni sodelavec petega kluba je bil
Oskar Habjanič, ki je predstavil društveni
prapor Glasbene matice Maribor 1919 1929.
Srečanja muzejskega kluba so omogočili:
Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije,
Mestna občina Maribor, Holding Slovenske
elektrarne, Nova KBM, Dravske elektrarne
Maribor.

58

Priloga k letnemu poročilu 2012

EVROPA V MUZEJU – MUZEJ V EVROPI
MIZICA PRINCA WISNIOWIECKEGA IN PRINCESE RADZIWILL
novinarska konferenca

LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Mariborski grad – palacij


KDAJ:

27. 11. 2012 ob 12.00

CILJNA SKUPINA:
Novinarji medijskih hiš

ORGANIZATOR:






Pokrajinski muzej Maribor

AVTOR/VODJA
PROJEKTA:
Oskar Habjanič

KRATEK OPIS:

Pred zadnjo občasno razstavo v sklopu
projekta Evropa v muzeju – muzej v
Evropi
smo
pripravili
novinarsko
konferenco, na kateri so avtorji projekta
in razstave Mirjana Koren, Oskar Habjanič
in Stefan Mieleszkiewicz iz Narodnega
muzeja v Varšavi novinarjem predstavili
ozadje, namen in spremljevalne dogodke
medinstitucionalne
razstave
Mizica
princa Wisniowieckega in princese
Radziwill.

objava na internetni strani
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo
in ang www.pmuzej-mb.si
najava poslana medijem po
elektronski pošti
najava na facebook strani
www.facebook.com/pomum123;
deljenje objav preko všečkov
objavljanje na drugih spletnih
portalih (napovednik, mariborturizem facebook ipd …)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
3

OBJAVE V MEDIJIH:
Redni oglasi v časniku Večer: ob torkih,
četrtkih in sobotah v času trajanja
razstave (glej tudi otvoritev občasne
razstave Mizica princa Wishiowieckega in
princese Radziwill…).


www.pigac.si
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EVROPA V MUZEJU – MUZEJ V EVROPI
MIZICA PRINCA WISNIOWIECKEGA IN PRINCESE RADZIWILL
otvoritev občasne razstave

LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Mariborski grad – viteška dvorana



KDAJ:



CILJNA SKUPINA:




28. 11. 2012 ob 18.00

Splišna javnost

ORGANIZATOR:

Pokrajinski muzej Maribor

AVTOR/VODJA
PROJEKTA:
Oskar Habjanič







KRATEK OPIS:

Otvoritev
zadnje
občasne
medinstitucionalne razstave v okviru
projekta Evropa v muzeju - muzej v
Evropi je potekala v viteški dvorani
mariborskega gradu. Zbrane je pozdravila
direktorica Pokrajinskega muzeja Maribor
Mirjana Koren, ki je poudarila pomen
priložnosti, ki jo je muzej dobil v sklopu
projekta Evropska prestolnica kulture
Maribor 2012. V nadaljevanju sta o
razstavi in mizici princa Wisniowieckega in
princese Radziwill spregovorila še Oskar
Habjanič
in
Dorota
Gutkovska
iz
Narodnega muzeja v Varšavi.

3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava na internetni strani
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo
in ang www.pmuzej-mb.si
objava v Mariborski kroniki – Večer
vabilo poslano slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in društvom ob
otvoritvi po stacionarni pošti
vabilo poslano obiskovalcem po redni
in elektronski pošti
najava poslana medijem po
elektronski pošti
najava na facebook strani
www.facebook.com/pomum123;
deljenje objav preko všečkov
objavljanje na drugih spletnih
portalih (napovednik, mariborturizem facebook ipd …)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
40

OBJAVE V MEDIJIH:
Redni oglasi v časniku Večer: ob torkih,
četrtkih in sobotah v času trajanja
razstave (glej tudi občasna razstava
Mizica princa Wishiowieckega in princese
Radziwill…).




Večer, 29. 11. 2012, str. 15:
EPK sinoči
www.pigac.si
www.mediaspeed.net
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EVROPA V MUZEJU – MUZEJ V EVROPI
MIZICA PRINCA WISNIOWIECKEGA IN PRINCESE RADZIWILL
predavanje

LOKACIJA:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:

Mariborski grad – viteška dvorana



KDAJ:



CILJNA SKUPINA:




28. 11. 2012 ob 18.00

Splošna javnost

ORGANIZATOR:
Pokrajinski muzej Maribor

AVTOR/VODJA
PROJEKTA:
Oskar Habjanič







KRATEK OPIS:

O zadnjem gostujočem predmetu v okviru
projekta Evropa v muzeju - muzej v
evropi, mizici princa Wiśniowieckega in
princese Radziwiłł iz Poljske, sta predavala
Stefan
Mieleszkiewicz
in
Dorota
Gutkovska, kustosa iz Narodnega muzeja
iz Varšave. V sklopu razstave smo gostili
tudi dr. Majo Lozar Štamcar iz Narodnega
muzeja
Slovenije,
ki
je
pripravila
predavanje
o
evropskem
baročnem
pohištvu na Poljskem in v Sloveniji.

3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava na internetni strani
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo
in ang www.pmuzej-mb.si
objava v Mariborski kroniki – Večer
vabilo poslano slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in društvom ob
otvoritvi po stacionarni pošti
vabilo poslano obiskovalcem po redni
in elektronski pošti
najava poslana medijem po
elektronski pošti
najava na facebook strani
www.facebook.com/pomum123;
deljenje objav preko všečkov
objavljanje na drugih spletnih
portalih (napovednik, mariborturizem facebook ipd …)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
35

OBJAVE V MEDIJIH:
Redni oglasi v časniku Večer: ob torkih,
četrtkih in sobotah v času trajanja
razstave (glej tudi občasna razstava
Mizica princa Wishiowieckega in princese
Radziwill …).



www.pigac.si
www.mediaspeed.net
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EVROPA V MUZEJU – MUZEJ V EVROPI
PRESLIKAVE PRETEKLOSTI
otvoritev občasne razstave

LOKACIJA:

Mariborski grad – viteška dvorana

KDAJ:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:



20. 12. 2012 ob 18.00

CILJNA SKUPINA:




ORGANIZATOR:



Splošna javnost

Pokrajinski muzej Maribor

AVTOR/VODJA
PROJEKTA:
Oskar Habjanič
Maja Hren Brvar
Mirjana Koren

KRATEK OPIS:
Z razstavo Preslikave preteklosti smo
zaključili projekt Evropa v muzeju –
muzej v Evropi, ki smo ga izpeljali v
okviru Evropske pretolnice kulture
Maribor 2012. Razstava je nastala v
sodelovanju z Lesarsko šolo Maribor,
Srednjo šolo za oblikovanje, s Fakulteto
za
strojništvo
ter
s
fotografi
in
restavratorji.
Na
novo
oblikovani
predmeti, za katere so avtorji poiskali
navdih v preteklosti, so služili kot
popotnica v kreativnost 21. stoletja.
Zbrane je uvodoma nagovorila direktorica
muzeja Mirjana Koren. O razstavi in
projektu Evropa v muzeju - muzej v
Evropi so spregovorili še Irena Labaš,
ravnateljica Srednje šole za oblikovanje
Maribor, Luka Bogovčič iz ateljeja Triptih
d.o.o., mag. Silva Kreševič Vraz iz
Fakultete za strojništvo Univerze v
Mariboru, prof. Maja Čebulj iz Srednje
lesarske šole Maribor in Marjan Laznik
Fotomedia.






3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava na internetni strani
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo
in ang www.pmuzej-mb.si
objava v Mariborski kroniki – Večer
vabilo poslano slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in društvom ob
otvoritvi po stacionarni pošti
vabilo poslano obiskovalcem po redni
in elektronski pošti
najava poslana medijem po
elektronski pošti
najava na facebook strani
www.facebook.com/pomum123;
deljenje objav preko všečkov
objavljanje na drugih spletnih
portalih (napovednik, mariborturizem facebook ipd …)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
120

OBJAVE V MEDIJIH:
Redni oglasi v časniku Večer: ob torkih,
četrtkih in sobotah v času trajanja
razstave (glej tudi občasna razstava
Preslikave preteklosti …).
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EVROPA V MUZEJU – MUZEJ V EVROPI
GOVORICA OROŽJA
predstavitev publikacije

LOKACIJA:

Mariborski grad – bastija

KDAJ:

TRŽNO KOMUNICIRANJE:



20. 12. 2012 ob 12.00

CILJNA SKUPINA:




ORGANIZATOR:



splošna javnost

Pokrajinski muzej Maribor

AVTOR/VODJA
PROJEKTA:
Tadej Pungartnik






KRATEK OPIS:
Knjiga Nemirna dežela Štajerska je
nastala na podlagi aktivnega sodelovanja
med avtorjem dr. Leopoldom Toiflom iz
Universalmuseum Joanneum Graz in
strokovnimi delavci Pokrajinskega muzeja
Maribor.
Knjiga
predstavlja
vojaško
zgodovino Maribora in njegove širše
okolice od 13. do 19. stoletja. Govori o
vpetosti mesta v razgibano evropsko
dogajanje v času ogrskih in turških
vpadov, kmečkih uporov kakor tudi
francoskih osvajanj. Pogovor z avtorjem
je vodil Tadej Pungartnik.

3 x objava v Prireditvenem vodniku
časnika Večer
objava na internetni strani
Pokrajinskega muzeja Maribor v slo
in ang www.pmuzej-mb.si
objava v Mariborski kroniki – Večer
vabilo poslano slovenskim muzejem,
galerijam, knjižnicam in društvom ob
otvoritvi po stacionarni pošti
vabilo poslano obiskovalcem po redni
in elektronski pošti
najava poslana medijem po
elektronski pošti
najava na facebook strani
www.facebook.com/pomum123;
deljenje objav preko všečkov
objavljanje na drugih spletnih
portalih (napovednik, mariborturizem facebook ipd …)

ŠTEVILO OBISKOVALCEV:
40

OBJAVE V MEDIJIH:



www.pigac.si
www.mediaspeed.net
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