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Mednarodni muzejski dan
Dan muzejev in galerij
Ob mednarodnem muzejskem dnevu bodo jutri muzeji in galerije postali kulturna središča, dan pa
bodo zaznamovali s prostim vstopom na različne prireditve, od vodenj po razstavah do predavanj in
muzejskih delavnic. Predstavljamo vam nekaj zanimivih predlogov.
Igor Kavčič, Jože Košnjek,
Urša Peternel, Marjana
Ahačič
Kranj – Mednarodni muzejski svet ICOM je 18. maj
prvič zaznamoval za mednarodni dan muzejev leta 1977.
Osnovni namen je bilo vplivati na večjo prepoznavnost
muzejev v družbi. Dvainštirideset let po vrsti se vsako leto temu prazniku pridružuje več muzejev, odkar
imamo svojo državo, tudi
slovenskih.
Letos se Mednarodni muzejski dan MMD 2019 posveča temi Muzeji kot kulturna središča: Prihodnost
tradicije. Vloga muzejev v
družbi se spreminja. Muzeji se v svojih prizadevanjih,
da bi postali bolj interaktivni, usmerjajo k občinstvu in

Muzeji & gledališča izhaja dvakrat letno - marca, ko praznujemo svetovni dan gledališč,
in maja, ko obeležujemo mednarodni dan muzejev.

v skupnost, postali so prilagodljivi in mobilni. Postali so kulturna središča, ki
delujejo kot platforme, kjer
se ustvarjalnost združuje z
znanjem in kjer lahko obiskovalci soustvarjajo, komunicirajo in delijo svoja mnenja. Pri ohranjanju svojih
primarnih nalog – zbiranju,
skrbi za dediščino, komunikaciji, raziskovanju, postavljanju razstav – so muzeji preoblikovali svoje prakse dela z namenom, da bi
se približali skupnostim.
Danes postavljajo vprašanja
ter iščejo inovativne načine
reševanja sodobnih družbenih vprašanj in konfliktov.
Z lokalnim delovanjem lahko muzeji tudi zagovarjajo
in blažijo globalne probleme, pri čemer se proaktivno
spopadajo z izzivi današnje

družbe. Kot institucije v središču družbe imajo muzeji
moč vzpostaviti dialog med
kulturami, zgraditi mostove
miru in sožitja ter opredeliti
trajnostno prihodnost.
Slovenija se Mednarodnemu muzejskemu dnevu
pridružuje tudi letos, v ponudbi pa je velik nabor sodelujočih muzejev in galerij. Na vsak način preverite,
kaj posebnega se bo jutri dogajalo v muzejih na Gorenjskem in drugje po Sloveniji. Za prvi namig vam v tej
tristranski prilogi ponujamo nekaj odličnih predlogov Gornjesavskega muzeja, Parka vojaške zgodovine
v Pivki, Kobariškega muzeja, Moderne galerije in Muzeja sodobne umetnosti Metelkova v Ljubljani, Mestnega muzeja Idrija in Bolnice

Franja, Čebelarskega muzeja v Radovljici in Romarskega urada Brezje z Muzejem
jaslic.

Slovenski planinski muzej
Slovenski planinski muzej v Mojstrani so odprli leta 2010. Na stalni razstavi predstavljajo slovensko planinsko, gorniško, alpinistično in gorskoreševalno zgodovino, ki se prepleta z naravovarstvenimi in izobraževalnimi vsebinami.
Razstava nosi ime Vzpon
na goro in je interaktivna –
s sodobnimi avdiovizualnimi pripomočki in najnovejšo informacijsko tehnologijo ponuja doživetje razstave
kot lasten vzpon na goro, ki
je razdeljen v 11 vsebinskih
sklopov. Ogled se začne z

uvodnim filmom Svetlobe
gora, obiskovalec pa se zatem lahko udeležuje različnih iger, tekmuje ali poskuša usvojiti različne vsebine,
ki so vezane na planinarjenje, zgodovino … Aktivnosti se nagrajujejo z zbiranjem žigov na poti do vrha,
na cilju pa obiskovalce čaka
nagrada. Stalno razstavo dopolnjujejo s pestrim programom pedagoških delavnic,
občasnimi razstavami in
s številnimi dogodki. Prav
danes, v petek, bodo stalno
razstavo dopolnili z izvirnimi karikaturami Marka Kočevarja na temo Planinski
raj, s katerimi želijo obiskovalce spodbuditi k razmišljanju o današnjem doživljanju
gora. Ali gore doživljamo kot
instant planinski raj? Razstava je del skupnega projekta šestih gorenjskih muzejev Neverjetne gore.

Muzej jaslic na Brezjah
V gorenjski mreži muzejev je Muzej jaslic na Brezjah
nekaj posebnega. Na enem
mestu, v prostorih nekdanjega hleva frančiškanskega samostana za baziliko, so

začeli leta 2001 predstavljati zgodbo o jaslicah, o njihovi zgodovini, o ljudeh in materialih, iz katerih so izdelane, in o njihovem verskem
in obče ljudskem izročilu.
Za muzej brezjanski frančiškani niso mogli najti primernejšega prostora: tudi
Jezus je bil namreč rojen v
skromnem hlevu! Muzeji s
tako vsebino so na svetu redki in Gorenjci oziroma Slovenci smo lahko ponosni, da
tak muzej imamo.
Od božiča leta 2016 dalje Muzej jaslic zaseda deset
prostorov, skozi katere obiskovalca pelje svetloba zvezde, tako kot je tri modre pred
dobrimi dva tisoč leti pripeljala v Betlehem. Muzej, ki
ga krasi štiristo primerkov
jaslic iz Slovenije in tujine,
zbirko pa bogatijo z novimi
primerki, pove o njih praktično vse: zgodovino, pomen figur in posameznih
prizorov, načine in materiale, iz katerih so izdelane,
in v katere skupine so razvrščene. Seveda ne manjkajo primerki znamenitih slovenskih jaslic, ki so v starih
časih krasile »bohkov kot«.
Zadnji razstavni prostori

Od gore do gore, od muzeja do muzeja
Neverjetne gore je naslov skupnega projekta šestih gorenjskih muzejev, v sklopu katerega je nastala
tudi Gorenjska muzejsko-planinska transverzala. Z obiskom šestih muzejev in vzponi na 23 planinskih vrhov
oziroma koč do privlačnih nagrad.
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6 muzejev in 23 vrhov
Medobčinski
muzej Kamnik

Loški muzej
Škofja Loka

Na planincah
luštno biti

A3
format

dvakrat
letno

maj 2019
–
maj 2020

Enotna
vstopnica
Gorenjski
muzej

Gora velikanov
Lubnik

Prva Slovenca
na Everestu

Čebelarski muzej

Slovenski
planinski muzej

Kranjska sivka je
naša naravna
dediščina

Smučanje je
raj na zemlji
GORNJESAVSKI MUZEJ JESENICE, CESTA FRANCETA PREŠERNA 45, JESENICE

19.000
izvodov

Tržiški
muzej

Planinski
raj

Nagradne igre

Geolov

z zakladi po muzejih in
planinskih točkah ter … sledljivčki!

OBČINA RADOVLJICA

Občina Škofja Loka

Šest gorenjskih muzejev (Gornjesavski
muzej Jesenice – Slovenski planinski
muzej kot koordinator, Gorenjski muzej, Loški muzej, Medobčinski muzej Kamnik, Tržiški muzej in Čebelarski muzej
– Muzeji radovljiške občine) se je združilo v skupnem projektu, ki so ga poimenovali Neverjetne gore. V tednu, ko obeležujemo mednarodni dan muzejev, v
vseh šestih muzejih odpirajo razstave, v
katerih v ospredje postavljajo presežke,
zgodbe in predmete, povezane z gorami.
Razstavo v Kamniku so naslovili Na planincah luštno biti in govori o najvišje ležeči visokogorski pašni planini Veliki planini. Loški muzej je v središče pozornosti

Družine, ki se bodo podale po
transverzali, bodo za 17 evrov
dobile družinsko vstopnico
za obisk vseh šestih muzejev
in vodnik Neverjetne gore. V
vodniku so opisane planinske
poti do 23 vrhov oziroma
planinskih koč od Mojstrane
do Kamnika, predstavljene pa
so tudi razstave o presežkih
gora v muzejih.

postavil Lubnik in poselitev gore v arheoloških obdobjih, razstava nosi naslov
Lubnik – gora velikanov. V Kranju so pripravili fotografsko razstavo o Kranjčanih
na Everestu, v Tržiču so poudarili tradicijo
smučanja in razstavo poimenovali Smučanje je raj na zemlji. V Radovljici so pozornost namenili najvišje ležeči plemenilni postaji v visokogorju, razstava nosi
naslov Kranjska sivka je naša naravna dediščina. Gornjesavski muzej Jesenice pa
je v Slovenskem planinskem muzeju v
Mojstrani pripravil razstavo Planinski raj,
v kateri ponazarjajo, kaj je bil planinski raj
nekoč in kaj je danes.
V sklopu projekta je nastala tudi Gorenjska muzejsko-planinska transverzala (zasnovala jo je Jelena Justin), v katero je vključen ogled omenjenih šestih muzejev in 23 planinskih vrhov oziroma koč. Vsi, ki se bodo odločili za sodelovanje, bodo v letu dni, od maja letos do maja prihodnje leto, prehodili
transverzalo (v celoti ali deloma, lahko
bodo obiskali tudi samo muzeje), pri čemer bodo zbirali žige vrhov, postojank
in muzejev in vpisovali gesla v knjižico
oziroma vodnik. Ob koncu bodo prejeli eno od privlačnih nagrad, glavna nagrada bodo planinske dereze, sicer pa
so posebej za to priložnost izdelali tudi

Srce projekta je knjižica oziroma
Vodnik po Gorenjski muzejskoplaninski transverzali.
magnetke in čaj Neverjetne gore. V tem
času bo potekal tudi geolov od muzeja
do muzeja, od gore do gore, s sledljivčki. Geolov je zabavna igra, pri kateri iščemo skrite zaklade z uporabo satelitske navigacije GPS. Je del mednarodne
igre Geocaching. Zakladi se skrivajo
tako v muzejih kot na vrhovih.
»Cilj projekta je spodbujanje spoštovanja naravne in kulturne dediščine na
drugačen, aktiven, zanimiv način. Vabljeni posamezniki, družine, pohodniki, planinci in vsi, ki jih veseli gibanje in
raziskovanje tako v muzejih kot v naravi,« vabijo organizatorji projekta.
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