
 
 

Spoštovani! 

 

Tudi v naslednjem šolskem letu vas v Muzeju novejše zgodovine Celje z veseljem pričakujemo!  

Muzejsko okolje ponuja praktično izkušnjo preko predmetov, ki so nosilci znanj in spominov, 

spremljevalni programi pa spodbujajo kreativnost, radovednost, vprašanja in kritično razmišljanje.  

Vabimo vas, da doživite kulturni, naravoslovni, tehniški dan ali ekskurzijo v našem muzeju in v naši 

družbi. Oglejte si vsebine in nas kontaktirajte, da se dogovorimo o podrobnostih vašega obiska.  

 

OTROŠKI MUZEJ HERMANOV BRLOG      
① Na stalni razstavi Brlog igrač, je predstavljenih več kot 400 igrač. Predstavljene so doma narejene 

in kupljene igrače, igrače s katerimi so se igrali otroci na vaseh in v mestih. Posebni sklopi so 

namenjeni fantovskim in dekliškim igram, različnim družabnim igram in igračam s katerimi se igrajo 

otroci v oddaljenih krajih sveta. Razstava je zasnovana interaktivno, dopolnjuje jo otroška pisarna, 

družabnica in Hermanovo otroško gledališče. 

② Do konca koledarskega leta 2019 je na ogled občasna razstava Zemlja pleše, s katero nadaljujemo 

ciklus občasnih razstav, namenjenih spoznavanju našega okolja ter pomenu njegovega varovanja in 

trajnostnega razvoja. Razstavo posvečamo planetu na katerem živimo in prinaša številna znana in 

tudi neznana spoznanja o njem.  

Sestavni del razstave je tudi tokrat didaktični katalog, ki ga ob plačilu vstopnine prejme vsak 

osnovnošolec.  

③ Načrti za leto 2020: gostujoči razstavi Več kot barve, Z ljubeznijo in Hermanova galerija. 

O podrobnostih vas bomo obveščali. 

PROGRAMI: Vodstva po razstavah, Hermanove otroške ustvarjalnice, muzejske učne ure, 

naravoslovni ali kulturni dan…  

PRIMERNO: V 3+, OŠ 1. - 6. razred 

 

     

 

Za igro in učenje imamo na voljo zbirko poliedrov.  

Septembra 2019 bomo objavili 23. mednarodni razpis za likovna dela otrok z naslovom Ljubezen / 

Hermanova galerija.  

  

 



 
ŽIVETI V CELJU 

Razstava je svojevrsten spomenik mestu ob Savinji. Obiskovalci lahko ob Dnevniku treh generacij 

sledijo kronološkemu pregledu zgodovini Celja in Celjanov v 20. stoletju, v drugem delu razstave pa 

doživijo utrip ambientalnih postavitev Muzejske ulice obrtnikov, Glavnega trga  s predstavitvijo 

meščanstva in lekarne pri Orlu ter delavskega predela Gaberij. 

 

PROGRAMI: Vodstvo po razstavi, prikazi poklicev v Muzejski ulici obrtnikov, muzejske učne ure z 

delovnimi listi, Etnodetektivi (v muzeju in v mestu), Lekarne so ljudje…   

PRIMERNO: V 4+, OŠ, SŠ 

  

ZOBOZDRAVSTVENA ZBIRKA 

je vsebinsko edinstvena v Sloveniji. Razstavljeni so stari zobozdravstveni inštrumenti, oprema in 

pripomočki, ki so jih zlasti v 20. stoletju pri svojem delu uporabljali slovenski zobozdravniki, dentisti in 

tehniki. 

PROGRAMI: Vodstvo po razstavi, muzejske učne ure 

PRIMERNO: V 4+, OŠ, SŠ 

 

 FOTOATELJE IN GALERIJA PELIKAN 

V dislocirani muzejski enoti na Razlagovi ulic 5  je na ogled muzejska postavitev, ki priča o bogatem 

ustvarjalnem življenju in delu fotografa Josipa Pelikana, ki je Celje in Celjsko mojstrsko zabeležil v 

trajen fotografski spomin. Atelje je danes kulturni spomenik državnega pomena, saj  je edini ohranjen 

primer tovrstnega steklenega fotografskega ateljeja v Sloveniji in eden redkih v Evropi.  

 

PROGRAMI: Vodstvo ali kostumirano vodstvo po razstavi, Hermanove fotografske ustvarjalnice, 

muzejske učne ure, možnost skupinskega ali individualnega fotografiranja. 

PRIMERNO: V 4+, OŠ, SŠ 

 

 STARI PISKER 

Dislocirana enota našega muzeja je v zgodovinskem spominu Slovencev tesno povezana z 

najtemnejšim obdobjem naše, še ne tako oddaljene preteklosti, časa 2. svetovne vojne. Priča 

preteklosti sta urejeno dvorišče in spominska soba s tematsko razstavo.   

 

PROGRAMI: Vodstvo po razstavi, muzejske učne ure (podrobnejša predstavitev teme ali predmeta; 

vsebine lahko vsebinsko povežemo tudi z ogledom obdobja II. svetovne vojne na stalni razstavi Živeti 

v Celju). 

PRIMERNO: OŠ 7. – 9. razred, SŠ 

 
 
 



 
 

 URBANI SPREHODI PO CELJU 

Prisluhnite zgodbam mesta in meščanov na vodenjih po mestnih ulicah, od antičnih časov do 

današnjih dni. Vodenja so tematsko prilagojena in obsegajo vpogled v obdobje od antičnega do 

sodobnega Celja, seznanite se lahko z znanimi meščani ali prisluhnete zgodbam mestnih 

spomenikov. 

 

PRIMERNO: OŠ, SŠ 

     

 

DOSTOPNOST 

Vse muzejske razstave (izjema sta dislocirani enoti) so dostopne gibalno oviranim. Otroški muzej 

Hermanov brlog je dostopen tudi slepim in slabovidnim (taktilne oznake, 3D tlorisi, oznake za slabovidne, 

prilagojene igre, katalogi na stalni in občasni razstavi). Na razstavah Živeti v Celju in v Fotoateljeju in galeriji 

Pelikan sta gluhim obiskovalcem na voljo video vodnika v slovenskem znakovnem jeziku.  

 

INFORMACIJE IN NAJAVE 

Muzej novejše zgodovine Celje, Prešernova ulica 17, 3000 Celje 
03 428 64 28, informacijska@mnzc.si  
 
 
Naše dejavnosti in novosti spremljajte tudi na muzejski spletni strani:  www.muzej-nz-ce.si in na 
Facebooku: Muzej novejše zgodovine Celje 
 
Odprto: torek-petek: 9.-17. ure, sobota: 9.-13. ure, nedelja in prazniki: 14. do 18. ure 
Zaprto: ponedeljki, 1. in 2. januar, velikonočna nedelja, 1. in 2. maj, 1. november, 25. in 31. december. 
 

Pokličite nas, da se dogovorimo o vašem obisku, programih, željah in pričakovanjih. Veselimo se 

srečanj z vami. 

 

 

Jožica Trateški, prof.                                                                                               dr. Tonček Kregar 

muzejska svetovalka                                                                                               direktor MnZC 
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