
                                                                                                                                         

                    

 

Spoštovani! 

Tudi v šolskem letu 2020-2021 vas v Muzeju novejše zgodovine Celje z veseljem pričakujemo!  

 

Zakaj bi obiskali ravno naš muzej? 

 ker pripravljamo zanimive in poučne razstave ter raznolike spremljevalne programe, 

 ker muzejsko okolje ponuja izkušnjo preko predmetov in zgodb, ki so nosilci znanj in spominov, 

 ker spodbujamo radovednost, kreativnost in kritično razmišljanje, 

 ker je muzej dostopen za gibalno in senzorno ovirane ter osebe z motnjo v duševnem razvoju, 

 ker lahko sprejmemo večje število otrok, 

 ker skupine po razstavah vodijo prijazni in strokovni animatorji ter kustosi, 

 ker imamo ugodne cene vstopnin in ustvarjalnic ter drugih programov, 

 ker imamo na voljo prostor za oddih in malico iz nahrbtnika, 

 ker je muzej lociran v bližini železniške in avtobusne postaje, 

 ker imate z malo sreče možnost spoznati čisto pravega Hermana Lisjaka. 

 

Dobrih razlogov za obisk je še mnogo več, zato vam predlagamo: oglejte si vsebine in nas 

kontaktirajte, da se dogovorimo o podrobnostih vašega obiska.  

Doživite kulturni, naravoslovni, tehniški dan ali ekskurzijo v našem muzeju! 

 

OTROŠKI MUZEJ HERMANOV BRLOG      

 

① Na stalni razstavi Brlog igrač, je predstavljenih več kot 400 igrač iz Slovenije in sveta. Kljub njihovi 

raznolikosti glede starosti, materiala, načina in kraja izdelave, načina igre, jih druži isto poslanstvo: 

krajšati otrokom čas, učiti motoričnih, intelektualnih, socialnih spretnosti in znanj. Razstava je 

zasnovana interaktivno, dopolnjuje jo otroška pisarna, družabnica in Hermanovo otroško gledališče. 

 

② Predvidoma do konca koledarskega leta 2021 je na ogled občasna razstava iz avstrijskega Celovca 

Več kot barve. Na interaktivni razstavi lahko raziskujete in se navdušujete nad barvami kot sredstvi za 

risanje in slikanje ter barvami svetlobe. Vas zanima kako bi izgledal črno-beli svet ali kako vidijo pisani  

travnik čebele? Kaj nastane, ko mešamo barve in zakaj nastane mavrica? Preizkusite se lahko v 

barvnem potisku blaga, sestavljanju barvnih slik, ustvarjanju pisanih senc, raziskovanju barvnih 

pigmentov … Obiščite razstavo in si obarvajte življenje.  

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

naravoslovni ali kulturni dan … Ustvarjalnice ob novi občasni razstavi povezujemo z barvnimi 

kontrasti, harmonijo, medsebojnim učinkovanjem in mešanjem barv. 

PRIMERNO: V 3+, OŠ 1. - 6. razred 



                                                                                                                                         

     

Za igro in učenje imamo na voljo zbirko poliedrov.  

Septembra 2020 bomo objavili 24. mednarodni razpis za likovna dela otrok / 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 predmestja Gaberje.  

 

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

delovnimi listi, vodenja s poudarki na izbranih poglavjih 20. stoletja, muzejski forum, Etnodetektivi (v 

muzeju in v mestu), Lekarne so ljudje … 

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,  željah in pričakovanjih. Veselimo se srečanj z vami. 

 

 

Jožica Trateški, prof.                                                                                               dr. Tonček Kregar 

muzejska svetovalka                                                                                               direktor MnZC 
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