Družinski programi

po muzejih in galerijah

Drage družine!
Slovenski muzeji in galerije že dolgo niso več dolgočasne, zaprašene ustanove. Obiskovalcem
ponujajo številne zanimive programe, delavnice, ustvarjalnice, razstave in doživetja, namenjene
otrokom in družinam. Da bi jih bolje spoznali, se pozabavali, razvedrili in se česa novega tudi
naučili, vas vabimo, da jih obiščete v Tednu otroka®, ki ga organizira Zveza prijateljev mladine
Slovenije. V Evropskem letu kulturne dediščine akcijo Z IGRO DO DEDIŠČINE že deseto leto
organizira Sekcija za izobraževanje in komuniciranje Skupnosti muzejev Slovenije.
Vse, v tej knjižici navedene prireditve, so brezplačne. Izkoristite to izjemno priložnost
in s svojimi otroki kvalitetno preživite prosti čas.
Staša Tome,
mandatarka Sekcije za izobraževanje in
komuniciranje pri Skupnosti muzejev Slovenije
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KOLOFON:
Izdala in založila: Skupnost muzejev Slovenije
Zanjo: Staša Tome, mandatarka Sekcije za izobraževanje in
komuniciranje pri Skupnosti muzejev Slovenije
Uredila: Nataša Ferlinc Krašovic
Oblikovanje: opa!celica
Tisk: GM TISK, Vojnik
Naklada: 4000
september 2018
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Bistra pri Vrhniki

BRESTANICA

Tehniški muzej
Slovenije

KULTURNI DOM
KRŠKO, ENOTA GRAD
RAJHENBURG

Bistra 6,
1353 Borovnica
W: www.tms.si
E: programi@tms.si
T: 01/750 66 72
torek-petek: 8.00-16.00, sobota:
9.00-17.00, nedelja: 10.00-18.00

DOGODKI:

 7.10.; 16.00: ZNANJE BREZ

MEJA/Vodstvo za družine po
občasni razstavi.
 UGODNOSTI:
7.10.: 25% popust na nakup
družinskega vodnika Mali
muzejski navigator (3€).

Cesta izgnancev 3
8280 Brestanica
W: www.gradrajhenburg.si
E: info@gradrajhenburg.si
T: 07 620 42 16
zimski čas (oktober - marec),
torek-petek: 10.00-16.00,
sobota, nedelja: 10.00-17.00,
poletni čas (april - 3. sobota
v juniju): torek-nedelja: 10.0018.00, od 3. sobote v juniju do
avgusta: torek- nedelja: 10.0020.00, september: torek-nedelja:
10.00-18.00

DOGODKI:

 6. 10., 16.00: PREJMITE
LEPE POZDRAVE …/ Kdaj ste
nazadnje od svojih bližnjih prejeli
razglednico ali po jo komu
sami poslali? Danes sporočila

pošljemo hitreje s pomočjo
sodobne tehnologije, včasih pa
je bilo pisanje osnovni način
komuniciranja. Ujeti trenutki,
ki jih lahko prebiramo na starih
razglednicah, nam pričajo tudi
o takratnem življenju in podobi
krajev. Na sobotnem druženju
si bomo najprej ogledali
razstavi Spomin na Brestanico
- Brestanica na razglednicah in
Vinko Bavec, fotograf s kraljevim
dvornim priznanjem, na delavnici
pa si bomo izdelali čisto svojo
razglednico. Koga boste z njo
presenetili?
 UGODNOSTI:
brezplačen ogled razstave in
prost vstop na delavnico.

BREŽICE
POSAVSKI MUZEJ
BREŽICE
Cesta prvih borcev 1
8250 Brežice
W: www.pmb.si
E: pedagog@pmb.si
T: 07 466 05 18, 031 708 737
torek-sobota: 10.00-18.00,
nedelja in prazniki: 14.00-18.00

DOGODKI:

 5.10.; 19.00: LEPOTE
TAJVANA / THE BEAUTY OF
TAIWAN/Odprtje gostujoče
razstave,
 6.10.; 9.00-13.00: SEJEM
ROKODELSKIH ZNANJ IN
GRAJSKA TRŽNICA STARIN/
Grajsko dvorišče: Družinska
ustvarjalnica z vžigalicami,
Ognjeni spomin.
Izmenjava neposrečenih daril v
okviru projekta Vsak dar ima svoj
čar.
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 UGODNOSTI:
1.-7.10.: prost vstop na odprtje
razstave, sejem in tržnico, javno
vodstvo in delavnice.
10 % popust za družine v
muzejski trgovini.

Celje
MUZEJ NOVEJŠE
ZGODOVINE CELJE
Prešernova ulica 17
3000 Celje
W: www.muzej-nz-ce.si
E: info@mnzc.si
T: 03 428 64 10
torek-petek: 9.00-17.00, sobota:
9.00-13.00, nedelja: 14.00-18.00

DOGODKI:

 2.10.; 16.30-17.30: ZEMLJA

PLEŠE/Vodstvo po občasni
razstavi, igranje in menjava igrač
/za otroke in družine brezplačno.
Obiskal nas bo Herman Lisjak,

 6.10.; 11.00: GREMO
V VESOLJE (oblikovanje
Hermanove rakete)/ Hermanova
družinska ustvarjalnica /ob
razstavi Zemlja pleše/ za otroke
in družine brezplačno. Obiskal
nas bo Herman Lisjak,
 7.10.,16.00: ZEMLJA KLIČE
SOS (oblikovanje klopotnice)/
Hermanova družinska
ustvarjalnica /ob razstavi Zemlja
pleše/ za otroke in družine
brezplačno.
 UGODNOSTI:
na dogodke za družine prost
vstop.

POKRAJINSKI
MUZEJ CELJE
Trg celjskih knezov 8, Celje
W: www.pokmuz-ce.si
E: muzej@pokmuz-ce.si;
info@pokmuz-ce.si
T: 03 428 09 62, 031 612618
torek-nedelja: 10.00-18.00,
ponedeljki in prazniki: zaprto

DOGODKI:

 4.10.,16.00-18.00:
DELAVNICA GRB MOJE
DRUŽINE/Knežji dvor
Pokrajinskega muzeja Celje:
Heraldika ali grboslovje je veda,
ki se ukvarja z zgodovino in
razvojem grbov. Kdaj in zakaj
so izdelali prve grbe, simboli na
grbih, kaj grbi pomenijo danes
in vse zanimivosti o tej zanimivi
vedi, bomo skupaj z udeleženci
spoznavali z ogledom razstave
o grofih Celjskih. Izdelali bomo
lastni družinski grb. Delavnica je

namenjena otrokom od 6. leta
naprej in družinam. Obvezne so
predhodne najave po telefonu
03 428 09 62, 031 612 618 ali po
e-pošti muzej@pokmuz-ce.si.
 UGODNOSTI:
brezplačna delavnica.

domžale
KULTURNI DOM
FRANCA BERNIKA
DOMŽALE/
SLAMNIKARSKI MUZEJ
Ljubljanska 61
1230 Domžale
W: www.kd-domzale.si
E: slamnikarski.muzej@kddomzale.si
T: 01 722 50 50
torek-petek: 10.00-12.00 in 17.0019.00, sobota: 10.00-12.00 ali po
dogovoru
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DOGODKI:

 6.10; 11.00: O PUJSKU, KI JE

ZGRADIL HIŠICO IZ SLAME/
Podiramo mite o trdnosti hiše iz
slame! Arhitektki Larisi Brojan,
specialistki v gradnji hiš iz
slamnatih bal, se je porodila ideja
o nadgradnji izvirne angleške
ljudske zgodbice o treh prašičkih.
In tako je letos nastala knjižica za
otroke s spodbudnim sporočilom
mladi, zeleni generaciji, da tudi s
starodavnimi, naravnimi materiali
lahko gradimo sodobno, varno,
predvsem pa skladno in v sožitju
z naravo. Na dogodku nam jo bo
avtorica prebrala, nato pa bomo
z ustvarjalnimi igrami spoznavali
slamo ter kaj vse lahko iz nje
naredimo. Vabljeni otroci od treh
let dalje v spremstvu odraslih.
Prosimo za prijave na e-naslov
slamnikarski.muzej@kd-domzale.
si. Vstop prost.

 UGODNOSTI:
prost vstop na dan prireditve od
10.00-12.00 in 17.00-19.00.

Jesenice
GORNJESAVSKI
MUZEJ JESENICE
Cesta Franceta Prešerna 45
4270 Jesenice
W: www.gmj.si
E: info@gmj.si
T: 04 583 35 00
Kasarna na Stari Savi
ponedeljek-petek.: 9.00-15.00, za
najavljene skupine (vsaj 10 oseb)
tudi izven urnika

DOGODKI:

 2.10.; 17.00: TA PRAV' ŽIV

ŽAV … z igro do dediščine:
DRUŽINA/Kolpern na Stari Savi/
plesna animacija; etnološke
delavnice za starše in otroke:
Žehta, Sortiranje žit; lutkovna
predstava skupine Ringoraja:

Narobe dan; Vragolije Klovna
Jake in njegove družine (igre iz
lesa in ustvarjalna delavnica);
obisk maskote; kotiček za
starše z Zinko Ručigaj (nasveti
o vzpodbudni vzgoji otrok).
Prireditev organizirata: Mladinski
center Jesenice in Gornjesavski
muzej Jesenice.
 UGODNOSTI:
2.10.; 15.00-19.00: »KAKO SO
NEKOČ ŽIVELE DELAVSKE
DRUŽINE?«/Prost vstop v
etnološko zbirko v Kasarni.

Kočevje
POKRAJINSKI
MUZEJ KOČEVJE
Prešernova ulica 11
1330 Kočevje
W: www.pmk.si
E: info@pmk-kocevje.si
T: 01 89 50 303

ponedeljek-petek: 7.00-15.00,
sobota: 10.00-13.00 oz. po
dogovoru

LIKOVNI SALON
KOČEVJE
Trg Zbora odposlancev 72
1330 Kočevje
W: www.pmk.si
E: info@pmk-kocevje.si
T: 01 89 50 303
ponedeljek-petek: 10.00-12.00 in
17.00-19.00, sobota 13.00-15.00
oziroma po dogovoru

DOGODKI:

 1.10.; Z IGRO DO
DEDIŠČINE/Nama center
Kočevje, priložnostna razstava,
 2.10.; 10.00-12.00:
SAMOUMEVNOSTI/Likovni
salon Kočevje, vodstvo po
razstavi Uroša Abrama,
 3.10.; 8.00: OGRLICA
KULTUR/Tematski dan,
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 4.10.; 19.00: SECESIJSKA
ARHITEKTURA NA
KOČEVSKEM/Predstavitev
kataloga,
 5.10.; 9.00: V DEŽELI
KAČARIJI/Lutkovna igrica.
 UGODNOSTI:
brezplačen vstop na dogodke.

KOPER
POKRAJINSKI MUZEJ
KOPER – MUSEO
REGIONALE DI
CAPODISTRIA
Kidričeva 19
ETNOLOŠKA ZBIRKA
Gramscijev trg 4/5
6000 Koper
W: www.pokrajinskimuzejkoper.si
E: info@pokrajinskimuzejkoper.si
T: 041 556 644, 040 294 077
torek-petek: 8.00-16.00,
sobota: 9.00-17.00, nedelja/
palača:9.00-17.00, etnologija:
zaprto

DOGODKI:

 4.10.;11.00: PREDSTAVITEV

SPLETNE IN MOBILNE
APLIKACIJE MIZICA POGRNI
SE!/ Etnološka zbirka
(Gramscijev trg 4/5): Trojezična
aplikacija dopolnjuje stalno
razstavo Srečanje lakote in
izobilja ter mlajše in druge
obiskovalce seznanja s kulturo
prehranjevanja v preteklosti,
 6.10.,10.00-12.00: LOV
NA ZAKLAD PO MESTNIH
ULICAH/palača Belgramoni
Tacco (Kidričeva 19): Vodstvo
za družine. S pomočjo starega
načrta in nalepk bomo
raziskovali mestno preteklost
in odkrivali manj znane, skrite
zaklade bogate dediščine Kopra.
 UGODNOSTI:
prost vstop za družine v vse
muzejske zbirke v Tednu otroka®
(1.-7.10.), brezplačna dogodka.

KOSTANJEVICA
NA KRKI

GALERIJA
BOŽIDAR JAKAC

Grajska cesta 45
8311 Kostanjevica na Krki
W: www.galerija-bj.si
E: info@galerija-bj.si
T: 07 49 87 140
torek-nedelja: 9.00-18.00

DOGODKI:

 6.10.; 10.00-12.00:
GALERIJSKI RAZISKOVALEC/
Družinska ustvarjalnica: Marija
Kambič Režek (odgovorna
konservatorka) bo udeležencem
predstavila poklic konservatorja
in vlogo njenih predhodnikov
pri raziskovanju nekdanjega
opuščenega cistercijanskega
samostana in umeščanju novih
vsebin v kompleks.
Na delavnici bodo udeleženci
pod vodstvom mag. Nine Žbona

spoznali delo restavratorjev.
Preizkusili se bomo v vlogi
raziskovalcev, ki bodo odkrivali
oblikovane kapitele, sestavljali
bomo poškodovane prvine ter
jih dopolnjevali z manjkajočimi
deli. Spoznali bomo tudi
tehniko odlivanja arhitekturnih
elementov.
 UGODNOSTI:
6.10.; prost vstop za družine.

kranj
Gorenjski muzej
Tomšičeva 42
4000 Kranj
W: www.gorenjski-muzej.si
E: magda.zore@guest.arnes.si
T: 051 615 388
torek- nedelja: 10.00-18.00
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DOGODKI:

 6.10.; 10.00: za družine z

otroki od 3. leta dalje, 16.10.;
9.30: in 23.10.; 9.30: za vrtce
in stare starše z vnučki:
VODEN OGLED RAZSTAVE
MEDNARODNI FESTIVAL
LIKOVNE UMETNOSTI, ki letos
poteka na temo geometrije.
V galeriji Mestne hiše si bomo
ogledali del razstave in vodstvo
izpeljali malo drugače; besedo
bomo dali tudi najmlajšim.
Ogledu sledi slikarska delavnica
Od matematike do slike – in
nazaj.
 UGODNOSTI:
delavnice in vodenja so
brezplačni.

Krško
Mestni muzej Krško,
ENOTA KULTURNEGA
DOMA KRŠKO
Valvasorjevo nabrežje 4
8270 Krško
W: www.mestnimuzejkrsko.si
E: info@mestnimuzejkrsko.si
T: 07 620 92 44
torek-sobota: 10.00-18.00,
nedelja:14.00-18.00, zaprto: ob
ponedeljkih, 1. januar,
1. november ter 24. , 25., 26. in 31.
december. Za najavljene skupine
je muzej odprt tudi
izven odpiralnega časa. Vstop je
prost.

DOGODKI:

 2. 10.; 16.00: 140 LET
MEŠČANSKE ŠOLE V KRŠKEM/
Mestni muzej Krško, strokovno
vodstvo in aktivna delavnica.
S 1. oktobrom 1878 je pričela v

Krškem delovati meščanska šola,
ki zagotovo pomeni nadgradnjo
dotedanjih prizadevanj na
področju šolstva tudi v širši
regiji. Krška meščanska šola
je bila prva tovrstna šolska
ustanova na nekdanjem
Kranjskem. Na strokovnem
vodstvu bomo spoznavali tako
okoliščine, ki so privedle do
vzpostavitve meščanske šole,
kot tudi samo šolsko poslopje.
Program je namenjen vsem
starostnim skupinam. Otroke
vabimo na aktivno spoznavanje
z učnimi pripomočki časa, v
katerem je šola nastala. Dogodek
bomo izvedli v sodelovanju z
JSKD OI Krško.
 UGODNOSTI:
vstop je prost.

LJUBLJANA
GALERIJA JAKOPIČ
Slovenska c. 9
1000 Ljubljana
W: www.mgml.si
E: info@mgml.si
T: 01 24 12 506
torek-nedelja: 10.00-18.00,
četrtek: 10.00-21.00

DOGODKI:

 6.-7.10.; MARC RIBOUD:
ČUJEČI POPOTNIK. ZAVEDNI
FOTOGRAF/Brezplačen ogled
razstave. Marc Riboud (19232016), fotograf francoskega
rodu in svetovnega slovesa,
je kot član Magnum Photos
dolga leta deloval kot
fotoreporter, vzporedno pa
snoval svoj avtorski opus, ki je
nastajal predvsem na njegovih
neverjetno številnih potovanjih
po vsem svetu.
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 UGODNOSTI:
brezplačna družinska karta za
ogled razstave Marc Riboud:
Čuječi popotnik. Zavedni
fotograf.

 UGODNOSTI:
brezplačna družinska karta za
ogled razstave Ivan Cankar s
tiskanim vodikom primernim za
otroke od 6. leta dalje

MESTNI MUZEJ
LJUBLJANA

MODERNA GALERIJA
(MG+MSUM)

Gosposka 15
1000 Ljubljana
W: www.mgml.si
E: info@mgml.si
T: 01 24 12 506
torek-nedelja: 10.00-18.00,
četrtek: 10.00-21.00

Windischerjeva 2
1000 Ljubljana
W: info@mg-lj.si
E: izobrazevanje@mg-lj.si
T: 01 24 16 800
torek-nedelja: 10.00-18.00

DOGODKI:

 3.10.; 10.00-11.30 in 4.10.;

 6.-7.10.; IVAN CANKAR ZA

DRUŽINE/Brezplačen ogled
razstave Ivan Cankar. Leto
2018 je Cankarjevo leto, ko
se spominjamo 100 obletnice
pisateljeve smrti. Razstava sledi
življenjski poti Ivana Cankarja v
osmih slikah.

DOGODKI:

10.00-11.30: KJE ŽIVI MODERNA
UMETNOST?/ MODERNA
GALERIJA (MG+, Cankarjeva 15).
Vodeni ogled z aktivnostjo za
šolske skupine (1/3 OŠ). Učenci
bodo preko zanimivih zgodb
spoznavali galerijske prostore
ter ljudi in njihovo delo v muzeju.

Aktivnosti ob vodstvu jim bodo
pomagale raziskovati svet
moderne umetnosti in se naučiti
gledati umetnine. Brezplačni
vodeni ogled z aktivnostjo po
stalni razstavi v Moderni galeriji
traja približno 90 min in je
prilagojeno starosti in zanimanju
učencev. Obvezne prijave na
izobrazevanje@mg-lj.si.
 3.10.; 10.00-11.30: in 4.10.;
10.00-11.30: KJE ŽIVI SODOBNA
UMETNOST?/MUZEJ SODOBNE
UMETNOSTI METELKOVA
(+MSUM, Maistrova 3). Vodeni
ogled z aktivnostjo za šolske
skupine (1/3 OŠ).+MSUM ni
navaden muzej! Ima velikanska
vhodna vrata, poševne stene,
blazine po tleh... Nekatere
umetnine se gibajo, slike in kipi
so nenavadnih oblik, na razstavi
pa nas velikokrat presenetijo
igrive umetniške instalacije!
Učenci si bodo ogledali in

raziskali javne in skrite prostore
muzeja. Aktivnosti ob vodstvu
jim bodo pomagale raziskovati
svet sodobne umetnosti in
se naučiti gledati umetnine.
Brezplačni vodeni ogled z
aktivnostjo po razstavah v
Muzeju sodobne umetnosti
Metelkova (+MSUM, Maistrova
3) traja približno 90 min in je
prilagojeno starosti in zanimanju
učencev. Obvezne prijave na
izobrazevanje@mg-lj.si.

MGLC – Mednarodni
grafični likovni
center
MGLC-Grad Tivoli
Pod turnom 3
Ustvarjalni center Švicarija
Pod turnom 4
1000 Ljubljana
W: www.mglc-lj.si
E: info@mglc-lj.si
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T: 01 2413 800/812
torek-nedelja: 10.00-18.00, 24.
in 31. december: 10.00-14.00,
ponedeljek, 25. december
in 1. januar: zaprto, obisk skupin
po dogovoru (ponedeljek-petek:
8.00-18.00, sobota in
nedelja: 10.00-18.00)

DOGODKI:

 2.-5. 10.: JAZ, UMETNIK/
Ustvarjalni center Švicarija.
Program obsega obisk
umetnikov, uporabnikov ateljejev
v ustvarjalnem centru Švicarija
ter predstavitev njihovega
dela in poučno druženje za
predšolske otroke in prvo triado
OŠ od torka do četrtka. V petek
poseben program namenjamo
nosečnicam in mladim staršem,
 2.10.:10.00-11.30: JAZ
UMETNIK/Silvester Plotajs Sicoe, slikar in grafik,
 3.10.: 10.00-11.30: JAZ
UMETNIK/Silvan Omerzu,
režiser, slikar, ilustrator in
lutkovni umetnik,

 4.10.: 10.00-11.30: JAZ
UMETNIK/Zora Stančič, vizualna
umetnica,
 5. 10.: 10.00-11.30: HI HI HAA/
Poučno ustvarjalno srečanja za
starše z dojenčki in malčki ter
nosečnice in njihove partnerje,
ki ga bo vodila umetnica in
doula Martina Fukuhara Štirn. Ta
srečanja se bodo še nadaljevala
vsak petek v oktobru ob istem
času in so brezplačna. Potrebne
so predhodne najave na: petra.
derganc@mglc-lj.si.

Muzej novejše
zgodovine
Slovenije
Celovška cesta 23
1000 Ljubljana
W: www.muzej-nz.si
E: uprava@muzej-nz.si
T: 01 300 96 10
torek-nedelja: 10.00-18.00

DOGODKI:

 3. 10.; 10.00: IZDELAJ

SVOJA 3D OČALA/Ali veste,
kako nastane 3D fotografija?
Pogledali bomo 3D fotografije in
izdelali svoja 3D očala,
 4. 10.; 17.00: SENČNO
GLEDALIŠČE/Na razstavi bomo
opazovali lutke, ki so stare več
kot 70 let. Vsak bo izdelal svoje
senčno gledališče in zaigral igro,
 1.-7. 10.; 10.00-18.00:
DRUŽINSKO SPOZNAVANJE
ZGODOVINE SLOVENCEV
V 20. STOLETJU/Družinske
škatle z zabavnimi nalogami, ki
družino spodbujajo k odkrivanju
slovenske zgodovine 20. stoletja.
Škatle dobite na recepciji
muzeja.
 UGODNOSTI:
prost vstop za družine,
30 % popust pri nakupu
publikacij v muzejski trgovini.

Narodna galerija
Prešernova 24
1000 Ljubljana
W: www.ng-slo.si
E: dejavnosti@ng-slo.si
T: 01 24 15 415/435
torek-nedelja: 10.00-18.00,
četrtek: 10.00-20.00

DOGODKI:

 6.10.;10.00-12.00: IVANINE
PODOBE OTROK/Brezplačno
družinsko vodstvo in delavnica.
Ivana Kobilca je rada slikala
otroke. Poudarjala je portretne
poteze obrazov ali pa izpostavila
radoživost otroške igre. Pri
nekaterih slikah zaslutimo v
ozadju zgodbe, nekatere otroške
podobe pa še danes ostajajo
vznemirljivo skrivnostne. Skupaj
z otroki bomo odstirali slikarske
skrivnosti na razstavi, nato pa v
delavnici z akademsko slikarko
ustvarjali kot Ivana Kobilca.
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 UGODNOSTI:
2.-7.10.:prost vstop na stalno
zbirko in na občasne razstave za
družine z otroki,
družine prejmejo brezplačno
raziskovalno knjižico ob razstavi
Ivana Kobilca (1861-1926).
''Slikarija je vendar nekaj lepega
…''.

NARODNI MUZEJ
SLOVENIJE
Muzejska ulica 1 in
Maistrova ulica 1 (Metelkova),
1000 Ljubljana
W: www.nms.si
E: info@nms.si
T: 01 24 14 400
NMS Muzejska; ponedeljek nedelja: 10.00-18.00, četrtek:
10.00-20.00
NMS-Metelkova; torek-nedelja:
10.00-18.00

DOGODKI:

 1.-7.10.;10.00-18.00:

NAGRADNA IGRA ŽIVA
ODKRIVA…/na obeh muzejskih
lokacijah: Samostojno
raziskovanje stalnih zbirk z
delovnimi listi,
 4.10.;18.00-19.00:
PRETEKLOST NA DOTIK:
OSVOJI VEŠČINE
NEANDERTALCA IN SE
PREIZKUSI V IZDELAVI
KOŠČENE PIŠČALI/NMS
Muzejska: Prikaz izdelave
najstarejšega glasbila na svetu,
 4.10.;19.00- 20.00:
PRETEKLOST NA DOTIK:
ANTIČNI MODNI TRENDIPREOBLECI SE V RIMLJANA!/
NMS Muzejska: Prikaz
oblačenja rimske toge in drugih
rimskodobnih oblačil,
 6.10.;16.00-17.00:
DRUŽINSKO VODSTVO PO
STALNIH ZBIRKAH/NMSMetelkova. S pomočjo replik

in slikovnega gradiva se bomo
podali na krajše, zanimivo in
poučno vodstvo po razstavi.
 UGODNOSTI:
prost vstop (z izjemo razstave
Zlato kitajskih cesarjev) za
otroke in družine,
20 % popusta pri nakupu
publikacij za otroke in mladino,
ki jih je izdal Narodni muzej
Slovenije (razen za knjige, za
katere velja ZECK).

prirodoslovni
muzej slovenije
Prešernova 20 (vhod z Muzejske
ulice 1)
1000 Ljubljana
W:www.pms-lj.si
E: uprava@pms-lj.si
T: 01 241 09 40 (pisarna), 01 241
44 72 (blagajna)
vsak dan: 10.00-18.00, četrtek
10.00-20.00

DOGODKI:

 1.-7.10.; 10.00-18-00 in
4.10.; 10.00-20.00: SKRINJICE
UČENOSTI/Programi za
samostojno uporabo, kompleti,
v katerih so shranjeni različni
muzejski predmeti ter navodila
z namigi za reševanje zanimivih
nalog.
SKRIVNOSTI POLN
NAHRBTNIK/Odkrivajte
skrivnosti Prirodoslovnega
muzeja Slovenije z nahrbtnikom,
polnim izzivov in zanimivih
pripomočkov.
ZVOČNI VODNIKI/S pomočjo
teh preprostih predvajalnikov
zvoka lahko obiskovalci izvedo
mnoge zanimivosti o naravi,
zgodovini muzeja, muzejskih
zbirkah in razstavljenih
eksponatih na stalni razstavi.
Na voljo so v slovenskem,
angleškem, francoskem,
nemškem in italijanskem jeziku.
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Zvočni vodniki po občasnih
razstavah so na voljo v
slovenskem in angleškem jeziku.
 UGODNOSTI:
brezplačen vstop.

SLOVENSKI
ETNOGRAFSKI MUZEJ
Metelkova 2
1000 Ljubljana
W: www.etno-muzej.si
E: sonja.kogej-rus@etno-muzej.si
T: 01 300 87 45
torek-nedelja: 10.00-18.00

DOGODKI:

 7.10.; 16.00: JESENSKI
RIBOLOV/Ustvarjalna delavnica
za otroke: Morje je naš naravni
zaklad. Že od nekdaj daje človeku
vsakdanjo hrano. Ob besedi
morje največkrat pomislimo na
toplo razvajanje, razburkane
valove … Posebno ljubezen do
morja pa čutijo ljudje, ki živijo

ob njem in so od njega odvisni.
Na razstavi bomo ob spominih
nabrežinske ribiške družine
postali ribiči, se vkrcali v čupo
in se podali na jesenski ribolov.
Spoznali bomo različne ribe. Da
pa bo to pravi ribolov bomo ribe
izdelali iz različnih materialov …
Istočasno bo za starše potekalo
vodstvo po razstavi Morje - naše
življenje, odstrti spomini ribiške
družine. Namenjeno otrokom
med 5 in 12 let.
 UGODNOSTI:
prost vstop za družine z otroci.

SLOGI – Gledališki
muzej
Mestni trg 17
1000 Ljubljana
W: www.slogi.si
E: sandra.jenko@slogi.si
T: 01 241 58 18
ponedeljek-petek: 9.00-17.00,
sobota:10.00-17.00

DOGODKI:

 6. 10.; 10.00: GLEDALIŠKI

DETEKTIVI/Družinsko vodstvo
z delavnico. Na stalni razstavi
gledališkega muzeja bomo na
igriv način raziskovali zgodovino
slovenskega gledališča in
spoznali, kako brati in razumeti
različne sledi, ki so jih pustili
gledališki dogodki v preteklosti.
Delavnica je namenjena
družinam z otroki nad 7 let
starosti. Prosimo za predhodno
prijavo na sandra.jenko@slogi.si.
 UGODNOSTI:
prost vstop za družine z otroki.

Maribor
UMETNOSTNA
GALERIJA MARIBOR
Strossmayerejva ul. 6
2000 Maribor
W: www.ugm.si
E: info@ugm.si

T: 02 22 95 860
torek-nedelja: 10.00-18.00,
ponedeljek: zaprto

UGM STUDIO
Trg Leona Štuklja 2
2000 Maribor
ponedeljek-petek: 11.00-18.00,
sobota: 11.00-13.00, nedelja: zaprto

DOGODKI:

 6.10.; 10.00: PRAVLJIČNA
URA IN LIKOVNA
USTVARJALNICA/UGM,
Strossmayerjeva ul. 6. Otroke
vabimo na ustvarjalni potep
po Španiji, Kitajski in Romuniji.
S pravljicami in fotografijami
Inge Morath vam bomo pričarali
življenje teh dežel in vas povabili
k likovnemu ustvarjanju.
Razstave: Inge Morath
- Retrospetkiva/UGM,
Strossmayerjeva ul. 6 in Matej
Sitar/Majhna meditacija o času
in prostoru ter Brezno/UGM
Studio, Trg Leona Štuklja 2
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 UGODNOSTI:
brezplačen vstop na ogled
razstav za družine (2 odrasla +
otroci),
6. 10.; 10.00: brezplačni vstop na
ustvarjalnico v soboto.

METLIKA
BELOKRANJSKI
MUZEJ METLIKA
Trg svobode 4
8330 METLIKA
W: www.belokranjski-muzej.si
E: alenka.misja@guest.arnes.si
T: 07 306 3376, 07 306 3370
ponedeljek-sobota: 9.00- 17.00,
nedelje in prazniki: 10.00-14.00, 1.
januar, 1. november
in 25. december: zaprto

DOGODKI:

 1.10.; 14.00: FOTOGRAM/Na

občasni razstavi Belokranjskega
muzeja Ujeti v čas je razstavljena
zbirka negativov na steklu

metliškega fotografa Antona
Muche. Otroci se bodo na
delavnici prelevili v fotografske
mojstre brez fotografije in s
pomočjo stare fotografske
tehnike modrotisk ustvarili svojo
fotografijo,
 2.10.; 14.00: PORTRET/
AVTOPORTRET/Na delavnici, ki
bo v Galeriji Kambič, bodo otroci
med razstavljenimi deli donacije
poiskali portrete in avtoportrete,
nato pa bodo naredili vsak svoj
poseben portret/avtoportret.
 6. 10.; 11.00: LONČENINA/
Otroci si bodo na stalni razstavi
Belokranjskega muzeja
ogledali lončenino, ki je
razstavljena v arheološki,
kulturnozgodovinski in etnološki
zbirki. Nato pa bodo na
enak način, kot so to delali v
prazgodovini, sami izdelali svoj
lonček in ga tudi okrasili.

 UGODNOSTI:
1.-7.10.: vsi dogodki so
brezplačni.

MEŽICA
PODZEMLJE PECE,
D.O.O., INFOCENTER
KARAVANKE UNESCO
GLOBALNEGA
GEOPARKA
Glančnik 8
2392 Mežica
W:www.podzemljepece.com
E: info@podzemljepece.com
T: 02 87 00 180
odpiralni čas: aktualen na spletni
strani

DOGODKI:

 2.10.;16.00.-17.30: ZABAVNO,
POUČNO, NIČ MUČNO/
Delavnice:
POSTANIMO STRAŠNI
KUŠČARJI: na delavnici bomo

spoznavali čas, ko so Zemljo
naseljevali dinozavri in si iz
papirja izdelali čisto svojega
dinozavra. Delavnica je primerna
za otroke od 3 do 7 let.
SKRIVNOSTNI SVET NEŽIVE
NARAVE: na delavnici se bomo
spoznavali s skrivnostnim
svetom okamnin. Izdelovali
bomo fosile. Delavnica je
primerna za otroke od 5-12 let.
Skupaj si bomo ogledali tudi
fosile, minerale in kamnine v
muzeju in doživljajskem parku.
 UGODNOSTI:
delavnice so brezplačne, izdelke
otroci lahko odnesejo domov.
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Murska Sobota
Galerija Murska
Sobota
Kocljeva 7
9000 Murska Sobota
W: www.galerija-ms.si
E: info.galerijams@siol.net
T: 02 522 38 34, 041 782 705
torek-petek: 8.00-17.00,
ponedeljek, sobota: 9.00-12.00,
nedelje in prazniki: zaprto.
Najavljene šolske in druge
skupine: ponedeljek-petek: od
7.00 dalje, oziroma po
dogovoru.

 2.-5. 10.; 14.00-16.00:

DOGODKI:

 UGODNOSTI:
brezplačen vstop za otroke in
družine.

MUZEJSKIH PREDMETOV/
Brezplačna delavnica z za šolske
skupine. Učenci bodo prejeli
igralne karte in z njimi iskali
njihove motive na razstavi, ob
tem pa bodo spoznali, čemu
so le-ti služili. Nato se bodo
igrali igro Spomin. Prijave se
na e-naslov: mateja.huber@
pomurski-muzej.si ali na tel.
številko 059 366 621,
 6.10.;10.00: BREZPLAČNA
DRUŽINSKA DELAVNICA/
Najprej si bomo na razstavi
ogledali poslikano skrinjo, kar
je v preteklosti pogosto bil
najlepši kos pohištva v kmečkih
domovih, nato pa se bomo
sami preizkusili v poslikavi ter
si poslikali manjšo skrinjico.
Prijavite se na e-naslov: mateja.
huber@pomurski-muzej.si ali na
tel. številko 059 366 621.

Ustvarjanje za družine v Ateljeju
Pike in Packa,
 6. 10.; 9.00-12.00: NOVI
OKVIR/Likovna ustvarjalnica
za mlade in starejše - reciklaža
starih ročni del, termini po
dogovoru z družinami: NOVI
OKVIR/Likovna ustvarjalnica za
mlade in starejše-reciklaža starih
ročni del.

DOGODKI

Pomurski muzej
Murska Sobota

vodstva po razstavi za skupine
(vrtci, šole, odrasli, družine, …) po
razstavi Viktor Scheck – slike in
Babette Ueberschär - skulpture
(po dogovoru v slo. ali nem.
jeziku), oktober; termini po
dogovoru: Prilagojena vodstva za
skupine s posebnimi potrebami,

Trubarjev drevored 4
9000 Murska Sobota
W: http://www.pomurski-muzej.si
E: info@pomurski-muzej.si
T: 02 527 17 06
torek-petek: 9.00-17.00, sobota:
9.00-13.00, nedelja: 14.00-18.00,
ponedeljek: zaprto

 1.-6.10.; Brezplačen obisk in

 1.-5.10: SPOMIN Z MOTIVI

 UGODNOSTI:
6.-7.10.: prost vstop za družine
na razstave v Pomurskem
muzeju Murska Sobota

Novo mesto
Dolenjski muzej
Novo mesto
Muzejska ulica 7
8000 Novo mesto
W: www.dolenjskimuzej.si
E: lavra.fabjan@dolenjskimuzej.si
T: 07 373 11 17
torek-sobota: 9.00-17.00

DOGODKI:

 6. 10.; 10.00-12.00:
DOBRODELNOST SKOZI ČAS/
Brezplačna ustvarjalna delavnica
za otroke in družine ob razstavi
1918, ali nam prineseš MIR?
Dolenjska in Dolenjci med prvo
vojno.
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 UGODNOSTI:
prost vstop za otroke in družine.

PODSREDA	
KOZJANSKI PARK
Podsreda 45
W: www.kozjanski-park.si
E: kozjanski.park@kp.gov.si
T: 03 80 07 100
Uprava Kozjanskega parka v
Podsredi: ponedeljek-petek:
8.00-15.00
Grad Podsreda: torek-nedelja:
10.00-18.00, Slovensko-bavarska
hiša v Podsredi,
Kolarjeva in Javerškova domačija,
Levstikov mlin: po predhodni
najavi

DOGODKI:

 9.10., 16.00: ŠKATLICA ZA

ROJSTNODNEVNO DARILO/
grad Podsreda, Hermanova
otroška ustvarjalnica. Ena od
vsebin razstave »Rojstni dan

v Hermanovem brlogu«, ki jo
na gradu Podsreda gostimo v
sodelovanju z MNZ Celje, je tudi
obdarovanje. Se strinjate, da so
darila dosti lepša in vrednejša,
če jih izdelate ali zavijete sami?
Na Hermanovi delavnici bomo
sestavili in okrasili škatlico, s
katero boste lahko nekoga
osrečili. Namenjeno družinam.
 UGODNOSTI:
9.10.; brezplačna delavnica
in brezplačen ogled gradu
Podsreda.

Polhov Gradec
MUZEJ POŠTE IN
TELEKOMUNIKACIJ
(TEHNIŠKI MUZEJ
SLOVENIJE)
Polhov Gradec 61
W: www.tms.si
E: muzejpt@tms.si

T: 01/364 00 83
torek- petek in nedelja: 10.0017.00 (zadnji vstop ob 16:00)

DOGODKI:

 7.10.; 15.00: VODENJE PO
MUZEJSKIH ZBIRKAH.
 UGODNOSTI:
brezplačni izvod vodnika po
Muzeju pošte in telekomunikacij/
družino.

Radovljica
Muzeji radovljiške
občine
Linhartov trg 1
4240 Radovljica
W: www.mro.si
E: mro@mro.si
T: 04 532 05 28
odpiralni čas: http://mro.si/o-nas/
odpiralni-casi-in-ceniki/
6.10.:10.00-18.00

DOGODKI:

 6.10.; 10.00: KRANJSKA
SIVKA/Čebelarski
muzej:Brezplačna delavnica za
otroke, ki jo bo izvajala Andrejka
Čufer, lutka čebelica Cvetka
pa bo otroke popeljala po
muzeju. Prosimo za predhodno
najavo:mro@mro.si.
 UGODNOSTI:
brezplačna delavnica in vodstvo.

ROGATEC
MUZEJ NA PROSTEM
ROGATEC
Ptujska cesta 23
3253 Rogatec
W: www.rogatec.si
E: irena.roskar@siol.net
T: 03 818 62 02, 040 74 80 10
torek-nedelja:10.00-18.00
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DOGODKI:

DOGODKI:

ROGATKOVE DEJAVNICE/
Doživljajske in gibalne igre in
skupno branje zgodbe Rogatko,
čuvaj skritega zaklada,
 6.10., 15.00-17.00:
ROGATKO(K)L(J)UB/Pišemo
z gosjim peresom in na pisalni
stroj.

BERNEKERJEVA DRUŽINSKA
USTVARJALNICA/Ob ogledu
razstave Jožeta Tisnikarja Smrt
ni konec bomo spoznali tehniko
jajčne tempere, nato pa se v
ustvarjanju preizkusili tudi sami.
Na brezplačni ustvarjalnici
za družine bodo otroci v
sodelovanju s starši pripravili
pigmente in veziva, s katerimi
bodo nato slikali na platna.

 4. 10., 15.00-17.00:

SLOVENJ GRADEC
KOROŠKA GALERIJA
LIKOVNIH UMETNOSTI
Glavni trg 24
2380 Slovenj Gradec
W: www.glu-sg.si
E: galerija@glu-sg.si
T: 02 88 22 131
torek- petek: 9.00-18.00, sobota,
nedelja in prazniki: 10.00-13.00 in
14.00-17.00

 6. 10.; 10.00-12.00:

 UGODNOSTI:
2.-7.10.: brezplačen vstop za
družine

KOROŠKI
POKRAJINSKI MUZEJ
Glavni trg 24
2380 Slovenj Gradec
W: www. kpm.si
E: info.sg@kpm.si
T: 02 62 12 520

torek- petek: 9.00-18.00, sobota
in nedelja: 10.00- 13.00 in 14.0017.00

DOGODKI:

 4. 10.; 16.00: SLOVENSKE
OTROŠKE LJUDSKE IGRE/
Brezplačna muzejska delavnica
za otroke in družine.
 UGODNOSTI:
2. 10. in 3. 10.: prost vstop za
otroke in družine po muzejskih
zbirkah Koroškega pokrajinskega
muzeja (Muzej Slovenj Gradec,
Muzej Dravograd, Muzej Ravne
na Koroškem in Muzej Radlje ob
Dravi),
2.- 4. 10.: 20% popust pri
nakupu muzejskih publikacij.

Škofja Loka
Loški muzej
Škofja Loka
Grajska pot 13
4220 Škofja Loka
W: www.loski-muzej.si
E: info@loski-muzej.si
T: 04 517 04 01
torek-nedelja: 10.00-18.00,
ponedeljek: zaprto

DOGODKI:

 29. 9.; 11.00: ZGRADIMO
GRAD/Družinska delavnica.
Na delavnici za vso družino
se bomo najprej pogovorili o
gradovih in življenju v njih ter
spoznali loške gradove, nato
pa zavihali rokave in naredili
maketo Loškega gradu. Za
gradnike bomo uporabili rolice
wc papirja, papirnatih brisačk
in papir, pri gradnji pa bo
prav prišla pomoč prav vseh
družinskih članov.
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Obvezna prijava do 27. 9. na
naslov: marija.demsar@loskimuzej.si.

VELENJE
FESTIVAL VELENJEGALERIJA VELENJE
Titov trg 5
3320 Velenje
W: www.galerijavelenje.si
E: info@galerijavelenje.si
T: 03 828 00 10
torek, sreda, petek: 10.00-18.00,
četrtek: 10.00-20.00, sobota:
10.00-13.00
nedelja, ponedeljek in prazniki:
zaprto

DOGODKI:

 4.10.; 17.00:
PRAVLJICE S PODSTREŠJA/ v
Tednu otroka® in ob razstavi
Ančke Gošnik Godec bodo
otroci odkrivali, na kakšen način

so v preteklosti otroci spoznavali
domišljijski svet pravljic. Spoznali
bodo različne starejše in novejše
nosilce/zapise pravljic, kot so
knjige, kasete, vinilne plošče,
video kasete in zgoščenke,in ob
tem poslušali pravljice. Pravljica
je ena izmed pripovednih
zvrsti ljudskega slovstva, ki je
s svojimi zapleti in razpleti sad
domišljije, skozi katere odseva
tudiživljenje in mišljenje davne
preteklosti. Dogodek pripravljajo
v sodelovanju z ZKD Šaleške
doline. Pravljice s podstrešja
bodo zaključili z vklopom v živo
na prvi program Radia Slovenije,
ko bo na sporedu Pravljica za
lahko noč.
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Muzej Velenje
Ljubljanska 54
3320 Velenje
W: www.muzej-velenje.si
E: info@muzej-velenje.si
T: 03 898 26 30
torek-nedelja: 10.00-18.00.

DOGODKI:

 5. 10., 11.00: ODPRTJE
RAZSTAVE OB 45-LETNICI
MALE NAPOTNIKOVE
KIPARSKE KOLONIJE/
Mestna galerija Šoštanj: Ob
jubileju kiparske kolonije
za osnovnošolce in v
Napotnikovem letu (letos
mineva 130 let od rojstva
kiparja Ivana Napotnika) bomo
pripravili razstavo, s katero
bomo predstavili štiri desetletja
in pol mladinske ustvarjalnosti
ter seznanjanja mladih s kulturno
dediščino pa tudi življenje in
delo znamenitega umetnika iz

Šaleške doline,
 6. 10., 15.00: JESEN NA
GRILOVI DOMAČIJI/Lipje pri
Velenju: Na Grilovi domačiji se
bodo otroci lahko preizkusili v
različnih opravilih, ki jih je na
kmetijah potrebno opraviti v
jesenskem času, se seznanili
s tem, kako je življenje na
slovenskem podeželju teklo
nekoč in ustvarjali v muzejskih
delavnicah.
 UGODNOSTI:
v Tednu otroka® imajo otroci
prost vstop v vse enote Muzeja
Velenje.

VRHNIKA
MOJA LJUBLJANICA,
MGML
Kulturni center Vrhnika, Tržaška
cesta 32
1360 Vrhnika
W: www.mojaljubljanica.si
E: info@mojaljubljanica.si
T: 041/354-203
torek-nedelja: 10.00-18.00

DOGODKI:

 2.-7.10.;10.00-18.00:
DRUŽINSKO RAZISKOVANJE
RAZSTAVE MOJA LJUBLJANA/
Samostojno družinsko
raziskovanje razstave.
Spoznajte skrivnosti in zaklade
reke Ljubljanice in si pri tem
pomagajte s številnimi nalogami
in ugankami, ki se skrivajo v
družinskem vodiču.

 UGODNOSTI:
prost vstop za otroke in družine,
10 % popusta pri nakupu
publikacije Družinski vodič.

