
200 LET
DAN ODPRTIH VRAT

15.00–18.00   Kostanj in mošt

17.30–18.00   Nastop Papirniškega pihalnega orkestra Vevče
Nastop orkestra v primeru slabega vremena odpade.

18.00   Rojstnodnevna torta

Dogodka se lahko udeležijo le osebe z dokazilom 
o izpolnjevanju enega od pogojev PCT (preboleli, 
cepljeni, testirani). Potrdilo imejte s sabo. Dokazilo 
ni potrebno za mlajše od 15 let.

10.00–18.00   Prost vstop v oba muzeja in 20 % popusta na publikacije NMS in PMS

13.00–15.00   Okrogla miza ob 200-letnici prvega muzeja na Slovenskem 
Osrednja pobuda za dogodek je izid dveh novih publikacij o zgodovini muzeja: nove monografije „Narodni muzej 
Slovenije – 200 let“ in jubilejne 100. številke revije Scopolia „200 let Prirodoslovnega muzeja Slovenije I“. 
Predstavitev načrtujemo v obliki strokovnega pogovora. Poseben poudarek bo namenjen novim spoznanjem, do 
katerih smo se dokopali pri raziskavah doslej še neobdelanega arhivskega gradiva. Razprava o muzejski preteklosti 
lahko postane koristno izhodišče za razmislek o prihodnosti, zato sklepni del okrogle mize namenjamo pogovoru o 
načrtih in vizijah sodelujočih ustanov.  
Okrogla miza poteka v Prirodoslovnem muzeju Slovenije.

15.00–15.30   Dragocenosti Narodnega muzeja Slovenije, 
predstavitev publikacije

15.30–16.30   Znameniti predmeti Narodnega muzeja Slovenije, 
vodeni ogled po stalni razstavi

15.00–18.00   Muzejsko zaodrje
Ste kdaj želeli vstopiti v zakulisje muzeja in si ogledati predmete ter 
prostore,  
ki obiskovalcem niso dostopni? Na ta še prav posebej slovesen dan 
odpiramo vrata  
do skritih zakladov muzeja:
- 15.30-16.00, 16.30-17.00 Knjižnica
- 16.00-16.30, 17.00-17.30 Grafični kabinet
- 15.30-16.15, 16.30-17.15 Oddelek za konserviranje in restavriranje
- 16.00-17.00 ogled predmetov iz depoja Arheološkega oddelka
- 16.00-17.30 ogled predmetov iz depojev Oddelka za zgodovino in 

uporabno umetnost 

15.00–18.00   Interaktivni muzej
Prikaz izdelave neandertalčeve piščali
Prikaz in pomerjanje rimskodobnih oblačil
Bleščeča viteška oprava
#ZDružinoUstvarjamoZgodovino: Zlato
#ZDružinoSeIgramoZgodovino: Rimske igre
Pridružite se kadar koli.

15.00–15.30   Ljubljansko barje v muzeju – močvirje in 
barje, predstavitev slikanice 

16.30-17.00    Ščepec soli, vodeni ogled razstave 

17.00-17.30    Predstavitev donacije dr. Ane Hinterlechner 
Ravnik in dr. Danila Ravnika

15.30–17.30   Program za družine
Delavnica: Se bojite kač? 
Doživetje: Dotikanje dovoljeno: Kako težek je mamutov 
zob? 
Delavnica: Sladokusci - sol življenja
Pridružite se kadar koli.

petek,
15. oktober 

2021

PRAZNUJTE Z NAMI!

NARODNI MUZEJ SLOVENIJE PRIRODOSLOVNI MUZEJ SLOVENIJE

Ob 200-letnici ustanovitve prvega muzeja na Slovenskem vas vabimo, 
da praznujete z nami! Jubilejni rojstni dan našega predhodnika, 
Deželnega muzeja v Ljubljani, bomo obeležili z vrsto prireditev in 
dnevom odprtih vrat.

PROGRAM

Vstop v Narodni 
muzej Slovenije in 

Prirodoslovni muzej 
Slovenije ter udeležba 
na vseh prireditvah sta

BREZPLAČNA.


