
Narodni muzej Slovenije
T: 01/241 44 00
E: info@nms.si

www.nms.si

Narodni muzej Slovenije – Prešernova
Prešernova 20 (vhod z Muzejske ulice), Ljubljana
Odprto vsak dan od 10. do 18. ure, ob četrtkih do 20. ure.

Narodni muzej Slovenije – Metelkova
Maistrova 1 (vhod s ploščadi Muzejske četrti), Ljubljana
Odprto od torka do nedelje od 10. do 18. ure (ob ponedeljkih zaprto).

Zahvaljujemo se
Zavodu Stratosfera

Sabljaški zvezi Slovenije

Če želite prejemati obvestila o dogodkih v NMS, se lahko 
prijavite tako, da pošljete sporočilo na e-naslov obvestila@nms.si.

POLETNA MUZEJSKA 
NOČ V NARODNEM 
MUZEJU SLOVENIJE
Na Poletno muzejsko noč bodo muzejska vrata odprta 
vse do polnoči. Za muzejoljubce vseh starosti smo 
pripravili bogat izbor vodstev, delavnic in predstavitev, 
večina publikacij Narodnega muzeja Slovenije pa bo 
na voljo s popustom. 

Ob 20. uri: 
IgraNjE dOMIšLjIjSkIh vLOg 
(interakt ivno doživet je)
Pridružite se skupini avanturistov, ki se bo podala 
v domišljijski svet raziskovanja, zakladov in 
nepredstavljivih nevarnosti. Postanite eden izmed 
likov v tej zgodbi in kreirajte njen razplet. (Število 
mest je omejeno, priporočljiva je predprijava na info@
crnaluknja.si, s pripisom »Za muzejsko noč«.)

Od 21. do 23. ure: 
Predstavitev modernega športnega 
sabljanja: SabLjaškI TurNIr 
(ekipno: f loret, meč, sablja; s 
komentarjem), in vodstvo po zbirki 
rudolfa Cvetka
Ob predstavitvi modernega športnega 
sabljanja si bomo lahko ogledali tudi 
zbirko sabljača Rudolfa Cvetka, prvega 
slovenskega dobitnika olimpijske 
medalje.

Ob 22. uri: 
Mag. jože Podpečnik: vodstvo po razstavi 
šTudIjSkE ZbIrkE uPOrabNE uMETNOSTI 
s poudarkom na PrEšErNu IN NjEgOvEM ČaSu

Ob 23. uri: 
SkuPINSkO IgraNjE IgrE juNgLE SPEEd 
Vse obiskovalce Poletne muzejske noči vabimo, da se 
nam pridružijo v poskusu igre Jungle Speed s kar največ 
igralci. 

šTudIjSkE ZbIrkE uPOrabNE uMETNOSTI
Na ogled postavljamo zbirke zgodovinskih in 
umetnoobrtnih predmetov od 14. stoletja do danes.

kOCka Pada. 
razvoj in skrivnosti 
namiznih iger 

ZaSEda SENC

Od 18. do 24. ure: 
OjEj – družENjE dO 
SITEga Ob NašI hraNI 
na ploščadi Muzejske četr t i

Gostilna na prostem bo postregla s hrano iz naših 
krajev. Poletna noč, umetnost, pisana tržnica, slastna 
večerja v družbi prijateljev in dobre glasbe. Okusno 
v vseh pogledih!  

Organizirata Ministrstvo za kulturo in Ministrstvo 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v sodelovanju 
s Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije in Poletno 
muzejsko nočjo.

STaLNa raZSTava

ObČaSNI raZSTavI

Vstop prost!

Sobota , 18 . junija 2011, med 10. in 24. uro

Slomškova ulica
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ZakLadI NarOdNEga MuZEja SLOvENIjE
Razstavljeni so najimenitnejši arheološki predmeti od 
koščene piščali iz starejše kamene dobe do orožja iz 
srednjega veka.

SLOvENSkI jEZIk: 
IdENTITETa IN SIMbOL. 
kratka zgodovina Slovencev
Ob etapah prehajanja slovenščine 
iz jezika ljudstva v jezik naroda in 
nacije z vsemi njihovimi značilnimi 
pojavi je na kratko prikazana 
zgodovina prostora, ki je v stoletjih 
postal domovina Slovencev.

rIMSkI LaPIdarIj
Narodni muzej Slovenije hrani 
zbirko več kot 200 kamnitih 
spomenikov.

STarOEgIPČaNSka MuMIja
Na ogled je edina staroegipčanska 
mumija s krsto v Sloveniji.

urESNIČENE SaNjE. 
Osamosvojitev Slovenije in 
f ilatelistično zbiranje

Narodni muzej Slovenije
PrEšErNOva

Narodni muzej Slovenije
METELkOva

STaLNE raZSTavEOd 18. do 21. ure: 
dENar jE SvETa vLadar 
(otroška ustvar ja lna delavnica)
Ustvarjali bomo različne novce in bankovce, ki so bili 
v uporabi od osamosvojitve Slovenije pa do danes. 
Pridružite se kadar koli!

Ob 18. uri: 
dr. Peter Turk: žELEZNOdObNI vENETI v 
SLOvENIjI – arhEOLOškI IN LINgvISTIČNI 
vIrI (predavanje)
Ob številnih slikovnih ponazoritvah bomo izvedeli, kaj 
nam arheološki in lingvistični viri povedo o prisotnosti 
prazgodovinskih Venetov v Sloveniji. Predavatelj bo 
poskušal odgovoriti na vprašanje, kje so meje etničnih 
opredelitev, kadar so pisni viri (skoraj) popolnoma 
odsotni.

Ob 20. uri: 
dr. Maja Lozar štamcar: 
vodstvo po razstavi 
SLOvENSkI jEZIk: 
IdENTITETa IN 
SIMbOL. kratka 
zgodovina Slovencev
Sprehodili se bomo med 
najpomembnejšimi mejniki 
v zgodovini slovenskega 
naroda.

Celodnevne dejavnosti: pridružite se kadar koli!
gO
Spoznali bomo osnovne veščine te čudovite 
starodavne miselne igre s črnimi in belimi kamenčki, ki 
izhaja z daljne Kitajske.

dELavNICa barvaNja fIgurIC
Že pred stoletjem so prirejali ponazoritve bitk s 
kositrnimi vojaki. Danes poznamo igre s figuricami 
vseh vrst, od strašnih zmajev do vesoljskih plovil – 
vendar jih je treba pred igranjem sestaviti in pobarvati!

IgraNjE IgEr POkEMON, Yu-gI-Oh!, 
WOrLd Of WarCrafT, WarhaMMEr IN 
WarMaChINE
Pridružite se nam in skupaj bomo zaigrali družabne 
igre Jungle Speed, Monopoly, activity in Talisman. 
Morda vas zanimajo igre s kartami za zbiranje in bi 
se radi naučili igrati Pokemon, Yu-gi-oh! ali morda 
igro World of Warcraft? Tudi za ljubitelje figuric bo 
poskrbljeno z igrama Warhammer in Warmachine.

Ob 16. uri: 
PrEdSTavITEv SabLjaNja Za OTrOkE 
Ob predstavitvi modernega športnega sabljanja si 
bomo lahko ogledali zbirko orožja, se preizkusili v 
iskanju zaklada in se pomerili v sabljanju s plastičnimi 
maskami in floreti. Delavnica je primerna za otroke in 
mladino.

Ob 18. uri: 
ZakLjuČEk TEkMOvaNja v IgrI S 
karTaMI Yu-gI-Oh! IN raZgLaSITEv 
rEZuLTaTOv
igra Yu-gi-oh! je narejena na podlagi risanke. 
Zaradi svojega dinamičnega tempa je še posebej 
primerna za tekmovanja. Spoznajmo najboljše 
slovenske igralce, ki jih lahko na tekmovanju 
obiščemo že v dopoldanskih urah!

Ob 18. uri: 
TEkMOvaNjE v IgraNju IgrE S karTaMI 
WOrLd Of WarCrafT
World of Warcraft je masovna spletna igra: milijoni 
igralcev iz vseh koncev sveta so povezani v virtualni 
svet čarovnij, herojev in pošasti. Uspeh igre je botroval 
tudi nastanku številnih namiznih iger, med drugim tudi 
različice s kartami.

Od 18. do 20. ure: 
Predstavitev modernega športnega sabljanja: 
MaLI SabLjaškI TurNIr (floret), 
in vodstvo po zbirki rudolfa Cvetka
Ob predstavitvi modernega športnega sabljanja si 
bomo lahko ogledali tudi zbirko sabljača Rudolfa 
Cvetka, prvega slovenskega dobitnika olimpijske 
medalje.

Od 18. do 20. ure: 
arheozabava – Muzejanke. 
kabINETNa OMarICa
Kabinetna omarica je bila v 17. stoletju najznačilnejši 
kos pohištva, uporabljali so jo za shranjevanje 
dragocenosti. Namesto iz lesa bo naša kabinetna 
omarica iz kartona in privlačno okrašena.

Ob 19. uri: 
kO LuTkE OžIvIjO ...
Ko se spusti mrak, v 
muzejske dvorane prihaja 
posebna noč. Po hodnikih 
zaveje skrivnosten veter 
in lutke na razstavi Kocka 
pada oživijo. Ves čas 
razstave so nemo sedele 
na svojih mestih, na 
Poletno muzejsko noč pa 
bodo pokazale svojo igrivo 
naravo.

javno vodstvo

predavanje

za otroke

za vse starosti

ObČaSNa raZSTava


