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Vabljeni, da nas obiščete v Škocjanu na Delezovi domačiji in
se pustite začarati dražem prihajajoče kresne noči, ki smo jih
pripravili za Vas.
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19.30 – 21.00
Predstavitev depoja Mušje jame pri Škocjanu na Krasu!
Vabljeni, da se udeležite predavanja dr. Petra Turka in dr. Bibe
Teržan iz Narodnega muzeja Slovenije, ki bosta spregovorila o
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nedavno izdani obsežni monografiji posvečeni
prazgodovinskem depoju z ozemlja Slovenije.
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21.00 – 21.30
Z dr. Petrom Turkom po arheološki zbirki Parka Škocjanske
jame! Vabljeni na voden ogled muzejske zbirke.
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POLETNA MUZEJSKA NOČ!
sobota, 17. junij 2017, 18.00 – 24.00, vstop prost
Tudi letos se dogaja, le korak stran!

Poletna muzejska noč je največja promocijska akcija slovenskih
muzejev in galerij, pridružujejo se ji tudi številni drugi zavodi in
ustanove, ki izvajajo programe iz področja kulturne dediščine,
umetnosti, kulture, zgodovine. Povezovalni projekt, prilagojen
na urbano območje, je bil že od začetka zasnovan tako, da
predstavlja ustanove in njihove vsebine kot prostore
sproščenega preživljanja prostega časa. Ideja se je porodila iz
poznavanja podobnih dogodkov v tujini in iz želje na privlačen
način predstaviti razstavišča javnosti in jih približati ljudem.
Stran akcije: http://www.muzejska-noc.si/
Organizatorji: Skupnost muzejev Slovenije, Tehniški muzej Slovenije
Podpira nas: Ministrstvo za kulturo
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