
  
 

PRAZNOVANJE SLOVENSKEGA 
KULTURNEGA PRAZNIKA 

 

Ponedeljek, 8. februar 2021 

 
Pokrajinski muzej Koper vas lepo vabi k skupnemu praznovanju 

slovenskega kulturnega praznika. Za vas smo pripravili različne 

dogodke, preko katerih vam želimo približati kulturo. 

 

 SPLETNA DOGODKA ZA ODRASLE 

 
Predstavitev: Muzejski vodnik 

 

Ponedeljek, 8. februar 2021, 11.30 – 12:00 

V živo preko Facebook strani: 

https://www.facebook.com/PokrajinskiMuzejKoper 

V živo preko YouTube strani: 

https://www.youtube.com/user/pmkvideo/featured  

 

V vodniku lahko odkrijete skrivnosti iz našega 

muzeja, o katerih boste več izvedeli v družbi direktorja 

dr. Luke Jurija in kustosinje Brigite Jenko na 

predstavitvi preko spleta. Vabljeni! 



Vodstvo po občasni razstavi:  

Koper – Capodistria 1500 

 

Ponedeljek, 8. februar 2021, 12:00 – 12:30 

V živo preko Facebook strani: 

https://www.facebook.com/PokrajinskiMuzejKoper 

V živo preko YouTube strani: 

https://www.youtube.com/user/pmkvideo/featured  

 

Vabljeni na predstavitev in vodenje preko spleta po 

razstavi Koper – Capodistria 1500, kjer bomo 

predstavili zanimive osebe Kopra med leti 1797 – 

1945. Vodi kustos Ivan Simčič. 

  

 

 SPLETNA DEJAVNOST ZA OTROKE IN DRUŽINE 

Interaktivna ustvarjalna delavnica za otroke preko 

videokonference: Praznujmo 8. februar 

 

Ponedeljek, 8. februar 2021, 10.00 – 11:00 

Povezava na dogodek: Klikni tu za vstop na delavnico 

V okviru kulturnega praznika pripravljamo posebno 

delavnico preko spleta, kjer bomo na igriv način 

spoznali sliko Bartolomeja Gianellija, znanega 

koprskega slikarja. Preizkusili bomo njegove slikarske 

trike, zato si pripravite svinčnik, voščenke, dva risalna 

lista in pa pripomočke za slikanje (tempera barve, 

paleto, čopiče, lonček z vodo, krpice).  

POMEBNO: Videokonferenca bo potekala preko 

brezplačne aplikacije Microsoft Teams. Svetujemo 

vam, da si jo predhodno naložite preko povezav:   

Naloži za Windows, Naloži za Android, Naloži za iOS. 

 

 



 

 

Stalne zbirke 

Palača Belgramoni-Tacco, 
Kidričeva 19, Koper 

Etnološka zbirka, 
Gramscijev trg 4/5, Koper 

Muzejska galerija, Kidričeva 
ulica 23 a, Koper 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOGODKI V MUZEJU – V KOLIKOR BOMO LAHKO ODPRTI 

 

Pokrajinski muzej Koper vas vabi na brezplačen ogled zbirk, ki bo 

možen od odprtosti muzeja. V ta namen, vas naprošamo, da 

spremljate obvestila ali nas predhodno pokličete na: 041 55 66 44.   

Ob spoštovanju vseh zaščitnih ukrepov, bomo poskrbeli za varen in 

prijeten obisk.  

Muzejska vitrina 

Pokrajinski muzej Koper, Kidričeva 19, Koper 

Na ogled postavljamo grobno celoto iz 

zgodnjerimskega grobišča Pod Jezerom pri Rodiku 

(1. in 2. stoletje). Predmeti bodo, po prikazu v muzejski 

vitrini meseca, stalno razstavljeni v nastajajočem 

muzeju Mitskega parka v Rodiku. 



 

 

Lov na zaklad: samostojno raziskovanje muzeja za 

družine 

Pokrajinski muzej Koper, Kidričeva 19, Koper 

S pomočjo načrta (cena: 1 €) boste samostojno 

raziskovali zbirke in v njih poiskali predmete, ki so 

predstavljeni na priloženih nalepkah. Da bo vaš 

muzejski vodnik popoln, lahko pod vsako fotografijo 

izpišete ime predmeta oz. podatke o njem.   

Priporočamo vam, da v izogib čakanju na ogled svojo 

udeležbo predhodno najavite po elektronski pošti: 

info@pokrajinskimuzejkoper.si 
 


