MNZS ponovno odpira svoja vrata:
Torek, 5. maj 2020, ob 10.00
Dragi obiskovalci!
Zelo smo veseli, da se družabno in javno življenje postopoma vrača. Ker pa si
želimo, da vam lahko zagotovimo vse potrebno za varen obisk, vas lepo
prosimo za še malo potrpljenja, preden muzej odpremo. Na prvem mestu je
namreč varnost in poskrbeli bomo, da bo tako za zaposlene kot za obiskovalce
muzej še naprej varen prostor. Svoja vrata bomo ponovno odprli v torek, 5.
maja 2020, ob 10. uri.
Veselimo se vašega obiska.
Trenutno na ogled:
stalna razstava Slovenci v XX. stoletju
velika občasna razstava Fotoaparat in vojna: Fotografije druge svetovne
vojne iz zbirk Muzeja novejše zgodovine Slovenije.

Identity on the Line Webinar
o teoriji spomina in praksi pri
opravljanju občutljivih intervjujev z dr.
Danie Meyer
Sreda, 6. maj 2020, ob 10.00
Vabimo vas na brezplačen webinar o teoriji spomina in praksi pri opravljanju
občutljivih intervjujev z dr. Danie Meyer.
Pridružite se nam pri informativnem seminarju o vodenju intervjujev o občutljivih
temah. Dr. Danie Meyer nam bo zagotovila teoretični vpogled in praktičen
prispevek o pasteh ter priložnostih pri intervjuvanju informantov, ki so morda
imeli travmatične izkušnje.
Identity On The Line Webinar je brezplačen in odprt za vse, ki vas zanima.
Potekal bo v angleškem jeziku.
Za prijavo se obrnite na Ezanne van Niekerk na i-on@i-on.museum. Po

registraciji prejmete povezavo do webinarja.
Več o predavateljici, dr. Danie Meyer.

Projekt Identiteta na prepihu
Identity on the Line I-ON
Muzej novejše zgodovine Slovenije sodeluje pri mednarodnem projektu
Identiteta na prepihu: Identity on the line (I-ON), ki ga finančno podpira
program Evropske Unije, Ustvarjalna Evropa. V tem obsežnem projektu,
vrednem več kot 2,5 milijona evrov, sodeluje šest evropskih držav. Poleg
Slovenije še Hrvaška, Švedska, Norveška, Poljska in Litva s katerimi skupaj
raziskujemo dolgoročne posledice različnih migracijskih procesov, prostovoljnih
ali prisilnih, ki so se zgodili v Evropi v zadnjem stoletju.
Naslanjajoč se na podobne pristope in izhodišča, bomo muzejske in
univerzitetne ustanove raziskovale migracijske procese, ki so zaznamovali
zgodovino posameznih držav. Ob zbiranju predmetov in pričevanj, ki bodo tvorili
lokalne razstave, pa bomo ustvarjale prostor za odstiranje občutljivih osebnih
zgodb obenem pa osvetlile številna vprašanja, ki so doslej ostala nenaslovljena.
Glavne ugotovitve in skupne značilnosti bodo povzete v potujoči skupni razstavi
ter v digitalnem paketu za izobraževanje.
Bodite na tekočem z našim delom in napredkom - obiščite spletno stran
projekta in se prijavite na I-ON novičnik. Spremljate nas lahko tudi na Facebook
strani I-ON.

Muzej na domu
Nagradni stripovski natečaj: Življenje v času koronavirusa je podaljšan
do
1. maja 2020. Stripe nam pošljite mladi in mladi po srcu na:
urska.purg@muzej-nz.si.
Obenem pa vabljeni k ogledu sproti nastajajoče galerije vseh prispelih stripov.

S pozivom Slovenija in koronavirus vas še vedno vabimo, da z nami delite
zgodbe ter fotografije predmetov in stvari, ki predstavljajo vaše novo zasebno ali
poklicno življenje v času izolacije zaradi koronavirusa. S tem nam pomagate, da
lahko izbor predlaganih predmetov vključimo v zbirko muzeja in tako
zagotovimo, da bomo znali naslikati ta čas tudi prihodnjim generacijam.
Izbruh koronavirusa in ukrepi, sprejeti proti njemu, so nam korenito spremenili
življenje. Kako se bomo ozirali na ta čas v naslednjih letih, desetletjih in stoletjih?
Pomagajte nam zbrati zgodovino Slovenije tukaj in zdaj! Postanite zgodovinar na
terenu, ki ga opravite kar na lastnem domu.
Zgodbe in fotografije nam pošljite po e-pošti na slovenijainkorona@gmail.com, s
kratkim pripisom, kaj vam konkretni predmeti pomenijo. Vabljeni k ogledu
prispelih zgodb in fotografij.
_____________________________________
Vabimo vas, da ostanemo v stiku. Trudimo se deliti našo bogato skupno
dediščino preko spleta in vas vabimo, da obiščete Muzej na domu, kjer smo
nabrali mnogo novosti in zanimivosti, ki vam lahko obogatijo te dni.
Povezani z nami lahko ostanete tudi na Facebook-u, Instagramu in Twitterju.
Nikakor pa nismo pozabili na vsebine za učitelje ter učence, zato smo pripravili
podstran Šola na domu, z učnimi gradivi in drugimi vsebinami, ki jih redno
dopolnjujemo z aktualnimi novostmi.
Želimo vam vse dobro in kmalu ponovno na snidenje,
Vaš Muzej novejše zgodovine Slovenije!

Življenje v času
koronavirusa
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Quarantine
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Koronavirus bo
spremenil naš
odnos do življenja
Maiia Mailova, 15.4.2020
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