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Andragoški programi v Posavskem muzeju Brežice

O NAŠIH PROGRAMIH 2021/2022
Pred Vami so andragoški programi, ki jih izvajamo že dlje časa, nekatere pa smo pripravili v
letošnjem letu.
Ponujamo vodene oglede in delavnice, ki povezujejo stalne in občasne razstave, projekte in
dogodke. Programe ves čas dopolnjujemo in se trudimo, da ste o tem tudi čim prej
obveščeni.
Pri vsakem kratkem opisu smo dodali predviden čas trajanja in ceno. Vsebino, čas in dolžino
izvedbe posameznega programa lahko prilagodimo tudi Vašim željam.
Prosimo, da se na navedenih kontaktih najavite vsaj 5 delovnih dni pred obiskom za vodstva
in 14 dni za delavnice, saj lahko le tako zagotovimo ustrezno in kakovostno izvedbo.
Andragoške programe izvaja ekipa Službe za komuniciranje in izobraževanje in kustosi v
sodelovanju z našo konservatorsko-restavratorsko delavnico in prostovoljci. Vedno smo
pripravljeni in hvaležni za Vaše sodelovanje in skupno načrtovanje, zato Vas prosimo za Vaše
pobude in želje, pa tudi kritike, saj bomo le tako še boljši.
Kljub nekaterim omejitvam za preprečevanje širjenja bolezni COVID-19 zagotavljamo
zanimive, poučne, ustvarjalne in zabavne trenutke v družbi naše dediščine.
Hvala za Vaše zaupanje.

Veselimo se vašega obiska!
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VODENI OGLEDI
Voden ogled
Na vodenem ogledu se bomo seznanili s stalnimi in
občasnimi razstavami v muzeju. Spoznali bomo
življenje v Posavju skozi predmete, slikovne prikaze
in pričevanja, se seznanili z baročno umetnostjo na
stenah gradu in v razstavi (60–90 min.). CENA (ob
vsaj 10 udeležencih): odrasli 4 €, upokojenci 2,5 €;
CENA (ob manjšem številu udeležencev): odrasli 5
€, upokojenci 3 €.

»Voda, ogenj, zemlja in zrak« v muzeju
Na vodenem ogledu muzejskih občasnih razstav,
na katerih so elementi voda, ogenj, zemlja in zrak
predstavljeni večzvrstno, bomo s pomočjo razlage
iskali in raziskovali vseprisotnost omenjenih
elementov ter jih našli v predmetih, na poslikavah
in na fotografijah (45‒60 min.). CENA (ob vsaj 10
udeležencih): odrasli 2 €, upokojenci 1 €; CENA (ob
manjšem številu udeležencev): odrasli 3 €,
upokojenci 2 €.

Voden ogled občasnih razstav
Na vodenem ogledu si bomo ogledali in se seznanili
z aktualnimi občasnimi razstavami v muzeju (45‒60
min.). CENA (ob vsaj 10 udeležencih): odrasli 2 €,
upokojenci 1 €; CENA (ob manjšem številu
udeležencev): odrasli 3 €, upokojenci 2 €.

Voden ogled Viteške dvorane
Na vodenem ogledu si bomo ogledali Viteško
dvorano, ki je s svojo fresko poslikavo edinstvena iz
tega časa na Slovenskem. Zaradi impozantnega, v
celoti poslikanega dvoranskega prostora, je
prvovrstna baročna galerija z bogato mitološko
vsebino, vključena v sklop muzejskih zbirk (45
min.). CENA (ob vsaj 10 udeležencih): odrasli 2 €,
upokojenci 1 €; CENA (ob manjšem številu
udeležencev): odrasli 3 €, upokojenci 2 €.
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DELAVNICE
Dotik umetnika
Spoznali bomo taktilno razstavo v Viteški dvorani, kjer
predstavljamo avtorja poslikav Frančiška Karla Remba in
njegovo delo (Viteško dvorano). Posebej se bomo seznanili z
načinom predstavitve umetnosti slepim osebam. Na delavnici
bomo po zrcalno izrisani predlogi z žebljičkom prebadali papir,
da bo na drugi strani nastala reliefna podoba slikarja Frančiška
Karla Remba (45–60 min.). CENA: 2 €

Izdelovanje mozaika
Seznanili se bomo s pojmom mozaika, z njegovo zgodovino in
tehnologijo izdelave. Po motivu mozaikov, najdenih na
območju Neviodunuma, bomo iz mozaičnih kock izdelovali
mozaike, katere bomo kasneje v restavratorskokonservatorski delavnici zalili z mavcem, in po nekaj dneh
bodo izdelki končani (90 min.). CENA: 6 €

»Ptički se ženijo«
Etnološka delavnica o krušni dediščini v preteklosti in
sodobnosti ter šege na Valentinovo, Gregorjevo in druge
dneve, ko se po slovenskem izročilu ženijo ptički. Predstavili
bomo pripravo in predstavitev pomenov vsakdanjih in
prazničnih kruhov. V praktičnem delu bomo izdelovali glinene
ptičke po vzorih iz posavske krušne dediščine, katere bomo v
delavnici Posavskega muzeja posušili, žgali v peči in jih tako
obdelane v nekaj dneh izročili. Delavnico izvajamo v času okoli
14. februarja in 12. marca ter po dogovoru (90 min.) CENA: 3 €

Izdelovanje nakita iz tolčene medeninaste pločevine
Po navdihu mojstrov iz starejše železne dobe, ki so izdelovali
nakit s tehniko tolčenja, in najdenem zlatem nakitu s Sajevc,
bomo z omenjeno tehniko izdelali nakit (en kos večjega, npr.
zapestnico ali dva manjša, npr. prstan in broško) in ga okrasili z
značilnim vzorcem, sestavljenim iz bunčic, koncentričnih
krožcev in črtic v različnih zaporedjih in kombinacijah (60
min.). CENA: 4 €

Izdelovanje intarzije
Spoznali bomo intarzije, njihovo zgodovino in tehnologijo
izdelave. Ogledali si bomo primere intarzij v muzejskih
razstavah. Pod budnim očesom akademskega restavratorja
boste izdelali svojo intarzijo v lesu (90 min.) CENA: 12 €
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Znanja in veščine iz depoja
Po predhodnem dogovoru se lahko dogovorimo tudi za zahtevnejše in daljše delavnice z
večkratnimi obiski, ki jih izvajajo sodelavci konservatorsko-restavratorske delavnice muzeja
na temo veščin in spretnosti s področja:
 obdelave lesa (izdelava intarzij, rezbarjenja, zlatenja, imitiranje lesa z barvami t. i.
flodranje),
 obdelave kovin (oblikovanje kovin po vzoru najdb iz prazgodovine),
 obdelave gline (oblikovanje gline in peka predmetov po rimskem vzoru) ter
 ustvarjanje v fresko tehniki (poslikave na sveži omet) po vzoru fresko poslikav gradu
Brežice.

Pri vseh delavnicah bomo spoznali lastnosti materialov, zgodovino in razvoj posamezne
tehnike ter jih v praktičnem delu tudi dobro usvojili. Izdelke boste lahko odnesli s sabo za
spomin in vzpodbudo za nadaljnje ustvarjanje (180–240 min.). CENA: 5–12 € (odvisno od
delavnice).
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PROJEKTI
V Posavskem muzeju Brežice se trudimo, da naše delo nadgradimo in obogatimo tudi s
projekti, ki jih sooblikujemo v raznovrstnih partnerstvih. Teme in partnerstva razvijamo že
nekaj let, v letu 2019 pa smo uspeli pridobiti prvi t. i. CLLD projekt, v letu 2020 še dva in v
letu 2021 nove tri projekte. Tudi naslednja leta bodo naše delo zaznamovali projekti,
financirani iz različnih Evropskih skladov, s katerimi upravlja Lokalna akcijska skupina
Posavje. Projekti omogočajo tudi prve zaposlitve mlajšim sodelavcem, prinesejo nove ideje,
programe in širijo razumevanje ter pomen dediščine v naši skupnosti. Povezujejo dediščino,
kulturo, gastronomijo, podjetništvo, gospodarstvo ter so del uresničevanja trajnostnega
razvoja in Agende 2030 ter omogočajo, da je naš muzej skupaj z vami še trdnejši del naše
kulturne krajine.

Oživimo savske zgodbe, akronim Savske zgodbe
S projektom želimo Posavkam in Posavcem ter tudi preostali publiki približati kulturno
dediščino, povezano z našo največjo slovensko reko. Naš cilj je predstaviti življenje ob Savi in
na njej od prazgodovine do današnjih dni. S projektom ohranjamo in predstavljamo bogato
dediščino splavarstva, ladjarstva, brodarstva in ostalih dejavnosti, povezanih z našo največjo
reko.
Andragoški programi:

Savske zgodbe
Udeleženci bodo v prenovljeni stalni etnološki razstavi
in večzvrstni razstavi Štirje elementi: 1 – VODA
spoznali raznovrstne načine preživljanja prebivalcev
Posavja na in ob reki Savi, ob tem pa s strani kustosa
izvedeli številne zgodbe v povezavi z reko Savo (45
min.) CENA: 1 €

Sava v antiki
Udeleženci bodo v stalni arheološki razstavi Tisočletja
posavskih gričev in ravnic, prenovljeni stalni etnološki
razstavi in večzvrstni razstavi Štirje elementi: 1 –
VODA spoznali številne zgodbe o antičnih rečnih
božanstvih in zavetnike rečnih popotnikov, z
namenom spoznavanja pomena reke Save v antiki (45
min.) CENA: 1 €

Partnerji projekta: Kulturno turistični rekreacijski center Radeče (vodilni partner), Občina
Radeče in Posavski muzej Brežice.
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Črno-belo bogastvo s Krškega polja – samooskrbna, podjetniška in turistična
priložnost, akronim Črno-belo bogastvo
Z novimi produkti in podporo ponudnikom krškopoljskega prašiča želimo oblikovati in razviti
prepoznavno blagovno znamko Krškopoljca. Vloga muzeja je proučevanje, predstavljanje in
interpretacija kulturne dediščine črno-belega bogastva s Krškega polja.
Andragoški programi:

Delavnica »Srečenosci z lepimi mislimi«
Udeleženci se v prenovljeni stalni etnološki razstavi
seznanijo s pasmo krškopoljski prašič, z njenim pomenom
za lokalno okolje ter s prašičem kot simbolom sreče. Ob
tem spoznajo dediščino reje krškopoljca in se ozaveščajo
o pomenu ohranjanja biotske raznovrstnosti domačih
živali, kar pripomore k dolgoročnejšemu ohranjanju
avtohtone pasme prašiča. V drugem delu izrežejo
prašička in oblikujejo »srečenosno« sporočilo (45–60
min.) CENA: 1 €

Izdelovanje votivnega prašička
Delavnica izdelovanja votivnega prašička poteka pod
vodstvom sodelavca konservatorsko-restavratorske
delavnice, ki pred udeleženci v kalup vliva tekoči čebelji
vosek. Pred tem je udeležencem predstavljen krškopoljski
prašič in dediščinsko ozadje izdelovanja votivnih podob
prašiča. Končni izdelek delavnice je voščena votivna
podoba prašiča, narejena po reprodukciji votivne podobe,
ki jo hrani Posavski muzej Brežice (45–60 min.). CENA: 3 €

Izdelovanje štukatur krškopoljca
Udeleženci delavnice spoznajo tehniko izdelovanja
štukatur in dediščino prašiča krškopoljske pasme. V
nadaljevanju pripravijo glino za izdelavo motiva, ki bo
služil kot podlaga za izdelavo kalupa iz mavca. Izdelani
motiv nato obdajo s steno iz gline in prelijejo z mavcem.
Ko se mavec strdi, odstranijo vso glino, tako da ostane
samo mavec z negativom motiva, ki so ga prvotno
oblikovali v glini. Končni izdelek je kalup iz mavca (120
min.). CENA: 4 €

Črno-beli obeski za srečo
Na ustvarjalni delavnici udeleženci spoznajo dediščino
črno-belega bogastva s Krškega polja. Ob tem se seznanijo
z njegovim pomenom za lokalno okolje ter s prašičem kot
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simbolom sreče. V drugem delu iz filca oblikujejo »črno-bele«
obeske za srečo (45 min.) CENA: 3 €

Patinirani krškopoljec
Delavnica izdelovanja glinenega krškopoljskega prašička poteka v
sodelovanju s Konservatorsko-restavratorsko delavnico muzeja, ki
udeležence seznani s postopkom postaranja predmeta / patiniranja
in pokaže izdelavo glinenega muzejskega spominka – krškopoljca.
Kot končni izdelek glineni spominek dobi videz željenega postaranega
materiala. Ob ustvarjanju udeleženci spoznajo tudi dediščino črnobelega bogastva s Krškega polja. (45 min.) CENA: 5 €

Vodstvo po razstavi Po Posavju z žlico in čašo
Pet čutov: 1‒OKUS
Nov programski cikel, posvečen petim čutom, ki nas s podobami
»nagovarjajo« na stopnišču, začenjamo z OKUSOM in večzvrstno
razstavo Po Posavju z žlico in čašo, ki povezuje različne projekte
in teme, časti našo prehransko dediščino ter »podpira« Slovenijo,
ki nosi naziv Evropska gastronomska regija 2021. Vodstvo, s
ciljem spoznavanja kulinarične dediščino Posavja, bo imelo
poudarek na dediščini krškopoljcev (45 min.) CENA: 3 €

Partnerji projekta: Občina Krško (vodilni partner), Posavski muzej Brežice, Kunst 1966,
Kmečka zadruga Sevnica in Društvo rejcev krškopoljskih prašičev.

Ribe na naravovarstvenem območju, akronim Ribe in narava
Z ribami bogate reke in potoki so Posavkam in Posavcem stoletja omogočali, da si z ribami
popestrijo svoj vsakdanji jedilnik. Posavje je tudi območje, kjer se stekajo štiri velike
slovenske reke Sava, Krka, Mirna in Sotla, ki so polne ribjega življa. Naš namen je zbrati in
čim širši publiki približati kulturno dediščino, povezano z ribami.
Andragoški programi:

Ribice iz fimo mase
Udeleženci uvodoma pod vodstvom kustosa skozi ogled
prenovljene stalne etnološke razstave spoznajo ribiško
dediščino Posavja in značilne vrste rib, ki živijo v posavskih
rekah, v nadaljevanju pa s pomočjo mavčnega modela,
izdelanega v konservatorsko-restavratorski delavnici muzeja, iz
fimo mase oblikujejo in odtisnejo ribico (45‒60 min.) CENA: 2 €
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Patinirana riba
Delavnica izdelovanja glinene ribe poteka v sodelovanju s
Konservatorsko-restavratorsko delavnico muzeja, ki
udeležence seznani s postopkom postaranja predmeta /
patiniranja in pokaže izdelavo glinenega muzejskega
spominka – ribe. Kot končni izdelek glineni spominek dobi
videz željenega postaranega materiala. Ob ustvarjanju
udeleženci spoznajo tudi ribiško dediščino Posavja. (45 min.) CENA: 5 €

Vodstvo po razstavi Po Posavju z žlico in čašo
Pet čutov: 1‒OKUS
Nov programski cikel, posvečen petim čutom, ki nas s podobami
»nagovarjajo« na stopnišču, začenjamo z OKUSOM in večzvrstno
razstavo Po Posavju z žlico in čašo, ki povezuje različne projekte
in teme, časti našo prehransko dediščino ter »podpira« Slovenijo,
ki nosi naziv Evropska gastronomska regija 2021. Vodstvo, s
ciljem spoznavanja kulinarične dediščino Posavja, bo imelo
poudarek na ribiški dediščini Posavja (45 min.) CENA: 3 €
Partnerji projekta: Občina Sevnica (vodilni partner), Posavski muzej Brežice, podjetje Akval
d.o.o. in Turistična zveza Občine Sevnica.
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Življenje s korono – poziv k sodelovanju
V Posavskem muzeju Brežice skrbimo za dediščino, ki smo jo prejeli in aktivno spremljamo
nastajanje nove, ki nas sooblikuje. Tako z Vašo pomočjo začenjamo nov projekt s preprostim
naslovom ŽIVLJENJE S KORONO, s katerim spremljamo življenja Posavk in Posavcev v »času
Korona karantene«. Kako in na kakšen način se Vam je življenje spremenilo, kakšen je Vaš
vsakdan, kaj počnete, o čem razmišljate? Prosimo Vas za fotografije (napisov, vrst iz lekarn in
trgovin, dogodkov, ki so zaznamovali čas epidemije …), videoposnetke, dnevniške zapise,
predmete, ki vam v tem obdobju pomenijo največ, zgodbe, zapise, šale … Svoje gradivo in
zgodbe nam lahko pošljete na e-naslov: mihaela.kovacic@pmb.si.
Prijazno vabljeni k sodelovanju in aktivni soudeležbi.

Zaprta vrata Posavskega muzeja Brežice v času »Korona karantene« med 13. marcem in 5.
majem 2020. Foto: Arhiv PMB.
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OBSEŽNE OBČASNE RAZSTAVE IN PROGRAMI
Projekt ŠTIRJE ELEMENTI: voda, ogenj, zemlja, zrak
Leta 2016 smo pričeli s ciklom razstav, katerih izhodišče je uprizoritev štirih elementov v
Viteški dvorani ter predstavljanje raznovrstnih predmetov, povezanih s štirimi elementi iz
depojev Posavskega muzeja Brežice. Baročna Viteška dvorana, skrbno oblikovana prav z
osrednjo temo, posvečeno štirim elementom, je s projektom še bolj povezana v celoto, še
bolj postaja del muzeja in nepogrešljiv del muzejske pripovedi o ljudeh, ki so in sooblikujejo
območje Posavja.
Večzvrsten projekt vključuje sodelavce Posavskega muzeja Brežice in številne zunanje
strokovnjake, gospodarske družbe, zavode in ustanove ter posameznike, še posebej pri
izvajanju številnih obrazstavnih programov.

Štirje elementi: 1 – VODA, od 8. 12. 2016
Z razstavo opozarjamo na različne zvrsti premične kulturne dediščine, vsaka zase govori tudi
o simboliki vode – o nesnovni dediščini, različnih načinih življenja z vodo in ob vodi, iskanju,
shranjevanju, uporabi ter odnosu do pitne in drugih voda, človekovem ustvarjanju, sožitju z
vodo in skrbi zanjo. Obiskovalce seznanjamo še o rečnih poteh, brodovih in mostovih na Savi
in Krki, poplavni Vrbini, letoviščih, kopališčih, zdraviliščih, vodovodnem stolpu, posavskih
krajih ob Savi, Krki in Sotli …
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Štirje elementi: 2 – OGENJ, od 30. 8. 2018
Ogenj – element poletja, toplote, svetlobe, pa tudi uničenja in moči, je predstavljen z
različnimi razdelki, ki odstirajo različna obdobja pestrega življenja posavskih ravnic in gričev.
Življenje ognja, sestavljeno iz iskric in trzljajev, spominja na življenje v mravljišču …, tako smo
delali razstavo o ognju. Trudili smo se, da pokažemo čim več predmetov, ki še niso bili
predstavljeni javnosti, z željo, da vas nagovorijo in da vstopijo v pravo – javno muzejsko
življenje. Poudarili smo dediščino »boja z rdečim petelinom« in pomen gasilstva, ki se je v
Posavju razvilo zelo zgodaj, saj je v Krškem požarna bramba pričela z delovanjem že 17.
januarja 1871, le dve leti za prvo v Metliki.

Štirje elementi: 3 – ZEMLJA, od 26. 6. 2019
Razstava je del obeležitve 70-letnice muzeja. Za sedem desetletij predstavlja 70 oseb – 35
Posavk in 35 Posavcev. S trdno zavezanostjo določilu smo uspeli odkriti številne »pozabljene
ali spregledane« izjemne ženske in moške raznovrstnih dosežkov in pomenov. Tako kot pri
drugih elementih, so tudi pri zemlji predstavljene osnovne značilnosti elementa,
predstavljenih je 5 prizorov, ki na zahodni strani Viteške dvorane pripovedujejo o zemlji,
predstavljeni so tudi priimki in kraji, povezani z zemljo. Osrednji »predmeti« elementa pa so
resnične zgodbe o ljudeh, ki so sooblikovali območje današnjega Posavja »od nekdaj do
danes«. Razstavo je sooblikovalo 20 različnih avtorjev iz različnih ustanov ter posamezniki.
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Štirje elementi: 4 – ZRAK, od 15. decembra 2020
Zadnja, četrta iz cikla Štirje elementi, je razstava o elementu ZRAK. Zrak je element pomladi,
svežine, inteligence in gibalne moči. Brez njega ne bi obstajali. Četudi je od vseh štirih edini
element, ki je neviden, je vsepovsod, je zrak, ki ga dihamo in je veter, ki nas hladi ali greje.
Zrak je tudi najbolj neotipljiv element. Stalno se ga dotikamo, a se tega sploh ne zavedamo.
Tudi tokrat predstavljamo osnovne značilnosti elementa, predstavljen je prizor, ki na severni
strani Viteške dvorane pripoveduje o zraku, predstavljeni so priimki in kraji, povezani z
zrakom, predvsem pa številni predmeti in zgodbe o ljudeh, ki so sooblikovali območje
današnjega Posavja.

Alegorija elementa zrak: APOLON, bog svetlobe, pomladi, moralne čistosti in umetnosti, in
EOS, boginja jutranje zarje in lepega vremena. Severni banjasti del stropa Viteške dvorane,
Frančišek Karel Remb, ok. 1703.

Po Posavju z žlico in čašo
Pet čutov: 1‒OKUS, od 29. julija 2021
Nov programski cikel, posvečen
petim čutom, ki nas s podobami
»nagovarjajo« na stopnišču,
začenjamo z OKUSOM in večzvrstno
razstavo Po Posavju z žlico in čašo, ki
povezuje različne projekte in teme,
časti našo prehransko dediščino ter
»podpira« Slovenijo, ki nosi naziv
Evropska gastronomska regija 2021.
Razstava povezuje pet projektov in
jih prepleta v enovito pripoved
raznolike dediščine Posavja. Projekti
Črno-belo bogastvo Krškega polja,
Ribe in narava, Tujerodke in Ajdi so
sofinancirani iz različnih skladov EU
ter LAS Posavja pri RRA Posavje. K tem smo dodali številne predmete, ki povezujejo tisočletja
ter dali osrednje mesto prvemu slavnemu kuharskemu mojstru Ivanu Ivačiču (1921—1984),
saj smo v tem letu z veliko naklonjenostjo njegove hčerke Barbare Ivačič in sina Petra Ivačiča
pridobili številne predmete, dokumente in fotografije iz njegovega javnega in zasebnega
življenja.
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NE SPREGLEJTE …
Še posebej Vas vabimo na naslednje dogodke:
8. 2. 2022 – Javno vodstvo po dostopnih in vidnih delih gradu in muzeja
8. 3. 2022 – Javno vodstvo po ženskih zgodbah ob Dnevu žena
18. 5. 2022 – Mednarodni muzejski dan
26. 6. 2022 – Dan Posavskega muzeja
2. 10. 2021 – Sejem rokodelskih znanj in Grajska tržnica starin, kjer bo pester izbor starin in
prikazov rokodelskih veščin.
3. 12. 2021 – Ta veseli dan kulture, ko vse kulturne ustanove na široko odpiramo svoje vrata.
19. 12. 2020 – Praznična rokodelska tržnica s pestrim izborom prazničnih rokodelskih
izdelkov
30. 12. 2021 – zaključek leta s 6. Gala komornim koncertom v Viteški dvorani, za odličen
zaključek leta 2021.

*Datumi se lahko glede na okoliščine še spremenijo. Spremljajte nas na naši spletni in Facebook strani.
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Grad Brežice in stalne razstave Posavskega muzeja Brežice
Grad Brežice
Prvotni grad so sezidali Salzburžani v 11. stoletju. Ta je bil porušen med vseslovenskim
kmečkim uporom 1515, leta 1528 so začeli z gradnjo novega gradu in ga dokončali 1601.
Dobro utrjen, s štirimi okroglimi obrambnimi stolpi, je lep primer renesančne grajske
arhitekture v ravnini. V 18. stoletju ga je plemiška družina Attems spremenila v bivalni
dvorec. V duhu 17. in 18. stoletja so dali urediti in poslikati dvoramno stopnišče, kapelo in
Viteško dvorano, ki so edinstveni primeri baročnega stenskega slikarstva na Slovenskem.

Posavski muzej Brežice
Posavski muzej Brežice že od leta 1949 predstavlja dediščino Posavja od najstarejših dni do
danes. V njem so na ogled raznovrstne stalne razstave: arheološka, etnološka, zgodovinske:
Kmečki upori in reformacija, Bürger – mestjan – meščan in Pod devetimi zastavami: Posavje
1900–1990 ter umetnostnozgodovinske: v žlahtno rdeči barvi prenovljena razstava Sledi
posvetne dediščine Posavja od 17. do 19. stoletja, cerkvena dediščina Posavja ter spominski
razstavi Alenke Gerlovič in Franja Stiplovška. Na ogled so tudi občasne razstave Štirje
elementi: 1 – VODA, 2 – OGENJ, 3 – ZEMLJA in od decembra 2020 4 – ZRAK, od jeseni 2020
pa tudi občasna razstava Sava združuje s pestrim obrazstavnim programom. Vsi razstavni
prostori ponujajo raznolike možnosti za izvajanje pedagoških in andragoških ur ter delavnic
za predšolsko in šolsko mladino ter odrasle.
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Sodelavci Posavskega muzeja Brežice ob jubilejnem letu 2019. Foto: Luka Rudman.

INFORMACIJE IN NAJAVA OBISKA
Posavski muzej Brežice
Cesta prvih borcev 1
8250 Brežice
(07) 466 05 17
031 708 737
vodnik@pmb.si
www.pmb.si

Dodatna pojasnila in najava:
(07) 466 05 17, 031 708 737
vodnik@pmb.si

Odprto:
ZIMSKI ČAS (november–marec)
od torka do sobote: 8.00 do 16.00
nedelje in prazniki: 13.00 do 16.00
POMLADNI IN JESENSKI ČAS (april–maj in september–oktober)
od torka do sobote: 10.00 do 18.00
nedelje in prazniki: 14.00 do 18.00
POLETNI ČAS (junij–avgust)
od ponedeljka do sobote: 10.00 do 20.00
nedelje in prazniki: 14.00 do 20.00
Za najavljene skupine tudi ob drugih urah in vse dni v tednu.
Hvala za Vaše zaupanje in sodelovanje. Veselimo se Vaših obiskov.
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