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KAKO IN KDAJ SMO ZAČELI?

V sodelovanju s Fakulteto za elektrotehniko smo leta 2002 prvič
pripravili Dneve elektrotehnike, da bi predstavili fakulteto in
spodbudili zanimanje za študij na njej. Na podlagi uspešnega
sodelovanja in zanimanja obiskovalcev smo v naslednjih letih v
sodelovanju s številnimi fakultetami in organizacijami ponudbo
razširili. Trenutno organiziramo dneve elektrotehnike, fizike,
strojništva, meroslovja, grafike ter prikaz delovanja restavriranih
pogonskih strojev. Dobili so skupno ime: Dnevi znanosti in tehnike
ali na kratko DiZiT.

ZAKAJ TO POČNEMO?

Glavni namen je popularizacija in vzbujanje zanimanja pri mladih za
študij na področjih znanosti in tehnike, jih predstaviti na aplikativen
način ter teoretično znanje združiti s prakso. Hkrati želimo na podlagi
muzejskih zbirk preteklost povezati z dosežki v sedanjosti in skupaj
pogledati v prihodnost.

KOMU SO NAMENJENI?

Tedenski program je v prvi vrsti namenjen osnovnošolcem in
srednješolcem ter njihovim učiteljem. Ob nedeljah pa vsem, ki sta
jim znanost in tehnika blizu. Vabimo tudi vse, ki menite, da vas to ne
zanima - pustite se presenetiti.

Dnevi znanosti in tehnike

v Tehniškem muzeju Slovenije v Bistri pri Vrhniki
in Muzeju pošte in telekomunikacij v Polhovem Gradcu

KAJ SE DOGAJA V BISTRI?
DiZiT

Kdaj

Dnevi
strojništva

od torka, 26. 9.,
do petka, 29. 9.,
in v nedeljo,
1. 10. 2107

Dnevi fizike

Dnevi
meroslovja

od torka, 24. 10.,
do petka, 27. 10.,
in v nedeljo,
29. 10. 2017

od torka, 10. 4.,
do petka, 13. 4.,
in v nedeljo,
15. 4. 2018

od torka, 8. 5.,
Dnevi
elektrotehnike do petka, 11. 5.,

Kdo sodeluje

9–13*

TMS in Fakulteta za strojništvo
(Univerza v Ljubljani)

(med tednom),

11–18

(v nedeljo)

9–13*

(med tednom),

11–18

(v nedeljo)

9–13*

(med tednom),

11–18

(v nedeljo)

9–13*

TMS, Fakulteta za matematiko
in fiziko (Univerza v Ljubljani),
Pedagoška fakulteta (Univerza
v Ljubljani), Fakulteta za naravoslovje in matematiko
(Univerza v Ljubljani) ter
Tehniški šolski center Maribor
TMS in Urad RS za meroslovje skupaj s partnerskimi
organizacijami s področja
meroslovja

11–18

TMS in Fakulteta za
elektrotehniko (Univerza
v Ljubljani)

9–13*

TMS in Silvo Čemažar

(med tednom),

in v nedeljo,
13. 5. 2018

Motorizirana
preteklost

Ura

(v nedeljo)

od torka, 5. 6.,
do petka, 8. 6.,
in v nedeljo,
10. 6. 2018

(med tednom),

14–18

(v nedeljo)

VEČ INFORMACIJ IN PRIJAVE: 01 750 66 72, programi@tms.si, www.tms.si

KAJ SE DOGAJA V POLHOVEM GRADCU?
DiZiT

Kdaj

Ura

Kdo sodeluje

Dneva grafike

torek, 14. 11.,
in sreda, 15. 11.
2017

9–13

TMS in Naravoslovnotehniška
fakulteta - Katedra za informacijsko
in grafično tehnologijo (Univerza
v Ljubljani)

VEČ INFORMACIJ IN PRIJAVE: 01 364 00 83, muzejpt@tms.si, www.tms.si
*Skupine si lahko ogledajo demonstracije po predhodni prijavi izven
napovedanega urnika.
Dni znanosti in tehnike si lahko ogledate z nakupom muzejske vstopnice.
Obvezne predhodne prijave.
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