Muzejske zbirke dijake na poučen in zabaven
način s pomočjo izbranih predmetov, ki
jih lahko otipajo in preizkusijo, popeljejo
skozi zgodovino pošte in jim predstavijo
telekomunikacije včeraj, danes in jutri. V
graščini je tudi Krajevni muzej, v katerem
dijaki spoznajo zgodovino Polhovega Gradca.

DiZiT v Muzeju pošte in telekomunikacij v Polhovem Gradcu

VODSTVO PO ZBIRKI
• Voden ogled zbirke

USTVARJALNE DELAVNICE
• Telegraf (fizika, elektrotehnika)

Prikaz poskusov Nikole Tesle v Tehniškem muzeju Slovenije v Bistri

DiZiT
• Dnevi grafike: 14.–15. 11. 2017

DiZiT v Tehniškem muzeju Slovenije v Bistri
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Vodeni ogled v Tehniškem muzeju Slovenije v Bistri

Dejavnosti za
SREDNJE ŠOLE

Muzej pošte in telekomunikacij v Polhovem Gradcu

Muzej pošte in
telekomunikacij,
ki ima prostore
v Polhograjski
graščini v
Polhovem Gradcu,
je del Tehniškega
muzeja Slovenije.
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Posebnost med stalnimi zbirkami, ki obravnavajo
tehniško dediščino, sta lovstvo in ribištvo.
Naravoslovne vsebine pokrivajo gozdarska,
lovska in ribiška zbirka, tehniške vsebine pa
so predstavljene v zbirkah elektrotehnike,
tiskarstva, cestnih vozil in domače motorne
industrije. Lesarska, tekstilna in kmetijska zbirka
združujejo tako naravoslovje kot tehniko.

VODSTVA PO ZBIRKAH
• Vodeni ogledi zbirk
• Vodeni ogledi zbirk z delovnimi listi
• Vodeni ogledi barjanske učne poti

DELAVNICE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Letalo iz balse (fizika, lesarstvo)
Kačji pastir iz balse (fizika, lesarstvo)
Pisani svet vrtavk (fizika)
Parabolični solarni kuhalnik (fizika, geografija)
Merska naprava (matematika, geografija)
Oloid (matematika)                                        
Rimski abakus  (matematika)
Elektro delavnica  (fizika, elektrotehnika)
Alarm (elektrotehnika, elektronika)

DEMONSTRACIJE
• Prikaz poskusov Nikole Tesle
(fizika, elektrotehnika)
• Prikaz Jurij Vega – delovanje škripčevja, vitlov
in zobniških prenosov (fizika)
• Prikaz delovanja sončnih celic
(fizika, elektrotehnika)

informacije

PREDAVANJA IN PROJEKCIJE
• Projekcija gozdarskih filmov
• Predavanje Supersvetloba (delovanje laserjev
in hologramov) – NOVO!
• Tesla, čudežna moč imaginacije
• Newton med alkimijo in znanostjo
• Marie Curie, čudežna moč uma in vztrajnosti
• Albert Einstein, od relativnosti do enotnosti
• Svetloba med mistiko in znanostjo
• Kako razviti svoje potenciale, kreativnost po
Leonardu da Vinciju

DiZiT Dnevi znanosti in tehnike

TEHNIŠKI MUZEJ SLOVENIJE

• Dnevi strojništva: 26. 9.–29. 9. 2017
• Dnevi fizike: 24. 10.–27. 10. 2017
• Dnevi meroslovja – nov koncept predstavitve:
10. 4.–13. 4. 2018
• Dnevi elektrotehnike: 8. 5.–11. 5. 2018
• Motorizirana preteklost: 5. 6.–8. 6. 2018 – NOVO!

Bistra 6, 1353 Borovnica
T: 01 750 66 72, M: 041 957 146, E: programi@tms.si, www.tms.si
ODPRTO:
TOREK–PETEK: 8.00–16.00, julij–avgust: 10.00–17.00
SOBOTA: 9.00–17.00
NEDELJA in PRAZNIKI: 10.00–18.00
Razstavni prostori so odprti še uro po zaprtju blagajne.

OBČASNE RAZSTAVE
• Skoraj vse o zvoku
• Z Elanom do zvezd

• Supersvetloba
• Znanje brez meja

ZAPRTO: PONEDELJEK, 1. 11., 4. 12.–1. 3.
V zimskem času možen ogled za skupine z muzejskim vodičem.

DODATNA PONUDBA
• Kombinirani ogled Tehniškega muzeja
Slovenije v Bistri in Parka vojaške zgodovine
v Pivki – NOVO!
• Kulturni dan – vodenje s poudarkom na
zgodovini kartuzije v Bistri in demonstracijo na
tiskarskem oddelku, v kombinaciji z ogledom
Cankarjeve poti in spominske sobe na Vrhniki
(prijave: Zavod Ivana Cankarja, 01 750 66 30,
www.zavod-cankar.si, info@zavod-cankar.si)
• Valvasorjeva grafična delavnica in geodetska
zbirka na gradu Bogenšperk
(prijave: 01 898 76 64, info@bogensperk.si)
• Ogledni depo vozil v Soteski
(prijave: TIC Dolenjske Toplice, 07 384 51 88,
tic.dtoplice@volja.net)
• Muzejska zbirka prikoličarske in avtomobilske
industrije Kluba prijateljev IMV Novo mesto
(prijave: Vojko Grobovšek, 031 819 988)
Za nadarjene učence in izbirne vsebine organiziramo kombinacijo vodenj s prikazi in delavnicami po izbiri, ki smo jih tematsko poimenovali:
Ukročena elektrika, Viri energije, Kartuzijanski
samostan in življenje kartuzijanov, DiZiT.

Tehniški muzej Slovenije v Bistri

orice
Spoštovane profes
in profesorji!

MUZEJ POŠTE IN TELEKOMUNIKACIJ
Polhov Gradec 61, 1355 Polhov Gradec
T: 01 364 00 83,  M: 031 816 580, E: muzejpt@tms.si, www.tms.si
ODPRTO:
TOREK–PETEK: 10.00–16.00        NEDELJA in PRAZNIKI: 10.00–16.00
Razstavni prostori so odprti še uro po zaprtju blagajne.
ZAPRTO:
PONEDELJEK, SOBOTA, 1. 11., 25. 12., 26. 12., 1. 1., 2. 1.  in velika noč

OBVEZNE PREDHODNE PRIJAVE.
Izdal in založil: TMS, 2017, naklada 1500, fotografije: Blaž Zupančič, Jure Korber, Leja Kolenc,
Ana Katarina Ziherl, ilustracije: Matjaž Dekleva, Maša Kozjek, oblikovanje: Vizual rodeo

