
 

Predstavitev muzeja v okviru Poletne muzejske noči bo potekala v Tehniškem muzeju Slovenije v 
Bistri in Muzeju pošte in telekomunikacij v Polhovem Gradcu. 

Spored dogodkov v Tehniškem muzeju Slovenije v Bistri: 
18.00-20.00: Kako so včasih krasili inicialke, prikaz 
18:00: Vidra, skrivnostna prebivalka voda na Ljubljanskem barju, enourni sprehod od tabel o vidri 
do mostu čez reko Bistro, izvaja: JZ Krajinski park Ljubljansko barje (obvezne prijave do 18. 6. do 12. 
ure na:  irena.medle@tms.si, 01 750 6670) 
18.30: Družinsko vodenje na prostem (obvezne prijave do 18. 6. do 12. ure na:  irena.medle@tms.si, 
01 750 6670) 
19.00: Spoznajte delo muzejskih konservatorjev in restavratorjev (obvezne prijave do 18. 6. do 12. 
ure na:  irena.medle@tms.si, 01 750 6670) 
20:00: Nekoč za devetimi vodami, pripovedovalska urica za družine 
V vodi res prebiva skrivnostni pravljični svet. Le kaj se zgodi, če prav po naključju zaidemo vanj? 
Kakšna so ta skrivnostna bitja, kakšne čarovnije premorejo, kakšno je njihovo življenje? Pridite in 
prisluhnite, v zgodbah tiči veliko odgovorov. 
Pripovedujejo: Pripovedovalska skupina Vodnikovih 9 
21.00: Popotovanje s Tamburaši Borovnica in prijatelji, koncert 
21.00: Tehnika za šport, voden ogled občasne razstave (obvezne prijave do 18. 6. do 12. ure 
na:  irena.medle@tms.si, 01 750 6670) 

Na ogled bo tudi starodobno vozilo Fiat Balilla 508 Cabriolet Garavini iz leta 1935. 

Prost vstop v Tehniški muzej Slovenije v Bistri in brezplačne prireditve med 18.00 in 24.00.  
  

Spletna dogodka Muzeja pošte in telekomunikacij bosta potekala na tej in na muzejski Facebook 
strani: 
18.00: Podari znamko Sloveniji za rojstni dan, razglasitev nagrajencev otroškega likovnega natečaja 
20.00: Bilo je pred 30. leti: Kako smo Slovenci dobili prvo osamosvojitveno znamko, projekcija filma 
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Dogodek Muzeja pošte in telekomunikacij v Polhovem Gradcu: 
20.00:  Bilo je pred 30. leti: Kako smo Slovenci dobili prvo osamosvojitveno znamko, voden ogled 
stalnih zbirk in občasne razstave 

Prost vstop v Muzej pošte in telekomunikacij med 18.00 in 22.00.  Voden ogled bo brezplačen. 

Prelistajte program vseh sodelujočih: Muzejska poletna noč 2021  

Dogodek bo potekal v skladu z ukrepi za zajezitev epidemije COVID-19.  Dogodki na temo vode bodo 
potekali v okviru projekta »Noč ima svojo moč«. 

Dogodki na temo vode bodo potekali v okviru projekta »Noč ima svojo moč«. 

 
 

Povezava do dogodka: www.tms.si/prireditev/poletna-muzejska-noc-v-tms 
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