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Urša Vodopivec

Zadeva: Aktivnosti Tehniškega muzeja Slovenije - za šole

TEHNIŠKI MUZEJ SLOVENIJE www.tms.si 
 

      

 

 

Aktivnosti Tehniškega muzeja Slovenije  

Spoštovani, 
obveščamo vas, da je Tehniški muzej Slovenije do nadaljnjega zaprt. V tem času vas 
vabimo na ogled naših digitalnih vsebin: 

• virtualni ogled Tehniškega muzeja Slovenije v Bistri, 
• virtualni ogled zbirke protokolarnih vozil Tehniškega muzeja 

Slovenije  (Posebno mesto v muzeju zavzema zbirka limuzin, ki jih je 
uporabljal jugoslovanski predsednik Tito. Gre za redke primerke prestižnih 
limuzin z visoko tehnično in zgodovinsko vrednostjo. Vabimo vas na virtualni 
sprehod.), 

• virtualni ogled Muzeja pošte in telekomunikacij v Polhovem Gradcu, 
• zvočne e-knjižice za otroke: Vesela dolina,  e-knjižice Muzeja pošte in 

telekomunikacij, Naj se sliši delo, 
• e-katalogi: Znanje brez meja, Motorji iz Kopra, The Flying Man Stanko 

Bloudek (v angleškem jeziku) 
• zbirka zvokov, ki smo jo posneli v okviru projekta Sound of Changes, 
• spletni vodnik naših enot in zbirk. 

Povezava do spletnih vsebin: www.tms.si/2020/03/17/vabimo-vas-na-ogled-spletnih-
zbirk/ 

Pridružite se nam na Facebook strani  
V teh dneh smo na naši Facebook strani začeli z novimi rubrikami. Ob torkih in 
sobotah vam v rubriki »UGANI, ČE MOREŠ, morda pa veš« zastavljamo vprašanja na 
temo muzejskih predmetov, ob četrtkih objavljamo naloge za radovedne in 
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vedoželjne, ob petkih pa predstavljamo muzejski predmet po izboru naših kustosov. 
Pridružite se nam na Facebook strani … 
 
Dnevi elektrotehnike - odpovedani 
Dnevi elektrotehnike, ki naj bi potekali od 5. do 10. maja 2020 v sodelovanju s 
Fakulteto za elektrotehnike Univerze v Ljubljani, so žal odpovedni. 
 
Pripravljamo novi občasni razstavi 
Čeprav so naše razstave trenutno zaprte za obiskovalce, že pripravljamo nove. S 
predstavitvijo edinstvene zbirke v Sloveniji izdelanih industrijskih robotov bomo na 
občasni razstavi Robot.si obeležili 40 let od začetka delovanja prvega industrijskega 
robota v Sloveniji in 100 let od prve uporabe besede robot. Na občasni razstavi 
Tehnika za šport pa bomo izpostavili slovenske proizvajalce izdelkov za šport in 
rekreacijo, ki so s svojim znanjem, izkušnjami in inovativnostjo prispevali k uspehom 
naših športnikov na domačih in mednarodnih športnih prizoriščih. O točnih terminih 
razstav vas bomo obsvetili. 
 
V upanju, da se kmalu vidimo, vas lepo pozdravljamo. 
Vaš TMS 

 
V kolikor se sporočilo ne prikazuje, si ga lahko ogledate v priponki. 

Več informacij o naših dogodkih lahko dobite na naši spletni strani www.tms.si, lahko nam 

pošljete elektronsko pošto na info@tms.si ali nas pokličete: 031 336 823. 

 

Vaše podatke lahko kadarkoli pregledate ter zahtevate njihov popravek ali popoln izbris 

oziroma kadar koli prekličete soglasje o obveščanju. To lahko storite na info@tms.si ali 

preko telefona 031 336 823. 

Tehniški muzej Slovenije se predstavlja tudi na Facebooku in Twitterju. Vabimo vas, da se 
nam pridružite. 
 
Vabljeni! 

Z lepimi pozdravi, 
Urša Vodopivec 
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