NOČ IMA SVOJO MOČ V TEHNIŠKEM MUZEJU
SLOVENIJE
Petek, 27. november 2020, na spletu

Dogodek posvečen raziskovalcem in raziskovanju Noč ima svojo moč bo v petek, 27.
novembra 2020, potekal na spletu. V Tehniškem muzeju Slovenije bomo na
Facebook strani objavili zanimivosti iz svojih muzejskih zbirk in utrinke
iz pestre krajevne zgodovine. Predstavili bomo tudi, kakšno hrano so uživali
astronavti v vesolju, najstarejše slovenske industrijske robote in
najpomembnejše iznajdbe velikega izumitelja Nikole Tesle.

Kratki animirani filmi Noč ima svojo moč!
Že med 17. in 26. 11. 2020 vabimo k sodelovanju pri snemanju kratkih animiranih
filmov z uporabo brezplačnih »stop motion« mobilnih aplikacij. Osrednja tema so
divji kostanji. Kot navdih za ustvarjanje zainteresiranih smo s pomočjo aplikacije
Stop Motion Studio že posneli nekaj kratkih animiranih filmov. Med 17. in 27. 11.
2020 jih objavljajmo na muzejski Facebook strani. Pridružite se nam! Filme,
fotografije ali druge izdelke iz plodov divjega kostanja pošljite na e-naslov
muzejpt@tms.si do vključno 26. 11. 2020. Na Noč raziskovalcev, 27. 11. 2020, jih
bomo objavili na Facebook strani.

PROGRAM SPLETNEGA DOGODKA NOČ IMA SVOJO MOČ na
Facebook strani Tehniškega muzeja Slovenije:
7:30 Za dobro jutro nekaj basni za otroke in nekaj o zgodovini Bistre
MALI ZVERINJAK za otroke

Na ogled bo kambišaj predstava po motivih ukrajinske ljudske pravljice
ROKAVIČKA.
Likovna podoba in pripoved: Katarina Batagelj

Zgodovina Bistre
Zgodovina Bistre je zanimiva in pestra. V nekdanjem samostanu so v popolni tišini
nekoč živeli kartuzijanski menihi, danes pa je v stavbi Tehniški muzej Slovenije.

10:30 Za dopoldanske vedoželjneže zanimivosti iz zbirk
Ste si zaželeli obiskati Bistro in si ogledati bogate muzejske zbirke, pa so vam
razmere zaradi epidemije koronavirusa to preprečile? Predstavili vam bomo
zanimive in nekatere manj znane predmete.

11:30 Pred kosilom nekaj o astronavtski hrani (občasna razstava Človek na
Luni)
Pred 51 leti je človek prvič stopil na Luno. Dogodek so mediji po svetu navdušeno
spremljali in poročali o najrazličnejših vidikih odprave posadke Apolla 11, ki se je s
svojim podvigom vpisala v zgodovino. Manj znano pa je, kaj so astronavti
zgodovinske odprave jedli.

17:00 Za popoldne nekaj o slovenskih najstarejših industrijskih robotih
(občasna razstava Robot.si)
V Sloveniji že 40 let izdelujejo industrijske robote. Uporabljajo jih v tovarnah, kjer
pri nevarnih opravilih nadomeščajo delavce. Na ogled bodo posnetki robotov z
občasne razstave Robot.si v Bistri.

20:00 Zvečer o ukročeni elektriki (prikaz Nikola Tesla)
Mnogim ni znano, da je veliki izumitelj Nikola Tesla ustvaril številne naprave, ki
nam še danes lajšajo življenje. Ogledati si bo mogoče najpomembnejše Teslove
izume in njihovo delovanje.

21:00 Za lahko noč basni za odrasle
MALI ZVERINJAK za odrasle
Kamišibaj predstava po motivih Basni Slavka Pregla.
Likovna podoba in pripoved: Katarina Batagelj

Na Facebook strani Muzeja pošte in telekomunikacij si bo med 8. in 22. uro
mogoče ogledati naslednje filme:
To ni Gradec, temveč Polhov Gradec!
Kratek film pripoveduje o zgodovini Polhovega Gradca in Polhograjske graščine
ter njenem najbolj znanem lastniku, grofu Rihardu Ursiniju Blagaju. Sprehoditi pa
se bo mogoče tudi po Muzeju pošte in telekomunikacij, ki ima danes prostore v
mogočni graščini.
Pričevanja Staneta Tuška o delu na avtomatski telefonski centrali
Stanislav Tušek je z muzejem kot serviser avtomatske telefonske centrale

koračnega sistema Strowger začel sodelovati kmalu po postavitvi stalne zbirke
Muzeja pošte in telekomunikacij v Škofji Loki leta 1988. Njegovo znanje je za
muzej še posebej dragoceno, saj je eden redkih, ki do potankosti poznajo
delovanje enega najpomembnejših eksponatov, ki ga obiskovalci lahko
preizkusijo.
Kratki animirani filmi Noč ima svojo moč!

V projektu Noč ima svojo moč sodelujejo partnerji: Hiša eksperimentov, Institut "Jožef
Stefan", Kemijski inštitut, Nacionalni inštitut za biologijo in Tehniški muzej Slovenije.
Vabljeni, da si program sodelujočih ustanov Noč ima svojo moč ogledate na spletni
strani.

Dodatne informacije:
Urša Vodopivec, odnosi z javnostmi TMS
ursa.vodopivec@tms.si
031336823

Če ne želite več prejemati obvestil Tehniškega muzeja Slovenije, za odjavo pišite na info@tms.si.
Iskreno se vam opravičujemo, če ste se že odjavili in ste kljub temu prejeli sporočilo. Žal smo zaradi
kriptovirusa izgubili veliko podatkov.
Lepo prosimo za razumevanje. V kolikor se sporočilo ne prikazuje pravilno, si ga lahko ogledate v
priponki.
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