
 
 

 
MEDNARODNI MUZEJSKI DAN 2023 

 
 
Spoštovane članice, spoštovani člani! 
 

Mednarodni muzejski bomo letos obeležili v četrtek, 18. 5. 2023. ICOM Slovenija načrtuje 
tudi tokrat več akcij, ki bodo opozarjale in promovirale vrednote slovenskih muzejev. Vse 
muzeje pozivamo k pri pripravi posebnih aktivnosti, organizirali bomo tudi dvotedensko 
razstavo plakatov slovenskih muzejev na prostem (TAM-TAM). Rdeča nit razstavljenih 

plakatov bo tema MUZEJI, TRAJNOSTNI RAZVOJ IN DOBRO POČUTJE: 

https://imd.icom.museum/international-museum-day-2023-to-focus-on-sustainability-and-
wellbeing/. 

 

Vsebine, ki jih v okviru letošnje teme raziskujemo, so:  

Globalno zdravje in dobro počutje: zagotoviti zdravo življenje in spodbujati dobro počutje 
za vse v vseh starostnih obdobjih, zlasti v zvezi z duševnim zdravjem in socialno izolacijo. 
 
Podnebni ukrepi: sprejeti nujne ukrepe za boj proti podnebnim spremembam in njihovim 
posledicam ter sprejeti nizkoogljične prakse na severni polobli in strategije za blažitev 
podnebnih sprememb na južni polobli. 
 
Življenje na kopnem: Zaščita, obnova in spodbujanje trajnostne rabe kopenskih 
ekosistemov, okrepitev glasov domorodnih voditeljev in ozaveščanje o izgubi biotske 
raznovrstnosti. 

--------------------------------- 
Program za leto 2023 vključuje:  

- Urbano razstavo plakatov, ki bodo dva tedna po Ljubljani nagovarjali k obisku muzejev 
in bodo postavljeni na vidnem mestu po Ljubljani. Časovno bo razstava potekala od 
16.05.2023 - 29.05.2023. 
Vsak muzej pripravi po en plakat. Link na zemljevid vseh plakatnih mest (gledate 
Ljubljano): http://crm.tam-tam.si/#.  
 

- Iz prispelih plakatov bomo uredili tudi virtualno knjižico plakatov, ki bo na ogled na 
spletu. 
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Naprošamo vam, da vaše programe objavite na vaših spletnih omrežjih in drugih promocijskih 
kanalih. Vabimo vas, da k svojim objavam pripnete ključnik #IMD2023. 
 
-------------------------------------- 
 
STROŠKI SODELOVANJA IN PRIJAVA 
 
Kotizacija za postavitev enega plakata v Ljubljani znaša 94,33 EUR + DDV (Cena TAM-TAM 
storitve). Stroške oblikovanja plakata krije vsak muzej sam.  
 
V kolikor bi vaš muzej želel sodelovati, prosimo, da nam svojo udeležbo na razstavi plakatov 
sporočite do 28. 2. 2022. Prijavo potrdite s sporočilom na naslov 
icom.slovenija@guest.arnes.si. Vsem prijavljenim bomo poslali plakatno masko (shemo), v 
katero vstavljate vašo idejno zasnovo.  
 
-------------------------------------- 
 
Zadnji rok oddaje plakatov za pregled in tisk je 31. 3. 2023.  
 
Za vse informacije in dodatna vprašanja smo dosegljivi na: icom.slovenija@guest.arnes.si. 
 
Želimo vam lep dan. 
 
 
Za ICOM Slovenija 
Jana Babšek 
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