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Muzej smo vsi! ZMT 70 let (1. del)
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Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Zasavski muzej Trbovlje letos praznuje 70. obletnico delovanja. Kustosinja Jana Mlakar
Adamič, ki se od ZMT-ja poslavlja, je ob tej priložnosti izdala publikacijo z naslovom Muzej
smo vsi! ZMT 70 let, v kateri je izpostavila zastopnike prevladujočih poklicnih skupin in
dejavnosti v Zasavju.Vsak ponedeljek in četrtek ob 17. uri objavljamo dele iz
publikacije.PredgovorV letu 2021 obeležuje Zasavski muzej Trbovlje 70 let delovanja.
Namesto rojstnodnevne torte mu posvečamo razstavo, svečke pa smo... Zasavski muzej
Trbovlje letos praznuje 70. obletnico delovanja. Kustosinja Jana Mlakar Adamič, ki se od
ZMT-ja poslavlja, je ob tej priložnosti izdala publikacijo z naslovom Muzej smo vsi! ZMT 70 let,
v kateri je izpostavila zastopnike prevladujočih poklicnih skupin in dejavnosti v Zasavju.Vsak
ponedeljek in četrtek ob 17. uri objavljamo dele iz publikacije.PredgovorV letu 2021
obeležuje Zasavski muzej Trbovlje 70 let delovanja. Namesto rojstnodnevne torte mu
posvečamo razstavo, svečke pa smo nadomestili z muzejskimi predmeti, ki so v muzealstvu
nosilci sporočil sami po sebi.Zgodovino ZMT poosebljajo njegovi depoji, fototeka, razstave,
knjige, projekti in številne delavnice z različnimi vsebinami. Muzej se je vseskozi spreminjal,
saj je sledil družbenemu dogajanju in stroki. Kar pa se v desetletjih ni spremenilo, je njegova
tesna povezanost z zasavsko javnostjo oziroma z Zasavci. Ta je na eni strani predmet našega
proučevanja, na drugi strani pa naš zvesti in dobri sodelavec, zato smo na razstavi Muzej smo
vsi! glavno vlogo namenili Zasavcem in Zasavkam. Po načelu pluralnosti in inkluzivnosti smo
k sodelovanju povabili zastopnike prevladujočih poklicnih skupin in dejavnosti v Zasavju ter
posameznike, ki izstopajo po dosežkih, naslednike tistih, ki so na področju umetnosti, športa
in kulture ponesli ime Zasavja daleč čez njegove meje.Muzej v svojih depojih hrani različne
predmete, povezane z določenimi poklici in dejavnostmi, za razstavo smo jih nadgradili z
zgodbami in predmeti tistih posameznikov, ki so »prvoosebno« opravljali kakšno tipično ali
izstopajočo zasavsko »raboto«.Zgodbe predmetov so zgodbe o ljudeh – sooblikovalcih
svojstvene regijske istovetnosti. Z razstavo želimo prikazati, iz kakšnih in katerih nitk so
stkane naše tri doline.Lepa hvala vsem, ki so bili pripravljeni svoje osebne izkušnje deliti z
nami in s svojimi predmeti nadgraditi muzejske zbirke. Sodelovali so Martin Brečko, Ivan
Berger, Mario Lovrič, Janez Venko, Janez Zuperl, Ema Šibila, Ana Zakonjšek, Rok Sterniša,
Marko Planinc, Ana Žavbi, Anton Lisec, Ruža Sihur, Viktor Kralj, Boris Novak, Dušan Kastelic,
Peter Kauzer in Maša Jazbec.
Posamezna splošna poglavja v povezavi z določenim poklicem
ali dejavnostjo so spisali Žiga Blaj, Marko Planinc, Aleš Gulič, Miran Kalšek, Gregor Jerman in
Rok Sterniša. Hvala tudi njim.Jana Mlakar AdamičTrboveljčanka Jana Mlakar Adamič (12. 1.
1962) je nekdanja predavateljica in muzejska svetnica v Zasavskem muzeju Trbovlje. Tam
zbira, dokumentira, hrani in razstavlja posamezne sklope zasavske kulturne dediščine.
Objavlja tudi strokovne in poljudne članke, v katerih popularizira kulturno dediščino in zbirke
matičnega muzeja.Med letoma 2000 in 2006 je predavala na Univerzi za tretje življenjsko
obdobje Zasavska regija. Poučevala je etnologijo. Leta 2006 je bila pobudnica ustanovitve
Muzejskega kluba ZMT, ki ga je vodila do leta 2012.Za svoje delo je dobila več priznanj, med
drugim je leta 2010 za monografijo Kaj pa vi sploh delate? prejela stanovsko priznanje
Slovenskega etnološkega društva – Murkovo priznanje.Publikacija Muzej smo vsi! ZMT 70 let
je izšla pri Zasavskem muzeju Trbovlje, kjer jo lahko tudi naročite. Na tej povezavi pa lahko
naročite tudi druge publikacije Zasavskega muzeja Trbovlje.
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