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Spoštovani, Pokrajinski muzej Ptuj – Ormož, Teološka 
fakulteta UL, Enota v Mariboru in Center judovske kulturne 
dediščine Sinagoga Maribor vas vljudno vabijo na odprtje 
razstave 

Od puščave do mize.
Biblična arheološka zbirka predmetov Teološke knjižnice 
Maribor je edinstvena zbirka v Sloveniji. V zbirki prevladujejo 
lončenina in predmeti, povezani z vsakdanjim življenjem in 
prehranjevanjem, zato se z razstavo izbranih predmetov iz 
te zbirke podajamo na sprehod »od puščave do mize«: 
puščava v naslovu predstavlja nomadski način življenja 
(prehranjevanja) Izraelcev, miza pa način življenja v 
civilizaciji (stalni naselitvi).

Razstavo bomo odprli v sredo, 14. avgusta 2019, 
ob 18. uri v Dominikanskem samostanu 

na Muzejskem trgu 1 v Ptuju.
Zbirko in medinstitucionalno razstavo bodo predstavili avtor 
razstave in sodelujoči. 
Razstava bo odprta do 30. septembra. 

Vljudno vabljeni!
V sklopu Projekta Navis, v organizaciji zavoda Skupina 
STIK in Društva Poetovio 69, bomo ob 16. uri splovili rimski 
deblak po reki Dravi.

Spoštovani,

Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete, Univerze v Ljubljani, Programska skupina 
Slovenska zgodovina, Pokrajinski muzej Ptuj – Ormož in Zavod za varstvo kulturne 
dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo vas vljudno vabijo na odprtje 

razstave z naslovom Rimska vojaška diploma z Vičave na Ptuju. Razstava je posvečena 
izjemni najdbi rimske vojaške diplome, rekonstrukciji in intepretaciji ohranjenega besedila 
ter osvetlitvi njenega pomena za rimsko vojaško zgodovino. Na odlomku bronaste plošče 

je ohranjen del prepisa doslej še neizpričane cesarske konstitucije o podelitvi državljanstva 
in drugih pravic častno odpuščenim vojakom rimskih pomožnih vojaških enot. Na 

podlagi imena cesarskega namestnika in vrhovnega vojaškega poveljnika province Zgornje 
Mezije Julija Kandida (96-100), pod katerim je bil častno odpuščen njen prejemnik, je bila 

diploma izdana v zadnjih letih 1. stoletja.

Razstavo bomo odprli v petek 10. januarja 2020 ob 12.30 v prostorih Oddelka za 
zgodovino Filozofske fakultete UL na Aškerčevi 2 v Ljubljani.

Vljudno vabljeni!


