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Narodna galerija, Prešernova 24, 1000 Ljubljana
Odprto vsak dan, razen ob ponedeljkih,
od 10.00 do 18.00. Zaprto 1.1., 1.5., 1.11. in 25.12.
Informacije:
T: (01) 24 15 418 in (01) 24 15 404 (Mojca Šter Jenko)
E: prijatelji@ng-slo.si in mojca_ster_jenko@ng-slo.si
I: www.ng-slo.si
FB: www.facebook.com/ngslo

Vstopite v svet umetnosti

Prijavnica

Vabimo Vas, da se pridružite prijateljem Narodne galerije in postanete del tradicije varovanja in odkrivanja slo-

Želim postati prijatelj Narodne galerije
(izpolnite in ustrezno označite):

venske umetnostne dediščine.
Društvo prijateljev Narodne galerije je zaživelo leta
1995, čeprav zamisel ni bila povsem nova in so bile po-

Član

50 €

dobne ideje navzoče že ob ustanovitvi društva Narodna

Član (študent)

30 €

galerija leta 1918. Prijatelji Narodne galerije so spodbuda

Član (upokojenec)

30 €

Donator (fizična oseba)

150 €

Donator (pravna oseba)

1000 €

našim prizadevanjem, da bi organizirali aktivnejše jedro
kulturne javnosti in da bi Narodna galerija skupaj s podporniki bogatila svoj umetnostni fond, z nakupi reševala
umetnine pred propadom ali odtujitvijo iz našega okolja

Kakšne ugodnosti pridobim
s plačilom članarine?

in ozaveščala javnost o pomenu naše kulturne dediščine.

•

člansko izkaznico

Podjetja in ljudje, ki so jih družili skupni interesi, so sko-

•

prost vstop do stalnih zbirk in na občasne razstave

zi desetletja pomagali uresničevati vizijo, da bi Narodna

•

prost vstop na strokovna predavanja in vodstva

•

udeležbo in srečanje z avtorji na predvodstvih
novih razstav

•

udeležbo na posebnih strokovnih ekskurzijah po
Sloveniji in tujini

galerija prerasla v hram slovenske umetnosti in kulture.
Danes prijatelje Narodne galerije povezuje in druži ne
samo zanimanje za umetnost in za zgodovino, temveč
tudi želja po novih spoznanjih, po raziskovanju manj
znanih predelov naše dežele in po druženju s podobno
mislečimi. Zavedamo se, da so poleg glavne muzejskogalerijske dejavnosti – zbiranje, hranjenje in raziskovanje umetnostnega fonda kot sestavnega dela likovne

•

prejemanje programa prireditev

•

prejemanje vabil na odprtja razstav

•

30 % popust pri nakupu publikacij Narodne
galerije

•

20 % popust pri nakupu vstopnic za koncerte
Sozvočja svetov

•

20 % popust pri delavnicah in tečajih v NG

ustvarjalnosti v slovenskem prostoru – pomembne tudi
zunaj galerijske aktivnosti. Na terenu se namreč prijatelji intenzivneje seznanjajo z delom Narodne galerije
in z njenim pomenom v našem nacionalnem prostoru.

Pridružite se nam, stopimo skupaj umetnosti
in naši kulturni dediščini naproti!

Članarina velja eno leto, od dneva vplačila.

Ime in priimek ali naziv pravne osebe

Naslov

Poštna številka in pošta

Telefon

E-pošta

Datum

Podpis

Vplačilo lahko opravite neposredno na blagajni Narodne galerije, vsak
dan, razen ob ponedeljkih. Po vplačilu Vam bomo poslali člansko izkaznico. Narodna galerija se, skladno z veljavnimi predpisi, zavezuje vaše
osebne podatke skrbno varovati in uporabljati izključno za namene izpeljave dejavnosti in obveščanja o programskih vsebinah. Več na: http://
www.ng-slo.si/si/varstvo_osebnih_podatkov.

