Mediji o Muzeju norosti v letu 2021
● Kaj je bolj noro od normalnosti, Radio študent: Psihoteka,
23.12.2021: (pogovor z direktorico dr. Sonjo Bezjak)
● Človekove pravice: Kdaj je skupnost živa, kdaj znamo sobivati?,
Večer (Sobotna priloga), 18.12.2021
● Pred Muzejem norosti izobesili transparenta o pomenu
človekovih pravic, Večer, 10.12.2021
● Krivi smo, da so ljudje na cesti, Revija Zarja Jana tiskana izdaja
št.48, 30.11.2021
● Nenavadni nakit: Ko daš apaurin v uho (vecer.com), tiskana izdaja,
str. 25, 13.10.2021
● Nevladniki: Razprava o totalnih institucijah se mora začeti,
Mirovni inštitut, 11.10.2021
● Das Museum des Wahnsinns auf der Burg Cmurek lud im
Rahmen des Festivals Mura zur Murwanderung entlang der
slowenisch-österreichischen Grenze, v oddaji Dober dan,
Koroška, na ORF 2 = 26. 9. 2021, na RTV SLO 1 = 30. 9. 2021: Dober
dan, Koroška – tv.ORF.at (od 20 minute naprej)
● Cilj projekta je ohranjanje lepot Mure, 24.09.2021,
Voksgruppen.ORF.at
● Kvačakamo v muzeju norosti, 13.09.2021, MojaObčina.si Šentilj
● Norost in ustvarjalnost, 04.09.2021, MojaObčina.si Šentilj
● Predstavitev: Kaj je trgovina z ljudmi in kako se spopasti z njo,
04.07.2021, MojaObčina.si Šentilj
● Vabilo na poletno soboto v Muzej norosti, 04.07.2021,
MojaObčina.si Šentilj
● Vodstva po Muzeju norosti, MojaObčina.si Šentilj
● Voden ogled Muzeja norosti, Napovednik
● Poletje v Muzeju norosti, 29.07.2021, MojaObčina.si Šentilj
● Direktor SVZ Hrastovec se zavzema za dejavnosti Muzeja norosti
v gradu na Tratah, 28.07.2021, RSG
● Vodenje Socialno varstvenega zavoda Hrastovec prevzel
Aleksander Gungl, 14.07.2021, Ptuj.info
● Aleksander Gungl na čelu Zavoda Hrastovec napoveduje
gradnje manjših hiš, 14.07, 2021, Večer
● Aleksander Gungl postal direktor zavoda Hrastovec, 14.07.2021,
Dnevnik
● Vodenje SVZ Hrastovec prevzel Aleksander Gungl, 13.07,2021,
Prlekija.on.net
● Zaščitimo pitno vodo, 07.07.2021, PODCAST: AGORA Divan
● “Dezinstitucionalizacija ni kaprica ampak obveza” I
“Deinstitutionalisierung ist keine Laune, sondern Verpflichtung”,
Radio Agora, 04.07. 2021, Jasmina Godec

● Dogovori glede Muzeja norosti in gradu Cmurek še brez končne
odločitve, 01. 07. 2021, STA
● Dogovori brez končne odločitve, a Muzej norosti za zdaj ostaja v
prostorih gradu Cmurek, 01. 07. 2021, RTV MMC
● Pogovor ob projekciji filma Družina, Društvo za razvoj
humanistike, Zofijini ljubimci, 30.6.2021,Avtor: Nina Jeza, Simona
Ratajc, Sonja Bezjak
● Muzej norosti: Tudi norost je dragocena dediščina, 20.07, 2021,
Dnevnik
● Dezinstitucionalizacija: Priti iz doma domov, Večer, 20. 6. 2021,
Bojan Tomažič
● Regijski center za deinstitucoinalizacijo, Ovtar24.si, 07.06. 2021,
Tomaž Kšela
● Odprite institucije, Tednik, 07. 06. 2021, Anka Pirš
● Muzej norosti v Gradu Cmurek, maj-junij 2021, 20. minut, časopis
za lahko branje
● Bodoči direktor želi Muzej norosti obdržati na Tratah, 12.05.2021,
Dnevnik
● Med tistimi ljudmi, med tistimi stenami, 04.05.2021, Delo
● Nedeljska reportaža: Muzej norosti 2021. Kdo je tu
nor? 02.05.2021, Radio Prvi (prispevek)
● Zakaj mora Muzej norosti Trate ostati v gradu Cmurek, 01.05.2021,
Večer
● Neznanci vlomili v grad Cmurek in razdejali razstavo, 28.04.2021.
Novice.press
● Razbijali in uničevali po gradu Cmurek, 26.04.2021, Večer
● Vlomili v grad Cmurek in razdejali razstavo Neskončne trate
norosti, 25.04.2021, Mariborinfo
● Norost gre nekaterim v nos: vlom na gradu Cmurek, tarča Muzej
norosti, 25.04.2021, Reporter
● Neznanci vlomili v grad Cmurek in razdejali razstavo Neskončne
trate norosti, 24.04.2021, Večer
● Vlomili v grad Cmurek in razdejali razstavo Neskončne trate
norosti, 24.04.2021, Dnevnik
● Neznanci vlomili v grad Cmurek in razdejali razstavo Neskončne
trate norost, 24.04.2021, 24ur.comNeznanci vlomili v grad Cmurek
in razdejal razstavo, 24.04.2021, Siol.net
● Ob vlomu v Muzej norosti na gradu Cmurek razdejana razstava in
skladišče, 24.04.2021, RTV MMC
● Vlomili v muzej na gradu Cmurek, razdejali skladišče in razstavo,
24.04.2021, Svet24
● Muzej norosti_Burg Cmurek, 18.04.2021, Volksgruppen, Dober dan,
Koroška

● Muzej norosti za zdaj ostaja v gradu Cmurek, prihodnost še
naprej ostaja nejasna, 17.04.2021, Sobotainfo
● Muzej norosti za zdaj ostaja v gradu Cmurek, prihodnost še
naprej ostaja nejasna, 16.04.2021, Ptujinfo
● Muzeju norosti ponovno grozi izselitev, 16.04.2021,
Volksgruppen.ORF.at
● Muzej norosti za zdaj ostaja v gradu cmurek, prihodnost pa je še
vedno nejasna, 15.04.2021, Mariborinfo
● Muzej norosti za iskanje rešitve za grad Cmurek na ravni vlade,
09.04.2021, 24ur.com
● Muzej norosti za iskanje rešitve za grad Cmurek na ravni vlade,
09.04.202, STA
● Muzeju norosti podaljšan rok za izselitev, 08.04.2021,
Volksgruppen.ORF.at:
● Rok za izselitev Muzeja norosti v iskanju kompromisa podaljšan
za tri mesece, 07.04.2021, MMC
● Muzej norosti: Novi rok za izselitev iz gradu Cmurek je konec
junija, 06.04.2021, Večer
● Muzej norosti, 06.04.2021, Jutarnji program Radio Maribor
● Muzej norosti lahko v gradu Cmurek ostane še tri mesece,
01.04.2021, Dnevnik
● prispevek v oddaji Osmi dan, Osmi dan. 01.04.2021, RTV SLO
● Namesto obnove propad, 30.03.2021, POP TV, oddaja Preverjeno
● Bo država vendarle našla rešitev za grad Cmurek?, 28.03.2021,
RSG
● Muzej norosti se ni izselil iz gradu Cmurek, upravljalec molči,
27.03.2021, 24.com:
● Muzej norosti se ni zselil iz gradu Cmurek, upravljalec brez
komentarjev, 25.03.2021, MMC
● Muzej norosti se ni izselil iz gradu,
25.03.2021, Volksgruppen@ORF.at, Slovenci
● Neskončne Trate norosti, 23.3.2021, Dnevnik
● O življenju na robu, Muzej norosti išče zgodbe ljudi, ki so bili v
zavodu za duševno bolne, 11.03.2021, Štajerc
● Ministrstvo se zavzema za prodajo gradu Cmurek, 27.02.2021,
Dnevnik
● Gradu ne moremo zapustiti in ga tudi ne bomo, 24.02.2021,
Mladina
● V muzeju norosti, ki se mora izseliti razočaranje nad
neodzivnostjo ministra Ciglerja Kralja, 24.02.2021, MMC
● Zavod Hrastovec vztraja pri izselitvi muzeja norosti iz gradu
Cmurek, 23.02.2021, Delo
● Muzej norosti se mora izseliti iz gradu Cmurek, v muzeju
prepričani, da za to ni pravne podlage, 22.02.2021, SobotaInfo

● Muzej norosti se bori za svoj obstanek v gradu Cmurek,
22.02.2021, RSG
● Neizrečenih zgodb še veliko, Muzej norosti si želi svojo zgodbo
nadaljevat na gradu, 20.02.2021, Ptujinfo
● Muzej norosti se mora izseliti, 19.02.2021, NET.TV:
● Muzej norosti si želi svojo zgodbo nadaljevati na gradu Cmurek,
neizrečenih zgodb še veliko, 18.02.2021, Mariborinfo
● Na dezinstucionalizaciji se najprej zlomi jezik, 18.02.2021, Radio
Maribor
● Muzeju norosti grozijo z izselitvijo, 17.02.2021, Volksgruppen ORF
● Muzej norosti v primežu institucionalne norosti, 17.02.2021,
VAL202
● Muzej norosti - bitka za grad Cmurek, 13.02.2021, Radio Agora
● Nezakonito, samovoljno in brez pravne podlage, 11.02.2021,
Mladina
● Muzej norosti se mora izseliti iz gradu Cmurek na Tratah,
11.02.2021, RSG
● Iščejo zgodbe ljudi iz zavoda, 11.02.2021, Štajerc
● Muzej norosti se mora izseliti iz gradu Cmurek, 11.02.2021,RSG
● Zgodbe, ki jih zapisuje grad Cmurek, 10.02.2021, Radio Prvi
● Muzej norosti in osamosvojitve (Zaščitne ali prisilne jopiče za
oblastnike), 05.02.2021, Mladina:
● Zavod Hrastovec želi izseliti Muzej norosti, 05.02.2021, Dnevnik:
● Spomeniku spominom grozi propad, 05.02.2021, Mladina
● Država, kaj si ti ja nora, 04.02.2021, Radio Študent
● Muzej norosti ohranja glas zaprtih v zavodih, 03.02.2021, MMC
● Zakaj muzeju norosti grozi deložacija iz gradu Cmurek,
03.02.2021, Večer
● Muzej norosti izgnan iz gradu, 02.02.2021, Reporter
● Muzeju norosti odrejena izselitev iz gradu Cmurek, 02.02.2021,
STA
● Muzej norosti se mora izseliti iz gradu Cmurek, 01.02.2021,
24.ur.com
● Muzej norosti se mora izseliti iz gradu Cmurek, 01.02.2021,
Mariborinfo.com
● Muzej norosti se mora izselit iz gradu Cmurek, 01.02.2021, The
world news
● Kaj za Muzej norosti pomeni preklic soglasja za delovanje v
gradu Cmurek?, 29.01.2021, Maribor24
● Zaplet z gradom Cmurek, 27.01.2021, Televizija Maribor:
● (video INTERVIEW) SONJA BEZJAK: GUARDIAN OF THE RIVER
MURA, Let’s go Slovenia:
● Muzej norosti - Simona Ratajc, 21.01.2021 (avdio posnetek,
intervju)

● Socialna delavka Simona Ratajc: V domovih so tudi taki, ki tam
ne želijo bit, 12.01.2021, Seniorji
● Socialna delavka Simona Ratajc: V domovih so tudi taki, ki tam
ne želijo bit, 10.01.2021, Večer

