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DOSTOPNOST DO KULTURNE DEDI[^INE 
RANLJIVIM SKUPINAM

Projekt Slovenskega etnografskega muzeja

Jana Kostelec, Iva Pavlica

IZVLE^EK
V prispevku je predstavljen projekt z naslovom Dostopnost do kulturne dedi{~ine ranljivim 
skupinam, ki ga delno financira Evropski socialni sklad. Projekt sledi ciljem Operativnega 
programa razvoja ~love{kih virov za obdobje 2007–2013. Nosilec projekta je Slovenski 
etnografski muzej, v njem pa sodeluje {e {est dr`avnih muzejev. Med glavnimi cilji projekta 
so usposabljanje pripadnikov ranljivih skupin za delo na podro~ju kulturne dedi{~ine z 
namenom doseganja njihove ve~je zaposljivosti, pove~anje fizi~ne, informacijske in 
intelektualne dostopnosti kulturne dedi{~ine ter usposabljanje strokovnih delavcev v 
kulturnih ustanovah za delo z ranljivimi skupinami. 
Klju~ne besede: dostopnost, kulturna dedi{~ina, ranljive skupine, socialna vklju~enost, 
zaposljivost

ABSTRACT
The article presents a project entitled Accessibility of cultural heritage to vulnerable groups, 
partially funded by the European Social Fund. The project follows the objectives of the 
Operational Programme for Human Resources Development 2007-2013. The project 
promoter is the Slovene Ethnographic Museum and six other state museums participate. 
The main objectives of the project are: to give members of vulnerable groups training in 
the field of cultural heritage in order to achieve their higher employability, to increase 
physical, informational and intellectual accessibility of cultural heritage and to train people 
who work in cultural institutions in working with vulnerable groups.
Key words: accessibility, cultural heritage, vulnerable groups, social inclusion, 
employability 

Uvod
Muzeji se v zadnjih tridesetih letih preoblikujejo v institucije, ki svoj prostor 

odpirajo razli~nim javnostim ter dru`benim in politi~nim problemom. Na te 
spremembe vplivajo kriti~ne analize dru`be, aktivisti za ~lovekove pravice, vse 
ve~ja finan~na kriza, demokratizacija in {tevilni konkuren~ni mediji in ustanove 
(^eplak 2013: 65). V okvir teh sprememb sodijo tudi prizadevanja muzejev, da bi 
omogo~ili dostop do svojih zbirk in drugih vsebin vsem skupinam obiskovalcev. 
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Zagotavljanje naj{ir{e dostopnosti kulturne dedi{~ine je eden izmed 
prioritetnih ciljev evropske in nacionalne kulturne politike. V Sloveniji na podro~ju 
kulture ̀ e nekaj let na~rtno in sistemati~no pristopamo k ukrepom za uresni~evanje 
tega cilja. Posebna pozornost je namenjena muzejem kot pomembnim varuhom 
kulturne dedi{~ine, ki v zadnjih nekaj letih poleg svojih osnovnih nalog na~rtno 
skrbijo za izobra`evanje in vklju~evanje ranljivih dru`benih skupin v muzejsko 
`ivljenje. 

Pri pojmu “dostopnost kulturne dedi{~ine ranljivim skupinam” gre za 
zagotovitev fizi~nega, komunikacijskega (informacijskega) in intelektualnega 
(vsebinskega) dostopa do kulturne dedi{~ine ranljivim skupinam. Fizi~na 
dostopnost zajema predvsem tehni~ne in arhitekturne prilagoditve za izbolj{anje 
fizi~nega dostopa do muzejskih oz. galerijskih prostorov. Ve~ina slovenskih 
muzejev in njihovih zbirk se nahaja v histori~nih stavbah, ki so predmet 
spomeni{kega varstva, kar pomeni precej omejitev pri izvajanju posegov v tak{no 
stavbo. Komunikacijska dostopnost vklju~uje prilagoditev spletnih strani ter 
publikacij in podobno. Intelektualna dostopnost pa pomeni predvsem to, da je 
zagotovljeno razumevanje muzejskih vsebin. 

Pri tem ne gre samo za to, da pripadnikom ranljivih skupin omogo~imo 
do`ivljanje kulturne dedi{~ine, ampak da ob tem uresni~imo {e nadaljnje cilje: 
njihovo ve~jo socialno vklju~enost in – v okviru tega – zaposljivost. V zadnjih nekaj 
letih je bil v slovenskih muzejih uresni~en pomemben premik v smislu dostopnosti 
muzejev ranljivim dru`benim skupinam kot uporabnikom. V naslednjem koraku 
je treba pristopiti k aktivnemu usposabljanju in vklju~evanju oseb iz ranljivih 
skupin v muzejsko delo, da le-te postanejo tudi dele`niki v procesu strokovnega 
izvajanja nalog muzejske javne slu`be. Eden od teh korakov je projekt Dostopnost 
do kulturne dedi{~ine ranljivim skupinam, ki v tem kontekstu re{uje problem 
zaposljivosti pripadnikov ranljivih dru`benih skupin in ponuja nov vidik re{evanja 
socialne izklju~enosti. 

V okviru projekta Dostopnost do kulturne dedi{~ine ranljivim skupinam 
kot ranljive1 obravnavamo naslednje skupine ljudi: osebe z razli~nimi oblikami 
invalidnosti (gibalno in senzorno ovirane), pripadnike italijanske in mad`arske 
narodne skupnosti, pripadnike romske skupnosti, pripadnike drugih etni~nih 
skupnosti, {e zlasti iz republik nekdanje Jugoslavije ter priseljence, te`ko zaposljive 
mlade diplomante – iskalce prve zaposlitve in brezposelne, ki so starej{i od 55 let. 
V okviru vseh izbranih ranljivih skupin {e posebej ranljivo skupino predstavljajo 
`enske (Smernice 2014: 4–5).

Prizadevanja muzejev in galerij za pove~anje 
dostopnosti do kulturne dedi{~ine

Prizadevanja za dostopnost muzejev in galerij osebam iz ranljivih skupin, 
zlasti osebam s posebnimi potrebami, segajo dve desetletji nazaj, ko smo se lahko 

1 Kategorije ranljivih skupin so sicer lahko zelo razli~ne. 
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u~ili ob prvih primerih dobre prakse. Pionirski dogodek za tiste ~ase je bila v 
devetdesetih razstava Prosimo, dotikajte se predmetov v prostorih Zavoda za slepo 
in slabovidno mladino, ki jo je pripravil Pokrajinski muzej Celje. Bistvo razstave 
je bila predstavitev muzejske zbirke na na~in, ki nudi samostojen in celovit dostop 
do polne informacije slepim osebam.

Dodatno spodbudo aktivnostim za pove~anje dostopnosti muzejev in galerij 
osebam iz ranljivih skupin je pomenil konec leta 2010 sprejeti Zakon o izena~evanju 
mo`nosti invalidov. Ta je zapovedal prilagoditev objektov v javni rabi v petih 
letih od sprejema ter dolo~il, da je invalidom treba omogo~iti dostop do kulturnih 
dobrin in jim zagotoviti mo`nosti za lastno ustvarjalnost (Zakon 2010). Eno izmed 
klju~nih spodbud za organizirane korake naprej je pomenil projekt izobra`evanja 
muzealcev o dostopnosti v muzejih in galerijah, ki ga je Pedago{ka sekcija pri 
Skupnosti muzejev Slovenije predlagala Ministrstvu za kulturo – Direktoratu za 
kulturno dedi{~ino in Sektorju za kulturne pravice. Projekt je imel naslednje cilje: 
uveljaviti kulturne pravice oseb s posebnimi potrebami v muzejih in galerijah, 
izbolj{ati dostopnost teh ustanov in njihovih javnih programov, integracijo oseb 
z ovirami v delovne procese ustanov, izobra`evanje in zaposlovanje ter skrb 
za kulturno ozra~je in odnose, ki naj bi spodbujali enakopravno obravnavo in 
vklju~itev oseb, pripadnikov ranljivih skupin, v delovni proces. Leta 2009 je iz{la 
publikacija Dostopen muzej: smernice za dobro prakso (Lipec - Stopar 2009), ki ji 
je leta 2011 sledila publikacija Muzeji, javnost, dostopnost.2

[tevilni muzeji in galerije v Sloveniji se `e trudijo za pove~anje dostopnosti 
muzejskih vsebin osebam iz ranljivih skupin. Skrbijo za fizi~no dostopnost 
razstavnih prostorov, prilagoditev spletnih strani, nabavo opreme in pripomo~kov 
za izbolj{anje dostopnosti kulturnih vsebin (npr. video-vodnikov za gluhe in 
naglu{ne, tipnih kart), za prilagoditve programskih vsebin, za usposabljanje 
in zaposlovanje oseb iz ranljivih skupin v okviru svojih potreb in mo`nosti. 
Sodelujejo tudi pri evropskih projektih, ki si prizadevajo dose~i te cilje. Vzoren 
primer je Slovenski etnografski muzej, kjer `e nekaj let na~rtno skrbijo za {iroko 
dostopnost muzejskih vsebin. Med ostalimi muzeji, ki so veliko naredili na tem 
podro~ju, velja omeniti predvsem druge dr`avne muzeje, Mestni muzej Ljubljana, 
Pokrajinski muzej Celje, Muzej novej{e zgodovine Celje. 

Projekti s ciljem dviga zaposljivosti ranljivih dru`benih 
skupin na podro~ju kulture in pove~anja njihove 
socialne vklju~enosti

Ministrstvo za kulturo v okviru Evropskega socialnega sklada ̀ e ve~ let izvaja 
javne razpise in potrjuje projekte, ki so usmerjeni k izbolj{anju polo`aja razli~nih 
ranljivih dru`benih skupin na podro~ju kulture. V ta okvir spadajo tudi projekti 
za dvig zaposljivosti ranljivih dru`benih skupin na podro~ju kulture in podporo 

2 Avtorici sta Vlasta Vodeb in Rajka Bra~un - Sova; izdal Urbanisti~ni in{titut Republike Slovenije. 
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njihovi socialni vklju~enosti.3 Med njimi poleg projekta Dostopnost do kulturne 
dedi{~ine ranljivim skupinam najbolj vidno izstopajo AKTIV, Raz{irimo obzorja 
kulturnega ter Knji`nica slepih in slabovidnih. 

Projekt AKTIV je razvila skupina z imenom Iniciativa SOdelujem, ki v 
sodelovanju s pridru`enimi strokovnjaki skrbi za pribli`evanje kulturnih dobrin 
raznolikim dru`benim skupinam v muzejih in predvsem galerijah. Poudarek je na 
osebah s posebno osebno okoli{~ino fizi~ne oviranosti (senzorno ovirani – slepi 
in slabovidni, gibalno ovirani ter druge oblike posebnih potreb). Namen projekta 
AKTIV je bil krepitev aktivnega vklju~evanja ranljivih dru`benih skupin, zlasti 
slepih in slabovidnih, v kulturno `ivljenje in dru`bo nasploh preko usposabljanj za 
pridobitev ve{~in za ve~jo zaposljivost. Cilji projekta so bili med drugim usposobiti 
osebe z invalidnostjo za delo v kulturnih institucijah, usposobiti kulturne delavce za 
delo z osebami z invalidnostjo in za njih, omogo~iti invalidnim osebam, zlasti slepim 
in slabovidnim, dostop do kulturnih vsebin (omenimo lahko na primer koncept 
ve~~utnih vodstev po razstavah)4 ter prenos dobrih praks iz tujine v slovenski prostor. 

Projekt Raz{irimo obzorja kulturnega, ki ga je izvajala zalo`ba Beletrina, 
je bil usmerjen v usposabljanja pripadnikov ranljivih skupin za vodenje kulturnih 
projektov. Cilj projekta je bil dose~i njihovo bolj{o zaposljivost ter analizirati fizi~no 
dostopnost objektov, komunikacijsko in informacijsko dostopnost kulturnih vsebin 
ter dostopnost spletnih strani za osebe z razli~nimi ovirami. Usposabljanja je predvsem 
v obliki delavnic izvajala ekipa strokovnih in izku{enih sodelavcev, ki so jo sestavljali 
Rajka Bra~un Sova in Vlasta Vodeb, Andrej Krajnc, Darja Dem{ar, Alma ^au{evi} 
in Borut Pelko. Izvedli so terenske oglede in analize fizi~ne dostopnosti izbranih 
organizacij ter dostopnosti in uporabnosti spletnih strani. V to delo so kot honorarne 
sodelavce vklju~ili tudi {est pripadnikov ranljivih skupin: po enega predstavnika 
slepih in slabovidnih, gluhih in naglu{nih, gibalno oviranih, oseb s po{kodbami 
glave, oseb s te`avami v du{evnem zdravju in pripadnikov tujih narodov.

Namen projekta Knji`nica slepih in slabovidnih oz. projekta 
“Vzpostavitev infrastrukture za zagotavljanje enakih mo`nosti dostopa do publikacij 
slepim in slabovidnim ter osebam z motnjami branja” je slepim, slabovidnim in 
osebam z motnjami branja omogo~iti dostop do publikacij in informacij v njim 
prilagojenih tehnikah, do razli~nih vrst izobra`evanj, strokovnega izpopolnjevanja 
in kulturnega `ivljenja ter s tem pove~ati njihovo zaposljivost. 

3 Ti projekti temeljijo na Operativnem programu razvoja ~love{kih virov 2007–2013, 
na razvojni prioriteti Enakost mo`nosti in spodbujanje socialne vklju~enosti in prednostni 
usmeritvi Dvig zaposljivosti ranljivih dru`benih skupin na podro~ju kulture in podpora 
njihovi socialni vklju~enosti (Operativni program 2007: 6). Cilj te prednostne usmeritve je omogo~iti 
mo`nost usposabljanja in zaposlitve osebam iz ranljivih dru`benih skupin, njen namen pa je mobilizacija in 
motivacija delovanja posameznikov iz ranljivih dru`benih skupin za njihovo ve~jo socialno vklju~enost in 
zaposljivost. Predpogoj za doseganje tega cilja je krepitev administrativne usposobljenosti in profesionalnosti 
delovanja organizacij in posameznikov, ki delujejo na podro~ju kulture oz. kreativnega ustvarjanja, saj si 
vsak posameznik sicer ne more trajno zagotoviti potrebnih podpornih storitev (Operativni program 2007: 
110–111). 

4 Koncept je skupaj s sodelavci zasnovala Katrin Modic iz skupine Iniciativa SOdelujem. Ve~~utno 
vodstvo je zasnovano na na~in, da obiskovalci pri dojemanju razstavnih eksponatov uporabijo vsa ~utila: 
sluh, vid, vonj, okus in tip.
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Projekt Dostopnost do kulturne dedi{~ine ranljivim 
skupinam
Nosilec projekta in izvajalci

Nosilec projekta je Slovenski etnografski muzej (SEM). Projekt poteka 
v sodelovanju s {estimi dr`avnimi muzeji, ki so doslej `e pridobili izku{nje na 
podro~ju vklju~evanja ranljivih skupin v program dela. To so: Narodni muzej 
Slovenije, Prirodoslovni muzej Slovenije, Muzej novej{e zgodovine Slovenije, 
Slovenski gledali{ki in{titut, Tehni{ki muzej Slovenije in Narodna galerija. 

Projektno skupino sestavlja devet pripravnic oz. pripravnikov in koordinatorka 
projekta. Novozaposleni pripravniki se usposabljamo za kustose, kustose pedagoge, 
kustose dokumentaliste in bibliotekarje. Vsak pripravnik ima svojega konzultanta. 
Konzultanti so muzejski strokovni delavci iz sodelujo~ih dr`avnih muzejev in zunanji 
strokovnjaki, ki z znanji s podro~ja strok, zastopanih v muzejih, pripravljajo, svetujejo 
in usposabljajo zaposlene na projektu za samostojno delo na podro~jih varstva kulturne 
dedi{~ine. Ob tem velja omeniti {e zunanje strokovnjake in sodelavce, ki projekt 
bogatijo z znanjem in delom s podro~ja ranljivih dru`benih skupin (npr. sodelavci iz 
projekta AKTIV, strokovnjaki z Urbanisti~nega in{tituta Republike Slovenije). 

Cilji projekta

Prednostni cilj je usposabljanje oseb iz razli~nih ranljivih skupin, ki so 
si doslej `e pridobile formalno izobrazbo s podro~ja strok, ki so zastopane v 
muzejih, za opravljanje konkretnih strokovnih nalog muzejske javne slu`be. Z 
usposabljanjem in pridobivanjem delovnih izku{enj bodo posameznikom tako 
odprte mo`nosti zaposlitve in karierne poti na podro~ju varstva kulturne dedi{~ine 
in preko tega tudi ve~je socialne vklju~enosti. 

Med drugimi cilji projekta so {e: razvoj in izvajanje novih pedago{kih in 
andrago{kih programov, prilagojenih potrebam ranljivih skupin, pove~anje 
tehni~ne dostopnosti muzejskih prostorov in pove~anje usposobljenosti strokovnih 
delavcev v muzejih za delo z ranljivimi skupinami (Dostopnost 2014). 

Podro~ja projektnih aktivnosti

Cilje projekta pripravniki uresni~ujemo skozi razli~ne aktivnosti, ki obsegajo 
izobra`evanja in usposabljanja ter pripravo in izvedbo dejavnosti, namenjenih 
izbolj{anju dostopnosti muzejskih vsebin ranljivim skupinam. Klju~no je, da te 
aktivnosti postanejo praksa, ki se bo nadaljevala tudi po preteku projekta. 

Ob za~etku dela na projektu smo najprej pripravili elaborat oziroma 
smernice za izvajanje projekta, v katerih smo: 

• opravili pregled zakonodaje, ki se nana{a na ranljive skupine in zaposlovanje 
v kulturi, s poudarkom na podro~ju dela s kulturno dedi{~ino; 

• sestavili seznam organizacij posameznih ranljivih skupin v Sloveniji;
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• analizirali stanje v izbranih muzejih na podro~ju fizi~ne in komunikacijske 
dostopnosti za ranljive skupine, na podro~ju zaposlovanja oseb iz ranljivih 
skupin in na podro~ju izobra`evanja muzejskih delavcev o potrebah 
pripadnikov ranljivih skupin; 

• analizirali problematiko zaposlovanja oseb iz ranljivih skupin na podro~ju 
kulture in vklju~evanja v kulturno in socialno okolje ter predlagali re{itve;

• analizirali stanje na podro~ju izvajanja ciljnih inkluzivnih pedago{kih in 
andrago{kih izobra`evalnih programov ter predlagali re{itve;

• analizirali prostorske mo`nosti in opremo ter naredili finan~no oceno 
opreme in storitev, ki omogo~ajo bolj{o dostopnost osebam iz ranljivih 
skupin do informacij o muzejskih zbirkah;

• analizirali nacionalni radijski in televizijski program, namenjen 
posameznim ranljivim skupinam, in naredili komunikacijski na~rt 
aktivnosti na podro~ju obve{~anja in promocije;

• pripravili na~rt vsebinskih aktivnosti oz. ukrepov za doseganje ciljev 
projekta, ki ponujajo novo perspektivo ali nov vidik re{evanja problematike. 

Ves ~as trajanja projekta se udele`ujemo razli~nih izobra`evanj 
– delavnic, predavanj in predstavitev, kjer pridobivamo nova znanja, se 
seznanjamo s problemi oseb, pripadnikov ranljivih skupin in se usposabljamo za 
delo z njimi. 

Prizadevamo si za aktivno vklju~itev {tudentov s podro~ja strok, 
zastopanih v muzejih, zlasti pripadnikov ranljivih skupin, v muzejsko delo. 

Pripravljamo fizi~ne prilagoditve muzejskih prostorov za osebe z 
gibalnimi in senzornimi ovirami. V Slovenskem etnografskem muzeju so pri vhodih 
v dvigalo na voljo tipne karte za la`jo orientacijo v prostoru, namenjen slepim in 
slabovidnim obiskovalcem. Tipne karte je izdelal in oblikoval Geodetski in{titut 
Slovenije. S pomo~jo tipnih kart lahko obiskovalci pred obiskom razstav pridobijo 
prostorsko predstavo o velikosti prostorov in postavitvi razstav. Predvidene so tudi 
tehni~ne dopolnitve prostorov z namestitvijo ra~unalnikov ter dopolnitve razstav 
s kopijami muzejskih predmetov, namenjenimi za otip. Poleg tega je Slovenski 
etnografski muzej v okviru projekta nabavil slu{ne oz. mobilne indukcijske zanke 
in lupe za slabovidne osebe za pomo~ pri branju besedil. 

S pomo~jo mentorjev razvijamo in izvajamo inkluzivne pedago{ke 
in andrago{ke vsebine oz. programe, prilagojene razli~nim ranljivim 
skupinam, kar je naloga predvsem kustosov pedagogov. 

Organiziramo usposabljanja za pridobivanje specialnega strokovnega 
znanja, ve{~in in prakti~nih izku{enj za muzejske delavce s ciljem vzpostavitve 
dobrih praks v dr`avnih muzejih Slovenije, ki se bodo nadalje implementirale 
tudi v druge slovenske muzeje ter na ostala podro~ja kulture in izobra`evanja. V 
ta namen smo doslej organizirali dve izobra`evanji: “Fizi~na in komunikacijska 
dostopnost za ranljive skupine v objektih kulturne dedi{~ine” in “Inkluziven muzej 
in priprava programov”. 
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Skrbimo za promocijo projekta oz. obve{~amo javnost o aktivnostih 
projekta. To poteka na razli~ne na~ine: 

• preko spletne strani projekta (http://www.dostopnost.eu/sl), Facebooka, 
Twitterja, muzejskih in drugih spletnih strani; na spletni strani projekta 
so predstavljene osnovne informacije o projektu, vklju~no z aktivnostmi, 
ki potekajo v okviru projekta; na Facebooku objavljamo novice, ki se 
nana{ajo na pribli`evanje kulturne dedi{~ine pripadnikom ranljivih 
skupin; organizirali smo tudi nagradno igro Ugani, kaj hrani muzej!, ki 
je poleg promocije projekta namenjena tudi promociji muzejev, ki so 
vklju~eni v projekt; 

• v javnih medijih – na televiziji, radiu in v ~asopisih; projekt smo med 
drugim predstavili na programu RTV Slovenija 1 v oddaji Dobra ura z 
Milico 21. maja 2014; 

• v strokovnih ~lankih;5 

• s promocijsko dejavnostjo v muzejih ob posebnih dogodkih in dnevih; tako 
smo projekt predstavljali na promocijskih stojnicah v okviru Kulturnega 
bazarja, Tedna Evrope, na festivalu “Igraj se z mano”, ob Mednarodnem 
muzejskem dnevu, v okviru Poletne muzejske no~i; za obiskovalce smo 
pri tem pripravili razli~ne naloge, s katerimi smo promovirali tako muzeje, 
v katerih delamo, kot tudi na{ projekt; 

• s promocijskim materialom o projektu: zlo`enkami, majicami, torbicami, 
bele`kami, Kamnom dostopnosti, ki je postal na{ za{~itni znak in navdu{il 
obiskovalce s svojo preprostostjo, prijaznostjo in navihanostjo; v ~asu 
Poletne muzejske no~i 2014 smo predstavili zlo`enko, s katero smo `eleli 
obiskovalcem predstaviti muzeje na kreativen na~in, med drugim tudi na 
tipen na~in. 

Zaklju~ni elaborat, ki bo eden izmed kon~nih rezultatov projekta, bo 
predstavljal temeljno strategijo za integracijo in inkluzijo ranljivih skupin 
na podro~ju dela muzejev in varstva kulturne dedi{~ine. Namen publikacije 
bo predstaviti mo`nosti na podro~ju muzejev in varstva kulturne dedi{~ine z 
namenom razvoja usmerjenega usposabljanja in oblikovanja uporabnih metod za 
vodenje, vklju~evanje in usposabljanje oseb iz ranljivih skupin v aktivnosti za 
samostojno in kreativno delo na podro~ju kulture. 

Predstavitev projektnih aktivnosti in rezultatov 

Koordinatorka vsebinsko in finan~no spremlja projekt. Vsak mesec pripravi 
zahtevke za izpla~ila ter vsebinska in finan~na poro~ila. Skrbi tudi za organizacijo 

5 Katarina Nahtigal in Tina Palai} sta pripravili ~lanek o projektu za revijo Argo (Dostopen muzej – 
enakopravni obiskovalci: projekt Dostopnost do kulturne dedi{~ine ranljivim skupinam), Tina Palai} in Ur{a 
Vali~ pa sta pripravili dva ~lanka s predstavitvijo projekta za Poglede (Dostopnost do kulturne dedi{~ine: 
[irjenje vloge muzejev in muzealcev) in Mohorjev koledar (Dostopnost do kulturne dedi{~ine ranljivim 
skupinam: O muzejih, dru`bi in predmetih ter kulturni dedi{~ini). 
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in izvedbo izobra`evanj in usposabljanj za delo z ranljivimi skupinami, ki so 
namenjena vsemu strokovnem osebju, ki je `e zaposleno v muzejih, ter informira 
in obve{~a javnost o poteku in vsebini projekta. Koordinatorka projekta je bila 
najprej Ines Ke`man, aprila 2014 jo je zamenjala Eva Ro`anc.

Delo pripravnikov, ki ga vodijo in usmerjajo konzultanti, je razdeljeno na 
dva dela. Prvi del obsega delo v muzeju, ki ga opravljamo na svojem delovnem 
mestu oz. se usposabljamo kot kustosi pedagogi, kustosi dokumentalisti, kustosi, 
bibliotekarji – pripravniki. V Slovenskem etnografskem muzeju se usposabljata 
Katarina Nahtigal kot kustosinja dokumentalistka in Andrej Tomazin kot kustos 
pedagog, v Narodni galeriji Iva Pavlica kot bibliotekarka in Barbara Kotnik 
kot kustosinja pedagoginja, v Narodnem muzeju Slovenije se usposablja Tina 
Palai} kot kustosinja pedagoginja, v Prirodoslovnem muzeju Katarina Fuchs 
kot kustosinja, v Tehni{kem muzeju Slovenije Jana Kostelec kot bibliotekarka 
in kustosinja dokumentalistka, v Slovenskem gledali{kem in{titutu Sandra Jenko 
kot kustosinja pedagoginja ter v Muzeju novej{e zgodovine Slovenije Ur{a Vali~ 
kot kustosinja dokumentalistka. Drugi del predstavljajo projektne aktivnosti, ki 
so zelo raznovrstne. Pri izvajanju teh aktivnosti ima vsak izmed nas svoj pristop, 
med seboj pa tudi sodelujemo. Trudimo se, da bi bili pri delu ~im bolj inovativni 
in kreativni. 

Ve~ino projektnih aktivnosti izvajamo vsi pripravniki, za pripravo inkluzivnih 
pedago{kih in andrago{kih programov pa skrbijo predvsem kustosi pedagogi – 
pripravniki s pomo~jo svojih konzultantov. Slovenski dr`avni muzeji imajo bogato 
ponudbo razli~nih pedago{kih programov (vodstva, predavanja, predstavitve, 
pogovori, delavnice), vendar jih je ve~ina pripravljena za polno~utne obiskovalce. 
Po potrebi oziroma na `eljo obiskovalcev s senzornimi ovirami muzeji programe 
tudi prilagodijo, manjka pa sistemati~ni pristop, s katerim bi na~rtno razvijali 
inkluzivne pedago{ke in andrago{ke programe. Namen inkluzivnih programov 
je omogo~anje dostopa do kulturne dedi{~ine vsem obiskovalcem, vklju~no s 
pripadniki ranljivih skupin. V Smernicah za izvajanje projekta smo zaposleni 
izpostavili, da je treba pripadnikom ranljivih skupin dati mo`nost predstavljanja 
njihove zgodovinske perspektive, izku{enj in na~ina `ivljenja tudi pri snovanju 
razstav in ostalih vsebin (Smernice 2014: 142).

V Slovenskem etnografskem muzeju (SEM) je bilo izvedenih ve~ inkluzivnih 
programov, povezanih z glasbo. Ob razstavi Vrata. Prostorski in simbolni prehodi 
`ivljenja so bili organizirani trije sklopi glasbenih vodstev, ki so sovpadali s 
praznovanji letnega cikla; v bo`i~nem ~asu na temo bo`i~nega, novoletnega in 
trikraljevskega koledovanja (Koledniki na Vratih), spomladi na temo jurjevanja 
(Jurij trka na duri) in v poletnem ~asu v okviru kresnega obdobja (Mi smo nocoj 
malo spale). Prilagojena vodstva so, skupaj z `ivim izvajanjem glasbe, povezane 
s kulturno dedi{~ino praznovanja, med drugimi nagovarjala slepe in slabovidne 
osebe. Pripravljeni sta bili tudi pedago{ka delavnica izdelovanja glasbenih 
in{trumentov in delavnica na temo glasbe v Ju`ni Ameriki, ki se tematsko 
povezujeta z zunajevropskimi zbirkami razstave Med naravo in kulturo. Obe 
delavnici sta povezani z glasbo v Braziliji, pri ~emer je cilj prve spoznavanje in 
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izdelava in{trumenta pandeiro, ki predstavlja pomemben del luso-ameri{ke 
kulturne dedi{~ine, druga pa se osredinja na nesnovno dedi{~ino in udele`encem 
predstavi glasbo in na~ine izvajanja le-te skozi sodelovanje pri izvedbi ljudske 
pesmi. Slednja delavnica je postala dodatek k rednemu programu Slovenskega 
etnografskega muzeja. Izvedena je bila v sodelovanju z razli~nimi ciljnimi 
skupinami, tudi z Romi. Poleg novih pedago{kih programov v muzeju ves ~as 
potekajo prilagojena vodstva za razli~ne ciljne skupine, tudi v sodelovanju z 
dru{tvi, ki zastopajo pripadnike t. i. ranljivih skupin. V bli`nji prihodnosti je 
na~rtovana osebna razstava v okviru razstave Jaz, mi in drugi: podobe mojega 
sveta, ki bo izvedena v sodelovanju z gibalno ovirano osebo.

V Narodnem muzeju Slovenije (NMS) so prilagodili tipke v dvigalu za slepe 
obiskovalce (dodane so bile nalepke v brajici), izdelali igro tipni spomin (gre 
za znano igro spomin, izdelano iz lesenih plo{~ic s sli~icami, ki jih slepi lahko 
otipajo) in ob njej tipne bro{ure z opisi motivov, prav tako pa tudi tipni katalog k 
ob~asni razstavi Mumija in krokodil: Slovenci odkrivamo de`ele ob Nilu za slepe 
in slabovidne obiskovalce. V okviru programa V dru`bi s kustosom so izvedli 
predavanje z naslovom Dostopen muzej – enakopravni obiskovalci, na katerem 
so se udele`enci lahko seznanili s projektom Dostopnost do kulturne dedi{~ine 
ranljivim skupinam. Za vodi~e, animatorje, informatorje ter za ostale zaposlene 
v NMS in PMS so organizirali sklop predavanj z naslovom Dostopen muzej – 
enakopravni obiskovalci, v okviru katerega so udele`enci pridobili znanja o tem, 
kako pribli`ati muzej slepim in slabovidnim, gluhim in naglu{nim ter gibalno 
oviranim osebam. Predavatelji, predstavniki iz omenjenih treh skupin, so z 
udele`enci analizirali muzejsko stavbo z vidika dostopnosti in razvijali konkretne 
predloge za izbolj{anje muzejske izku{nje za osebe z invalidnostmi. Za gluhe in 
naglu{ne obiskovalce so izvedli prilagojeni vodstvi po ob~asni razstavi Mumija in 
krokodil: Slovenci odkrivamo de`ele ob Nilu, izvajali pa bodo {e prilagojena vodstva 
za slepe in slabovidne ter delavnico o stereotipih o ljudstvih ob Nilu v 19. stoletju. 
Prav tako so predvideli prilagoditve in programe za razli~ne skupine obiskovalcev 
ob novi stalni razstavi Rimske zgodbe s sti~i{~a svetov. Med fizi~nimi prilagoditvami 
lahko omenimo igro tipni spomin, tipni katalog in prilagojen didakti~ni material 
za izvedbo ve~~utnega vodstva po razstavi. Pripravili bodo fotografsko delavnico za 
slepe in slabovidne, {tudijski kro`ek in abonma za senzorno ovirane obiskovalce v 
organizaciji Slovenskega etnografskega muzeja. Poleg tega na~rtujejo tudi projekt v 
okviru Slovenskega etnografskega muzeja, ki vklju~uje sodelovanje romskih `ensk. 

V Narodni galeriji (NG) so najprej v kratkem predavanju zaposlenim predstavili 
projekt, smernice projekta in predloge za fizi~ne in vsebinske prilagoditve (razstav). 
Pripravili so na~rt prilagoditev galerijskih prostorov slepim in slabovidnim in v 
njegovem okviru bodo izdelali tipno sliko in tipne tlorise stalne zbirke, vhodne avle 
ter sanitarnih prostorov, pripravljajo tudi repliko kipa, ki bo namenjena dotikanju. 
Predvidena je {e namestitev fizi~nih oznak v prostoru: ozna~itev stopni{~, vrat, 
dvigala, zbirke in ostalih prostorov ter oprema izbranih umetnin s prilagojenimi 
opisi za slepe (v brajici), slabovidne in dislektike; tovrstne oznake so prioritetne in 
klju~ne za nadgradnjo dostopnosti v {ir{em smislu. V okviru projekta so pripravili 
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in izvedli ve~ ve~~utnih javnih vodstev ter inkluzivnih muzejskih pedago{kih in 
andrago{kih programov, npr. ve~~utne delavnice za otroke in dru`ine na temo 
stalne zbirke in ob ob~asnih razstavah (v okviru Galovega kluba kot tudi v okviru 
po~itni{kih delavnic). Umetnin obiskovalci ne spoznavajo zgolj skozi vid in sluh, 
temve~ tudi s pomo~jo tipa, vonja in okusa; s pomo~jo predmetov, ki jih je mo~ 
najti na slikah, zgodb upodobljencev in avtorjev ter zanimivih utrinkov iz ~asa 
nastanka umetnine. Otroci so ob vodstvu na temo dru`in v ustvarjalni delavnici 
izdelali tipno dru`insko drevo iz razli~nih materialov in s pomo~jo umetnin 
spoznavali lastno dru`ino. V Narodni galeriji s pedago{kimi programi `e vsaj 15 
let sledijo ve~~utnemu pristopu, v okviru Projekta do kulturne dedi{~ine ranljivim 
skupinam pa se le-ta nadgrajuje in postaja bolj prilagojen ciljnim skupinam, ki so 
izpostavljene v projektu, predvsem senzorno oviranim obiskovalcem. Pri pripravi 
prilagoditev za slepe, slabovidne in druge osebe z motnjami vida so sodelovali s 
tiflopedagoginjo dr. Aksinjo Kermauner. Trenutno je v teku ve~ projektov, ki bodo 
bistveno poslanstvo Narodne galerije – pribli`ati umetnostno zgodovino ~im {ir{i 
publiki – dopolnili {e z bolj dostopnimi vsebinami in dejavnostmi.

Slovenski gledali{ki in{titut (SLOGI), ki vklju~uje tudi muzej, pred vklju~itvijo 
v projekt ni imel redne pedago{ke in andrago{ke ponudbe. Med projektom so 
bili pripravljeni in izvedeni programi za razli~ne ciljne skupine, od najmlaj{ih 
do najstarej{ih. Da je bilo izvajanje rednih pedago{kih programov sploh mogo~e, 
je zasluga prve stalne razstave Hoja za gledali{~em. Od jezuitov do Cankarja (o 
zgodovini gledali{~a na Slovenskem), ki je postavila tako vsebinski kot prostorski 
okvir za vse nadaljnje delo. Ob razstavi so pripravili nekaj programov za obiskovalce 
iz ranljivih skupin. V okviru programa Gledali{~e na dotik so izdelali razli~ne 
pripomo~ke za otip, s pomo~jo katerih so zlasti slepim in slabovidnim obiskovalcem 
la`e posredovali vsebino razstave, npr. model amfiteatra, potujo~ega odra in odra z 
vrtljivo baro~no kuliso, tipne slike, kostume, lutke, makete. V program so vklju~ili 
tudi zvo~ne posnetke. Izvajati so za~eli tudi andrago{ki program Ves svet je oder, 
kjer je poudarek na misli, da je gledali{~e element, ki vse povezuje, ne glede na 
to, kateri dru`beni, starostni, narodni, etni~ni oziroma ranljivi skupini pripadamo. 
Prvi tematski ve~er je bil namenjen Hrva{ki. Med vodstvom in predavanjem so 
udele`encem pribli`ali sti~ne to~ke slovenske in hrva{ke gledali{ke zgodovine. Nato 
so oder prepustili v Ljubljani `ive~i hrva{ki skupnosti, ki je z igro Za dobro naroda 
ponudila vpogled v njihovo ljubiteljsko gledali{ko dejavnost. Programski ciklus z 
naslovom Gledali{~niki je {e posebno zanimiv za dijake, {tudente in iskalce prve 
zaposlitve, saj jim preko predavanj predstavi poklice v gledali{~u. Ob predavanjih 
so predvidene tudi prakti~ne delavnice. V pripravi je interaktivno vodstvo, ki bo 
namenjeno tudi osebam z okvaro sluha. Slovenski gledali{ki in{titut si zelo prizadeva, 
da bi bil odprt in dostopen vsem potencialnim obiskovalcem, ~etudi prostorske 
mo`nosti trenutno ne dopu{~ajo ve~jih sprememb na podro~ju fizi~ne dostopnosti.

V Prirodoslovnem muzeju (PMS) v okviru projekta sodelujejo pri postavitvah 
ob~asnih razstav in skrbijo za njihove prilagoditve za razli~ne ranljive skupine. V 
~asu prvega tedna astronomije v Prirodoslovnem muzeju Slovenije so zanimive 
tematike razstave Mala telesa Oson~ja prilagodili slepim in slabovidnim 
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obiskovalcem. Zanje so ob tem izvedli tudi pedago{ki in andrago{ki program. 
V ta namen so izdelali odlitke treh originalnih vzorcev meteoritov, ki so padli 
na slovenska tla, ter modela Marsovega in Merkurjevega povr{ja. Obiskovalci so 
dobili ob~utek za te`o in obliko skorje meteoritov, ki so druga~ni od kamnin 
na Zemlji. Otipali so tudi originalni meteorit in tako povezali izku{njo z odlitki 
originalov. To so povezali {e s tipanjem modelov Marsa in Merkurja, pokritih z 
udarnimi kraterji zaradi padcev meteoritov ali asteroidov. Nekateri deli razstave so 
bili opremljeni z napisi v brajici, natisnjenimi na prozorni foliji, kar je omogo~ilo 
dostop do besedila vsem obiskovalcem hkrati. Za la`jo predstavo na{ega Oson~ja 
so bili planeti s Soncem ponazorjeni v merilu, ki je omogo~alo pravilno predstavo 
o medsebojnih razdaljah in velikostih – Sonce je merilo zgolj en centimeter. 
Kroglice, ki so ponazarjale planete in Sonce, so bile razstavljene na primerno 
visokem kubusu pod lupo in posebej, da so se jih obiskovalci lahko dotaknili. 
Po~asi so se sprehodili od Sonca do Neptuna in dobili ob~utek za razdalje v 
na{em Oson~ju. Zaradi majhnosti planetov v tem merilu so bile dodane `oge, 
ki so ponazarjale planete v manj{em merilu. Navdu{ile so vse obiskovalce, saj je 
najve~ji planet, Jupiter, v premeru meril kar 180 centimetrov. Uporabljene so bile 
za didakti~no igro, kjer so udele`enci lahko ponovili osvojeno znanje o velikosti 
planetov in njihovi razvrstitvi v Oson~ju. Med bolj vidnimi je tudi novi del stalne 
razstave Prirodoslovnega muzeja Slovenije (Geolo{ko-paleontolo{ka zbirka) 
z imenom Razli~na hrana, razli~ni zobje!. Izdelali so {tiri odlitke zob oziroma 
dele ~eljusti {tirih `ivali za primerjavo. Oblika in {tevilo zob sta se namre~ skozi 
~as spreminjala zaradi sprememb v na~inu prehranjevanja. Z odlitki so `eleli 
predstaviti te razlike preko dotikanja in primerjanja. 

V Slovenskem etnografskem muzeju in Muzeju novej{e zgodovine Slovenije 
v sodelovanju z ranljivimi skupinami delajo avdio-vizualni arhiv o na~inu ̀ ivljenja 
oseb iz ranljivih skupin. V Slovenskem etnografskem muzeju (SEM) so se v 
oddelku za dokumentacijo lotili zbiranja pripovedi (v pisni ali avdiovizualni obliki) 
in fotografij, ki pri~ajo o na~inih `ivljenja oseb iz razli~nih ranljivih skupin, z 
namenom, da bi oblikovali zbirko, posve~eno ranljivim skupinam, saj gre pove~ini 
za gradivo, ki ga muzej {e nima v svojih zbirkah. Z osebami iz ranljivih skupin 
najprej opravijo polstrukturirane intervjuje. Pri~evanja posnamejo z diktafonom ali 
s kamero. Nato naredijo transkripcijo pogovorov, pregledajo zbrane fotografije in 
predstavitve ustrezno oblikujejo. Ob zadostnem {tevilu privoljenj za javno objavo 
bo gradivo predstavljeno v obliki spletne zbirke, namenjene predstavitvi na~inov 
`ivljenja posameznikov iz ranljivih skupin, in bo tako {iroko javno dostopno. 
Posamezniki imajo hkrati mo`nost postavitve osebne razstave ob stalni razstavi 
Jaz, mi in drugi: podobe mojega sveta. V primeru, da pripovedi in fotografij ne 
`elijo predstaviti javno, ampak `elijo ohraniti anonimnost, bo gradivo po obdelavi 
primerno shranjeno v muzejski dokumentaciji. 

Muzej novej{e zgodovine Slovenije (MNZS) v okviru projekta sodeluje z 
Zavodom za slepo in slabovidno mladino, Zvezo dru{tev slepih in slabovidnih 
Slovenije, Zavodom Odtiz ter drugimi organizacijami in posamezniki, s katerimi 
`elijo vzpostaviti trajno sodelovanje pri pripravi prilagoditev in predvsem muzejskih 
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vsebin. Tako so v muzeju v letih 2013 in 2014 v sodelovanju z organizacijami 
in posamezniki postopno preuredili dostopne sanitarije, opremili razstavo o prvi 
svetovni vojni z brajico, prav tako pa dodali tudi del zgodovine o invalidnosti 
(npr. zgodbo Minke Skaberne, ki je opismenjevala slepe in slabovidne osebe), 
pripravili ve~ programov za pripadnike ranljivih skupin (npr. ogled razstav in 
depojev, usposabljanje, izobra`evanja). Poleg tega se v Muzeju novej{e zgodovine 
Slovenije za delo v muzeju usposablja gluh {tudent restavratorstva. Njegove naloge 
obsegajo pripravo fotografij o gluhih in naglu{nih, izvedbo intervjujev v dru{tvih 
za gluhe in naglu{ne, preizku{anje razli~nih raziskovalnih in fotografskih tehnik 
ter spoznavanje muzejskega dela na splo{no (npr. vzdr`evanje depojev, delo v 
restavratorski delavnici, delo z obiskovalci). V okviru projekta je v Muzeju novej{e 
zgodovine Slovenije predvidena tudi priprava fotografij za slepe in slabovidne, 
izdelava na~rta dostopnosti muzeja in participatornih izobra`evalnih modelov.

V Tehni{kem muzeju Slovenije (TMS) so se odlo~ili za pripravo ve~~utnih 
opisov starih razglednic za slepe. Razglednice so razdeljene v ve~ tematskih 
sklopov, npr. stare razglednice Ljubljane, promet, kmetijstvo, elektrarne, kemi~na 
industrija, `elezarstvo, sodarstvo, oglarstvo. Sedaj poteka digitalizacija razglednic 
in njihova obdelava v bazi Kronos. Ko bo to delo kon~ano, bomo naredili izbor 
razglednic za ve~~utni opis. Opisi bodo narejeni v sodelovanju z Iniciativo 
SOdelujem oz. gospo Katrin Modic. O tej nalogi bo pripravljen tudi ~lanek za revijo 
ARGO. V na~rtu so {e nekatere druge aktivnosti: izvedba delavnice, prilagojene 
slepim otrokom in otrokom z avtizmom, priprava delovnega lista za izvedbo 
pedago{kih delavnic na temo stalnih zbirk, ki bi bil prilagojen za slepe (vklju~ena 
bi bila tipanka), izdelava maket izbranih eksponatov (npr. `age venecijanke) za 
otip za slepe ter zaposlitev {tudenta – pripadnika ranljivih skupin v oddelku za 
dokumentacijo, v skladu s potrebami muzeja. Predvidene so {e nekatere tehni~ne 
prilagoditve za senzorno ovirane obiskovalce knji`nice. Knji`nica bo vklju~ena 
tudi v sistem COBISS, s ~imer bo postala dostopna vsem. 

Zaklju~ek 
Projekt Dostopnost do kulturne dedi{~ine ranljivim skupinam je eden v vrsti 

evropskih projektov, ki temeljijo na Operativnem programu razvoja ~love{kih virov 
za obdobje 2007–2013 in katerih cilj je izbolj{anje kakovosti `ivljenja ranljivih 
skupin. Cilji projekta Dostopnost do kulturne dedi{~ine ranljivim skupinam so na 
prvi pogled primerljivi s cilji drugih sorodnih projektov, ki si prizadevajo za bolj{o 
zaposljivost in ve~jo socialno vklju~enost oseb iz ranljivih skupin, a vendar je 
projekt v dolo~enem pogledu veliko bolj ambiciozen in obse`en, saj vklju~uje kar 
devet razli~nih ranljivih skupin in stremi k izbolj{anju zaposlitvenih mo`nosti teh 
oseb oziroma i{~e re{itve za razre{itev zaposlitvenih in s tem socialnih problemov 
pripadnikov ranljivih skupin. Ne glede na {irok razpon ciljne skupine so nekatere 
ranljive skupine (npr. ekonomsko ogro`ene osebe, `rtve nasilja, nekatere osebe s 
posebnimi potrebami, starej{i z demenco) iz projekta izvzete, kar pa predstavlja 
izziv za prihodnje projekte. 
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Preko projekta so bile zaposlene prete`no osebe, ki spadajo v kategorijo 
mladih diplomantov – iskalcev prve zaposlitve, brez delovnih izku{enj. V skoraj 
enem letu dela v okviru projekta smo se pripravniki udele`ili ve~ usposabljanj 
(predavanj, predstavitev, delavnic), kjer smo se podrobno seznanili s problematiko 
ranljivih skupin. Dosedanja usposabljanja so bila pove~ini posve~ena problematiki 
invalidnih, zlasti senzorno oviranih oseb, zato je tudi velik del na{ih projektnih 
aktivnosti povezan s prilagajanjem muzejskih vsebin za omenjene skupine. V 
nadaljevanju projekta bi bilo morda smiselno {e ve~ pozornosti posvetiti nekaterim 
drugim ranljivim skupinam, npr. pripadnikom narodnih manj{in in etni~nih 
skupnosti. 

Rezultati so ̀ e vidni. V okviru usposabljanj, pri delu v muzeju in v sodelovanju 
z drugimi in{titucijami in projekti smo pripravniki pridobili nova znanja in dragocene 
delovne izku{nje, na podlagi katerih lahko uspe{no uresni~ujemo cilje projekta. 
Dosedanja promocija projekta je bila dobro zastavljena in uspe{no izvedena in je 
pripomogla k njegovi prepoznavnosti (spletna stran, profil na Facebooku, Kamen 
dostopnosti). V dr`avnih muzejih, ki sodelujejo v projektu, je bil narejen opazen 
premik v smeri pove~anja dostopnosti muzejev in muzejskih vsebin. Cilj je, da svoje 
delo v prihodnosti {e nadgradimo z novimi, inovativnimi pristopi in da uresni~evanje 
ciljev, za katere si prizadeva projekt, postane stalna praksa muzejev in galerij.

Kljub dobro zastavljenim teoreti~nim ciljem projekta se v praksi mnogokrat 
poka`e, da je za spremembe potrebno veliko ~asa, volje in sredstev. Ozave{~enost 
ljudi o pomenu inkluzije je pomemben korak naprej. Pomembno je tudi, da se 
zavedamo, da nas razlike bogatijo. Upamo, da bodo aktivnosti projekta spodbudile 
tudi druge muzeje in kulturne institucije k prizadevanju za skupno ustvarjanje 
strpne in kulturne dru`be. 
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SUMMARY

ACCESSIBILITY OF CULTURAL HERITAGE TO VULNERABLE GROUPS
The objective of making cultural heritage accessible to all, especially to the members of 
vulnerable groups, has been systematically pursued for many years now in Slovenia. The efforts 
to increase accessibility of museums and galleries to persons belonging to vulnerable groups, 
in particular persons with disabilities, date from the nineties, when we were able to learn from 
the first examples of good practice. To date, the number of museums and galleries seeking to 
ensure access to museum contents for members of vulnerable groups has increased. There are 
also important projects dealing with the problem of ensuring access to culture for members of 
different vulnerable groups. The project Accessibility of cultural heritage to vulnerable groups is 
just one in a series of projects that aim to increase social inclusion of vulnerable groups and raise 
their employability in the field of culture. The project pursues the objectives of the Operational 
Programme for Human Resources Development, as its activities are aimed at developing human 
resources for working and living in a society, based on knowledge and at contributing to greater 
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social inclusion of vulnerable social groups. The project promoter is the Slovene Ethnographic 
Museum and six other state museums participate in the project. The project employs nine 
interns, all members of vulnerable groups. They work in the museums as curators - interns, but 
their job is also to work on the project. The main objectives of the project are to train people 
from different vulnerable groups for work in the field of culture, to develop and perform new 
inclusive pedagogical programmes, to increase technical accessibility of museum premises and 
to give museum workers training in working with vulnerable social groups.


