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KJE SO OVIRE ZA BOLJ[O DOSTOPNOST
DO ETNOLO[KIH ZBIRK

Vida Koporc Sedej

Pomembnej{e aktivnosti za izbolj{anje dostopnosti do
zbirk etnolo{ke kulturne dedi{~ine v obdobju zadnjih
petih let
Namen prispevka je predstaviti problematiko dostopnosti do zbirk predmetov
kulturne dedi{~ine, ki jo hranijo muzeji, katerih izvajanje nalog javne slu`be
financira in sofinancira Ministrstvo za kulturo RS iz sredstev dr`avnega prora~una.
Ministrstvo financira in sofinancira izvajanja javne slu`be v devetih dr`avnih in
skupno 36 ob~inskih muzejih/galerijah, ki imajo pooblastilo za opravljanje dr`avne
javne slu`be varstva premi~ne kulturne dedi{~ine. Skrb za varovanje, ohranjanje in
predstavljanje etnolo{ke dedi{~ine opravlja poleg Slovenskega etnografskega muzeja
{e 26 ob~inskih muzejev, ki so poobla{~eni za opravljanje dr`avne javne slu`be, kar
prakti~no pomeni, da so etnolo{ke zbirke prisotne v ve~ini slovenskih muzejev.
V skladu z uresni~evanjem strate{kih ciljev navedenih v resoluciji o
Nacionalnem programu za kulturo,1 smernicami Nacionalnega programa za
kulturo 2014–2017, izvajanjem Zakona o varstvu kulturne dedi{~ine (ZVKD1)2 in drugih pravnih predpisov, ki zagotavljajo pravice javne dostopnosti do
muzejskih zbirk in vklju~evanju pripadnikov ranljivih skupin v njeno varstvo,
se na ministrstvu namenja temu podro~ju kulturne dedi{~ine posebno skrb.
Ministrstvo javnim zavodom v neposrednem pozivu za pripravo letnih programov
dela daje priporo~ila in pobude za oblikovanje programskih re{itev, ki zagotavljajo
uresni~evanje pravice dostopnosti muzejev in muzejskih zbirk tudi invalidom.
Preko letnih poro~il izvajalcev `e vrsto let skrbno spremlja tovrstno problematiko.
Uresni~evanje dostopnosti in vklju~evanje invalidov v okvir muzejske javne slu`be
je v zadnjih letih tako postalo `e ute~ena praksa v slovenskih muzejih.
2. cilj “Omogo~anje ve~je dostopnosti muzejskega gradiva za dvig splo{ne prepoznavnosti pomembnih
kulturnih vsebin in predmetov (spomenikov) kulturne dedi{~ine v javnosti, pove~ati {tevilo manj{inskih in
ranljivih skupin (invalidov, starej{ih) med muzejskimi obiskovalci”, poglavje 9. Kulturna dedi{~ina in arhivska
dejavnost, Resolucija o Nacionalnem programu za kulturo 2008-2011 (Uradni list RS, {t. 35/2008, str. 80)
1

2
2. ~len Zakona o varstvu kulturne dedi{~ine (ZVKD-1) (Uradni list RS, {t. 16/08) dolo~a: “omogo~anje
dostopa do dedi{~ine ali do informacij o njej vsakomur, {e posebej mladim, starej{imi in invalidom”.
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Za razumevanje razli~nih potreb obiskovalcev muzejev so bile v obdobju
zadnjih petih let v smeri sistemskega dela realizirane naslednje aktivnosti: s finan~no
podporo Ministrstva za kulturo RS sta bili izdani publikaciji – izvirno in temeljno
strokovno delo avtoric dr. Mojce Lipec Stopar, mag. Rajke Bra~un Sova in dr. Vlaste
Vodeb z naslovom Dostopen muzej: smernice za dobro prakso in publikacija Muzeji,
javnost, dostopnost, strokovno delo avtoric mag. Rajke Bra~un Sova in dr. Vlaste
Vodeb. V sklopu predstavitve publikacij so bile organizirane tudi izobra`evalne
delavnice z vsebinami namenjenimi zaposlenim v muzejih na temo dostopnosti do
zbirk kulturne dedi{~ine, ki jih je izvedla Skupnost muzejev Slovenije. S ciljem
predstavljanja in aktualizacije problematike dostopnosti je potekalo tudi aktivno
sodelovanje Ministrstva za kulturo na razli~nih konferencah in posvetih s tematiko,
228 ki je obravnavala razli~ne vidike vklju~evanja pripadnikov ranljivih skupin v javno
`ivljenje. Medresorsko delovanje ministrstva je temeljilo na pripravi letnih poro~il za
namen evalvacije uresni~evanja Akcijskega programa za invalide.
Z realizacijo projekta z naslovom Dostopnost do kulturne dedi{~ine ranljivim
skupinam, ki ga je izvedel Slovenski etnografski muzej iz finan~nih sredstev
Evropskega socialnega sklada, v obdobju od septembra 2013 do decembra 2015,
pa so bile tudi udejanjene teoreti~ne smernice naj{ir{e dostopnosti do muzejskih
zbirk, predstavljene v strokovnih publikacijah. Izvedba projekta Dostopnost do
kulturne dedi{~ine ranljivim skupinam je bila namenjena vzpostavitvi dobrih praks
na treh podro~jih muzejskega dela, in sicer usposabljanju za delo, dostopnosti
muzejskih zbirk in edukativnosti. Prioritetni cilj projekta je temeljil na izvajanju
strokovnega in operativnega usposabljanja oseb iz ranljivih skupin za opravljanje
nalog muzejske javne slu`be. S konceptom uveljavljanja enakih mo`nosti
pridobivanja specialnih znanj, ve{~in in izku{enj se je mladim diplomantom
tako odprla pot k samostojnemu in kreativnemu delu ter za~etku karierne poti.
Vodilo pri oblikovanju programov usposabljanja novozaposlenih na projektu za
opravljanje nalog kustosa pedagoga je bilo usmerjeno v snovanje, razvijanje in
izvajanje inkluzivnih pedago{ko-andrago{kih etnolo{kih programov. Klju~ni cilj
za zagotavljanje trajnostnih u~inkov projekta pa je bil namenjen usposabljanju
muzejskih delavcev in pridobivanju specialnega strokovnega znanja, ve{~in in
prakti~nih izku{enj s ciljem vzpostavitve dobrih praks dela z osebami iz ranljivih
skupin v dr`avnih muzejih, ki se bodo nadalje implementirale tudi v druge
slovenske muzeje in na ostala podro~ja kulture.

Fizi~na dostopnost
Pomemben dejavnik za omogo~anje dostopnosti do muzejskih zbirk
je fizi~na dostopnost do prostorov, kjer se predmeti in zbirke na razstavah
predstavljajo obiskovalcem in kjer poteka spremljevalni program namenjen
razli~nim ciljnim skupinam. Ve~ina muzejskih etnolo{kih zbirk poobla{~enih
muzejev se nahaja v histori~nih stavbah in dislociranih enotah (doma~ije), ki
arhitekturno ne zagotavljajo celovite, predvsem pa ne samostojne dostopnosti
invalidnim osebam. Posegi za izbolj{anje fizi~ne dostopnosti so problemati~ni in
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dolgotrajni, saj je za odpravljanje arhitekturnih ovir (prenove objektov, izgradnja
dvigal, izgradnja klan~in, namestitev za{~itnih ograj, uravnavanje talnih nivojev,
ureditev sanitarij za invalide …) potrebno pridobiti kulturno varstveno soglasje
Zavoda za varstvo kulturne dedi{~ine, ki dolo~i pogoje za izvedbo gradbenih
posegov. Po pridobljenem soglasju za investicijske posege v dedi{~ino pa oviro
za njihovo realizacijo pogosto predstavlja pomanjkanje prora~unskih sredstev
lastnika objekta za namen uresni~itve potrebne investicije.
Vse pogoje za zagotavljanje naj{ir{e dostopnosti do zbirk izpolnjuje dr`avni
javni zavod Slovenski etnografski muzej,3 ki hrani in javnosti predstavlja
najve~ji fond predmetov etnolo{ke dedi{~ine. Osrednji etnolo{ki muzej omogo~a
samostojen dostop v razstavni objekt in prostore uprave, kustosov, knji`nice in
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dokumentacije tudi gibalno in senzorno oviranim osebam.
Precej druga~na situacija glede dostopnosti do etnolo{kih zbirk je v
poobla{~enih muzejih in njihovih dislociranih enotah. Po podatkih povzetih iz
letnih poro~il poobla{~enih muzejev je razvidno, da je bilo v letu 2010 fizi~no
dostopnih 12 muzejev, v letu 2014 pa se je {tevilo dostopnih muzejev pove~alo na
17. Med najpogostej{e posege, ki so bili potrebni za izbolj{anje fizi~ne dostopnosti
se uvr{~ajo: izgradnja dvigala, urejanje klan~in ter namestitev za{~itnih ograj in
dvi`nega mostu. Ve~inoma so bile re{itve za izbolj{anje dostopnosti parcialne,
kot npr. urejanje klan~in. Bistvene izbolj{ave fizi~ne dostopnosti do zbirk so bile
v obdobju zadnjih petih let narejene le v Gorenjskem muzeju Kranj, s celovito
arhitekturno prenovo gradu Khislstein, dokon~ano konec leta 2012.4 Razlog za
postopno in parcialno urejanje fizi~ne dostopnost je v prvi vrsti finan~ne narave,
saj zaradi pomanjkanja sredstev iz ob~inskih prora~unov5 in spremembe prioritet
namembnosti sredstev iz evropskih skladov ni bilo izrazitej{ih vlaganj v izbolj{ave
za bolj{o dostopnost do muzejskih zbirk niti za nakup opreme, ki bi izboj{ala
dostopnost in odpravila komunikacijske ovire.
Ob tem je na mestu tudi izpostavljanje {ir{ega problema, in sicer dostopnosti
do muzejskih objektov, saj problem parkiranja pred temi objekti ponekod {e
vedno ni ustrezno re{en (npr. ozna~en parkirni prostor za invalida, mo`nost
kratkotrajnega parkiranja kombiniranega vozila ali avtobusa).

Dostopnost do programskih vsebin
Na podlagi spremljanja izvajanja realizacije programskih vsebin navedenih v
letnih poro~ilih javnih muzejev se ugotavlja, da se sodelovanje z ranljivimi osebami
in skupinami, posebno z invalidi, iz leta v leto izbolj{uje. Zaposleni v javnih zavodih
3
Muzeju je leta 1995 po sklepu Vlade Republike Slovenije Ministrstvo za kulturo dodelilo v
upravljanje dva objekta nekdanje voja{nice na Metelkovi. Celovita prenova objektov je potekala do leta 2004.
4
Mestna ob~ina Kranj je s pomo~jo evropskih sredstev pri~ela z obnovo v letu 2008. Grad je bil v
uporabo predan decembra leta 2012, v njem je na ogled stalna razstava Prelepa Gorenjska, ki predstavlja
tudi enolo{ko dedi{~ino Gorenjske.
5
Objekti, v katerih se nahajajo poobla{~eni muzeji, so last ob~in, ki so v skladu z veljavnimi predpisi
pristojne za njihovo investicijsko vzdr`evanje in prenovo.
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se trudijo, da metode predstavitev razstav prilagajajo tudi skupinam obiskovalcev
s posebnim potrebami. Kljub pomanjkanju sredstev, ki se iz prora~una namenjajo
izvajanju javne slu`be, strokovni delavci v muzejih, v okviru svojih pristojnosti,
izkazujejo odgovornost, da pridobivanje kakovostnih informacij o kulturni
dedi{~ini postaja in ostaja del rednega programa. Zaposleni v muzejih v okviru
obstoje~ih mo`nosti omogo~ajo tudi invalidnim obiskovalcem dostop do informacij
o muzejskih zbirkah. Z vzdr`evanjem obstoje~ih prilagoditev in iskanjem novih
mo`nosti v okviru zagotovljenih prora~unskih sredstev ter pridobivanjem dodatnih
sredstev pri sponzorjih se aktivnosti nadaljujejo, ~eprav je zaradi aktualne
gospodarske situacije pridobivanje sponzorskih sredstev vedno te`je.
Najpogosteje uporabljeni na~ini prilagoditve razstavnih projektov so:

230 uporaba ustrezne tipografije in velikosti ~rk, napisi v brajici, omogo~eno dotikanje

nekaterih predmetov, zagotavljanje avdio vodnikov, vodstva s tolma~em v
znakovnem jeziku, priprava in izvedba pedago{ko-andrago{kih delavnic itd.
Z mo`nostjo dotikanja ali otipa replik in originalnih predmetov se omogo~a
pridobivanje raznovrstnih podatkov o lastnostih predmeta etnolo{ke dedi{~ine,
s tem pa tudi spoznavanje, razumevanje in raziskovanje na{e kulturne dedi{~ine
preko ~utnih poti. Ob predstavitvi predmetov etnolo{ke dedi{~ine je pomemben
tudi izbor skrbno pripravljenih govornih informacij, ki omogo~ajo seznanjanje
obiskovalca s tradicionalno kulturo na Slovenskem.
Kot ustaljena praksa za iskanje na~inov in pristopov predstavljanja kulturne
dedi{~ine invalidom se uveljavlja sodelovanje z ranljivimi skupinami, med katerimi
so aktivne invalidske organizacije, ki sodelujejo z muzeji pri pripravi standardov
za dostopnost. Za usposabljanje za delo z invalidi pa v okviru Pedago{ke sekcije
skrbi Skupnost muzejev Slovenije, ki organizira razli~ne delavnice, na katerih
zaposleni v muzejih pridobivajo nova znanja in ve{~ine.
Oviro za bolj{o inkluzivno dostopnost do etnolo{kih zbirk predstavlja tudi
pomanjkanje usposobljenih etnologov, ki bi imeli ustrezna in verificirana znanja
s strokovnega podro~ja specialne metodike in didaktike. V povpre~ju je v muzejih
zaposlen le en strokovni delavec, tj. kustos pedagog, ki je pristojen za delo z
obiskovalci in pripravo ter izvedbo programskih vsebin, ki spremljajo razstavni
program. @al mo`nosti za nove zaposlitve prakti~no ni zaradi upo{tevanja dolo~il
veljavne zakonodaje, ki omejuje zaposlovanje v javnem sektorju.
Verjetno pa bi se s kadrovskimi okrepitvami tudi la`je udejanjalo komuniciranje
sodobnega muzeja z javnostjo na na~in izvajanja pedago{ko-andrago{kih programov
za zainteresirane skupine zunaj muzejskih prostorov.

Spletna dostopnost
Dostopnost do celovitih informacij o muzejskih zbirkah in programskih
vsebinah preko spletne strani je za predstavitev izvajanja muzejske javne
slu`be v dobi informacijske dru`be zelo pomembna. Z razvojem informacijskokomunikacijskih tehnologij, hitrih internetnih povezav, razvojem prenosnih in
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tabli~nih ra~unalnikov ter novih programov se uveljavljajo tudi nove mo`nosti
predstavitve zbirk. Po pregledu spletnih strani muzejev, ki hranijo etnolo{ko
dedi{~ino, se ugotavlja, da je tovrstna dedi{~ina na spletni strani Slovenskega
etnografskega muzeja dobro predstavljena s {tevilnimi predmeti in informacijami,
medtem ko so v poobla{~enih muzejih mo`nosti za predstavitev zbirk in predmetov
na spletu bistveno premalo izkori{~ene.
Iz podatkov letnega poro~ila Slovenskega etnografskega muzeja je razvidno,
da je imel muzej na svoji spletni strani v letu 2012 predstavljenih skupno 1119
inventariziranih predmetov (vklju~no s podatki o predmetu: inventarna {tevilka,
natan~en opis, mere, letnica nastanka in/ali letnica, ko ga je muzej pridobil,
namembnost), v letu 2014 pa skupno 1337 inventariziranih predmetov, od tega
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jih je bilo v istem letu na novo predstavljenih 53.
Po pregledu spletnih strani poobla{~enih muzejev, ki hranijo zbirke predmetov
etnolo{ke dedi{~ine, se ugotavlja, da ve~ina muzejev predstavlja zbirke etnolo{kih
predmetov s kratkimi splo{nimi opisi ali pa opisuje delo kustodiata za etnologijo.
Nekateri muzeji predstavljajo na spletu etnolo{ke predmete v okviru stalne razstave
ali ob~asnih razstav, le malo pa je dostopnih informacij o posameznih predmetih
na spletnih straneh muzeja. Po opravljeni analizi spletnih strani poobla{~enih
muzejev je bilo ugotovljeno, da jih ima polovica na svoji spletni strani objavljene tudi
fotografije etnolo{kih predmetov, od tega pa jih tretjina predmete predstavlja samo
z osnovnimi podatki. Spletne strani z opisom posameznih predmetov etnolo{ke
dedi{~ine imajo redki muzeji, ve~ muzejev predstavlja smo fotografije posameznih
predmetov brez informacij. Muzeji, ki imajo v svojih dislociranih enotah etnolo{ke
zbirke, le-te predstavljajo s fotografijami interjerjev, kar spletnemu obiskovalcu
omogo~a seznanitev z na~inom `ivljenja v preteklih obdobjih. Ob navedenem se
ugotavlja, da bi bilo za bolj{o prepoznavnost etnolo{kih zbirk v slovenskih muzejih
potrebno dopolniti spletne strani z obse`nej{o in kakovostnej{o predstavitvijo ter
opisi posameznih predmetov. Obenem pa tudi poskrbeti, da se pri pripravi upo{teva
smernice WCAG/WAI6 za dostopne in uporabne spletne strani muzeja.
Virtualne predstavitve so v sodobni dru`bi vedno bolj aktualne in vsakdanje,
zato je za celostno ohranjanje etnolo{ke dedi{~ine in za zagotavljanje ustreznega
odnosa do etnolo{kih predmetov, ki so v dolo~enem obsegu {e danes prisotni v
vsakdanjem `ivljenju, nujno poskrbeti, da bi bilo na spletnih straneh muzejev o
tovrstni dedi{~ini bistveno ve~ informacij. V okviru finan~nih mo`nosti dr`avnega
in ob~inskih prora~unov bo tudi v prihodnje potrebno zagotavljati nalo`be v
izbolj{anje obstoje~ih materialnih pogojev za delo na podro~ju digitalizacije, in
sicer v nove tehnologije in njihovo vzdr`evanje. Hkrati je potrebno zagotoviti
kadrovske pogoje in izobra`evanje na podro~ju digitalizacije za pove~anje
kakovosti dela in u~inkovitosti. Problem predstavlja poenotenje in sistemati~nost
postopkov digitalizacije na nacionalnem nivoju. Zato si mora etnolo{ka stroka
prizadevati za koordinirano in na~rtno dopolnjevanje spletnih strani s kakovostnimi
predstavitvami etnolo{kih predmetov.
6
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Tehni~na dostopnost
Za interpretacijo in komunikacijo etnolo{ke dedi{~ine z javnostjo postaja
uporaba novih tehnologij vedno bolj pomembna. V slovenskih muzejih zaradi
pomanjkanja finan~nih sredstev mo`nosti za ve~jo dostopnost predmetov in muzejske
zbirke z uporabo novih tehnologij {e niso dovolj izkori{~ene. Pri vklju~evanju
interaktivnih ra~unalni{kih programov in drugih tehnolo{kih pripomo~kov so za
zagotovitev u~inkovitosti uporabe razli~nim ciljnim skupinam klju~nega pomena
strokovna znanja. Gluhim in naglu{nim obiskovalcem muzejev omogo~ajo bolj{o
dostopnost do glasovnih informacij npr. indukcijske zanke in sistemi radijskih
frekvenc. Slepim in slabovidnim osebam pa olaj{ajo dostopnost do vsebin zvo~ni
vodniki, predvsem tisti, ki omogo~ajo izbor opisa zbirke (npr. standardni opis,
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podroben opis). Zagotavljanje slu{nih informacij je pri predstavljanju etnolo{ke
dedi{~ine {e posebej pomembno, saj zvok (npr. govor, zvok ob uporabi predmeta
itd.) pomembno prispeva k celovitej{emu razumevanju predmetov. A problem
je v tem, da pri nas uvr{~anje zvo~nih vodnikov med standardne pripomo~ke za
predstavljanje dedi{~inskih vsebin v muzejih te~e prepo~asi.
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