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tipnih pripomo~kov in njihovo uporabo za bolj{e dojemanje kulturnih vsebin 
na razstavah in v izobra`evalnih programih. V ~etrtem sklopu je prikazana 
predstavitev in ovrednotenje izobra`evalnih programov. Predstavljena so ve~~utna 
in glasbena vodstva po razstavah, razli~ne delavnice in drugi med trajanjem 
projekta izvedeni programi. Peto poglavje zbornika predstavlja razli~ne na~ine 
sodelovanja in vklju~evanja oseb iz ranljivih skupin v predstavitve in interpretacije 
dedi{~ine v muzejskih in galerijskih ustanovah. [esti sklop pa prina{a predloge za 
dostopnost muzejskih knji`nic. Tem sklopom so priklju~ena {e mnenja svetovalcev 
in strokovnih sodelavcev in nekatere refleksije {tudentov, ki so sodelovali pri 
projektu. Publikacija je iz{la tudi v angle{kem jeziku.

       Andrej Dular

Dotik preteklosti = A touch of the past. Ljubljana: Slovenski etnografski 
muzej, 2015, 23 str.

V okviru projekta Dostopnost do kulturne dedi{~ine 
ranljivim skupinam, ki ga je v letih 2013 do 2015 
vodil Slovenski etnografski muzej in ki naj bi pribli`al 
muzejske razstavne vsebine omenjenim skupinam, je 
iz{la drobna bro{irana publikacija z naslovom Dotik 
preteklosti. 

Prina{a prikaz replik oziroma ponazoril 
muzealij, si so jih kustodinje in kustosi izbrali za 
ponazoritev razstavnih vsebin prve stalne razstave 
SEM z naslovom Med naravo in kulturo. Ker so 
originalni predmeti (muzealije) za obiskovalce zaradi 
sporo~ilne dragocenosti in enkratnosti v vitrinah in 
tako nedostopni, omogo~ajo njihovi prosto dostopni 
nadomestki, ki so razstavljeni v posameznih razstavnih 

prostorih, tipno spoznavno izku{njo vsem muzejskim obiskovalcem, zlasti pa 
tistim s posebnimi potrebami. Knji`ica prina{a kratke predstavitve predmetov 
in njihov pomen v kontekstu razstavnih vsebin, v katere so ume{~eni. Tekste 
dopolnjujejo fotografije replik in nekaterih miljejev, iz katerih izvirajo v muzej 
preneseni originalni predmeti.

Obiskovalci tako lahko pobli`e spoznajo in tudi otipajo naslednje replike 
oziroma ponazorila: ~upo – plovilo slovenskih morskih ribi~ev iz Nabre`ine pri 
Trstu, lon~arsko vreteno in peka~ za kuretino iz Bele krajine ter {olski vajenici, 
ki sta nastali v vzgojno-izobra`evalnem programu U~itelji{~a v Ljubljani. Nadalje 
so tu {e predmeti notranje hi{ne opreme, kot sta stol z naslonom in ~ele{nik, 
posebna svetilna priprava na gore~e trske. Dru`beno in duhovno razstavno 
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vsebino ponazarjajo vratna trlica za kaznovanje prestopnikov in rova{i, lesene 
palice za bele`enje dolgov in koli~in ter ~ebelji panj v obliki psa. Zunajevropske 
razstavne vsebine zastopata z replikama bumerang in poglavarski stol~ek. Vsi 
teksti v bro{uri so prevedeni tudi v angle{ki jezik.       

        Andrej Dular

Fran Vesel: Fran Vesel, kronist ̀ ivljenja z za~etka 20. stoletja: hommage 
Franu Veselu: razstavni katalog. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej, Zveza 
dru{tev slovenskih likovnih umetnikov, 2015, 87 str.

Katalog z naslovom Fran Vesel: Fran Vesel, kronist 
`ivljenja z za~etka 20. stoletja: hommage Franu Veselu je 
iz{el v letu 2015 v ~asu dveh razstav, ki sta bili postavljeni 
na ogled v spomin na `ivljenje in delo slovenskega 
amaterskega fotografa Frana Vesela. Razstava Fran 
Vesel, Kronist `ivljenja z za~etka 20. stoletja je bila med 
11. junijem in 4. oktobrom 2015 na ogled v upravni hi{i 
Slovenskega etnografskega muzeja, razstava Hommage 
Franu Veselu pa med 11. junijem in 11. julijem 2015 
v Galeriji Zveze dru{tev slovenskih likovnih umetnikov. 

Razstavni katalog je razdeljen na dva dela. Prvi 
del je posve~en predstavitvi razstave v Slovenskem 
etnografskem muzeju in obsega predgovor, s katerim dr. 
Bojana Rogelj [kafar Veselovo zbirko fotografij umesti 

v okvir dokumentacije SEM. Predgovor je objavljen tudi v angle{kem jeziku. Sledi 
prispevek avtorice razstave v SEM, Anje Jerin, o `ivljenju in delu Frana Vesela v 
lu~i njegovega zanimanja za fotografsko ustvarjanje. V angle{ki jezik je preveden 
izvle~ek omenjenega prispevka. Konec prvega dela kataloga zaklju~uje predstavitev 
razstavljenih Veselovih fotografij iz Veselove zbirke v dokumentaciji SEM, iz 
zbirke Oddelka za zgodovino in uporabno umetnost Narodnega muzeja Slovenije, 
iz Rokopisne zbirke in zbirke redkih tiskov Narodne in univerzitetne knji`nice in 
iz Slikovne in kartografske zbirke Narodne in univerzitetne knji`nice. Fotografije 
nam na vpogled ponujajo del Veselove ohranjene fotografske zapu{~ine, katerih 
rde~a nit je mesto Ljubljana s svojimi prebivalci v lu~i Veselovega dojemanja 
fotografije kot dokumenta minljivega ~asa. 

Drugi del kataloga obsega predgovor predsednika Zveze dru{tev slovenskih 
likovnih umetnikov, Ale{a Sedmaka, sledi pa mu predstavitev razstave v Galeriji 
ZDSLU, ki jo je pripravila Olga Butinar ^eh. Oba prispevka sta prevedena v 
angle{ki jezik. V nadaljevanju katalog zaokro`uje kratka kronologija hi{e na 
Komenskega ul. {t. 8, kjer je svoj ~as `ivel Fran Vesel, ter kratke predstavitve 


