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DRU@BENO ANGA@IRANI MUZEJ
Vklju~evanje romske skupnosti
v soustvarjanje muzejskih vsebin

Tina Palai}

Romi so v Sloveniji med najbolj marginaliziranimi in stigmatiziranimi dru`benimi
skupinami. Vsakodnevno se soo~ajo z dru`beno izklju~enostjo in predsodki ve~inskega
prebivalstva, ki ima do njih ve~inoma odklonilni odnos. Bo`idar Jezernik (2006:
14–15) razlaga, da si je te`ko zamisliti bolj ostro definiranega Drugega od Romov;
civilizirani, urejeni, dobri, moralni pripadniki stalno naseljene ve~ine so potrebovali
svoje nasprotje in ga na{li prav v njih. Posledica tovrstne konstrukcije Drugega je, da
za pristne informacije o Romih, tudi ali predvsem s strani njih samih, v tej podobi
zmanjkuje prostora. Marginalizacija Romov je privedla do to~ke njihove nevidnosti,
ki jo ustvarjata enostransko in enoplastno poro~anje medijev in skoraj popolnoma
odsotni glas samih Romov v javnem diskurzu. Karmen Erjavec, Sandra B. Hrvatin in
Barbara Kelbl v {tudiji z naslovom Mi o Romih: diskriminatorski diskurz v medijih v
Sloveniji poudarjajo, da novinarsko poro~anje o Romih poudarja njihovo druga~nost
in predvsem njihove negativne zna~ilnosti, kot so kulturna razli~nost, deviantnost
in ogro`anje ve~inskega prebivalstva. Opozarjajo na to, da v prispevkih, ki so jih
analizirale, Romi le izjemoma nastopajo kot konkretni posamezniki (2000: 7–8), ki
govorijo sami zase.
Zgodovina in tudi sedanja prisotnost Romov v na{em prostoru sta zaznamovani
s konfliktnimi in sovra`nimi odnosi. Repi~ (2006: 198) pojasnjuje, da za vzdr`evanje
razli~nih strategij pre`ivetja v neromski dru`bi Romi prevzemajo prevladujo~e
stereotipne podobe o njih in ravnajo v skladu z njimi. Opozarja na simboli~no
izlo~itev Romov kot kulturnih Drugih iz prevladujo~e dru`bene realnosti, ki
mora biti za ohranjanje vzpostavljenih razmerij trajni proces. ^e obrnemo
perspektivo: vklju~evanje Romov v javni diskurz in ume{~anje njihovih glasov v
javni prostor lahko pripomoreta k spreminjanju percepcij o Romih ter spodbudita
sprejemanje in razumevanje drugega tako pri romski kot ve~inski skupnosti, kar
lahko doprinese k ve~anju njihove mo~i. Za spreminjanje ustaljenih percepcij je
treba poznati zgodovino in kulturo Romov v na{em prostoru in njihove realnosti
v sedanjosti, saj nam {ele to omogo~a, da prepre~imo nadaljnje nepravi~nosti in
ustvarimo bolj inkluzivno in sprejemajo~o dru`bo. Za to pa potrebujemo ustrezna
politi~na orodja, predane posameznike tako znotraj romske kot ve~inske skupnosti,
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pomembno vlogo pa imajo tudi muzeji, kar sku{am zagovarjati v tem prispevku
(prim. Brekke 2013: 178).

Ohranjanje kulturne dedi{~ine Romov: dosedanja
prizadevanja
Po ocenah razli~nih institucij na na{em ozemlju `ivi pribli`no od 7000 do
12.000 Romov. V ve~jem {tevilu so naseljeni v Prekmurju, na Dolenjskem, v Beli
krajini in Posavju ter v ve~jih mestih, kot so Maribor, Velenje, Ljubljana, Celje.1
Romska skupnost ni homogena skupina, temve~ se med njimi pojavljajo {tevilne
regionalne, v nekaterih primerih tudi manj{e lokalne razlike. Razlikujejo se po
210 verski pripadnosti, nare~jih, ki jih govorijo, stopnjah sprejetosti med ve~inskim
prebivalstvom ter stopnjah doseganja svojih temeljnih ~lovekovih pravic, skupne
pa so jih ovire pri dostopanju do izobra`evanja, zaposlovanja, nastanitve in do
socialnih ter zdravstvenih storitev (Sardeli} 2010; Vzporedna `ivljenja 2011).
Od 90. let 20. stoletja naprej opa`amo ve~ja prizadevanja za samoorganizacijo
in ve~jo participacijo Romov v javnem `ivljenju, prav tako pa tudi za preu~evanje
njihove zgodovine, jezika, kulture in posebnega polo`aja ter potreb (prim.
Klop~i~ 2003: 79). Pri tem imata pomembno vlogo krovni romski organizaciji,
to sta Svet romske skupnosti Republike Slovenije (ustanovljen 2007) in Zveza
Romov Slovenije (tako se je poimenovala leta 2000, razvila pa se je iz leta 1991
ustanovljene Romani Union – Zveze Romov ob~ine Murska Sobota), prav tako
pa tudi posamezna dru{tva in zveze ter romski muzeji, ki sicer niso vpisani v
dr`avni register muzejev, a kljub temu predstavljajo orodje za ohranjanje kulturne
dedi{~ine Romov. Naj jih nekaj na{tejem: Evropski muzej romske kulture in
zgodovine (Murska Sobota), Romski muzej v Kamencih (^ren{ovci), Romski
muzej Hudeje (Vejar pri Trebnjem), Stara hi{a (Kerinov Grm pri Kr{kem),
Muzejska galerija romskega dru{tva Phuro Kher – Stara hi{a (^ernelavci).
Romi torej vedno bolj prepoznavajo potrebo po ohranjanju svoje kulture, jezika
in tradicije, obenem pa na ta na~in oblikujejo in krepijo svojo identiteto (prim.
Jezernik 2005). Kako pa se z zbiranjem, hranjenjem in interpretiranjem romske
dedi{~ine ukvarjajo institucije, ki skrbijo za varstvo kulturne dedi{~ine? [tepec
Dobernik in Tercelj Otorepec (2006) v svoji analizi ugotavljata, da je bilo zanimanje
spomeni{kovarstvene in muzealske stroke za romsko kulturo prepu{~eno zlasti
osebnemu zanimanju posameznih strokovnjakov zanjo, ~emur lahko pritrdimo
tudi {e slabo desetletje po njunem zapisu. Razloge za tovrsten odnos do dedi{~ine
i{~eta v ideologiji dedi{~instva, ki jo je Rajko Mur{i~ zapisal v svojem prispevku
Kvadratura kroga dedi{~ine: toposi ideologij na se~i{~u starega in novega ter tujega
in doma~ega. Po njegovem mnenju kulturne dedi{~ine ni mogo~e misliti zunaj
okvirov institucionaliziranega dru`benega reda; nastopa kot kategorija sprotnega
oblikovanja istovetnosti in o`ivljenega samozaupanja skupnosti. Ker lahko
postane pomembno politi~no, ekonomsko in pravno orodje (2005: 31), lahko
1
Podatki dostopni na spletni strani Urada Vlade Republike Slovenije za narodnosti: <http://www.
un.gov.si/si/manjsine/romska_skupnost/statisticni_in_osnovni_podatki/>; pregledano �7. 7. 2015�.
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razli~ne dru`bene skupine dedi{~ino uporabijo tudi kot orodje upora in sredstvo
spreminjanja ustaljenih dru`benih razmerij. Ali manj{e zanimanje za kulturno
dedi{~ino Romov izhaja tudi iz tovrstnih bojazni?
Sodobne usmeritve v muzeologiji presegajo zbiranje, hranjenje in razstavljanje
muzejskega gradiva za utemeljevanje naroda oziroma nacije (Hudales 2008; Perko
2014) in se usmerjajo k javnosti ter njenim razli~nim skupinam. Zagovarjajo
uresni~evanje konceptov participacije (Simon 2010) in inkluzije (Sandell 2003)
ter odzivnost muzeja na dogajanje v dru`bi in njegovo anga`iranost na dru`benem
podro~ju (Starec 2012: 49). V muzejsko okolje naj bi bile vedno bolj vklju~ene
tradicionalno prezrte skupine, kamor spadajo tudi Romi. Pri tem se vedno bolj
poudarja sodelovanje teh skupin pri ustvarjanju muzejskih vsebin in njihovo
vklju~evanje v vse procese muzejskega dela. To je na~in, na katerega se muzeji 211
odzivajo na dru`bene spremembe in zahteve razli~nih dru`benih skupin, s tem
pa lahko kot dru`beno odgovorne institucije pripomorejo k preseganju ustaljenih
razmerij mo~i in s tem vplivajo na dru`beno realnost (Sandell 2002). V primeru
romske skupnosti na Slovenskem lahko poudarimo prizadevanja Slovenskega
etnografskega muzeja. Dolga leta je kulturo Romov raziskovala Pavla [trukelj, ki
je bila v muzeju zaposlena kot kustosinja za neevropske zbirke, muzej pa je tudi
v zadnjih letih dokaj kontinuirano – tudi s pomo~jo gotujo~ih romskih razstav
– predstavljal posamezne elemente romske kulture. Izpostavimo lahko romski
festival Romano Chon (ve~ o tem v ^eplak Mencin 2013) in projekt Vidim te,
vidi{ me (Rogelj [kafar in Vidmar Horvat 2009).
V letih 2013–2015 je bil Slovenski etnografski muzej nosilec evropskega
projekta Dostopnost do kulturne dedi{~ine ranljivim skupinam2, v okviru katerega
sta bili v zvezi z romsko skupnostjo pripravljeni dve aktivnosti. V aprilu in maju
2014 je potekal pedago{ki program za romske otroke, ki so ustvarjali ob ob~asni
razstavi Vrata: prostorski in simbolni prehodi `ivljenja. S programom so `eleli
pribli`ati kulturno dedi{~ino romskim otrokom, `ive~im v bli`ini Ljubljane in v
romskih naseljih v Grosuplju. Pripravili so tudi razstavo njihovih izdelkov. V SEM
smo v okviru projekta sodelovali tudi z Rominjami na temo obporodnih {eg, praks,
izku{enj in spominov. Ker sem mnenja, da se je s tem sodelovanjem raz{irilo polje
muzejskega delovanja na podro~ju vklju~evanja pripadnikov ranljivih skupin v
muzejsko delo, ga podrobneje predstavljam in analiziram.

2
Projekt sta financirala Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za kulturo
Republike Slovenije. Ob Slovenskem etnografskem muzeju so sodelovali {e Narodni muzej Slovenije,
Prirodoslovni muzej Slovenije, Muzej novej{e zgodovine Slovenije, Narodna galerija, Tehni{ki muzej
Slovenije in Slovenski gledali{ki in{titut (prej Slovenski gledali{ki muzej). Primarna namena projekta sta bila
zagotavljanje dostopnosti do kulturne dedi{~ine in vklju~evanje pripadnikov ranljivih skupin v muzejsko delo.
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Sodelovanje z Rominjami na temo obporodnih praks,
izku{enj in spominov
Sodelovanje z Rominjami3 je potekalo od septembra 2014 do aprila 2015.
Vklju~enih je bilo 20 `ensk iz razli~nih romskih skupnosti: iz Serdice, Maribora
in Kerinovega Grma. V sodelovanju z njimi sem s pomo~jo sodelavk in sodelavcev
raziskovala dedi{~ino s podro~ja obporodnih {eg, praks, izku{enj in spominov,
pozornost pa smo namenili tudi dostopu do zdravstvenih storitev v reproduktivnem
obdobju `enske.
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Ob razmi{ljanju o dostopu do zdravstvenih storitev so Rominje na podlagi tekstov in fotografij iz revij
o zdravju pripravile plakate. (Foto: Tina Palai})

Cilji sodelovanja so bili spodbujanje prepoznavanja in ohranjanja kulturne
dedi{~ine njihovih skupnosti; poglabljanje znanja o izbranih temah, saj se {e vedno
ka`e manko informacij o njih predvsem s strani pripadnic romske skupnosti;
prezentiranje te dedi{~ine v muzeju; vzpostavljanje prostorov dialoga med
manj{insko in ve~insko skupnostjo, ki naj bi ve~ali zavedanje javnosti o kulturi
romske skupnosti in njeno razumevanje (vse po Palai} 2015).
Najve~ji izziv pri sodelovanju z Rominjami je bila vzpostavitev zaupanja, ki
ga ta skupnost do ve~inskega prebivalstva, predvsem pa dr`avnih institucij zaradi
zgodovinskih dogodkov in tudi sedanjega odklonilnega odnosa nima (Klop~i~ 2010:
3
Projekt sodelovanja z Rominjami je vodila Tina Palai} ob pomo~i strokovnih sodelavcev dr. Bojane
Rogelj [kafar, Sonje Kogej Rus, dr. Janje @agar in mag. Ralfa ^eplaka Mencina (Slovenski etnografski
muzej) ter zunanjih sodelavk @ive Antauer, svetovalke, in Nike Rude` ter Anje Bo`i~, ki sta izvajali
delavnice gledali{~a zatiranih.
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190). Poleg grajenja zaupnega odnosa je bilo treba dose~i soglasje pri razumevanju
dedi{~ine, njeni selekciji za predstavitev in namenu predstavljanja. Nekatere Rominje
so se namre~ med sodelovanjem spra{evale, v kolik{ni meri bodo njihove {ege in
prakse stereotipno prikazane in posledi~no napa~no razumljene. Ob tem so opozarjale
na stereotipno prikazovanje Romov v medijih in na diskriminacijo, s katero se
soo~ajo na vsakodnevnem nivoju. Obenem pa sta se v teku sodelovanja kazali vedno
bolj ozave{~ena potreba in tudi `elja po ohranjanju in predstavljanju tega segmenta
kulturne dedi{~ine. Uspe{nost sodelovanja z Rominjami je temeljila na:
• grajenju in vzdr`evanju zaupnega odnosa z Rominjami;
• zagotavljanju aktivne participacije v vseh segmentih dela;
• ohranjanju osredoto~enosti na proces in ne na kon~ne rezultate sodelovanja; 213
• zagotavljanju nadzora nad rezultati.
Kon~ni rezultat sodelovanja v okviru projekta je razstava Rojstvo: izku{nje
Rominj, ki je bila na ogled v Slovenskem etnografskem muzeju od 27. marca do 3.
julija 2015. Po zaprtju razstave v muzeju je gostovala v skupnostih, od koder prihajajo
udele`enke projekta. Ob razstavi smo s soustvarjalkami pripravile spremljevalni
program. Ob svetovnem dnevu Romov, 8. aprila 2015, smo pripravile dogodek Iz
romskih zakladnic: pravljica za najmlaj{e, na katerem so otroci iz pripravljalnega
vrtca za romske otroke iz Kerinovega Grma pri Kr{kem in iz vrtca Ledina iz Ljubljane
spoznali romsko pravljico, skupaj zapeli otro{ke pesmice in si ogledali plesni to~ki, ki
so ju pripravile osnovno{olke iz Kerinovega Grma. 21. aprila 2015 smo v sodelovanju
z dru{tvom Terne Roma – Mladi Romi iz Maribora izvedli seminar Status Rominj v
Sloveniji, namenjen spodbujanju Rominj k aktivnemu vklju~evanju v prepoznavanje,
analiziranje in re{evanje problematik romske skupnosti. Pripravile smo tudi vodstvo
po razstavi z delavnico, namenjeno srednje{olcem, {tudentom in odraslim.

Vzpostavljanje zaupnega odnosa in osredoto~enost na
proces
Sodelovanje z Rominjami je potekalo v manj{i meri v Slovenskem
etnografskem muzeju, kjer smo se sre~evale z vsemi udele`enkami hkrati,
ve~ji del sre~anj pa je potekal v vsaki posamezni skupnosti posebej. V za~etku
sodelovanja so udele`enke v muzeju spoznavale del stalne razstave Jaz, mi in
drugi: podobe mojega sveta, ob koncu pa smo pripravile razstavo. Jedro sre~anj v
skupnostih so bile delavnice gledali{~a zatiranih4, s katerimi smo odpirale teme
intimnega dru`inskega `ivljenja udele`enk s poudarkom na {egah in praksah v
~asu nose~nosti. Zelo pomembno vlogo pri vzpostavljanju odnosa z Rominjami so
imela poleg teh sre~anj povsem neformalna sre~anja, na katerih smo pretresale
najrazli~nej{e teme in se bolje spoznavale. Za to je bil potreben ~as, nemalokrat
4
Gledali{~e zatiranih je sistem vaj, iger in tehnik, ki so namenjene vsakomur, da z njihovo pomo~jo
razumejo realnost in se nanjo aktivno odzovejo. Glavni cilj tega gledali{~a je spremeniti pasivne gledalce
gledali{ke situacije v subjekte, ki vanjo aktivno posegajo. Zajema ve~ razli~nih tehnik (Boal 2012). Izvajali
sta ga Nika Rude` in Anja Bo`i~.
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pa so ta sre~anja ob izjemnih zgodbah prinesla tudi ve~ skupnih kav in pokajenih
cigaret.
Za vzpostavljanje zaupnega odnosa z Rominjami pa je bilo najpomembnej{e,
da v skupnost od zunaj nismo vstopile neposredno. Z `enskami smo se povezale
s pomo~jo Rominj, ki so ves ~as opravljale vlogo koordinatoric sodelovanja med
muzejem in `enskami. V projekt so pritegnile tiste `enske, s katerimi si zaupajo in
za katere so vedele, da so pripravljene tudi bolj dolgotrajno sodelovati. V Serdici je
bila koordinatorka {tudentka socialnega dela Melisa Baranja, v Mariboru romska
aktivistka in predsednica romskega dru{tva Terne Roma – Mladi Romi Jasmina
Ahmetaj, v Kerinovem Grmu pa predsednica romskega dru{tva Mosto, Dru{tva za
medkulturni dialog, Sarenka Hudorovac. Brez njihove organizacije na{ih sre~anj
214 in nenehnega spodbujanja `ensk za sodelovanje projekt ne bi bil tako uspe{en.
Rominje je k sodelovanju pritegnilo tudi dejstvo, da sem se predhodno
sre~ala z vsako skupnostjo in jim predstavila svojo idejo za sodelovanje. Pri tem
sem jih spodbujala, da podajo svoje mnenje in morebitne druga~ne predloge
ter opozorijo na mo`ne ovire pri sodelovanju. Njihova participacija `e v fazi
na~rtovanja aktivnosti je bila zame zelo pomembna, saj je ve~ala njihovo mo~ in
krepila ob~utek zavezanosti projektu, obenem pa je omogo~ala, da po~nejo tisto,
v kar tudi same verjamejo. V vseh skupnostih so `enske izkazale veliko mero
navdu{enja za izbrano temo, saj je po njihovih besedah vloga matere v romski
skupnosti izjemno pomembna in v veliki meri dolo~a njihovo identiteto. Ker smo
projekt v precej{nji meri oblikovale s skupnimi mo~mi, sem tudi jaz la`je zaupala,
da ga bomo uresni~ile.
Ob~utek zaupanja pa je krepila tudi osredoto~enost na proces in ne na
kon~ne rezultate na{ega sodelovanja. Zame je bilo bolj pomembno, da z Rominjami
vzpostavim dobre odnose in da kolikor je le mogo~e, razi{~emo izbrane teme.
Kon~nih rezultatov sem si `elela, vendar sem dopu{~ala mo`nost, da projekta
ne bomo dokon~ale. Rominje bi lahko kadar koli odstopile od sodelovanja in
zahtevale “umik” zbranih vsebin, kar bi glede na ~len 4.4 Icomovega kodeksa
muzejske etike (2005) spo{tovala. Tega so se udele`enke zavedale, saj je bilo ves
~as jasno, da bomo z zbranim gradivom upravljale na podlagi dogovora.

Pomen aktivne participacije in zagotavljanje nadzora
Tudi pri drugih segmentih sodelovanja z Rominjami sem se oprla na Icomov
kodeks muzejske etike (2005). ^len 6.5 govori o spo{tovanju skupnosti, ki jim
muzej slu`i:
“Kadar so dejavnosti muzeja povezane s sodobno skupnostjo ali z njeno
dedi{~ino, mora pridobivanje temeljiti na jasnem in obojestranskem soglasju z
lastnikom ali informatorjem in ne v njegovo {kodo. Najpomembnej{e vodilo mora
biti spo{tovanje `elja skupnosti.”
Ker na{e aktivnosti razumem kot terensko delo, mi je bil pomemben ~len 3.3:
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“Muzeji, ki izvajajo terensko zbiranje, morajo ravnati v skladu z akademskimi
standardi in veljavnimi dr`avnimi in mednarodnimi predpisi ter pogodbenimi
obveznostmi. Terensko delo smejo izvajati samo ob spo{tovanju in upo{tevanju
stali{~ lokalnih skupnosti, njihovih okoljskih virov in kulturnih navad, s ciljem
uveljavljanja kulturne in naravne dedi{~ine.”
Izjemno pomembno je bilo izvajati vse aktivnosti v soglasju z Rominjami, ob
spo{tovanju njihovih `elja in upo{tevanju njihovih stali{~ in kulturnih navad. Bistveno
pa je bilo zastaviti aktivnosti tako, da jim ne bi povzro~ale kakr{ne koli {kode, bodisi
znotraj ve~inske bodisi znotraj njihove skupnosti. Pri na~rtovanju in izvajanju aktivnosti
smo tako upo{tevale njihovo znanje slovenskega jezika, njihove gospodinjske, slu`bene
in {tudijske obveznosti, prisotnost otrok na delavnicah in specifi~no dinamiko vsake
skupine. Da bi se izognili kak{nim koli nesporazumom v na{ih odnosih in napa~nim 215
interpretacijam njihovih zgodb, sem nenehno iskala njihovo potrditev.
Na{e sodelovanje sem zastavila na temeljih njihove aktivne participacije v
vseh segmentih dela. Pripomogle so k zasnovi projekta in dolo~anju na{ih skupnih
ciljev, udele`ene so bile v vseh aktivnostih raziskovanja dedi{~ine, ki so jih z lastno
iniciativo sooblikovale, prav tako smo skupaj izbrale vsebine za razstavo. Odprtje
razstave je moderirala Melisa Baranja, ena od koordinatork sodelovanja, dogodek so
pri~ele Rominje iz Serdice s kratko gledali{ko predstavo, ena od govork na odprtju
pa je bila predsednica Sveta romske skupnosti Republike Slovenije. Razstavo je
odprla ministrica za kulturo, kateri so vse tri koordinatorke predstavile razstavo. Z
vsako koordinatorko pa smo zasnovale in izvedle tudi po en spremljevalni program.

Prizor gledali{ke igre, ki so jo na temo obporodnih {eg, praks in navad pripravile Rominje iz Serdice.
(Foto: Ur{a Vali~)
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Ta pristop je bil pomemben, saj so tako Rominje ves ~as vedele, v kateri
fazi izvajanja projekta se nahajamo, obenem pa so lahko nadzorovale rezultate
sodelovanja. Nekoliko ve~ji izziv je bil izbor razstavnih vsebin. Pokazalo se je, da
(1) skupnosti ne razumejo dedi{~ine na enak na~in, (2) da na njihove odlo~itve
vpliva strah pred diskriminacijo in zavra~anjem s strani ve~inskega prebivalstva in
prav tako (3) strah pred diskriminacijo in zavra~anjem s strani lastne skupnosti.
O razstavnih vsebinah in sporo~ilu razstave smo se pogodile po {tevilnih
pogovorih, saj je bilo treba upo{tevati njihove razmisleke, predloge in pomene,
obenem pa ohraniti strokovnost.

216 Muzej kot njim lasten prostor
Pred pri~etkom na{ega sodelovanja Rominje {e niso obiskale Slovenskega
etnografskega muzeja, pa tudi sicer jim tovrstne institucije po njihovem pri~evanju
niso bile blizu. Pomemben rezultat na{ega sodelovanja je poleg razstave in njenega
spremljevalnega programa predvsem mo~an ob~utek Rominj, da je muzej lahko
prostor, kjer se po~utijo dobro, sprejeto in razumljeno, kjer lahko delijo svoja mnenja,
pomisleke in izku{nje ter so tudi upo{tevane. Zaradi izbranega na~ina dela, ki sicer
zahteva veliko ~asa, organizacije, predvidevanja in predhodnih razmislekov, seveda
pa tudi pogajanja in prepri~evanja, rezultate na{ega sodelovanja dojemajo kot svoje.
To se je najbolj pokazalo na samem odprtju razstave, ki je bilo v celoti njihov dogodek;
v muzeju so bile en ve~er one gostiteljice. Menim, da so lahko upravi~eno ponosne
nase, saj so z razstavo in spremljevalnim programom ustvarile prostor sre~evanja
med kulturami, ki razkriva, da smo si v svojem bistvu bolj podobni kot razli~ni. S tem
projektom smo {ele vzpostavile temelje na{ega sodelovanja, ki ga bomo ob gostovanju
razstave {e nadgrajevale. Najbolj smiselno pa bi bilo, ~e bi se sodelovanje {e naprej
razvijalo in preraslo v trajne in trdne odnose s Slovenskim etnografskim muzejem.
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