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Mednarodni muzejski svet (ICOM) v svoji definiciji muzeje opredeljuje kot 
ustanove, ki delujejo v korist družbe. Poleg temeljne naloge ohranjanja 
materialne in nematerialne kulturne dediščine je njihova naloga tudi zgo-
dovinsko in kulturno posredovanje preteklosti. V nasprotju z drugimi izo-
braževalnimi ustanovami so muzeji edinstveni pri obdelavi in predstavi-
tvi informacij, znanj in razumevanj s pomočjo zgodovinskih, kulturnih ter 
prirodoslovnih predmetov in zbirk. To je še zlasti pomembno, ker pred-
meti nimajo samo materialne vrednosti, temveč s pomočjo interpretacije 
in predstavitve postanejo nosilci družbenih simbolov. Spodbujali naj bi 
razpravo, omogočali evalvacijo zgodovinskega in družbenega razvoja ter 
premislek o pomembnih temah iz preteklosti. Muzeji in z njimi tudi kultur-
na politika želijo na ta način krepiti identiteto in izboljševati razumevanje 
sedanjosti z namenom oblikovanja prihodnosti. 

Za doseganje širšega občinstva muzeji danes stremijo k vključeva-
nju; želijo postati družbeni dialoški forumi in s tem zagotavljati različne 
izkušnje in perspektive; želijo biti kraji razsvetljevanja in sprave. Njihovo 
delo, s katerimi vrednote vnašajo med prebivalstvo, naj bi imelo trajno-
stne učinke. Vendar pa se sprašujemo, ali muzejem v tehnološko in druž-
beno hitro spreminjajočem se svetu to uspeva? Ali so razstavne teme, 
oblikovanje razstav in načini posredovanja povsod razviti do te mere, da 
zagotavljajo želeni uspeh? Muzeji in njihovo osebje si prizadevajo za med-
sebojni dialog – v našem vse bolj globaliziranem svetu tudi na mednaro-
dni ravni. Zato potrebujejo podporo, predloge in izmenjavo.
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K sreči Evropska unija omogoča programe za 
mednarodni dialog med muzeji in univerzami, ki razvi-
jajo orodja, namenjena pomoči kulturnim ustanovam, 
da te lahko opravljajo svoje družbene naloge. Projekt 
»EuroVizija – Muzeji predstavljajo Evropo« je pomem-
ben mejnik v v tem razvoju, priročniki pa dragocena 
pomoč na poti soočanja z izzivi na področju muzejske 
politike v 21. stoletju.

Prof. Dr. Hans-Martin Hinz, Berlin
predsednik Mednarodnega muzejskega sveta ICOM
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PROJEKT EMEE

Pričujoči priročnik je bil zasnovan v okviru mednarodnega projekta Evro-
Vizija – Muzeji predstavljajo Evropo (EMEE: EuroVision – Museums Exhibiting 
Europe). Štiriletni projekt, ki ga financira program Kultura Evropske unije 
in se izvaja z osmimi interdisciplinarnimi projektnimi partnerji iz sedmih 
evropskih držav1, je začela Katedra za didaktiko zgodovine na univerzi v 
Augsburgu. Namen projekta je muzeje modernizirati s pomočjo reinter-
pretacije muzejskih predmetov in tematik z evropske perspektive, ki pre-
sega nacionalne interpretacije, ter s pomočjo inovativnega posredovanja. 
S tem želimo zlasti nacionalne in regionalne muzeje spodbuditi k preizku-
šanju novih idej in konceptov, s katerimi je mogoče v današnji medkultur-
ni in heterogeni družbi izboljšati usmerjenost muzeja kot ustanove. 

KONCEPT SPREMEMBE PERSPEKTIVE 

Temeljni koncept projekta EMEE vsebuje tri želene spremembe perspektive: 
prva se nanaša na reinterpretacijo muzejskih predmetov z evropske per-
spektive. Predmeti ne bodo več predstavljeni v enodimenzionalnih pome-
nih, ampak skozi multiperspektivnost, ki razodeva več hkratnih pomenskih 
ravni. Druga sprememba perspektive se nanaša na odnos med muzejsko 
stroko in obiskovalci. Če premislimo tradicionalno vlogo muzeja kot organa 
za znanstveno razlago in povabimo obiskovalce k sodelovanju, lahko pre-
sežemo stare miselne vzorce in razvijemo nove, sodobne oblike muzejske-
ga dela. Z evropske perspektive lahko to na primer pomeni, da obiskovalci  
s priseljenskim ozadjem prispevajo svoje razumevanje predmetov. S to-
vrstno interpretacijo in z vključevanjem zgodb obiskovalcev lahko predmeti 
postanejo zanimivejši širšemu krogu posameznikov in skupin. Predlagane 

1.  Člani projekta: Univerza Augsburg, Nemčija 
(koordinator); Atelier Brückner, Nemčija; Narodni 
muzej zgodovine, Bolgarija; Univerza Paris-Est 
Créteil, Francija; Univerza Roma Tre, Italija;  
Narodni muzej arheologije, Portugalska;  
Muzej novejše zgodovine, Slovenija,  
Kunstverein monochrom, Avstrija.
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dejavnosti skladno s premostitvenim pristopom (pre-
mostitev kulturnih in družbenih razlik) tako prispevajo 
tudi k razvoju občinstva. Tretja sprememba perspektive 
si prizadeva za razširitev pogleda z internacionalizacijo: 
samo mednarodna primerjava in perspektiva omogoča-
ta nove, spremenjene interpretacije predmetov. Poleg 
tega ustanavljanje mednarodnih mrež lajša sodelovanje 
med muzeji v različnih državah.

SET PRIROČNIKOV PROJEKTA EMEE 

Da bi bilo mogoče koncept spremembe perspektiv 
– zlasti prve in druge – izvesti v praksi, smo v okviru 
projekta razvili serijo aplikativno usmerjenih priročni-
kov EMEE, s katerimi želimo posredovati med teorijo 
in prakso ter vsem zainteresiranim muzejem ponuditi 
smernice za inovativne in ustvarjalne koncepte, s ka-
terimi lahko modernizirajo in internacionalizirajo svoje 
delo. Iz spodnjega pregleda je razvidno, da je vsak med 
petimi priročniki posvečen drugi temi. 

PRIROČNIK 1: NAREDIMO EVROPO VIDNO 
―  Ukvarja se z reinterpretacijo predmetov in kaže nači-

ne, na katere je mogoče zbirke reinterpretirati s po-
močjo medregijskega in multiperspektivnega pristopa.

PRIROČNIK 2: INTEGRACIJA VEČKULTURNE EVROPE 
(DRUŽBENA ARENA) 
―  Podaja idejo muzeja kot javnega, nekomercialnega 

prostora, ki ponuja možnosti za srečevanje, razpravo 
in za stik s kulturno dediščino. 

―  Kaže, kako lahko te poudarjene naloge muzejev 
uporabimo za predstavitev in razpravo o čezmej-
nih in evropskih temah, zlasti v luči trenutnih do-
godkov in izzivov; te naloge lahko prispevajo k inte-
graciji večkulturne Evrope. 

PRIROČNIK 3: PREMOSTITEV VRZELI (AKTIVIRANJE, 
UDELEŽBA IN SPREMEMBA VLOG) 
―  Ukvarja se z razvojem različnih ravni udeležbe in akti-
 viranja obiskovalcev (na primer razstave hands-on, 
 ki omogočajo fizično interakcijo; razstave minds-on, 
 ki spodbujajo miselno aktivnost; razstave, ki jih 

ustvarijo uporabniki; vodeni ogledi v obliki dialoga; 
sodelovanje različnih ciljnih skupin v muzejskem 
delu itn.). 

―  Razvija programe, s katerimi skupine neobiskovalcev 
spodbujajo za spoznavanje muzejskega sveta. 

―  Podaja primere dobrih praks s poudarkom na čez-
mejnih/evropskih temah.

PRIROČNIK 4: SINESTEZIJSKO TOLMAČENJE PERSPEKTIV. 
SCENOGRAFIJA – SKICIRKA
―  Ukvarja se s scenografijo in z njenim potencialom 

za sinestezijsko tolmačenje perspektiv. 

―  Prvi del predstavlja osnovne parametre in orodja scenografije ter nekaj 
strategij za predstavljanje muzejskih predmetov. 

―  Drugi del je bolj praktične narave. Predstavlja scenografske oblikovalske 
zasnove za postavitev večplastnih muzejskih predmetov v širši, evrop-
ski kontekst. Podobe na skicah prikazujejo, kako spreminjati perspektive  
s pomočjo parametrov, orodij in strategij. 

PRIROČNIK 5: DRUŽABNA OMREŽJA IN INTERAKCIJA 
―  Predstavlja primere, kako je družbena omrežja mogoče uporabljati  

za odnose z javnostmi in interakcijo (muzeja z obiskovalci, muzeja z ne-
obiskovalci, obiskovalcev med seboj, muzeja z drugimi ustanovami). 

―  S tem orodjem se obiskovalci in druge zainteresirane osebe lahko 
vključijo v muzejske teme, razpravljajo, izmenjujejo ideje, razmišljajo  
o razstavah itn. 

―  Priročnik ponuja ideje, kako možnosti spleta 2.0 vključiti v razstave  
in s tem spodbuditi večjo udeležbo obiskovalcev. 

V priročnikih EMEE predstavljani primeri dobrih praks za različne teme se 
delno nanašajo na predhodni proces zbiranja, izveden v prvi fazi projekta2. 
Opisani koraki, ideje in koncepti priročnikov EMEE se preizkušajo s prakti-
čnim izvajanjem v obliki delavnic in praktičnih modulov; vse korake, ideje 
in koncepte vrednotimo. Dodatne predloge za izvajanje vsebin petih pri-
ročnikov pa poleg tega podajajo tako imenovani Exemplary Units, obja-
vljeni na spletni strani EMEE.

Ekipa EMEE

2.  EMEE – Muzeji predstavljajo Evropo.  
Mapping Process, http://www.museums-
exhibiting-europe. de/mappingprocess/,  
(20. 12. 2015).
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Poletna muzejska noč, MG+ Moderna galerija. 
Ljubljana, 2013. Foto: Dejan Habicht

MUZEJI KOT DRUŽBENE ARENE

Evropa je skupnost kultur, izročil in tradicij v medsebojnem sožitju. Temelj-
na pravica, ki skupaj z drugimi dejavniki prispeva k človeški in h kulturni 
raznolikosti Evrope, je prost pretok delovne sile. Ta raznolikost pa hkrati 
s kulturnim bogastvom prinaša tudi trenja, ki ogrožajo mirno sožitje. Mu-
zeji s svojo edinstveno vlogo lahko pomagajo pri iskanju in vpeljevanju no-
vih načinov ohranjanja složnosti in harmonije. Pričujoči priročnik je rezul-
tat dela različnih muzejev in izobraževalnih institucij, ki delujejo v okviru 
projekta EMEE (EuroVision: Museums Exhibiting Europe). Projekt EMEE je 
evropski projekt iz programa Kultura, katerega cilj je odpiranje muzejev 
javnosti in razvijanje novih načinov dela z obiskovalci. Projekt hkrati ponuja 
večplastno interpretacijo muzejskih predmetov ter smernice za posodo-
bitev muzejev in njihovo preoblikovanje v družbeno odgovorne ustanove.

Muzeji se srečujejo s predsodki in stereotipi, da so ustanove, ki se 
na dolgočasno brezčasen način ukvarjajo s preteklostjo. Bi muzeje, da 
postanejo bolj zanimivi, poskušali povezati s sedanjostjo ter potrebami in z 
željami sodobnih obiskovalcev?

Vez s preteklostjo postavlja muzeje v položaj pozabljenih in omeje-
nih ustanov, ki so brez moči za spopad z danes zahtevanimi sprememba-
mi. Te definicije držijo, kadar ustanoviteljev ali vodstev muzejev ne zanima 
delovanje v korist družbe in takšno javno angažirano delo, ki odraža vpe-
tost v sooblikovanje potreb okolja. Muzeji, ki se dobro zavedajo svojega 
družbenega poslanstva, so postali vezni členi med preteklostjo in seda-
njostjo, med nekdanjimi in sedanjimi družbami. So prostori družbene kri-
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tike in družbenega razvoja. Muzeji se morajo posodo-
biti, postati pomembnejši in iti v korak s časom. Nujno 
– čeprav ne najlažje – je odpiranje navzven in vzposta-
vljanje dostopnosti na vseh ravneh in za vse skupine 
obiskovalcev. Oblikovati morajo javni prostor dialoga in 
ponovnega povezovanja pozabljene (ali prikrite) prete-
klosti s sedanjostjo.

Muzeji niso več to, kar so bili še pred desetlet-
jem. Kljub jasno definiranemu poslanstvu se spremi-
njajo z namenom prilagajanja družbenim spremem-
bam. Njihov cilj nista samo integracija in vključitev 
družbe vanje, ampak tudi integracija ustanov v družbo 
– kot aktivnih soustvarjalcev družbenih gibanj. Ob 
strinjanju z ugotovitvijo, da ni enoglasnih prezentacij 
preteklosti, temveč le večplastne – tako razstavljene-
ga materiala kot zgodb, ki jih prikazujejo obiskovalcem 
– se muzeji odpirajo kot prostor dialoga in medgene-
racijskega sodelovanja. S priročnikom predstavljamo 
nove smernice razvoja muzejev in dobre prakse svo-
jih kolegov. V ta namen smo pripravili nekaj predlogov 
tem, ki lahko evropskim (in drugim) muzejem in galeri-
jam pomagajo graditi mostove med družbami in pre-
magovati časovne razdalje ter tako postajajo družbe-
no pomembne ustanove.

EMEE BESEDNJAK

V priročniku uporabljamo široko paleto izrazov, ki so 
del uporabljene terminologije evropskega projekta 
EMEE in njegovih posameznih aktivnosti. Ker jih je mo-
goče različno razumeti, dodajamo razlago najpogosteje 
uporabljenih izrazov:

― COP (Change of Perspective) pomeni ′spremembo 
perspektive′, ki jo projekt EMEE omogoča na treh 
različnih ravneh: 

 COP 1 je sprememba perspektive v evropski rein-
terpretaciji predmetov in skupin, ki prikazujejo kom-
pleksno raznolikost historičnih pomenov;

 COP 2 se ukvarja s spremembo perspektive med 
muzejsko stroko in obiskovalci;

 COP 3 omogoča spremembo perspektive v procesu 
mednarodnega sodelovanja.

― ′Proces poizvedbe′ (Mapping process) predstavlja 
pregled priprav na raziskave ter kritično analizo pri-
merov dobre prakse, predvsem v povezavi s tremi 
COP-i. Ponuja vpogled v trende, ki karakterizirajo 
trenutno stanje evropskih muzejev.

― Družbena arena je izraz, sposojen od Richarda Hand-
 lerja. Ta je muzeje razumel kot družbene arene, v 

katerih potekajo organizirane aktivnosti, pri katerih 

»mnoštvo ljudi različnih izvorov rutinsko in redno 
komunicira ter tako ustvarja, si izmenjuje ter upo-
rablja informacije« (1997: 9). Temu smo dodali še 
pomen srečevanja ljudi, ki se v vsakdanjem življe-
nju ne srečujejo in med seboj ne komunicirajo. Moč 
tovrstnega srečevanja v muzejih je, da lahko na več 
področjih zaneti iskro družbenih sprememb. 

― Neobiskovalci so skupina ljudi, ki jih je zelo težko 
definirati – po naši definiciji so to ljudje, ki poredko 
obiščejo muzej ali pa sploh nikoli. 

― Participativnost je trend, ki se pojavlja že daljši čas, 
in to ne samo v muzejih, temveč tudi v vseh preo-
stalih sferah življenja. Ta princip je dragocen, ko 
skušamo glas in vidnost enakopravno razdeliti med 
vse ljudi. V muzejskem kontekstu je to sodelovanje, 
ki obiskovalcem omogoča, da postanejo aktivni (so)
ustvarjalci muzejskih izkušenj ali celo samih razstav. 
Ravni participacij je veliko, strategije mora vsak mu-
zej določiti sam.

Čeprav se besedilo nanaša na muzeje, to ne pomeni, 
da se teh načel ne da aplicirati na delo drugih ustanov.

KOMU JE PRIROČNIK NAMENJEN?
 

Priročnik Muzeji kot družbene arene je namenjen vsa-
kodnevni uporabi strokovnjakov in ljubiteljev muzejev. 
Pripravili so ga strokovnjaki, ki se dnevno spopadajo s 
podobnimi izzivi in želijo širiti svoja dognanja in jih de-
liti z drugimi evropskimi muzealci. Zasnovan je kot prva 
pomoč pri pripravi programov, širjenju poslanstva raz-
stave in vključevanju obiskovalcev, ali pa zgolj kot pri-
ročnik za prvo pomoč v trenutkih brez navdiha, ko se 
nam zdijo izzivi, s katerimi se spopadamo, nepremag-
ljivi. 

Priročnik smo oblikovali kot orodje za iskanje 
specifičnih rešitev ob težavah ali kadar želimo svoje 
delo obogatiti s praktičnimi izkušnjami drugih muzejev. 
Lahko ga beremo kot celoto ali po posameznih poglav-
jih. Izhajali smo iz predpostavke, da se muzeji zaveda-
jo potreb po spremembah, saj le tako lahko postanejo 
pomembne ustanove sodobne družbe. 

Trdimo, da so muzeji lahko prostor, kjer se vzga-
ja za spremembe, in kjer potekata demokratična druž-
bena komunikacija in družbena interakcija. Priročnik 
naj bi muzejskemu osebju pomagal pri sprejemanju 
družbene zahteve po odpiranju muzejskih prostorov 
različnim profilom ljudi.
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Cilj projekta EMEE je muzeje narediti dostopnejše na več načinov: 

z inovativnim in interdisciplinarnim pristopom, ki so ga razvili stro-

kovnjaki za didaktiko zgodovine, skuša reinterpretirati muzejske 

predmete in jih postaviti v širši kontekst narodne in mednarodne 

zgodovine. Obiskovalci se bodo z razstavljenimi predmetni soočali 

ne le v regionalno ali nacionalno zastavljenem kontekstu in na 

ravni pomena, temveč bodo z novimi predstavitvenimi načini, s 

performansi ter sodelovanjem odkrivali tudi transnacionalne in 

evropske perspektive.

Priročnik, ki vsebuje napotke in smernice za 
vsakdanje muzejsko delo, je razdeljen na dva dela. 
V prvem delu je znanstveni oris teme s predstavitvijo 
praktičnih izkušenj koncepta muzeja kot družbene are-
ne ter način apliciranja te izkušnje na delovanje muze-
ja. Podrobneje se ukvarja z družbeno vlogo dediščine 
in prevprašuje njen pomen pri odpiranju muzejev več-
jemu številu skupnosti. Na koncu prvega dela razloži, 
kako razviti nove strategije, dejavnosti in merila, da lah-
ko muzej začnemo razvijati kot družbeno areno. Prika-
zuje, kako –od raziskovanja do izpeljave novih strategij 
– lahko prav vsak muzej spremeni svoje poslanstvo in 
postane prostor komunikacije, razprav in sodelovanja, 
produktivni prostor prevpraševanja in redefiniranja. V 
drugem delu so predstavljene dobre prakse in prilož-
nosti, s katerimi muzeji lahko svoje programe odprejo 

širši javnosti. Za boljše razumevanje, kako se spopasti 
z različnimi potrebami in zahtevami, smo praktični del 
priročnika razdelili na dva dela. Prvi del smo posvetili 
delu z ranljivimi skupinami, drugi del pa vključuje pe-
dagoško in andragoško delo s skupinami. Dela nista 
ločeni enoti – oba prikazujeta družbo kot nenehno 
spreminjajoči se mozaik vlog, v katerem morajo posa-
mezniki in skupnosti v različnih družbenih okoliščinah 
neprestano (re)interpretirati sami sebe. Poglavje Ran-
ljive skupine kot obiskovalci muzeja raziskuje samo 
bistvo muzeja kot družbene arene: to je sprejemanje. 
S predstavitvijo različnih rešitev za različne ranljive 
skupine muzeji s svojo interpretativno in reprezenta-
tivno vlogo dajo glas marginaliziranim ljudem. S pri-
meri dobre prakse priročnik prikaže način vključeva-
nja dobrih idej v konkretno muzejsko delo. Poglavje 
o pedagoškem in andragoškem delovanju razloži po-
men »družbene arene« v konceptu evropeizacije mu-
zejev. Vsebuje predloge za razširitev neformalnega 
učenja in ponudbo primernih programov za različne 
starostne skupine. Zadnji del poglavja predstavlja iz-
bor dobrih praks, ki se navezujejo na evropsko raz-
sežnost projekta EMEE. Na podlagi teh primerov smo 
pripravili seznam zanimivih razstavnih tem ali poseb-
nih muzejskih dogodkov.

S priročnikom želimo spodbuditi nadaljnje razmišljanje o temah, 
ki bi muzeje obogatile z novimi obiskovalci, debatami in vprašanji, odprle 
nove izzive in ustvarile nove družbene priložnosti.

Na konec priročnika smo vključili pregled obstoječe znanstvene li-
terature in spletnih strani o muzeju kot družbeni areni. Priročnik obsega 
pet katalogov, ki obravnavajo naslednje teme: Reinterpretacija muzejskih 
predmetov in zbirk, Razvoj muzeja kot družbene arene, Aktivacija in par-
ticipacija v muzejih, Muzejska scenografija, Tehnologije družbenih omrežij 
za muzeje. Vsi na spletni strani projekta dosegljivi priročniki so v angle-
škem jeziku. Pričujoči priročnik, edini preveden v slovenščino, je pripravil 
Muzej novejše zgodovine Slovenije s sodelavci.
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______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ M U Z E J I  I N  ( R E ) I N T ER P R E TA C I J A

 E V R O P S K E  D ED I Š Č I N E  –  U S T VA R J A M O 

N O V E  D R U Ž B EN E  P R O S TO R E

Število obiskovalcev je danes najpomembnejši pokazatelj uspešnega de-
lovanja muzeja in njegove prepoznavnosti. Ne glede na to, ali je razstava 
le prikaz razstavnih eksponatov, izraz kulturnega bogastva, dosežkov ali 
intelektualnega ali znanstvenega razsvetljenja, in ne glede na to, ali ima v 
koncept vpisan didaktični namen, prostor soustvarjajo obiskovalci. Muzej-
ske dejavnosti morajo pritegniti obiskovalce kot aktivne elemente in v njih 
vzbujati zanimanje in čustvene odzive. Morajo jih nagovarjati, in to tako 
pozitivno kot negativno. Pomagati morajo pri razumevanju in opomenjanju 
družbe, v kateri živimo. Za sodobni muzej je komunikacija z okoljem pos-
tala nujna. Muzeji prevzemajo vlogo kritičnih opazovalcev sodobne družbe 
in varuhov kulturne dediščine, postajajo bolj odprti, razstave so vedno bolj 
zanimive, privlačne in primerne za vedno širši krog obiskovalcev. Počasi, 
a vztrajno, se rešujejo slovesa elitizma in hermetizma. Za muzeje je vse 
bolj pomembno, da ponujajo večznačno in vključujočo interpretacijo naci-
onalne dediščine, saj so generatorji historičnega, kolektivnega in individu-
alnega spomina. Z namenom, da bi ustvarili okolje, odprto za vse poten-
cialne obiskovalce, se morajo muzeji postaviti na strani ranljivih in slabo 
zastopanih skupin in manjšin, postati morajo akterji družbenih sprememb. 
Oblikovati se morajo v prostor, ki sprejema različnost, podpira družbene 
in človekove pravice ter dialog, biti morajo posredniki novih idej in družbe-
nih iniciativ. Muzeji zmorejo v skupnosti izzvati provokativno in učinkovito 

Poletna muzejska noč – delavnica za otroke 
pred Muzejem novejše zgodovine Slovenije. 
Ljubljana, 2013. Foto: Urška Purg

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MUZEJI KOT DRUŽBENE ARENE
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sodelovanje (Janes 2011: 64–66). Glede na vse zgoraj 
našteto muzeji niso več le stare, zaprašene in arhaične 
ustanove, prej prav nasprotno. Zaradi naraščajočega 
trenda, ki od njih zahteva družbeno angažiranost, mo-
ramo muzeje razumeti s pomočjo paradigme široko 
odprte participacije, v slogu koncepta participativnega 
muzeja. Zato se, ko govorimo o sodobnih muzejskih 
praksah, ne nanašamo toliko na delovanje za obisko-
valca, ampak na sodelovanje z obiskovalcem, na ko-
operacijo, skupno ustvarjanje. V nasprotju s starimi, 
dvodimenzionalnimi in togimi striktno kontroliranimi 
vodenimi razstavami, današnji muzeji obiskovalcem 
ponujajo številne možnosti sodelovanja in soustvarja-
nja. 

S participativnim principom muzeji lažje 
vzpostavljajo vez med obiskovalci, dediščino in novimi 
idejami ter spodbujajo kritično mišljenje in kreativnost. 
Namen muzejev je ljudem pomagati doseči identitetne 
cilje: da bi bolje razumeli sami sebe in družbo, iz katere 
prihajajo, da bi pomagali premagovati tabuje in pred-
sodke do drugih skupnosti in rušiti omejujoče zidove. 
Galerije ponujajo primarno vizualno izkušnjo, medtem 
ko so muzeji v glavnem ustanove za ustvarjanje zgodb 
(Karp 1992: 2). Predmeti, ki poosebljajo podobe iz naše 
skupne preteklosti, so medij, s pomočjo katerega re-

produciramo dominantne naracije. Vloga interpretacije 
dediščine se prepleta s političnim in z medijskim dis-
kurzom, vsi skupaj pa postavljajo trende za kolektivno 
interpretacijo narodne naracije ter njene tradicije, in 
to tako, da vrednotijo različna zgodovinska obdobja. 
Vprašanje je, v kolikšni meri je ta proces vključevalen 
in kako se to odraža v kulturni produkciji? Kako se vi-
zualna naracija odraža v določeni družbi, če nanjo pog-
ledamo kot kulturni potrošnik? Sodobni način razume-
vanja preteklosti ter njenih številnih interpretacij je na 
podlagi novih standardov sprožil ponovno vrednotenje 
in reinterpretacijo muzejskih predmetov. Predstavljajo 
se različni historični pomeni, razvija se subjektivnejši 
pogled na zgodovino in dediščino, ki vključujeta tudi 
zgodbe v preteklosti prezrtih ali celo povsem izločenih 
skupin ali posameznikov. Ivan Karp definira obiskoval-
ce kot posameznike, ki, ko vstopijo v muzej, vanj s seboj 
prinesejo tudi svojo kulturo in njene vrednote. Ekspo-
natov ne doživljajo pasivno, ampak jih interpretirajo na 
podlagi osebnih izkušenj in znanj, do katerih so prišli s 
sodelovanjem v določeni družbi. Razstave interpretira-
jo skozi matrico svojih preteklih izkušenj, kulturnih pre-
pričanj, znanj in pripadnosti (Karp 1992: 3). Glede na 
vse do sedaj omenjeno se moramo vprašati: ali je naša 
naloga predstaviti večznačno, večdimenzionalno in 

večpomensko mnoštvo interpretacij kot protiutež na-
cionalno definiranim enoznačnim pogledom na evrop-
sko zgodovino in kulturo? Ali lahko ta potreba po trans-
nacionalnem, nenacionalnem vrednotenju preteklosti 
ustvari popolnoma nov način razumevanja muzejskih 
razstav? Nov način učenja zgodovine in razumevanja 
preteklosti kot dela skupne (evropske) dediščine? Ali 
lahko muzeji ustvarijo družbeno odprte prostore (are-
ne), ki bi omogočali lažjo identifikacijo in aktiviranje tis-
tih delov populacije, ki so bili do sedaj izključeni iz do-
minantnih pripovedi? Kaj je sprožilo trend vključevanja?
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ZAKAJ BI MUZEJI MORALI SLEDITI KONCEPTU 
DRUŽBENE ARENE?

V zadnjem času se veliko govori o pomenu muzejev in o tem, ali jih so-
dobni svet potrebuje. Nekateri avtorji celo menijo, da smo vstopili v čas 
krize muzejev (Kirshenblatt – Gimblet 1998; Gilmore in Rentschler 2002; 
Kotler, Kotler in Kotler 2008; Simon 2010; Lin 2011). Dejstvo je, da so mu-
zeji danes v fazi preoblikovanja in se morajo za pozornost boriti z drugimi 
prostočasnimi dejavnostmi. Morajo se odpreti in postati dostopni tudi za 
tiste potencialne obiskovalce, ki v ustanovo ne vstopajo z namenom ogle-
da razstavnih eksponatov. Skrb za izgubo tradicionalnega pomena muze-
jev je odveč, saj bo muzej še naprej ohranjal delček tistega tradicionalnega 
poslanstva, ki ga je uspešno izpolnjeval in zaradi katerega je nastal; treba 
mu je zgolj dodati nekaj novih pomenov in vrednot. »Posebnosti kulturnih 
praks postavljajo muzejem temeljni izziv, še zlasti tistim z izrazito javnim 
poslanstvom, da postanejo odprti forumi za medkulturno izmenjavo, ne 
pa hermetične utrdbe, ki varujejo status quo (Coffee 2008: 262).

Nekateri muzeji in knjižnice so že našli zlato sredino in so ob svojem 
poslanstvu obenem tudi prostori družbenega pomena. 

ODKRIJTE MUZEJ: 
The Lightbox, Woking, UK 
Ustanova, kjer luči nikoli ne ugasnejo.
https://www.thelightbox.org.uk/

Poletna muzejska noč v Muzeju novejše zgodovine 
Slovenije. Ljubljana, 2012. Foto: Sarah Bervar
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Muzejev in galerij ne smemo spremeniti v igral-
nico ali Disneyland. Na vprašanje, ali muzeji lahko pos-
tanejo družbene arene, odgovarjamo, da lahko in da bi 
tudi morali. Na vprašanje zakaj, odgovarjamo, da zato, 
ker bodo samo tako postale ustanove s pravim pome-
nom. Trdno smo prepričani, da morajo muzeji imeti 
pomen in da se ta pomen lahko dopolnjuje in preobli-
kuje. Pridobijo ga lahko kot javni prostori s poudarkom 
na besedi javni. Kot javne, odprte prostore jih lahko 
javnost zagleda v novi, dodatni vlogi. Le čemu bi imeli 
masivne ustanove z velikanskimi in polnimi depoji, če 
pa ti javnost malo ali sploh ne zanimajo. V čem je torej 
smisel njihovega obstoja?

Muzeji kot aktivne ustanove morajo sodelovati 
pri doseganju družbenega sožitja in tolerance. »No-
ben muzej ni otok« (Coffee 2008: 261) – izjava lepo in 
strnjeno izraža vse, kar moramo vedeti o njih. Pri tem 
lahko veliko pomaga evropeizacija, saj je predstavljena 
kot »kulturna praksa, v katero so kot akterji enakovred-
no vključeni muzeji, državljani, predmeti, evropski pro-
grami za financiranje in trenutna reformulacija muzej-
skih politik zbiranja« (Krankenhagen 2013: 266).

MUZEJI KOT DRUŽBENE ARENE 

Na kaj pomislimo, ko rečemo družbena arena?
Besedna zveza ima več pomenov. S sociološkega vidika je družbena 

arena prostor, v katerem ljudje manevrirajo in si prizadevajo pridobiti ne-
kaj zaželenega. Sestavljajo jo razlike med položaji družbenih agentov, meje 
področja pa so zarisane tam, kjer se končajo njegovi vplivi (Jenkins 1992: 
76). Poleg tega je družbena arena tudi »metafora, s katero opisujemo sim-
bolične lokacije političnih dejavnosti, ki vplivajo na kolektivne odločitve in 
kolektivne politike« (Kitschelt 1980 po Renn 1992: 181). Mi pa si prizade-
vamo za ujemanje pomena fraze družbena arena v povezavi z muzeji in 
njihovim delovanjem. 

Oče pojma družbena arena je Richard Handler. Po njegovem mne-
nju so muzeji predvsem družbene arene in ne »skladišča stvari« (1993: 33). 
Muzeje razume kot kraje, kjer »mnoštvo ljudi različnih izvorov rutinsko in 
redno komunicira ter tako ustvarja, si izmenjuje ter uporablja informaci-
je (Handler 1997: 9), kar zveni zelo sodobno. Za muzealko Nino Simon je 
najpomembneje, da muzej postane ustanova, ki omogoča ustvarjanje vezi 
med neznanimi obiskovalci in njihovo interakcijo (Simon 2010: 67–98).

Muzeje razumemo kot družbene arene v smislu »organiziranih ak-
tivnosti v trajanju« (Handler 1997: 9). Temu bomo dodali še nekaj točk, ki 
odražajo sodobno družbo. Osredotočili se bomo na del, v katerem Han-
dler opiše muzeje kot »ustanove, v katerih se družbeni odnosi vzpostav-
ljajo na podlagi zbirke predmetov in jim tako dajejo pomen« (1993: 33). 
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Evropski projekt: Mesto Evropa, Muzej 
za arhitekturo in oblikovanje. Ljubljana, 2013. 
Foto: Tanja Vregales

V tej smeri je James Clifford prevedel pojem »območje 
stika« v pojem muzejskega jezika (1997: 192), ki si ga 
je sposodil od Mary Pratt (1992). Njegovo razumevanje 
muzejev kot območij stika je presenetljivo podobno 
Handlerjevi družbeni areni. Pojem območje stika pred-
videva, da so pogoj za dolgotrajni stik prav medseboj-
ne vezi. Stik med različnimi kulturami se lahko zgodi po 
razstavi in tudi zunaj muzeja, mora pa se zgoditi in se 
tudi nadaljevati (Clifford 1997). Pozneje je bil koncept 
območja stika razširjen na »dialoško območje stika« 
(Witcomb 2003; Bennett 2006) in celo redefiniran v 
»območje sodelovanja« (Onicul 2013). Cilj našega načr-
ta je izzvati spremembo pri obiskovalcih, kar je mogo-
če res težko izmeriti, spremembo namreč lahko izzove 
tudi ena sama razstava. 

Vse ustanove lahko postanejo družbene are-
ne – dobrodošel, varen, strpen in nevtralen prostor, ki 
vključuje vse in ponuja enakopravnost, demokratičnost 
in enake možnosti, v katerem se lahko spopadamo s 
težavnimi in večkrat ignoriranimi temami in vprašanji, 
kjer lahko vodimo neposreden dialog, razprave in druž-
bene izmenjave. V tem smislu gre koncept družbene 
arene z roko v roki z etiko (Marstine 2011). V muzejih 
kot družbenih arenah lahko poteka kulturni dialog – ne 

le dialog, celo polilog, preplet več različnih dialogov – tako da ljudje začne-
jo te ustanove doživljati kot svoje. 

Cilja torej nista samo integracija in vključitev družbe v omenje-
ne ustanove, ampak tudi integracija ustanov v družbo – da so sprejete, 
da postanejo njen del. »Uporaba muzejev je lahko tudi kulturna praksa. 
Oblikujejo jo družbeni odnosi uporabnika in muzeja, definira pa jo to, koga 
vključuje in koga izključuje« (Coffee 2008: 262).

V nadaljevanju predstavljamo nekaj muzejev, ki v svoje vsakdanje 
delovanje vključujejo vsaj del duha družbene arene. Priznati si moramo, 
da ko govorimo o spremembah, najprej pomislimo na trpljenje, muke in 
težave. Ker trdno verjamemo, da so spremembe nujno potrebne, bomo 
poskušali prikazati, kako jih lahko dosežemo s kar najmanjšo možno mero 
neprijetnih stranskih učinkov.
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_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  M U Z E J I  KOT  D R U Ž B EN E  A R EN E : 

N O V I  M U Z E J S K I  I Z Z I V I  –  Z U N A N J I  P O G L ED

Nina Simon je leta 2010 napisala knjigo o razvoju in ustvarjanju novih mu-
zejskih okolij za 21. stoletje. Njen jedrnati blog museumtwo.blogspot.
com je danes med najpopularnejšimi blogi muzejskih navdušencev. Znan 
je tako zaradi napotkov za delo z obiskovalci kot prikaza dobrih praks za 
sodobno vodenje muzejev. 

Med ustvarjanjem priročnika smo jo vprašali, ali lahko razloži svoj 
pogled na stanje evropskih muzejev. Zanimalo nas je njeno mnenje o od-
piranju muzejev, kaj to predstavlja zanjo in kako razviti družbeni potencial 
muzejev v sodobnem svetu3.Njeno stališče je še zlasti pomembno za Evro-
po, saj predstavlja pogled od zunaj in je odraz dolgoletnih izkušenj dela v 
ZDA in Evropi. 

... O MUZEJIH

»Obstaja veliko različnih muzejev za veliko različnih namenov. Odgovor 
na vprašanje, kaj je zame muzej, se pravzaprav skriva v tej raznolikosti, saj 
muzeji po mojem mnenju ne bi smeli biti zgolj enosmerni. Mislim, da bi 
se vsi muzeji morali osredotočati na to, kaj je njihov zastavljeni cilj, kdo je 
skupnost, ki ji poskuša služiti, in biti čim bolj odprti, do te mere, da lahko 
zadovoljijo svoje cilje in služijo skupnosti.

En del je misija, cilj, drugi del je skupnost. Glede na to je lahko vaša 
skupnost skupnost raziskovalcev, lahko umetnikov – želim pokazati, da ste 
vi tisti, ki definirate, kaj skupnost pomeni za ustanovo, in to na veliko raz-

3.  Urška Purg se je z Nino Simon  
pogovarjala 23. novembra 2013.

Medgeneracijska delavnica v okviru razstave 
Jožeta Baršija, MG+MSUM. Ljubljana, 2013. 
Foto: Lucija Cvjetković
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ličnih načinov, tako da to niso nujno ljudje, ki živijo v 
soseščini ustanove.

V glavnem mi je naša neprofitna različica všeč, 
saj čutim veliko odgovornost do ljudi, ki prihajajo v naš 
muzej. Prav ljudje, ki v naš muzej prihajajo kot obisko-
valci, so tisti, ki nam pomagajo financirati, kar počne-
mo. 

V ZDA je po mojem mnenju predvidevanje, da so 
muzeji namenjeni obiskovalcem, že prav zakoreninje-
no. Temu sledi vprašanje, kakšno izkušnjo zagotavljajo 
obiskovalcem. Ljudje, ki ne marajo našega muzeja, me-
nijo, da je preveč populističen – v smislu, zakaj spušča-
jo vanj vse te ljudi, zakaj izvajajo vse te ne najbolj resne 
aktivnosti ipd.« 

... O DRUŽBENI ARENI

»Ljudje, ki ne marajo, da se muzeji zavzemajo za bolj 
odprto delovanje, niso povsem proti muzejem kot 
družbenim arenam. So zanje, vendar za precej spe-
cifičen tip družbene arene – želijo si muzeje, ki bi bili 
prostori, kamor greš in tiho gledaš ter razmišljaš. Kar 
je prav tako neke vrste družbena arena. Veste, ne želijo 
si muzejev, ki bi se približali javnosti. Pa še nekaj – če 

smo populistični, pomeni, da smo antielitistični. Niko-
gar ne želim označiti za elitističnega, vendar mislim, da 
si nekateri ljudje želijo pripadati posebnemu klubu; da 
ima muzej poseben klub, katerega del so lahko. To je le 
droben odstotek ljudi, nam pa se je obisk močno pove-
čal – več kot podvojil se je.

V moji skupnosti živi 30 odstotkov Latino-Ameri-
čanov, ki so potomci Mehičanov. Pri njih ni tako močne 
tradicije prihajanja otrok v muzeje s starši ali šolo ipd. 
Vem pa, da je to zelo pomembno in da so v Skandina-
viji, kjer živi veliko imigrantov, razmišljali o tem, kako v 
muzej privabiti ljudi, ki prihajajo iz različnih tradicij in 
imajo do muzeja različna pričakovanja, nekateri celo 
čutijo, da muzeji niso namenjeni njim.«

... O DRUŽBENI PREMOSTITVI OVIR 
(SOCIAL BRIDGING)

»Družbeno premoščanje ovir je pravzaprav povezova-
nje ljudi iz različnih koncev, ki živijo popolnoma drugač-
na življenja. Zdi se mi, da je na svetu toliko priložnos-
ti in mest, kjer si z ljudmi, ki so ti podobni, z ljudmi, ki 
pripadajo tvoji Cerkvi, ki radi obiskujejo muzeje, ljudje 
določene starosti in rase. Kar pa sem se sama naučila 

iz družbenega premoščanja ali povezovanja, ki ga ne-
kateri psihologi imenujejo medskupinski stik, je, da po-
vežeš pripadnike različnih skupin. To nas v našem mu-
zeju zelo zanima, za Ameriko namreč na splošno velja, 
in o tem se veliko piše in govori, kako smo vedno bolj 
razslojeni. Vse to opažamo tudi v našem mestu – raz-
lika med bogatimi in revnimi se veča, večajo se razlike 
med različnimi rasami. Zato me zanima, kako iz muzeja 
narediti prostor, v katerem so predmeti, umetnost in 
ideje nekakšni mostovi med ljudi, ki sicer med sabo ne 
komunicirajo.«

... O POP-UP MUZEJIH

»Muzeji nedvomno lahko prevzamejo vlogo tistega, ki 
razvija identitete ali nacionalne identitete. Ko sem priš-
la v MAH, sem se res osredotočila na naslednje: na-
rediti ta muzej ne le dober, ampak ga narediti za eno 
od petih reči, na katere pomislijo ljudje, ko jih vprašaš, 
kateri prostori predstavljajo Santa Cruz. Želimo si biti 
ta prostor identitete in pogledati moramo, katere iden-
titete sploh predstavljamo in katerih ne. Med projekti, 
ki jih sedaj izvajamo, je Pop-up muzej, s katerim lahko 
gremo v različne skupnosti; to je izvedljivo kjerkoli, tako 

v cerkvi kot v lokalnih centrih ali knjižnici. Ljudje prine-
sejo svoje predmete, zanje izdelajo oznake in o njih pri-
povedujejo zgodbe, nato pa jih odnesejo domov. To se 
je izkazalo kot zelo močna izkušnja. Pravkar smo izvedli 
srečanje na temo afriško-ameriške zgodovine. Santa 
Cruz je namreč majhno mestece z okrog 60.000 prebi-
valci, med katerimi je zgolj nekaj sto Afro-Američanov. 
V Pop-up muzeju jih je 20 ali 30 z obiskovalci delilo svo-
je predmete in zgodbe. To je izjemno močno vplivalo 
na njihovo skupnost, katere glas v javnosti ni najglas-
nejši.«
Včasih res ni treba veliko, le ljudem okoli nas je treba dati vedeti, 

da so pri nas dobrodošli takšni, kakršni so, s svojo kulturo, z izro-

čilom in navadami.

ODKRIJTE MUZEJ: 
MAH Santa Cruz, USA
http://www.santacruzmah.org

SLEDITE PROGRAMU: 
Museum Camp 2014: Social Impact Assessment
http://www.santacruzmah.org/museumcamp2014/what-is-so-

cial-impact-assessment/
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Muzeji morajo nujno več časa in pozornosti posvetiti družbenim dejavnostim in svoji po-

nudbi. Postati morajo družbeno odgovorne ustanove, kar pa ne pomeni, da morajo pre-

oblikovati v centre za socialno pomoč, saj to ni njihovo poslanstvo. Ne smemo pozabiti, 

da so muzeji ustanove, ki hranijo dediščino. In prav iz te dediščine lahko gradimo njihovo 

družbeno funkcijo. Na to morajo biti muzeji pozorni, ko iščejo načine družbene relevant-

nosti v današnji družbi. Naš cilj je, da muzeji postanejo družbene arene zaradi dediščine 

– ne pa dediščini navkljub. Dediščina je vrednota, bogastvo, dodana vrednost, ki jo muzej 

lahko ponuja v nasprotju z drugimi ustanovami. Je družbeni most do sprejemanja, vključe-

vanja in izobraževanja; lahko je tudi pomemben dejavnik pri sprejemanju družbenih (kul-

turnih) odgovornosti. 

Ljudje ob frazi »muzeji kot družbene arene« najbrž pomislijo, da so 
»družbene arene to, kar bi veliko muzejev moralo biti ali bi to želeli posta-
ti«. Negativno na levi (staro in zaprašeno) in pozitivno na desni (sodobno 
in sveže): ob teh besedah, ki so kot nekakšno vrednostno merilo, se vpra-
šamo, kako se z ene premakniti na drugo stran? 

Moramo muzeje res spreminjati v družbene arene? Zakaj jih mora-
mo prilagajati temu sodobnemu konceptu, ko pa ta cilj lahko dosežemo (in 
mogoče celo bolje) po drugih družbenih kanalih? Zakaj bi se tako zelo tru-
dili muzeje spreminjati v prostore, kjer se ljudje pogovarjajo o sodobnih, 
trendovskih vprašanjih, ko pa to lahko počnejo v drugih, že obstoječih in 
morda bolj priljubljenih prostorih? Odgovor na to smotrno in nikakor trivi-
alno vprašanje zahteva temeljit premislek o družbeni vlogi muzejev. 

Stalna razstava Muzeja novejše zgodovine 
Slovenije, Ljubljana, 2013. Foto: Sašo Kovačič

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  M U Z E J I  KOT  D R U Ž B EN E  A R EN E : 

P O N O V N O  O D K R I VA N J E  D R U Ž B EN E G A 

I Z V O R A  D ED I Š Č I N E
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Edina neposredna povezava med muzeji in 
družbo je namreč dediščina v vlogi družbene avtorite-
te. Morda to, če hkrati ne poznamo družbenega izvora 
dediščine, zveni bolj retorično kot preudarno. Skušali 
bomo pokazati, da je »dediščina« kot »vsota vseh stva-
ri, ki nas obdajajo« samo vidni del specifične družbe-
ne dejavnosti, s pomočjo katere vse postane skupno in 
deljivo. Zagovarjamo tezo, da je edini pravi cilj muze-
jev kot družbenih aren spodbujanje »poslanstva, da bi 
stvari postale skupne«.

O DEDIŠČINI IN NJENEM SOCIALNEM 
ŽIVLJENJU

Želimo si, da skupnosti »odsevajo« v muzeju in v njem shranjenih 

in razstavljenih predmetih.

Družbene vloge muzejev ni mogoče razumeti 
brez razumevanja razmerja med muzeji in dediščino. 
Bistvo muzejev – in to ne le na simbolni ravni – je de-
diščina. V eko-muzeju, na primer, »muzej« kot ločen 
prostor izgine: ni škatla, polna stvari, ampak ime, ki 
označuje prostor kot del »kulturne dediščine«. Čeprav 
po navadi preimenovanje odgovarja določeni druž-
beni zahtevi, pa so v idealnem eko-muzeju ljudje po-
membnejši od stvari. Skupnost, ki rituale, naprave in 
predmete vrednoti kot pomembne sledi svoje identi-
tete, presega zgolj zasebne interese. Vse, kar postane 

dediščina zgolj zaradi svojega bistva, je po navadi re-
zultat določenega družbenega gibanja. V tem smislu je 
eko-muzej, vsaj ob svojem nastanku, aktivna družbena 
arena. Prave družbene arene so namreč tiste, v kate-
rih so hranjeni in razstavljeni predmeti odsev določe-
ne skupnosti. S tega vidika se zdi vrzel med (starimi in 
zaprašenimi) muzeji ter (sodobnimi in svežimi) muzeji 
nesmiselna, saj so (vsaj nekateri) muzeji rezultat teženj 
za vzpostavitev družbenih aren. 

Čeprav eko-muzeje kot obliko žive dediščine jav-
nost vidi kot novo, nepomembno pogruntavščino, ver-
jamemo, da nam prav ti pomagajo razumeti pravi po-
men dediščine. Javnost ne more vplivati na arheološke 
najdbe ali umetniške zbirke, o »dediščinskosti« ruševin 
in portretov odločajo strokovnjaki. Zaključki pa so kljub 
temu vedno isti: ko ruševine, portreti in rituali postane-
jo del kulturne dediščine, niso več »zgolj tržne dobri-
ne«, temveč nekaj, kar ima javni pomen in vrednost za 
nas in prihodnje generacije. 

Čeprav dediščino razumemo kot nekaj, kar je »tu 
od nekdaj« – nekakšen od nas, sodobnikov, našega raz-
mišljanja in hotenja neodvisen nedotakljiv zaklad – ne 
smemo pozabiti, da tako kot je vsaka dediščina v do-
ločenem kraju in določenem času nastala, tako lahko 
prav vsaka tudi »umre«. Ob trenutnih debatah o prora-
čunskih rezih se nam dediščina lahko za trenutek zazdi 
bolj breme kot zaklad. Takrat lahko razumemo, zakaj se 
jo izloča iz zbirk in depojev. »Izločanje dediščine iz zbirk 

se morda zdi sodoben problem, vendar se to dogaja 
že od nekdaj« (Ven de Werdt 2011: 432). Kljub težav-
nosti te razprave je tehtno poudariti naslednje: kar je 
bilo nekoč povzdignjeno na položaj dediščine, je vedno 
v nevarnosti, da ta položaj izgubi. Povedano drugače: 
ker z dediščino upravljajo ljudje, sta tako pridobitev kot 
izguba statusa dediščine družbeno pogojeni. Poglejmo, 
kaj se zgodi, ko se razmerje med dediščino in njenim 
družbenim izvorom izjalovi.

DEDIŠČINI NAVKLJUB?

Če skupnosti muzeja (več) ne razumejo kot prostora, v katerem se 

hranijo pomembni predmeti, je treba začeti zanje iskati druge na-

čine hrambe.

Muzeji se morajo začeti boriti za pravico do svo-
jega obstoja v skupnosti. Če skupnosti muzejev (več) ne 
razumejo kot prostorov, ki hranijo pomembne pred-
mete, je treba začeti iskati druge načine njihove hram-
be: muzeji lahko postanejo laboratoriji, prizorišča kul-
turnih in komercialnih dogodkov in drugih storitev. Ko 
muzeje razumemo kot prostore, katerih glavna skrb je 
razprava o družbenem izključevanju ali rasni diskrimi-
naciji, so muzeji družbene arene »dediščini navkljub«. 

Vrnimo se za trenutek k izvornemu dvomu: ali za 
vzpostavitev družbenih aren res potrebujemo muzeje? 
Če potrebujemo zgolj prostore in dejavnosti z družbe-

nim pomenom, zakaj prav muzeje? Dokončen odgovor 
na to vprašanje zahteva dodatno razlago družbenega 
pomena dediščine. 

V pariškem Cité Nationale de l’Histoire de l’Immi-
gration so prepričani o neprecenljivem pomenu de-
diščine. Že od leta 2008 si prizadevajo za prepozna-
vanje vloge imigrantov v francoski zgodovini. Svoje 
poslanstvo artikulirajo s pomočjo knjižnice, avditorija 
in muzeja. Muzej, ki je bil zasnovan kljub pomanjka-
nju zbirke, je del širše strategije, s katero skuša postati 
družbena arena z jasnim ciljem. K (so)ustvarjanju živih 
odnosov z obstoječimi skupnostmi jih je spodbudilo 
prav »pomanjkanje dediščine«. Cité je francosko naro-
dno zgodovino razširil z vključitvijo materialnih sledi in 
spominov imigrantov samih. Rezultati so izjemni: prvi 
del stalne razstave zgodbe imigrantov pripoveduje s 
pomočjo osebnih predmetov, ki so jih ti muzeju zača-
sno posodili: s harmoniko, z obleko, nekaj fotografijami 
ipd. Drugi del razstave je t. i. »galerija daril«, sestavljena 
iz prinesenih predmetov in spominov obiskovalcev. 

Nova, virtualna razsežnost sodobnih muzejev 
odpira nova obzorja. Europeana, evropska digitalna 
knjižnica, je npr. podprla ustanovitev obsežne digital-
ne zbirke gradiv o prvi svetovni vojni. Zbirka vključuje 
knjige, časopise, vojaške dnevnike, zemljevide, glasbe-
ne zapise, otroško literaturo, fotografije, plakate, leta-
ke, propagandne brošure, umetniška in religiozna dela, 
medalje in kovance. Kampanja ni bila namenjena samo 
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narodnim knjižnicam ali drugim podobnim ustanovam. 
Glede na to, da »v sodobnem svetu še vedno živi spo-
min na vojno, njene dogodke in posledice, zmagoval-
ce in poražence«,4 so v projekt vključili tudi potujoče 
mobilne enote, kjer so ljudje lahko digitalizirali svoje 
osebne in družinske spomine. Tisoči so s pomočjo digi-
talizacije shranili predmete, ki pripovedujejo zgodbe o 
življenju med vojno. K projektu Europeana 1914–1918 
uporabniki lahko prispevajo tudi preko spletne stra-
ni: donator mora podati nekaj informacij o predmetu, 
povedati, kaj je (razglednica, ki jo je poslal XX, dnevnik 
ipd.) ter napisati zgodbo, ki bi jo rad/a delil/a z drugimi 
(npr.: o osebi, ki je poslala razglednico, znane podatki o 
predmetu, načinu pridobitve ipd.).

Uporabniki nato vnesejo digitalno kopijo pred-
meta, na primer skenirane fotografijo, dnevnik, unifor-
mo ali katerikoli predmet. Izpolnjen in oddan obrazec 
pregledajo strokovnjaki in, če vse ustreza merilom, sta 
predmet in njegova zgodba na voljo vsem obiskoval-
cem knjižnice. 

Z darili, donacijami, izposojo in digitalnimi pri-
spevki se želja po prispevanju in skupni rabi združi z 
najpristnejšo obliko dediščine. Izhaja namreč iz potre-
be po ohranjanju nečesa, kar smo podedovali in kar 
razumemo kot darilo iz preteklosti. Kot pravi Jean Da-

vallon: »Ko spoznamo, da smo nasledniki nekoga, ki je 
predmetu vdahnil pomen, oznanimo, da predmetu ne-
kaj dolgujemo in […] začutimo, da ga moramo ohraniti 
za prihodnje generacije« (Davallon 2006: 160).

DRUŽBENI IZVOR DEDIŠČINE 

Muzeje lahko razumemo kot stara, gromozanska in nekomercialna 

družbena omrežja.

S trditvijo, da morajo muzeji postati družbe-
ne arene zaradi dediščine in ne dediščini navkljub, ne 
govorimo o dediščini kot zbirki stvari – zgradb, kipov, 
slik, fotografij, filmov itd. Z njo ne branimo družbene-
ga pomena določenih zbirk in ne podpiramo ustvar-
janja novih. Primera Cité de l’Immigration in Europeana 
Collection 1914–1918 nista pomembna zgolj zato, ker 
zbirata novo gradivo, ampak predvsem zaradi spodbu-
janja starodavne (ampak še kako žive!) navade ohranja-
nja in skupne rabe pomembnih življenjskih reči; omo-
gočata sožitje darov preteklosti s sedanjostjo.

Samo tako lahko muzeje razumemo kot stara, 
gromozanska in nekomercialna družbena omrežja. Mu-
zeji s pomočjo sodobnih praks, z darovanjem in delit-
vijo, postajajo neke vrste odprt kodni softver, kot npr. 

4. To in naslednje informacije smo povzeli po 
spletni strani: http://www.europeana1914-1918.
eu, Europeana, n. d., 23. 3. 2014. 

Wikipedia itd. Če svojo dediščino razumemo kot malce drugačno odprto 
kodo, muzeji postanejo kraji, v katerih lahko gojimo sicer zelo star, ampak 
obenem zelo sodoben družbeni trend – stvari prispevamo v skupno rabo. 

Glavna strategija vzpostavljanja muzejev kot družbenih aren bi mo-
ralo biti iskanje družbenega izvora podedovanih in novih dediščin.

ODKRIJTE MUZEJ: 
Cité Nationale de l’Histoire de l’ Immigration, Pariz, Francija
http://www.histoire-immigration.fr/ 

SLEDITE PROGRAMU: 
La cite 
http://www.histoire-immigration.fr/la-cite/le-projet-de-la-cite

SLEDITE PROGRAMU: 
Europeana
http://www.europeana.eu/
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________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   MUZEJ I  KOT  DRUŽBENE  A RENE: 

ME TODOLOŠK I  OK V IR 

KAJ DRUŽBA PRIČAKUJE OD MUZEJEV?

Glede na to, da želijo muzeji postati pomembni prostori sodobnih družb, 
je povsem na mestu vprašanje, kaj od muzejev pričakuje družba. Zanima 
nas tudi, zakaj so muzeji tako pogosto prepričani, da je na razstavah pred-
stavljena tema v interesu širše družbe in kaj obiskovalce privablja v muzej?

Najbolj enostavno jih je vprašati. Spoznajte ne le svoje obiskoval-
ce, ampak tudi tiste, ki jih muzeji ne zanimajo. Mogoče vam bodo njihovi 
odgovori pomagali, da boste na vse skupaj pogledali iz drugega zornega 
kota, mogoče bodo spremenili vaš način dela. Lahko vam pomagajo tudi 
pri novem definiranju muzeja in širitvi svojih ugotovitev kot primerov dob-
re prakse.

Navadno ljudje – potencialni obiskovalci – iščejo nove zgodbe, radi bi se kratkoča-

sili in neko časovno obdobje zares začutili.

Za odgovor na vprašanje, kje in kako začeti, vam kot pomoč pri prip-
ravi raziskave, s katero želite izvedeti čim več o pričakovanjih ljudi, pred-
stavljamo nekaj praktičnih prijemov. Nasveti za raziskovanje potreb in želja 
obiskovalcev so povezani z naslednjimi temami:

— Prepoznati in osvežiti vrednote, cilje in vizijo, s katerimi boste sebe bolje spoznali 

 SWOT analiza 
— Raziskave občinstva 

 Prepoznati obiskovalce in neobiskovalce
— Upoštevati kriterije SMART-a

Prikaz poteka raziskave procesa družbene arene
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SPOZNAJ SEBE

SPOZNAJTE SE S POMOČJO SWOT ANALIZE
V pričujočem poglavju se bomo na hitro dotakni-
li umetnosti strateškega načrtovanja. Čeprav verjetno 
ta orodja večina že uporablja, jih bomo pred začetkom 
novega projekta na kratko osvežili. Ob začetku novega 
projekta se nam porajajo tri najpomembnejša vpraša-
nja: »Kaj delamo [kot kustosi, vodje projekta in muzej]?«; 
»Za koga to delamo?« in »Kako se tega lotiti in dobro iz-
peljati?« Odgovori so precej preprosti: dobro moramo 
spoznati sebe, 'svoj muzej' in družbo, v kateri živimo. 

Že stari Grki so vedeli, da je »poznati samega 
sebe« začetek poti. Vaš muzej pozna svoja poslanstvo 
in vizijo; najverjetneje se z njima strinjate. Obstajati pa 
mora še nekaj več, nekaj, kar sega dlje od pazljivo izbra-
nih, po navadi ostrih, hladnih in profesionalnih besed. 
Obstajati mora nekaj, kar je bliže vašemu srcu. To so 
vaše vrednote, vrednote vaših sodelavcev, vrednote, na 
katerih slonita tako poslanstvo kot vizija. Hkrati s spre-
membo vaših vrednot se morata spremeniti tudi pos-
lanstvo in vizija. Kdaj sta bili izjavi napisani? Se z njima še 
vedno strinjate ali je že napočil čas za popravke, da bosta 
točneje odražali vašo ustanovo in v njej zaposlene ljudi?

Najbolje je začeti s SWOT analizo, ki je dober pri-
pomoček za ocenitev vaših 'prednosti' (Strengths), 'sla-
bosti' (Weaknesses), 'priložnosti' (Opportunities) in 'groženj' 
(Threats).

To je prvi korak k spreminjanju muzeja v družbe-
no areno in obenem tudi začetek poti. Nadaljujte z de-
lavnico za celotni muzejski kolektiv. Če delate v večjem 
muzeju z velikim številom uslužbencev, jih razdelite v 
manjše skupine, na primer po oddelkih. Ker to lahko 
vpliva na končne rezultate analize, se tega lotite zelo 
pazljivo.

Kaj je SWOT analiza in kako se je lotimo? Upora-
bite jo, ko pripravljate projekt, ko bi radi ocenili celotno 
organizacijo ali celo same sebe. Pozorni morate biti na 
dva različna sklopa s po dvema dejavnikoma. Prvi sklop 
vsebuje pozitivne in negativne dejavnike, drugi pa not-
ranje in zunanje. Ko pripravljate projekt, vrednotite or-
ganizacijo ali sebe, morate iskreno oceniti tako pred-
nosti kot slabosti. Ko pa razmišljate o priložnostih in 
grožnjah, se ozrite naokrog in ocenite, kateri elementi 
zunaj vašega vpliva bi lahko vplivali na vas, organizacijo 
ali projekt.

Denimo, da vrednotite svoj muzej; prednost, ki jo imate, 

je osebje, ki se je pripravljeno spopasti z izzivi projekta družbene 

arene, žal pa nimate prostora za izpeljavo projekta, kar je vaša 

slabost. V časopisu ste brali o nekem problemu, ki ste se ga hote-

li lotiti v vašem muzeju. To je priložnost, ki kaže, da problematika 

zanima javnost. Grožnjo predstavlja pomanjkanje sredstev, ki bi 

lahko onemogočilo izpeljavo projekta. Kaj narediti? 

SPOZNAJTE SVOJO PUBLIKO

Zelo pomembno je tako poznati svojo publiko kot ve-
deti, kdo še ne spada mednjo. To je priložnost za zbli-
žanje s publiko, za bolj samozavestno ponujanje vsebi-
ne ter kot pomoč pri pripravi naslednjih razstav. 

Predstavili vam bomo spremembe, v muzeju 
praktično izpeljane med projektom EMEE. Pokazali vam 
bomo, kako lahko s pomočjo sprememb in z večjim 
vključevanjem drugih ljudi vaš muzej postane boljši. 
Sprejeli smo naslednje ukrepe:

— Ljudi iz širše skupnosti smo spraševali s pomoč-
jo vprašalnikov, nekatere med njimi smo nato še 
osebno intervjuvali;

— Oblikovane fokusne skupine so obiskale in ocenile 
muzej;

— V muzeju smo pripravili posebne, vsebinsko boga-
tejše dneve.

Muzej smo ocenili s treh različnih perspektiv: s per-
spektive uslužbencev, obiskovalcev in širše javnosti oz. 
neobiskovalcev. Zanimalo nas je, kako se vse tri per-
spektive prepletajo, dopolnjujejo in si nasprotujejo. 
Čim bolj celovito podobo o stanju muzeja smo želeli 
pridobiti s pomočjo treh različnih metodologij: vprašal-
nikov, intervjujev in fokusnih skupin. Nešteto je teorij 
o tem, zakaj ljudje kaj počnejo. Zaposleni v muzejih se 
težko odločijo, kateri teoriji ali kateremu občutku sle-

diti in o tem bolj kot ne ugibajo. Prav zato predlagamo 
drugo rešitev – vprašajte svoje občinstvo! Izvedeti mo-
rate, kje in kako se srečujejo z muzeji, poznati morate 
njihove želje, zahteve, strahove in spoznati način, kako 
zadovoljiti njihove želje in potrebe.

Raziskave so ključ do poznavanja občinstva.

PRVI KORAK – VPRAŠALNIKI
Kvantitativne raziskave obiskovalcev vam omogočijo 
dragocen vpogled v vaše delovanje in zastavijo nasled-
nji korak vaših raziskav. Tudi kadar ste z delom zado-
voljni, ga lahko vedno primerjate z želenimi rezultati in 
se prepričate o svoji učinkovitosti. Na spletu lahko po-
iščete številne primere raziskav obiskovalcev. Pri tem 
bodite pozorni na to, ali je njihova metoda primerna 
tudi za vaš muzej.

IDEJA: 
Morris Hargreaves McIntyre (2005)
http://bit.ly/1Wa4xyt
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Pred analizo vprašalnikov dobro premislite, po 
katerih kategorijah boste anketirance razporedili. Stan-
dardne delitve po letih, spolu ali izobrazbi so, čeprav 
omogočajo hitrejšo analizo, lahko manj utemeljene, saj 
imajo po skupinah razporejeni posamezniki lahko manj 
skupnih lastnosti, kot bi si jih želeli. Pred sestavo an-
kete dobro spoznajte računalniški program, s katerim 
boste analizirali podatke, saj bo tako pridobivanje nuj-
no potrebnih rezultatov veliko lažje. Program izberite 
glede na vprašanja in zadane cilje. 

NAMIG: 
Dnevi odprtih vrat so najboljša priložnost za razdelitev 
anket. Takrat lahko mnenja o svojih razstavah pridobite 
iz veliko širšega izbora obiskovalcev in neobiskovalcev. 
Ob tej priložnosti lahko predstavite tudi svoje vnaprej 
načrtovane razstave. Tako boste publiko (tako obisko-
valce kot neobiskovalce) opozorili, da bo vaš muzej za-
nimiv tudi v prihodnje.

NASLEDNJI KORAK: KVALITATIVNA ANALIZA
Kvantitativne raziskave prinašajo hitre, vendar precej 
omejene informacije o vrednotah in težavah obiskoval-
cev in neobiskovalcev. Za natančnejšo in globljo analizo 

moramo kot vir uporabiti s kvalitativnimi raziskavami 
pridobljene informacije. Za lažje vrednotenje odzivov 
intervjuvancev in vzpostavitev dobrih odnosov z njimi 
poskušajte na vse ravni svojih raziskav vključiti iste po-
sameznike.

FOKUSNE SKUPINE
»Večino raziskav v muzejih se opravi po dogodku oz. 
ob koncu obiska. Na ta način so to študije dokončanih 
besedil, odgovori na pretekli dogodek (čeprav je jasno, 
da obiskovalci odgovore o svojih odzivih oblikujejo gle-
de na situacije, v katerih poteka intervju ali odgovarjajo 
na vprašalnik)« (Handler 1997: 9). Povedano z drugimi 
besedami: ljudi povabite v svoj muzej, da boste videli, 
kako se tam obnašajo, in spoznali, kaj si o vas mislijo. 

V tem primeru so vam lahko v veliko pomoč 
fokusne skupine! Mogoče boste imeli samo eno skupi-
no, mogoče jih boste imeli več. Fokusna skupina mora 
biti sestavljena tako, da vam bo pomagala pridobiti 
vpogled v to, kar najbolj potrebujete. Ko izbirate njene 
člane, morate dobro vedeti, kaj od nje pričakujete in 
potrebujete oz. kaj hočete izvedeti. Slabo načrtovanje 
se v tem primeru lahko konča kot slaba izkušnja tako 
za vas kot udeležence. Vas zanima, zakaj je neka raz-

stava manj privlačna, kot ste pričakovali? Morda pa bi 
radi vedeli, kako določene teme in določeni predmeti 
vplivajo na obiskovalce ali kako zanje ustvariti prijetnej-
še okolje? Kljub svojemu jasno začrtanemu cilju bodite 
odprti za različne predloge in drugačno razumevanje 
stvari.

BODITE OSEBNI

Nekateri obiskovalci si želijo bolj osebne izkušnje; od 
dobro poučenega vodiča bi radi slišali dodatne infor-
macije o razstavi in predstavljenem zgodovinskem ob-
dobju. Pripišejo, da je na razstavi premalo informacij o 
socialni zgodovini in da jih ne zanimajo zgolj suhoparni 
podatki, ki so na voljo v vsakem učbeniku. 

Doživljanje razstave z vodičem obiskovalcem 
pomaga reinterpretirati predmete in z njimi vzposta-
viti odnos, jih razumeti ne samo kot spomin na pre-
teklost, ampak kot opomin, da so to preteklost živeli 
ljudje. To je nov način nagovarjanja občinstva, ki ne 
ogroža integritete muzeja in ga ne »poneumlja« (Kel-
ly 2007). »Različni načini učenja morajo biti vodilo pri 
razvoju muzejskih učnih programov in virov ter nači-
nov zbiranja, razstavljanja in interpretacije predmetov. 

Uspešne pobude za učenje učeče aktivno vključujejo, 
jim pomagajo pri oblikovanju lastnih pomenov in pog-
labljanju njihovega razumevanja« (Bellamy, Burghes in 
Oppenheim 2009: 14). Iz tega sledi, da obiskovalci »od 
muzejev ne pričakujejo, da učijo eno samo resnico, am-
pak da predstavijo več različnih, tudi konfliktnih pog-
ledov« (Stampe 2007: 17), obenem pa obiskovalce še 
kratkočasijo.

MISLITE NA RAZNOLIKO PUBLIKO

Odzivi fokusnih skupin vam bodo pomagali pri odlo-
čanju o tem, katere vsebine vpeljati, da boste zanimivi 
različnemu občinstvu. Uredite muzej tako, da se bodo 
s predstavljeno zgodbo lahko čustveno odzvali ljudje z 
različnimi ozadji. Prav različna pričakovanja ljudi o tem, 
kakšen bi moral biti muzej, so za vas najdragocenejše 
informacije.

IZOBRAŽEVANJE NI ISTO KOT UČENJE

»Raziskave kažejo, da muzeji otroke spodbujajo k uče-
nju in pridobivanju spretnosti ter znanj, da v obiskih 
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Spoznavanje preteklosti preko življenjskih 
pripovedi, Muzej novejše zgodovine Slovenije, 
Ljubljana, 2015. Foto: Sašo Kovačič

muzejev uživajo in jih dojemajo kot kraje za drugačen način učenja« (Bel-
lamy, Burghes in Oppenheim 2009: 13). Muzeji morajo sprejeti, da obisko-
valci ne prihajajo zgolj po nove informacije, ampak da jih zanimajo zgodbe. 
Obiskovalci se želijo razvedriti, začutiti predstavljeno zgodovinsko obdobje 
in življenja takratnih ljudi. Mogoče pa bi se v vašem muzeju obiskovalci kar 
drenjali, če bi jim ponudili čim več različnih občasnih razstav?5 Bi bilo to 
res dovolj? Občasne razstave ponujajo možnost ogleda neznanih in po-
sebnih zgodovinskih poglavij, že znane dogodke predstavljajo iz drugega 
zornega kota. Vendar pa občasne razstave same po sebi niso dovolj, so 
zgolj eden od številnih elementov muzejske ponudbe.6 Vaš muzej bo pos-
tal zanimivejši in privlačnejši samo s pomočjo širšega razumevanja vašega 
poslanstva.

Ne bodite samo izobraževalci, celovitejši učinek boste dosegli z učenjem v širšem 

pomenu besede.

DOBRA RAZSTAVA NASTANE S SKUPINSKIM DELOM

Obiskovalci razstav ne sodijo samo po vsebini: zanima jih tudi, kako so 
oblikovane, pri čemer ni dovolj, da so zgolj lepe, bistveno je, da je obliko-
vanje usklajeno z vsebino. To dosežemo s sodelovanjem med muzejskimi 
oddelki. Ni dovolj, da kustosi sami pripravijo razstavo: skupaj z muzejskimi 
didaktiki morajo ugotoviti, kako z vsebino čim učinkoviteje nagovoriti obi-
skovalce. Sodelovati morajo tudi z oblikovalci, ki dobro razumejo prostor 
in način gibanja obiskovalcev po njem. V pripravo vključite tudi muzejske 
pedagoge in osebje, odgovorno za stike z javnostjo, z njihovo pomočjo pa 

5. O moči in pozitivnem vplivu občasnih razstav 
so pisali Falk in Dierking (1992: 19); Camarero  
in Garido (2009: 864); Gilmore in Ruth Rentschler 
(2002: 754); Wittlin (2004: 53); West in Chese-
brough (2007: 141) in še številni drugi. 

6. Falk omenja, da ljudje, željni izkušenj, ne iščejo 
samo posameznih koščkov, ampak jih zanimajo 
muzeji kot celota – občasne razstave, stalne 
razstave, hrana, spominki in možnost prijetnega 
preživljanja prostega časa (2009: 199). Občasne 
razstave zato ne smejo prevladati nad preostalo 
ponudbo, temveč jo morajo dopolnjevati.
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tudi obiskovalce. Obiskovalci bodo opazili, če razstava 
ni sad skupinskega dela. Ker se muzejsko osebje zavze-
ma za skupni cilj, to je, muzejske vsebine čim bolj prib-
ližati obiskovalcem in muzej odpreti širši publiki, mora 
delovati kot eno telo.

1, 2, 3 – AKCIJA!

Poznate svoje vrednote, opravili ste SWOT analizo 
in raziskali obiskovalce in neobiskovalce. Pred vami 
je osnutek vašega novega projekta. Ob načrtovanju 
projekta je pomembno upoštevati kriterije SMART-a. 
Osnutek še enkrat preglejte in se vprašajte: je dovolj 
'specifičen' (Specific), 'izmerljiv' (Measurable), 'dosegljiv' 
(Achievable), 'relevanten' (Relevant) in 'časovno usklajen' 
(Time-related)? Če dodate še 'evalvacijo' (Evaluate) in 
'ponovno evalvacijo' (Re-evaluate), so vaši cilji lahko tudi 
SMARTER.

URESNIČEVANJE DRUŽBENE ARENE SE ZAČNE 
V VAŠEM KOLEKTIVU
Analiza publike je pomembna vaja za analizo, ki vam 
bo pomagala uresničiti koncept družbene arene. Pred-
lagane raziskave vam bodo pomagale oceniti upora-
bljeno metodologijo in rezultate ter vas pripravile na 

naslednji korak. Zavedajte pa se, da analize raziskav pu-
blike niso samo vaja, vsak potencialni obiskovalec vaše-
ga muzeja je namreč hkrati potencialni udeleženec. Ko 
ugotovite, kdo so vaši dejanski in potencialni obiskoval-
ci, lahko naredite naslednji korak – s pridobljenim zna-
njem začnite oblikovati muzej kot družbeno areno.

Pri izpolnjevanju osebnih želja obiskovalcev je ključni ele-

ment muzejsko osebje.

Številni obiskovalci v muzeju iščejo osebno izkušnjo. 
To jim omogočimo tako, da bolj izpostavimo vlogo mu-
zejskega osebja.7 Pred odločitvijo za pot, ki jo bo vaš 
muzej ubral v prihodnje, ocenite trenutno stanje in s 
pomočjo posebnih delavnic bolje spoznajte osebne in 
strokovne vrednote svojih sodelavcev in stopnjo nji-
hove vključitve v poslanstvo in vizijo muzeja (Morris 
Hargreaves McIntyre 2005).

Zbrane informacije morate obdelati in prevesti 
v nekaj uporabnega v vsakdanjem delovanju muzeja. 
Pred tem korakom morate narediti še enega, o kate-
rem smo že govorili: »spoznaj samega sebe«. Za dob-
ro delovanje muzeja morate poznati tako svoje osebne 
vrednote kot vrednote svojih sodelavcev. Tako boste 
z njimi lažje komunicirali in sodelovali, vedeli pa boste 
tudi, koga kaj zanima. Kljub njihovim specifičnim zna-
njem in sposobnostim pa morajo biti vsi usmerjeni k 
istemu cilju. 

7. O pomenu muzejskega osebja je bilo že veliko 
napisanega: Hooper Greenhill (1993: 210);  
Gilmore in Ruth Rentschler (2002: 750);  
Mensch (2004: 7); Kotler, Kotler in Kolter (2008); 
Simon (2010); Bandelli in Konjin (2011: 165).

Ni dovolj, če razmišljanje sodelavcev samo poznate, v praksi jih mo-
rate znati tudi uporabiti. Katere teme ali skupine obiskovalcev zanimajo 
vaše muzejsko osebje? Kdo se je pripravljen zares potruditi itd.

Če boste sodelavce silili, da delajo nekaj, česar ne podpirajo, je pro-
jekt že od začetka obsojen na propad. Izhajati moramo namreč iz sebe, 
svojih vrlin in šibkosti. Pogovori so del procesa, ki vodi proti trdnejši priho-
dnosti. Zdaj je napočil čas, da se povežete s skupnostjo.

SPOZNAJTE »PROBLEM«
Spoznajte probleme, ki pestijo vašo skupnost. Kaj išče? Bi lahko določena 
skupina ljudi imela korist od vašega dela? Bi lahko pomagali pri reševanju 
katerega od problemov? Kako se lahko povežete s skupnostjo? Obstajata 
dve možnosti: lahko se spopadete z zaznanim problemom ali pa delate z 
določeno skupino. Skupine imajo lahko več kot en problem, en sam pro-
blem pa se lahko pojavlja v več skupinah, zato se morate osredotočiti samo 
na eno stvar. Kateri pristop ubrati in s katero težavo se spopasti je odvis-
no od delovanja vašega kolektiva. Ne glede na to, ali se odločite za delo 
s skupino ali specifičnim problemom, bo vaš pristop od zdaj naprej enak. 
Ni treba, da vse naredite sami: povežite se z organizacijami z izkušnjami z 
družbeno usmerjenim delom; na začetku so vam lahko v veliko pomoč. 

Ko se povežete s skupnostjo, morate vedeti, kaj bi ta s sodelova-
njem z vami radi pridobila. Kaj jim to partnerstvo pomeni, kaj bi radi od 
njega, kako gledajo na vas, kaj od vas pričakujejo? 

Uporabite med raziskovanjem stkane vezi.
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AKTIVNO SODELOVANJE UDELEŽENCEV
Ne obravnavajte udeležencev kot pasivnih potrošni-
kov; v procesu morajo imeti aktivno vlogo. Morate jim 
dati moč, saj niso zgolj vaše orodje. Bodite pozorni na 
procese pridobivanja znanja in načine, kako se ti pro-
cesi prepletajo z delovanjem moči (Stampe 2007: 16). 
Cilja vašega procesa morata biti sodelovanje in dialog. 
V njem muzeji ne smejo biti v poziciji avtoritete,8 ampak 
morajo spodbujati drugačne poglede na stvari, teme in 
probleme, delovati pa morajo tako, da muzej postane 
odprt prostor za dialog in spoznavanje drugih. Muzej 
tako pripomore k razumevanju širših družbenih proce-
sov reprezentacije, oblikovanja identitete in izvora, šir-
jenja in uničenja družbene nepravičnosti.

IZBERITE SI TEMO, KI ODRAŽA SKUPNOST!
Danes se večina družb spopada z vedno večjo brezpo-
selnostjo in njenimi posledicami. Brezposelni so spe-
cifična skupina, ki se je znašla v enaki življenjski situa-
ciji, razlikuje pa se po letih, spolu, etnični pripadnosti, 
izobrazbi in političnih pogledih. Vloga in cilj muzejev ni 
reševanje krize, ki jo povzroča brezposelnost, lahko pa 
brezposelne osebe aktivirajo na način, da svojo izkušnjo 
podelijo z drugimi. Marsikateri brezposelni namreč trpi 

8. Številni strokovnjaki zagovarjajo konec  
avtoritarnega pristopa muzejev in se zavzemajo  
za demokratičen odnos med muzejskim osebjem  
in obiskovalci (Mensch (2004: 8);  
Simon (2010); Maristine (2011: 12);  
Bandelli in Konijn (2011: 172)).

prav zaradi pomanjkanja priložnosti za ustvarjanje družbenih vezi. Muzeji 
so jim pri tem lahko v veliko pomoč.

Med tako raznoliko skupino brezposelnih so tudi posamezniki s 
specifičnimi znanji in spretnostmi, ki lahko končni izdelek obogatijo z do-
dano vrednostjo. Ste blizu tovarne, ki se po dolgoletnem poslovanju zapi-
ra? Kako se počutijo delavci, ki so tam pustili najboljša leta svojega življe-
nja? Kako zaprtje tovarne vpliva nanje? V sodelovanju s skupnostjo lahko 
pripravite razstavo, ki bo s pomočjo osebnih zgodb delavcev predstavila 
njihovo delo in pokazala, kako so spremenjene vrednote dela vplivale na 
družbo. Zgodbe lahko na širši ravni povežete tudi z drugimi in prikaže-
te, kaj se v Evropi trenutno dogaja z dediščino nekdanjega industrijskega 
razcveta.

Brezposelnost kot splošni problem muzeji lahko prikažejo in obdelajo 

z različnih perspektiv.

KONČNI CILJI
Vpeljava družbeno usmerjenih pristopov v muzeje terja določen čas. Ne 
izgubite upanja, napredovati ste začeli že s prvim pogovorom z muzejskim 
osebjem. Prav zato, ker je to dolgotrajen proces, na začetku še ne določite, 
kakšni bi morali biti končni rezultati. Projekti so lahko tako raznoliki kot po-
samezniki in skupine, ki se odločijo za sodelovanje z vašim muzejem, prav 
vsak med njimi pa ima pravico povedati, kaj pričakuje kot končni rezultat. 

Ni treba, da se projekt konča ravno z muzejsko razstavo. Dovolj je, 
da zaradi pridobljenega znanja in pozitivnih izkušenj vsi sodelujoči posta-

Poletna delavnica za otroke v Muzeju novejše 
zgodovine Slovenije, Ljubljana, 2013. 
Foto: Sašo Kovačič

Razstava Prekomorci v Muzeju novejše zgodovine 
Slovenije, Ljubljana, 2014. Foto: Sašo Kovačič
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nejo bogatejši ali da skupini posameznikov svoje teža-
ve uspe rešiti v varnem, zanje ustvarjenem prostoru. 
Čeprav je ta rezultat težko ovrednotiti, ni zato nič manj 
pomemben. Muzej je tu zato, da skupnosti nudi tisto, 
kar ta potrebuje, in ne obratno. Udeležencem ni treba 
ustvariti končnega izdelka, s katerim bi obogatili vašo 
zbirko. 

OVREDNOTENJE
Ne glede na način raziskave in ciljno publiko morate 
svoje delo ves čas vrednotiti. Ko se pogovarjate z usluž-
benci in s publiko, ko vzpostavljate muzej kot družbe-
no areno, ko se ukvarjate s skupnostjo, s katero bi radi 
sodelovali – vključite jih v vrednotenje, drugače bo vse 
brez pomena. Vrednotenje terja veliko časa, omogoča 
pa jasno podobo poteka projekta in omogoča, da ga 
korak za korakom izboljšujete. 

Vrednotite, in zrasli boste! Vrednotite, in postali 
boste boljši muzej!

POZOR: 
Naj vas ne presenetijo nepričakovani rezultati raziskav, ki bodo 

rušili vaše dosedanje razumevanje stvari. Sprejmite jih, kajti prav 

to so tisti gradniki, s katerimi boste vzpostavljali nove dialoge, ki 

lahko pomagajo vzpostaviti muzej kot družbeno areno.

PA ŠE TO

Raziskave obiskovalcev pogosto preveč pozornosti 
namenjajo golemu številu obiskovalcev. Število obi-
skovalcev je seveda pomembno, ne sme pa biti to 
vaš edini cilj in vanj ne smete vložiti vse energije. Prav 
tako pomembni so dobro pripravljeni obiski in vpliv 
obiskovalcev na družbo in družbene potrebe.

Vrednotite, in zrasli boste. Vrednotite, in postali 

boste boljši muzej.

NIČ SE NE ZGODI KAR ČEZ NOČ 
Začetno navdušenje nad raziskavami vas lahko zave-
de – z dobljenimi rezultati cilja še niste dosegli. Pri 
spreminjanju muzeja v družbeno areno ne smete biti 
preveč zagnani in ne smete prehitevati. Žal ne gre 
tako. Ne pričakujte, da se bodo spremembe zgodile 
kar čez noč! Proces vzpostavljanja muzeja kot druž-
bene arene in spreminjanja razmišljanja je tek na dol-
ge proge. 

Zakaj bi se teh dolgotrajnih in mučnih proce-
sov sploh lotili? Splača se zato, ker vam bodo na dolgi 
rok prihranili ogromno časa, truda in sredstev. Med 
raziskavo zbrane informacije vam bodo pomagale 
nadgraditi obstoječe razstave in načrtovati naslednje. 
Vaše najmočnejše orožje, ko skupnosti dokazujete 
svoj pomen, so prav informacije.

BODITE DRZNI, NAJ VAS NE POZABIJO
Cilj pridobivanja novih obiskovalcev ni samo v tem, da jih privabite v mu-
zej, prepričati jih morate, da se tudi vrnejo. Prepričali pa jih boste z ne-
pozabnim doživetjem in zanimivimi novostmi, ki jih načrtujete v bližnji 
prihodnosti.

Z bogatim kulturnim programom in s pravo razstavno temo ste korak bliže zaže-

leni osebni izkušnji ljudi.

Zanimive in sodobne razstave bodo glas o vas ponesle veliko dlje. Pa tudi 
to samo po sebi ni dovolj, da bi muzej postal družbena arena – tudi to je 
samo eden od korakov.

OČARAJTE PUBLIKO
Zapomnite si, da ljudje želijo poznati in razumeti svet, ki jih obkroža, radi 
bi, da jih očara, radi bi drobec svojih korenin našli v zgodbah drugih ljudi 
in radi bi bili z njimi povezani. Vaš muzej pozna številne lepe zgodbe, po-
drobnosti in podatke, ki bi očarali prav vsakega obiskovalca. Uporabite ta 
svoja orodja. Vpletite strast teh zgodb v projekt, ki se ga lotevate. Z njimi 
osupnite obiskovalce, presenetite jih, pomagajte jim razumeti zgodbe ter 
gojiti ljubezen in strast do njih. Tako boste z njimi spletli vezi. Pravzaprav je 
to tisto, kar si v muzejih najbolj želimo: da ljudje muzeje, zbirke in zgodbe 
spoštujejo in jih imajo radi.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- OBČINSTVO – DELO Z OBISKOVALCI: 
ŠTUDIJE PRIMEROV IN PRIMERI DOBRE PRAKSE

Muzejsko publiko sestavljajo številni posamezniki in različne skupine. Nas-
lednje besedilo se ukvarja tako z obiskovalci kot neobiskovalci. Kljub široki 
zasnovi se dodatno osredotočamo še na tri posebne skupine, ki izstopajo 
po svoji neizkoriščeni zmožnosti (so)delovanja z muzeji:

 —  Priseljenci predstavljajo velik odstotek novih evropskih državljanov. Za-
radi njihovega znanja, družbenega bogastva in prispevka k multikultur-
ni družbi jih moramo sprejeti medse ter jim ponuditi možnost, da novo 
državo dobro spoznajo in se vanjo integrirajo. Muzeji tako postanejo 
nosilci sprejemanja in transnacionalnega znanja.

 — Tudi manjšine so v družbi pogosto premalo slišane. Muzeji jim z etič-
nim in demokratičnim pristopom lahko ponudijo prostor, v katerem 
postanejo vidni in s svojim znanjem in izkušnjami pripomorejo k druž-
beni rasti. 

 — Mladi so nosilci evropske zgodbe prihodnosti v najproduktivnejših le-
tih, zaradi negotove prihodnosti pa so hkrati pod vedno večjim priti-
skom. Zlasti njim bi muzeji kot družbene arene lahko ponudili prostor 
in možnost za rast in izkoristek njihovih zmožnosti. Vlaganje v mlade je 
naložba v skupno prihodnost.

Poletna muzejska noč v MG+MSUM, Ljubljana, 2012. 
Foto: Matija Pavlovec
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 »Rada bi poudarila princip, po katerem je tisto, kar je dobro za ranljive skupine, dobro 

tudi za skupine in posameznike na privilegiranih pozicijah. (...) Za obratne situacije bi 

težko trdili kaj podobnega« (Lydia La Rivière-Zijdel 2008: 32). 

Naj nas misel Lydie La Rivière-Zijdel vodi pri razmišljanju o muzejih 
kot družbenih arenah in o dostopnosti muzeja različnim družbenim skupi-
nam. 

Muzeji kot družbene arene so odprti prostori, namenjeni ljudem, 
ki želijo aktivno ustvarjati diskurze o muzejih in dediščini ter z muzejskimi 
razstavami in dogodki spreminjati razmišljanje. V tem krogotoku angažira-
nega učenja pogosto pozabimo na veliko skupino ljudi, ki se ob približeva-
nju muzejskemu fizičnemu in družbenemu prostoru sooča s številnimi ovi-
rami. Da bi bili inkluzivni, kar od muzejev zahteva koncept družbene arene, 
morajo muzeji zagotoviti dostopnost osebam iz ranljivih skupin in zadovo-
ljiti njihove osnovne potrebe. To lahko vodi v neskončen seznam izzivov, 
ki ga ne bomo mogli nikoli v celoti izpolniti in bo morda celo vir frustracij 
muzejskega osebja. Da bi jih preprečili in se ustrezno lotili dela, se bomo 
seznanili s pojmom dostopnosti muzejev in načini, kako v sodelovanju s 
pripadniki ranljivih skupin ustvariti za vse zanimivo družbeno izkušnjo.

Ranljivo skupino razumemo kot heterogeno skupino posameznikov s specifičnimi 

potrebami, navadami, normami, vrednotami in lastnostmi.

Ob razmišljanju o ranljivih skupinah9 pogosto naštevamo različne podsku-
pine oseb, katerih skupni imenovalec je družbena izključenost. Vanje pri-
števamo:
― osebe s fizično invalidnostjo (ne samo uporabniki invalidskih vozov, 

ampak tudi osebe s težavami pri hoji ali rokovanju s predmeti, kot tudi 

Delavnica Abakus – prvi računalnik v Muzeju 
novejše zgodovine Slovenije, Ljubljana, 2012. 
Foto: Sašo Kovačič

9. Avtorji priročnika so kritični do termina 
»ranljive skupine«, saj lahko izraža prikrite diskurze 
družbene moči in neenakosti. Ne glede na to upajo, 
da sodobni politični tokovi Evropske unije termin 
uporabljajo v smislu pozitivne diskriminacije  
z namenom izboljšanja položaja in opolnomočenja 
oseb z družbenega roba. 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   R A NL J I V E  SK UPINE  KOT  OB ISKOVA LCI  MUZEJE V
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osebe s težavami z ravnotežjem in dolgotrajnim 
stanjem/dolgotrajno stojo, ter drugi);

― osebe s težavami senzorne percepcije (slepe in sla-
bovidne osebe, gluhoslepe osebe, gluhe in nagluš-
ne osebe);

― osebe z motnjami v duševnem razvoju in dušev-
nem zdravju kot tudi osebe z drugimi oblikami (ne-
vidne) invalidnosti: osebe z disleksijo, alzheimerjevi 
bolniki, bolniki s parkinsonovo boleznijo, osebe z 
alergijami in drugi;

― starejše osebe;
― ženske;
― otroci;
― etnične skupine in manjšine;
― migranti;
― LGBTQ osebe;
― nezaposleni.

Omenjene skupine niti kot celota niti kot podskupi-
ne nikoli niso homogene, ampak so vedno hetero-
gene. Družbene kategorije, kot so spol, invalidnost, 
etničnost itd., se lahko prekrivajo in križajo (v stro-
kovnem jeziku temu rečemo intersekcionalnost) ter 
tako izražajo različne oblike diskriminacije. V različnih 
geografskih in časovnih obdobjih so družbene skupi-
ne na podlagi različnih družbenih kategorij porajale 
družbeno izključenost. 

KAKŠNA JE VLOGA MUZEJEV?

O fizični dostopnosti muzejev je bilo že veliko poveda-
nega. Številni evropski muzeji so veliko svoje energije 
posvetili prilagajanju in dostopnosti grajenega, fizične-
ga okolja, ali pa so v svojih letnih in drugih planih zapi-
sali, da sta dostopnost muzejskih predmetov in razstav 
med njihovimi prioritetami. Ne glede na to je veliko 
stvari ostalo nedorečenih. V evropskem prostoru so 
glede reševanja in odpravljanja ovir, ki osebam iz ran-
ljivih skupin onemogočajo polno vključitev v družbene 
in kulture prostore, med državami (in muzeji) še vedno 
nepojmljive razlike. 

Muzeja ne smemo razumeti le kot fizičnega 
prostora, v katerem so shranjeni predmeti, ampak 
kot družbeni prostor, v katerem se ljudje srečujejo in 
ustvarjajo. Muzej je treba razumeti kot družbeni pros-
tor recipročnih izmenjav in transakcij kulturno-družbe-
nih dobrin, zgodb in odnosov, kot prostor srečevanj, 
ustvarjanj, refleksij, (re)konceptualizacij družbenih praks 
in kovanja družbeno-kulturnega pomena. Muzejsko 
osebje ne bi smelo biti edina avtoriteta muzejskih na-
racij, ampak bi moralo podpirati vsako družbeno izme-
njavo pomenov. Povedano drugače: vloga muzejskega 
osebja ne bi smela biti zgolj oblikovanje naracij o Dru-
gih za druge, ampak je njegova vloga v pomoči Drugim, 
da oblikujejo naracije o sebi, zase in za vse. 

V teoriji vse zveni zelo preprosto, kako pa se 
tega lotiti v praksi?

Za to, da muzej postane družbena arena, ki 
vključuje vse posameznike iz ranljivih skupin, ponuja-
mo številne predloge:
― zagotovite, da bo muzej fizično dostopen različnim 

skupinam ljudi;
― jasne informacije o dostopnosti muzeja objavite na 

spletni strani in ob vhodu v muzej;
― izobrazite in usposobite muzejsko osebje;
― vzpostavite fokusne skupine;
― ponudite angažirano družbeno izkušnjo;
― dajte glas različnim skupinam ljudi. 

 
Večina držav Evropske unije je že ratificirala Konvenci-
jo Združenih narodov za pravice oseb z invalidnostjo 
(Convention on the Rights of Persons with Disabilities), ki 
je temeljni mednarodni dokument za pravice oseb z 
invalidnostjo. V 30. členu Konvencije, ki se nanaša na 
sodelovanje v kulturnem življenju, rekreaciji, prostoča-
snih dejavnostih in športu, je zapisano, da države po-
godbenice »priznavajo osebam z invalidnostjo enakopravno pra-

vico do sodelovanja v kulturnem življenju« in s tem namenom 
poskušajo sprejeti ustrezne ukrepe, s katerimi osebam 
z invalidnostjo med drugim omogočajo dostop do »kra-

jev, v katerih potekajo kulturne prireditve ali storitve, kot so gleda-

lišča, muzeji, kinematografi, knjižnice in turistične storitve, in po 

možnosti dostop do spomenikov, kulturnih spomenikov in krajev 

državnega pomena.«

SLEDITE PROGRAMU: 
http://www.un.org/disabilities/convention/

conventionfull.shtml

Konvencija je v slovenskem jeziku dostopna na spletni 
strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti, Direktorat za invalide, vojne veterane 
in žrtve vojnega nasilja – Konvencija o pravicah invali-
dov:
http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuplo-

ads/dokumenti__pdf/konvencija_o_pravicah_invalidov.pdf

DOSTOP DO GRAJENEGA OKOLJA
Najprej moramo zagotoviti fizični dostop do muzeja. 
Na internetu so objavljene številne dobre prakse do-
stopnega grajenega okolja. 

Najprej moramo dostop do grajenega okolja 
zagotoviti osebam z različnimi oblikami invalidnosti 
oziroma hendikepa (mednje prištevamo tudi starejše 
osebe, ki težko hodijo ali imajo težave z ravnotežjem, 
kot tudi začasno hendikepirane osebe, kot so na pri-
mer osebe z zlomljeno nogo). Z dostopnim grajenim 
okoljem mislimo na dostopnost stavbe, vse od vhoda, 
toaletnih prostorov, razstavnih prostorov, muzejske 
knjižnice, upravnih prostorov, do drugih obiskovalcem 
in zaposlenim namenjenih prostorov. Enostavno iska-
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BIO – bienale oblikovanja: začetna delavnica 
v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje, 
Ljubljana, 2014. Foto: Tanja Vregales

Delavnica za otroke: Spoznavanje starih iger 
v Muzeju novejše zgodovine Slovenije, 
Ljubljana, 2013. Foto: Urška Purg

nje v spletnem iskalniku s ključnimi besedami 'dostop-
nost muzeja', 'dostopen muzej' in 'dostop do muzeja' 
(v angleškem jeziku: accessibility of museums, access 
to museum) vam bo odprlo nekaj uporabnih spletnih 
strani o dostopnosti grajenega okolja in dostopnosti 
muzejskih razstav. Nekatere ustanove so razvile za-
nesljiv sistem vprašalnikov za evalvacijo dostopnosti 
grajenega okolja, utemeljenega na standardih, ki vklju-
čuje širino vrat, opremo sanitarij, označbo stopnic itd. 
Prav tako obstaja dober sistem vizualnega označeva-
nja posameznih prostorov s simboli in z vinjetami raz-
ličnih barv.

NAMIG:
Predlagamo ogled priročnika Smithsoniana, namenje-
nega oblikovanju dostopnih razstav, The Smithsonian 
Guidelines for Accessible Exhibition Desing, saj ponuja 
zelo podrobne nasvete o načrtovanju dostopnih mu-
zejskih razstav za različne skupine oseb z invalidnostjo.
http://accessible.si.edu/pdf/Smithsonian%20Guidelines%20

for%20accessible%20design.pdf

Tudi v slovenskem jeziku je izšlo nekaj zanimivih 
priročnikov in člankov, ki vam bomo pomagali pri načr-
tovanju dostopnega grajenega okolja.
― Dostopen muzej: Smernice za dobro prakso 

 (Bračun Sova, Lipec-Stopar in Vodeb 2009). 

― Muzeji, javnost, dostopnost (Bračun Sova, in Vodeb 2011).

― Spletni vodnik za invalide in tehnično orodje za ocenjevanje dostopnosti objektov 

 v javni rabi (Sendi, Bizjak, Goršič, Kerbler, Mujkić, Nikšič in Tominc 2012).

― Kako senzorno dostopni in vključljivi so slovenski muzeji in galerije? Skupna predsta-

vitev ukrepov in projektov dostopnosti za senzorno ovirane obiskovalce na Kulturnem 

bazarju 2013 (Rovšnik 2013).

― Kako je lahko muzej prijazen do ljudi s težavami vidnega zaznavanja?

 https://vkljucitev.wordpress.com/kako-je-lahko-muzej-prijazen-do-ljudi-s-tezava-

mi-vidnega-zaznavanja/

IDEJE:
Dostopni turizem
Muzeji so predmet zanimanja turistične industrije, še zlasti t. i. dostopnega 
turizma. Na povezavah o dostopnem turizmu boste našli številna priporo-
čila o dostopnosti historičnih stavb, kulturnih spomenikov in muzejev. Za 
več informacij glej: 

UNWTO (UN World Tourism Organization) – Accessible Tourism
http://ethics.unwto.org/en/content/accessible-tourism

ENAT – European Network of Accessible Tourism. ENAT ponuja nekaj član-
kov o dostopnosti zgodovinskih objektov in muzejev.
http://www.accessibletourism.org/

Prva agencija dostopnega turizma v Sloveniji, PREMIKI. 
http://premiki.com
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NAMIG:
Z virtualnim ogledom muzeja do obiska muzeja
Povabite ljudi k virtualnemu ogledu muzeja, ki ponuja 
informacije o muzejskih razstavah in omogoča, da ga 
obiščejo tudi osebe, ki zaradi različnih ovir muzeja ne 
morejo obiskati fizično. Strah, da večina ljudi pozneje 
muzeja ne bo obiskala, ker so razstave videli že na sple-
tu, je neutemeljen. Čeprav vedno več ljudi pridobiva in-
formacije s pomočjo vizualnega in spletnega gradiva, pa 
se znanje pridobiva na mnogo bolj intenzivne in aktivne 
načine z vključevanjem vseh čutov. Po vsej verjetnosti 
bo virtualni ogled muzeja ljudi spodbudil za pravi obisk. 

PRIMERI DOBRE PRAKSE:
Louvre, Pariz, Francija
http://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne

Smithsonian Natural History Museum, 
Washington, D.C., ZDA
http://naturalhistory.si.edu/exhibits/virtual.html 

Muzej novejše zgodovine Slovenije, 
Ljubljana, Slovenija 
http://www.muzej-nz.si/sprehod/virtualtour.html

Virtualna muzejska galerija ni prijazna do ljudi s teža-
vami z vidom. Predlagamo, da dodate avdiodeskripcijo 
muzejskih prostorov in možnih ovir v muzeju. 

Tovrstne avdiodeskripcije pripravlja britanska organizacija Vocaleyes 
http://www.vocaleyes.co.uk/.

SLEDITE PROGRAMU: 
Vlog projekt – The Vlog Project, Withney Museum of American Art, New 
York, ZDA, 
http://whitney.org/Education/Access/Vlogs 

Vlog je krajši izraz za video blog. Predstavlja kreativno rešitev virtualnega 
dostopa muzeja gluhim in naglušnim osebam. Uporaben je tudi za muzej-
ske pedagoge. 

POVEJTE LJUDEM, DA STE DOSTOPNI!
Informacije o dostopnosti muzeja objavite na spletni strani, z mednarodni-
mi ikonami pa tudi na vhodnih vratih. Objavljene informacije morajo biti 
razumljive, usklajene in ažurirane.

O opravljeni evalvaciji dostopnosti obvestite ljudi: rezultate objavite 
na uradni spletni strani ali pa obvestilo obesite na vidno mesto pri vhodu. 
Osebe z invalidnostjo morajo imeti jasne informacije o fizični dostopnos-
ti vašega muzeja. Ker bodo pred obiskom veliko časa posvetile iskanju in 
preverjanju informacij, morajo te biti preverjene, pravilne in ažurirane! Če 
niste prepričani v zanesljivost svojih informacij, dostopnost svoje okolice in 
stavbe preverite s pripadniki fokusnih skupin. Za uporabnike invalidskega 
voza nič ni bolj neprijetnega, da po tem, ko so naštudirali spletno stran 
muzeja in se pozanimali o dostopnosti, na licu mesta ugotovijo, da ne mo-
rejo skozi muzejska vhodna vrata. Takšnim neprijetnostim se lahko izogne-
te s pomočjo dobro usposobljenega muzejskega osebja.

Stalna razstava – obisk ranljivih družbenih skupin, 
Muzej novejše zgodovine Slovenije, Ljubljana, 
2013. Foto: Urša Valič

Izobraževanje muzejskega osebja za prilagoditev 
muzeja slepim in slabovidnim obiskovalcem, 
Muzej novejše zgodovine Slovenije, 
Ljubljana, 2015. Foto: Sašo Kovačič 
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PRIMERI DOBRE PRAKSE:
Victoria and Albert Museum, London, VB
http://www.vam.ac.uk/page/d/disability-and-access/

Louvre, Pariz, Francija
http://www.louvre.fr/accessibilite

ZAPIŠITE SVOJO IZJAVO O DOSTOPNOSTI!
Je vaš muzej dostopen? Načrtujete, da boste svoj mu-
zej prilagodili in naredili dostopnejši?

To zapišite in objavite na svoji spletni strani, Fa-
cebooku, Twiterju in drugih socialnih omrežjih. Povej-
te vsem, da ste dostopni! Povejte ljudem, da delate na 
tem. To tudi pomeni, da ste najboljši muzej v svojem 
okolju: delate zato, da boste dostopni za vsakogar!

PRIMER DOBRE PRAKSE:
British Museum, London, VB
»Dostopnost. Na svojo stran smo dodali video posnet-
ke predstavitev naših najpomembnejših predmetov in 
zanimivega šolskega projekta s Frankom Barnesom v 
britanskem znakovnem jeziku. Več informacij na spletni 
strani britanskega znakovnega jezika (British Sign Lan-
guage – BSL). Dodali smo tudi 20 avdio opisov predme-
tov iz naše galerije v pritličju.

ključju. Za izobraževanje muzejskega osebja najemite 
strokovno usposobljene osebe ali pa za delo izobrazite 
enega od zaposlenih, ki bo nato izobraževal druge. Ta 
oseba (ali več oseb) naj bo tudi kontaktna oseba za od-
nose z obiskovalci, pripadniki ranljivih skupin, ki bo ob 
obisku poskrbela za asistenco in spremstvo. To je hkrati 
priložnost za nov zaposlitveni profil: v nekaterih muzejih 
to delo opravljajo t. i. kulturni mediatorji. Tudi že zgoraj 
omenjene fokusne skupine so lahko v veliko pomoč pri 
izobraževanju in pripravi dostopnih muzejskih razstav.

PRIMER DOBRE PRAKSE:
Barry Ginley, Disability and Access Officer, 
Victoria and Albert Museum, London, UK
Barrey Ginley, zaposlen na Oddelku za osebe z invali-
dnostjo in dostopnost pri Victoria in Albert muzeju v 
Londonu. 

Svojo izkušnjo je objavil na spletni strani: 
»Od novembra 2002 sem v Victoria in Albert muzeju za-
poslen na Oddelku za osebe z invalidnostjo in dostop-
nost. Ko sem začel delati, je bilo to popolnoma novo 
delovno področje. Pred tem sem kot svetovalec delal 
za Kraljevi narodni inštitut za slepe in za številna druga 
podjetja. Pri svojem delu se ukvarjam z oblikovanjem in 
razvojem politik in strategij dostopnosti galerij in muze-
ja, z izobraževanjem zaposlenih v muzeju in koordinira-
njem pogovornih programov« (Ginley 2013).

Razvijamo različne možnosti, da bodo uporabniki lah-
ko sami izbirali barvo ozadja in velikost pisave. Doda-
li bomo tudi informacije o naših novih multimedijskih 
storitvah in aplikacijah, kot je na primer Flesh Movies, 
ter uporabi druge podporne tehnologije.«
http://www.britishmuseum.org/learning/access.aspx

DOBRO PRIPRAVLJENO IN USPOSOBLJENO MUZEJSKO OSEBJE
Usposobite muzejsko osebje in ne prepustite odnosov 
z ljudmi iz ranljivih skupin naključjem.

Vsi v muzeju, od direktorja do tehničnega oseb-
ja in vzdrževalca, morajo biti seznanjeni s potrebami 
oseb iz ranljivih skupin in usposobljeni za nudenje asi-
stence ter spremstva drugim osebam, tudi tistim z dru-
gačnim družbeno-kulturnim ozadjem (npr. migrantom, 
pripadnikom narodnih in etničnih skupin). Razmisliti je 
treba, koga od muzejskega osebja naj obiskovalec sre-
ča ob prihodu v muzej in kako naj ta poskrbi za njego-
vo dobro počutje. Včasih zadostuje le prijazen, topel in 
iskren pozdrav: »Pozdravljeni in dobrodošli!« Obiskoval-
ca vedno najprej vprašajte, ali mu lahko pomagate in 
kako mu lahko pomagate?

Večina zaposlenih že ima nekaj izkušenj z ose-
bami z invalidnostjo ali osebami z drugačnim družbe-
no-kulturnim ozadjem in se je z njimi že srečala. Dela 
z osebami iz ranljivih skupin nikoli ne prepuščajte na-

VZPOSTAVITEV FOKUSNIH SKUPIN
S pomočjo fokusnih skupin lahko vzpostavite vzajemne 
in trajne vezi med muzejem in njegovim družbenim 
okoljem.

»Fokusne skupine muzejskim pedagogom omo-
gočajo, da se pobliže seznanijo z osebno in včasih 
bridko izkušnjo obiskovalca. Ta izkušnja postane po-
membno orodje pri ozaveščanju muzejskih delavcev o 
raznolikih izkušnjah muzejskih obiskovalcev« (Levent in 
Muysens Pursley 2013).

Fokusno skupino lahko vzpostavite s pomočjo 
povezav, stkanih med svojim delom v muzeju in zaseb-
nem življenju. Na začetku se je dobro povezati z raz-
ličnimi organizacijami oseb z invalidnostjo ali organiza-
cijami oseb z različnim družbeno-kulturnim ozadjem (z 
narodnimi skupnostmi, manjšinami, migranti, LGBTQ 
itd.). K sodelovanju pritegnite posameznike, ki jih za-
nima delovanje muzejev in bodo v prihodnje delali kot 
kulturni posredniki med muzejem in določeno skupino. 
Z namenom povezovanja s svojim okoljem in z vzdrže-
vanjem trajnih vezi se povežite z določenimi organiza-
cijami in posamezniki. Ob vzpostavitvi fokusne skupine 
se osredotočite na določeno potrebo ali problem in se 
ukvarjajte samo z njima. Zavedajte se, da nekatere re-
šitve ne bodo sprejemljive za vse: ljudje s težavami vida 
se srečujejo z drugačnimi ovirami kot ljudje s težava-
mi sluha. Če imate pri vzpostavljanju fokusnih skupin 
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težave z iskanjem primernih sodelavcev in organizacij, 
pomoč poiščite pri kateri od evropskih mrež ali nacio-
nalnih svetih organizacij.

IDEJA:
Na spletni strani Evropskega invalidskega foruma je 
objavljen seznam nacionalnih svetov organizacij oseb z 
invalidnostjo in drugih organizacij.
www.edf-feph.org

SLEDITE PROJEKTU:
Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupinam
http://www.dostopnost.eu/

Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupinam 
je bil projekt, ki sta ga iz Evropskega socialnega sklada 
financirala Evropska unija in Ministrstvo za kulturo Re-
publike Slovenije. Projekt je vodil Slovenski etnografski 
muzej, izvajal pa ga je v sodelovanju s petimi muzeji in 
z eno galerijo. Primarna cilja projekta sta bila zaposlo-
vanje in izobraževanje pripadnikov ranljivih skupin ter 
implementacija novih pristopov za delo z ranljivimi sku-
pinami.

V okviru projekta Dostopnost do kulturne dediš-
čine ranljivim skupinam so bile izdelane Smernice za 
izvajanje projekta, ki vključujejo tudi seznam različnih 
organizacij pripadnikov ranljivih skupin.

Ponujamo nekaj predlogov za delo s fokusno skupino:
 1. ponudite brezplačna vodstva po razstavah;
 2. ponudite vodstva, utemeljena na dotiku
 (npr. hands-on, touch tours – ture po muzeju 
 z možnostjo dotikanja predmetov) in zvoku 
 (npr. glasbena in plesna vodstva);
 3. ponudite vodstvo v znakovnem jeziku 
 ali s tolmačem/tolmačko za znakovni jezik;
 4. ponudite veččutno vodstvo;
 5. organizirajte okroglo mizo o interesih, problemih, 

izkušnjah v muzeju:
 6. ponudite predavanja in izobraževanja;
 7. ponudite performativne in udejstvovalne delavni-

ce in izobraževanja, s pomočjo katerih bodo udele-
ženci lahko spoznali delo v muzeju;

 8. bodite ustvarjalni, možnosti je še veliko!

Katerokoli obliko dela s fokusno skupino boste izbrali, 
morate vedeti, da gre za vzajemno izkušnjo. Predvsem 
boste želeli dobiti čim boljši odziv na svoje delo z na-
menom, da ga v prihodnje lahko izboljšate. Nič manj 
pomembno pa ni, da sodelujočim osebam, ki so se za-
radi različnih spletov okoliščin znašle na družbenem 
robu ter so zato kot obiskovalci muzejev pogosto pre-
zrte, ponudite čim bolj angažirano izkušnjo (Levent and 
Muyskens Pursley 2013).

Levent in Muyskens Pursley pišeta o pozitivnih straneh sodelovanja 
med muzejem in fokusno skupino slepih in slabovidnih oseb:

»Pozivamo muzeje, ki ustvarjajo programe dostopnosti, da to poč-
nejo v dialogu z osebami z invalidnostjo kot bodočimi obiskovalci muze-
jev. Iz preteklih izkušenj dela s fokusnimi skupinami vemo, da so slepe in 
slabovidne osebe aktivni in razmišljujoči sodelavci v procesih oblikovanja 
dostopnih programov, namenjenih slepim in slabovidnim osebam. Po-
membno je, da tako slepi kot tudi drugi obiskovalci dobijo občutek pripa-
dnosti muzeju, da zbirke vzamejo za svoje, da razumejo muzejsko pos-
lanstvo in cenijo njegovo vsebino. Ko slepe in slabovidne osebe postanejo 
redni obiskovalci muzejev, postanejo glasniki muzejev tudi v svoji lastni 
skupnosti oseb z invalidnostjo« (2013).
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10. Imenovanih tudi taktilne slike.

11. To pomeni, da moramo biti, še zlasti v primeru 
'taktilne' (hands-on) postavitve razstave, pozorni 
tudi na tako banalne stvari, kot so počitku name-
njene točke, baloni s pitno vodo, temperatura  
in klimatska naprava, način postavitve predmetov  
v prostoru ter odnos med predmetom, osebo  
in prostorom.

PRIMERI DOBRE PRAKSE:
Tiflološki muzeji
Besedo tiflologija sestavljata grški besedi tyflos, ki po-
meni 'slep', in logos, ki pomeni 'vednost, vedo, znanje' 
ipd. Tiflologija je veda o slepoti ter načinu življenja sle-
pih in slabovidnih oseb. Tiflološki muzeji predstavljajo 
zgodovino in način življenja slepih in slabovidnih oseb 
na njim dostopen način. Zaradi možnosti dotikanja 
predmetov ali reprodukcij ter predstavitve preko tipnih 
slik10 tiflološke muzeje poznamo tudi pod imenom 
taktilni muzeji. Predlagamo, da muzejsko osebje vsaj 
enkrat obišče taktilni muzej, saj bo tako lažje razumelo 
načine dela pri oblikovanju razstav, dostopnih slepim 
in slabovidnim osebam.

PRIMERI TIFLOLOŠKIH MUZEJEV:
Tiflološki muzej, Zagreb, Hrvaška
http://www.tifloloskimuzej.hr

Museo tiflologico ONCE, Madrid, Španija
http://museo.once.es

Museo tattile statale Omero, Ancona, Italija
http://www.museoomero.it 

ANGAŽIRANA DRUŽBENA IZKUŠNJA
Angažirana družbena izkušnja pomaga graditi trajnejši in dolgoročnejši 
odnos med muzejem in njegovimi obiskovalci.

Na prvi pogled zahtevna in obremenjujoča priprava angažirane 
družbene izkušnje – še zlasti pri (re)prezentaciji muzejskih zbirk – hkrati 
spada med najbolj kreativno delo muzejskega osebja. Kako zbirke pred-
stavljamo svojim obiskovalcem? Večina zbirk je predstavljenih s pomočjo 
vizualnega in verbalnega gradiva: muzejske predmete predstavljamo s sli-
kami in z besedami, pri čemer pozabljamo, da ljudje znanje pridobivamo 
na veliko aktivnejši in kompleksnejši način, ki vključuje vse čute: vid, sluh, 
okus, vonj in tip. Ali pri pripravi razstav in prenašanju znanja pomislimo na 
vse čute in jih vključimo v razstavo? Ker ljudje razstave doživljajo s celim 
telesom, je treba precej pozornosti posvetiti tudi telesnim praksam in ne-
verbalni (tako kot tudi nevizualni) komunikaciji.11

IDEJA:
Veččutna izkušnja
Eksperimentirajte z različnimi performativnimi in neobičajnimi muzejskimi 
praksami, s pomočjo katerih boste muzejsko osebje in obiskovalce spod-
budili k čustvovanju, razmišljanju in aktivnemu vključevanju.
 
PREDLOGI:
 ― uporabite glasbo, ples in druge performativne gledališke prakse;
 ― uporabite prakse sodobne umetnosti in dizajna;
 ― uporabite kuhanje in hrano;
 ― uporabite sodobno tehnologijo;

Nedeljska ustvarjalna delavnica izdelava lutk 
senčnega gledališča, Muzej za arhitekturo 
in oblikovanje, Ljubljana, 2014. 
Foto: Natalija Lapajne
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naste dobe v Istri (2011). Osebe z motnjami v duševnem razvoju in/ali du-
ševnem zdravju so sodelovale pri pripravi razstave od njenega snovanja, 
postavljanja, promocije, do priprave in izvedbe spremljevalnega programa. 
Vse aktivnosti so podpirali muzejski delavci. V prispevku za Argo je snoval-
ka projekta Brigita Jenko predstavila omenjeno delo ter poudarila vlogo in-
kluzivnega muzeja (napram inkluzivnosti v muzeju), ki je v službi družbe in 
obiskovalce kot partnerje vključuje od začetka do konca razstave kot tudi 
pri pripravi spremljevalnega programa.13 

Slovenski etnografski muzej
SEM je v sodelovanju z Društvom Kralji ulice pripravil razstavo Življenje na 
ulici: O brezdomstvu na Slovenskem (2010). Člani Društva Kralji Ulice so 
sodelovali pri pripravi razstave (pri etnografski raziskavi in zbiranju gradi-
va za razstavo ter njeno postavitev) in pri programu ob odprtju. Vstop na 
razstavo je bil brezplačen, kar je ogled razstave omogočilo tudi osebam iz 
akutne socialno-ekonomske situacije.

V sodelovanju z Društvom za teorijo in kulturo hendikepa YHD je 
muzej organiziral razstavo portretov oseb z invalidnostjo in njihovih asi-
stentov z naslovom Osebna asistenca je naša eksistenca (2013). Razstava 
je bila pospremljena z veččutnimi vodstvi in delavnicami; izvajala jih je Ka-
trin Modic. 

V okviru evropskega projekta Dostopnost do kulturne dediščine 
ranljivim skupinam je bilo izvedenih več razstav in dogodkov, ki so nastali 
na pobudo pripadnikov ranljivih skupin in v sodelovanju z njimi: o zgodovi-
ni gluhih in naglušnih oseb v Ljubljani, o porodnih izkušnjah romskih žensk 
ter šegah med nosečnostjo, o zamolčanem genocidu nad Romi – Porajmo-
su ter dve osebni razstavi.

12. Opozarjamo, da je izguba vida ali sluha  
lahko travmatična izkušnja, zato ne pretiravajte. 
Prav tako upoštevajte, da izolacija zvoka in vida  
še ne prinaša izkušnje slepote ali gluhote  
(ali obojega), saj sta to veliko bolj celoviti izkušnji,  
ki vključujeta tudi družbene odnose na vsakodnev-
ni ravni. Pri izoliranju posameznih čutov gre zgolj  
za prikaz drugačnih pogledov na dojemanje  
muzejske izkušnje.

13. Ali so osebe s posebnimi potrebami lahko 
mentorji delavnic? Nove vloge muzejskih upo-
rabnikov v družbeno odgovornem muzeju. Primer 
partnerstva med Pokrajinskim muzejem Koper in 
Varstveno delovnim centrom Koper (Jenko 2013).

 ― uporabite trakove za prekrivanje oči, da omejite 
njihov vid, ali pa slušalke, da omejite njihov sluh;12

 ― uporabite domišljijo in kreativnost!

PRIMERI DOBRE PRAKSE:
»Werkzeug Wahrnehmug« / »Perception as a Tool«, 
6. berlinski bienale (2010)
http://vimeo.com/20432859 ali 
http://werkzeug-wahrnehmung.blogspot.com/

SODELUJEM za približevanje kulture vsem
Projekt SOdelujem je financiral Evropski socialni sklad. 
Namen projekta je bil usposobiti pripadnike ranljivih 
skupin za bodoče sodelavce galerij in muzejev. Večino-
ma so se pri projektu posvetili slepim in slabovidnim 
osebam, iz usposabljanja pa niso bili izvzeti niti pripa-
dniki drugih skupin. Ob tem so oblikovali specifično 
metodologijo veččutnih vodstev. Po koncu projekta 
ustvarjalci svoje delo nadaljujejo v Ustvarjalni pisarni 
SOdelujem. 
http://www.so-delujem.com.

Po drugi strani ima angažirana družbena izkušnja naj-
več opraviti z interpretacijo muzejske zbirke in avtorita-
tivnostjo muzealca. Muzejske programe za pripadnike 
ranljivih skupin največkrat ustvarijo muzejski kustosi ali 
kustosi pedagogi z namenom prenosa znanja, pridob-
ljenega s pomočjo znanstvenega aparata. Manj pogos-

to se prenos tehničnega ali družbenega znanja (pri tem 
mislimo tudi na prenos družbenih vrednot in norm) 
dogaja preko praktične izkušnje (na primer v obliki de-
lavnic). Programe največkrat ustvarjajo kustosi, ki so si 
pridobili določeno znanje in ga sedaj kot strokovnjaki 
in avtoritarni glasovi muzeja prenašajo na občinstvo 
oziroma obiskovalce. Izkušnje obiskovalcev, ki so kot 
nosilci dragocenega in pomembnega znanja alterna-
tiva muzejski avtoritarni naraciji, muzeji spreminjajo s 
performativnimi in participativnimi metodami dela. To 
v praksi pomeni, da muzeji postajajo vedno bolj odprti 
prostori dialoga med muzejskim osebjem in obiskoval-
ci. Muzejsko osebje postaja podpora obiskovalcem, ki 
kot sodelavci z delom v muzeju odkrivajo kulturno de-
diščino. Zato se obiskovalce (v tem primeru pripadnike 
ranljivih skupin) vedno bolj dojema kot partnerje in so-
delavce ter se jih vključuje v vse faze muzejskega dela 
(od raziskovanja, osnovanja in postavitve razstav do iz-
vajanja obrazstavnih programov). Tako se gradi trajnej-
ši in dolgoročnejši odnos med muzejem in njegovimi v 
zgodovini večkrat prezrtimi obiskovalci.

PRIMERI DOBRE PRAKSE:
Pokrajinski muzej Koper 
V Pokrajinskem muzeju Koper so z Varstveno delovnim 
centrom Koper sodelovali pri dveh projektih, pri pro-
jektu Med startom in ciljem (2010) in Spoznavanje bro-
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14. Avtorica želi v prispevku poudariti, da romska 
skupnost ni homogena celota, saj jo sestavlja 
več različnih skupin, ki zase uporabljajo različna 
poimenovanja (v prispevku so uporabljene različne 
oblike samopoimenovanj). 

15. Genocide of European Roma (Gypsies), 
1939–1945 – Holocaust Encyclopaedia,  
http://www.ushmm.org/wlc/en/article.php?-
ModuleId=10005219. ― Porajmos, pozabljeni 
holokavst, časopis Delo, 24. 1. 2015, 
avtor: dr. Marjan Toš, http://www.delo.si/sobotna/
porrajmos-pozabljeni-holokavst.html. 

Sodelovanje obiskovalcev z lastnim pogledom 
in refleksijo na prvo svetovno vojno. Muzej novejše 
zgodovine Slovenije, Ljubljana, 2015. 
Foto: Sašo Kovačič

Izobraževanje za vodiče po razstavi Ana Frank – 
zgodba za sedanjost na OŠ Antona Ukmarja, 
Koper, 2016. Foto: Jure Stušek 

ETNIČNE SKUPINE, MIGRACIJE IN GLOBALIZACIJSKI PROCESI
Nacionalni in narodni muzeji že s svojimi imeni poroča-
jo o nacionalni zgodovini, pri tem pa svoje delo pogos-
to usmerjajo na dominantno historično, etnogenetsko 
naracijo o enem narodu kot homogeni in nespremen-
ljivi celoti. V tem pogledu so različne druge narodne in 
etnične skupine, ki so sooblikovale nacionalno zgodo-
vino, marginalizirane ali celo izključene iz muzejskih re-
prezentacij. 

Med najbolj izključenimi in marginaliziranimi et-
ničnimi skupinami v Evropi še vedno ostajajo romske, 
ciganske in sinti skupnosti.14 Odnos dominantne skup-
nosti do romske skupnosti je ambivalenten: po eni 
strani romsko skupnost romantiziramo kot skupnost 
dobrih glasbenikov in boemov, po drugi strani pa jih kri-
minaliziramo kot tatove in hudodelce. Glede na poroči-
la Amnesty International se romske skupnosti po Evro-
pi še vedno srečujejo z diskriminacijo in s segregacijo 
ter posledično z brezposelnostjo in neizobraženostjo, 
preseljujejo jih iz neregistriranih naselij in jim rušijo do-
move ipd. Kljub temu nacionalni muzeji še vedno niso 
primerno predstavili procesov, ki so vodili k omenjene-
mu izključevanju ter slabemu položaju romske skup-
nosti, prav tako pa tudi niso oblikovali ter spremenili 
pogledov in predstav o romski skupnosti skozi zgodo-
vino. V muzejih le redko in včasih tudi s težavo govori-
mo o preganjanju romskih skupnosti, kakor na primer 
o genocidu med drugo svetovno vojno, imenovanem 
porajmos.15

PRIMERI DOBRE PRAKSE: 
Mestni muzej Gothenburg – Gothenburg City Museum, Švedska
Rom san – We are Roma – meet the people behind the myth / Mi smo 
Romi – srečanje z ljudmi v ozadju mitov (2014) – razstava o vsakdanjem 
življenju pripadnikov romske skupnosti.
http://www.timecase.org/case/rom-san-we-are-roma

http://www.varromskahistoria.se 

Slovenski etnografski muzej, Slovenija 
Festival romske kulture Romano Chon, Mednarodni dan Romov, 8. april
Od leta 2008 SEM ponuja prostor bogatemu programu kulturnih in ustvar-
jalnih aktivnosti, ki promovirajo romsko kulturo in jezike. Program je obli-
kovan na pobudo pripadnikov romskih skupnosti v Sloveniji. Prav tako SEM 
pripadnikom romske skupnosti ponuja številne možnosti predstavitve, na 
primer leta 2014 razstavo Kopija je enaka originalu / Copy confirms the 
original: 
http://www.etno-muzej.si/sl/razstave/kopija-je-enaka-originalu 

Muzej novejše zgodovine Slovenije, Slovenija
Muzej novejše zgodovine Slovenije vsako leto ob 27. januarju pripravi 
razstavo in predavanja, s katerimi obeležuje Dan spomina na holokavst. V 
letu 2015 smo praznovali 70-letnico konca druge svetovne vojne. 27. janu-
arja 2015 smo v muzeju gostili predavanje Borisa Hajdinjaka Slovenski Jud-
je in Romi v Auschwitzu. Na predvečer svetovnega dneva Romov, 7. aprila 
2015, smo v sodelovanju z Zvezo Romov Slovenije pripravili pogovor o ho-
lokavstu nad Romi z naslovom Porajmos – zamolčana preteklost.16 Gostje 
so bili izbrani na pobudo pripadnikov romske skupnosti. Pogovor sta mo-
derirala dva romska študenta, v pogovoru pa so sodelovali dva predstav-
nika romske skupnosti in dve znanstvenici. Ob pogovoru in na mednaro-

16. Poročilo o dogodku je bilo objavljeno v Svobod-
ni misli, 24. aprila 2015, z naslovom Porajmos – 
zamolčana preteklost: O holokavstu nad Romi  
(Urša Valič, str. 20).
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dni dan Romov si je bilo v Muzeju novejše zgodovine 
Slovenije mogoče ogledati tudi razstavo o Porajmosu, 
ki so jo pripravili na Zvezi Romov Slovenije. Dodana 
vrednost dogodka se je tako za romsko skupnost kot 
muzej pokazala pozneje: predvsem s pobudami mladih 
pripadnikov romske skupnosti, ki so nadaljevali razi-
skovanje svoje preteklosti,17 zaposleni v muzeju pa si 
želijo nadaljevati delo in poglobiti razumevanje zgodo-
vine Romov. S svojim delovanjem muzeji prispevajo k 
prepoznavnosti vloge romske skupnosti v zgodovini na 
Slovenskem in posredno tudi k zmanjševanju učinkov 
diskriminacije. 

V nekaterih državah Evropske unije so različne 
romske skupnosti v sodelovanju z romskimi intelektu-
alci, raziskovalci in aktivisti v okviru državnih in nevlad-
nih organizacij ustanovile svoje muzeje, v katerih pred-
stavljajo svojo zgodovino in kulturo. 

PRIMERI DOBRE PRAKSE: 
Muzej romske kulture – Muzeum Romské Kultury, 
Brno, Češka http://www.rommuz.cz

Muzej romske kulture – Romano Kulturako Kher, Beo-
grad, Srbija http://www.romamuseum.rs

S pomočjo financiranja iz skladov Evropske unije so se 

tudi v nekaterih romskih skupnostih v Sloveniji odprli 
žepni muzeji, ki delujejo tudi kot kulturni centri:

― Evropski muzej romske kulture in zgodovine 
 (Zveza Romov Slovenije, Murska Sobota)
― Muzejska galerija Phuro Kher 
 (Černelavci, Murska Sobota)
― Romski muzej (Kamenci, Črenšovci, Lendava)
― Romski muzej Hudeje 26 (Hudeje, Vejar, Trebnje)
― Romski muzej »Stara hiša« (Kerinov grm, Krško)

Druga zelo raznolika in prav tako marginalizirana 
družbena skupina so migranti. Evropska unija s svoji-
mi politikami po eni strani omejuje preseljevanje ljudi 
iz neevropskih držav, hkrati pa z različnimi programi 
podpira mobilnost prebivalstva znotraj svojih meja. 
Vprašanje migracij je hkrati z vprašanji staranja pre-
bivalstva in brezposelnosti mladih med pomembnimi 
političnimi in demografskimi temami politik Evropske 
unije. 

Predstave o migrantih so največkrat povezane 
z migracijami iz konfliktnih ali ekonomsko in socialno 
akutnih držav, tako imenovanega tretjega sveta. Po-
gosto so te predstave povezane z zahodnocentričnim, 
(neo)kolonialističnim pogledom na Afriko in Azijo kot 

17. Konec aprila 2015 je Sandi Horvat za oddajo 
Naše poti – Amare Droma na prvem programu 
Radia Slovenija posnel intervju s svojo 86-letno 
babico, ki mu je pripovedovala o doživljanju 
druge svetovne vojne z očmi Romov v Prekmurju 
ter mu zapela ganljivo pesem o materi in otroku, 
ki sta umrla v krematoriju koncentracijskega 
taborišča (http://4d.rtvslo.si/arhiv/nase-po-
ti/174332769).

homogenim in družbeno-kulturno drugačnim – pejorativno »necivilizira-
nim« – kontinentom. 

Koncept migracij je v številnih primerih kompleksnejši, saj je plod 
številnih družbeno-kulturnih in politično-gospodarskih relacij. Nikakor ne 
moremo govoriti le o eni in edini obliki migracij, temveč moramo mnoštvo 
migracij vedno razumeti v kontekstu sodobnih družbenih diskurzov. V na-
daljevanju naštevamo le nekaj vprašanj in načinov, kako lahko razmišljamo 
o migracijah (seznam še zdaleč ni popoln):

 1. Koncepti migracij niso povezani samo s preseljevanjem, ampak tudi z 
etničnostjo, narodnostjo, nacionalnostjo, državljanstvom in tudi s kon-
ceptom »doma«. Pojem migracij je močno povezan z relacijo »mi–dru-
gi«, s procesi družbene alteracije in konstrukcije simbolnega Drugega.

 2. Migracije niso sodoben pojav: če arheološki izsledki držijo, so migra-
cije stare prav toliko kot človeštvo. Že od njegovih začetkov sledimo 
različnim oblikam migracij: preseljevanju, romanju, migracijam zaradi 
vojn, migracijam z živalmi in za hrano (na primer transhumantna paša), 
migracijam v času geografskih odkritij, migracijam v času industrializa-
cije, migracijam v času kapitalizma, migracijam v času globalizacije, vir-
tualnim migracijam itd. 

 3. Migracije ne potekajo vedno v smeri s periferije v središče kapitala, 
moči in bogastva, ampak tudi obratno. Relacije med središčem in peri-
ferijo so zelo fleksibilne. Razmišljamo lahko tudi o migracijah iz enega 
središča v drugega (na primer iz Londona v Shanghai) ali z ene peri-
ferije na drugo. Migracije potekajo tudi znotraj enega kontinenta, ene 

7776

 R
A

N
L

J
IV

E
 S

K
U

P
IN

E
 K

O
T

 O
B

IS
K

O
V

A
L

C
I 

M
U

Z
E

J
E

V
 P

R
IR

O
Č

N
IK



države, ene regije ali pokrajine. Ob tem ne moremo 
spregledati migracij znotraj Evropske unije, znotraj 
njenega trga dela in v sklopu njenih programov mo-
bilnosti. 

 4. Kaj pa raznolike družbeno-kulturne forme, ki jih 
prevzemamo iz drugih družbeno-kulturnih okolij, 
kakor na primer joga, kebab, orientalski plesi, suši, 
pica, žvečilni gumi in preostale zadeve, ki smo jih 
prevzeli in jih pred tem v določenih lokalnih sku-
pnostih ni bilo? Razmišljanje o prevzemanju nas 
vodi tudi k razmisleku in redefiniciji pojma »avten-
tičnost«. 

 5. Ko govorimo o migracijah, vsekakor ne smemo 
spregledati negativnih vidikov, kot so ksenofobija, 
rasizem, fašizem, sovraštvo in nasilje, ki ga posa-
mezniki in države izvajajo nad migranti. Zgodovina 
zatiranja in preganjanja simbolnih Drugih je prav 
tako med pomembnimi temami, ki bi jo v 21. stole-
tju morali nagovarjati muzeji.

Koncept migracij ne obsega samo migracij ljudi iz mesa in 
krvi. Človeški prisotnosti lahko sledimo tudi preko migracij 
dobrin/blaga, tehnologij, financ, idej ipd. Antropolog Arjun 
Appadurai je razmišljal o družbeno-kulturnih procesih 
v globalnem svetu in v času globalizacije kot o prelomih, 

ki jih je mogoče analizirati s pomočjo globalnih kulturnih 
tokov (ki jih je poimenoval etno-krajine, medijske-krajine, 
tehnološke-krajine, finančne-krajine, idejne-krajine). O glo-
balnih tokovih je razmišljal kot o fleksibilnih in spremenlji-
vih konstruktih, ki jih oblikujejo historične, lingvistične in 
politične situacije različnih akterjev –oblikovalcev imagi-
narnih svetov (v smislu razširitve koncepta »zamišljenih 
skupnosti« Benedicta Andersona) (Appadurai 2002: 50).

V muzejih so migracije največkrat predstavljene 
preko prizme specifične etnične skupine in njihove kultur-
ne produkcije, redkokdaj pa so kontekstualizirane in in-
terpretirane znotraj globalnih procesov. Zgoraj omenjeni 
razmislek ponuja drugačen pogled na migracije.

PRIMERI DOBRE PRAKSE:
Slovenski etnografski muzej, Ljubljana, Slovenija
Leta 2012 je SEM v sodelovanju z Oloop Design pripravil 
razstavo pletenin, ki so jih izdelale ženske iz Bosne, Ma-
kedonije, Srbije in s Kosova, živeče na Jesenicah. Projekt z 
naslovom Razkrite roke, ki združuje tradicionalno znanje 
in spretnosti migrantskih žensk s sodobnim dizajnom, 
so ustanoviteljice Oloop Designa oblikovale z namenom 
opolnomočenja migrantskih žensk ter dviga možnosti nji-
hove zaposlitve. 

http://www.etno-muzej.si/sl/razkrite-roke 

Muzej zgodovine migracij – Musée de l'Histoire de l'immigration, 
Pariz, Francija 
Stalna razstava je primer interdisciplinarne obravnave migracij. Zgodovina 
migracij v Franciji od 19. stoletja je predstavljena z bogatim gradivom: 
s pričevanji, z arhivskimi dokumenti, s fotografijami in z umetniškimi deli.
http://www.histoire-immigration.fr

KRATEK POVZETEK KLJUČNIH TOČK:
 1. Svoj muzej opremite tako, da bo dostopen in to sporočite vsem. 
 2. Usposobite muzejsko osebje.
 3. Kot kulturne mediatorje k sodelovanju povabite druge organizacije  

in posameznike.
 4. Oblikujte fokusno skupino.
 5. Kot muzejske kustose in oblikovalce obrazstavnih programov angaži-

rajte svoje obiskovalce. 
 6. Kreativno oblikujte muzejsko interpretacijo in reprezentacijo ter po-

nudite obiskovalcem – sodelavcem angažirano družbeno izkušnjo.
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Nedeljska lutkovna delavnica senčnega gledališča 
(DIY), Muzej za arhitekturo in oblikovanje, 
Ljubljana, 2013. Foto: Natalija Lapajne

Otroci prevzamejo muzej. Novi direktor je za svoje 
sodelavce pripravil sladko presenečenje. Muzej 
narodne osvoboditve Maribor, 2013. 
Foto: Mediaspeed

Muzeje razumemo predvsem kot didaktične in izobraževalne ustanove, ki 
s ponudbo bogatih učnih izkušenj spodbujajo domišljijo ljudi. Razstavljene 
muzejske zbirke kot neprecenljiv vir učenja omogočajo neformalno učenje 
ljudem vseh starostnih in etničnih skupin ter zanimanj. V muzejih kot ne-
formalnih izobraževalnih ustanovah lahko tako otroci kot starejši pozabijo 
na običajne izobraževalne sisteme. 

Iz raziskav je razvidno, da obiskovalci v muzejih iščejo več kot samo 
znanje ali prostočasne aktivnosti. Ne glede na vrsto muzeja njihovi obi-
skovalci iščejo izkušnje, kar je samo druga beseda za neformalno izobra-
ževanje. Verjamemo, da so muzeji edinstveni, učenju namenjeni prostori. 
Muzeji so, načrtno ali nenačrtno, kraji, kjer se srečujejo generacije, izme-
njujejo znanja in pogledi na preteklost (in prihodnost), kraji, kjer izvemo 
nove stvari o svoji družbi. 

Po mnenju Shari Tishman muzeji utelešajo ideje učenja in ponu-
jajo različne priložnosti za aktivno učenje in osebno angažiranje. Aktivno 
učenje pomeni, da so obiskovalci povezani s procesom učenja, osebno 
angažiranje pa označuje način prostovoljnega spopadanja obiskovalcev z 
lastno učno izkušnjo. V času, ko muzeji spreminjajo svoja poslanstva in iš-
čejo novo publiko, postaja prav učenje sveža in pomembna skrb muzejev 
kot celostnih ustanov, od kustosov, oblikovalcev do direktorjev (Tishman 
2009). 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  IZOBR A ŽE VA LN A V LOG A  MUZEJE V
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Vsi muzejski delavci se zavedajo nujnosti aktiv-
nega izobraževanja in interakcije z obiskovalci in se 
sprašujejo, na kakšen način razviti programe, ki bi po-
vezovali, navduševali in omogočali aktivno sodelovanje 
obiskovalcev? 

O izobraževalnih muzejskih programih je bilo že 
veliko napisanega. V pričujočem poglavju predstavlja-
mo nekaj primerov dobrih praks, zaradi številne litera-
ture pa se omejujemo na izbor izkušenj in povezav, ki 
vam bodo pomagali bolje razumeti muzeje kot družbe-
ne arene.

Bi radi pripravili interaktivno razstavo? 

Leta 2013 je Muzej sodobne umetnosti v Ljubljani pri-
pravil retrospektivno razstavo del Jožeta Baršija. Pros-
tor, namenjen družbeni interakciji različnih skupin in 
širši javnosti, je razstavo spremenil v pravo družbeno 
areno. Umetnik je vodil seminar za zainteresirane po-
sameznike, ki so nato pridobljeno znanje širili z vode-
nimi ogledi. Na razstavi so priložnost za izvajanje svojih 
dejavnosti dobile tudi številne druge skupine: od žensk, 
ki so pletle nogavice, do terapevta, ki je obiskovalcem 
ponujal psihoanalizo. V času razstave so se obiskovalci 
redno vračali v muzej. 

MUZEJ SODOBNE UMETNOSTI, SLOVENIJA 
http ://www.museums-exhibiting-europe.de/wp-content/

uploads/2014/02/EMEE_Mapping-Process_P7_Joze-Barsi-

-retrospective-exhibition.pdf

ŠOLSKE SKUPINE IN MLADOSTNIKI KOT 
OBISKOVALCI MUZEJEV 

Muzeji morajo znati privabiti tako obiskovalce kot ne-
obiskovalce. Ker se mladim kot pomembnemu delu 
muzejske publike ne znajo približati, te pogosto pre-
zrejo ali pa jih kot težje dosegljivo skupino preprosto 
odpišejo. Čeprav so šolske skupine med najštevilčnejši-
mi obiskovalci muzejev, se vprašajte, ali njim namenje-
ni programi upoštevajo njihove potrebe? Se pogovar-
jate z njimi tako, da vas razumejo? Vse to so razlogi, da 
se muzeji raje usmerijo k »lažji« publiki, s katero hitreje 
dosežejo načrtovane rezultate. Ker so šolske skupine 
in mladostniki naša prihodnost, moramo v pripravo 
programov zanje vložiti nekoliko več časa.

ŠOLSKE SKUPINE
Prosim, čim več se dotikaj! in ne govori ššššš! sta glavni dog-
mi manifesta Otroci v muzeju (Kids in Museum). Sple-
tna stran manifesta je priročnik za vse, ki želijo v mu-
zej uvajati nove teme in graditi interakcijo z mladimi 
obiskovalci. Je praktično orodje, ki muzeje in galerije 
spodbuja k odpiranju mladim in družinam in jih pri tem 
podpira. Njihov cilj je narediti obisk ustanov prijetnej-
ši, k obisku pa spodbuditi tudi več družin. Njihov naj-
popularnejši projekt je t. i. Takeover day, letni dogodek, 

na katerega povabijo šolarje. Za en dan jih omogočijo 
aktivno sodelovanje pri vodenju muzeja, pri čemer se 
otroci kot del muzejskega osebja učijo odločanja.

TAKEOVER DAY V ZDRUŽENEM KRALJESTVU. 
Na Mednarodni dan muzejev leta 2013 je skupina šol-
skih otrok za en dan prevzela delovanje in upravljanje 
vseh oddelkov muzeja. Nekateri so postali kustosi in so 
poskrbeli za razstavo, jo še isti dan postavili in odpr-
li; drugi so skrbeli, da se je z razstavljenimi predmeti 
ravnalo pazljivo in po predpisih. Predstavnik za stike z 
javnostjo je komuniciral in po različnih medijih oglaše-
val dogodek; direktor muzeja je skrbel, da je vse pote-
kalo gladko, izpeljal pa je tudi novinarsko konferenco, 
odgovarjal na elektronsko pošto in sestankoval. Številni 
otroci so vodili po razstavi ter organizirali in vodili de-
lavnice za mlajše otroke, medtem ko so drugi pri infor-
macijskem pultu sprejemali obiskovalce in jim izročali 
vstopnice. 

Tovrstni dogodki omogočijo udeležencem ob-
čutek pripadnosti. Z lastnim delom in angažiranostjo, 
doživljanjem in zagnanostjo se povežejo z muzejem in, 
kar je še pomembneje, v muzej vnesejo sveže ideje in 
drugačne poglede.
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Otroško odkrivanje Časovne kapsule, 
Muzej novejše zgodovine Slovenije, 
Ljubljana, 2015. Foto: Urška Purg

18. Glej Goldblatt (2005: 9).

Družinam prijazen muzej, Muzej novejše zgodovine 
Slovenije, Ljubljana, 2014. Foto: Sašo Kovačič 

Za več informacij obiščite: 
http://kidsinmuseums.org.uk/manifesto/ 

Muzej Narodne osvoboditve Maribor izvaja projekt 
»Prevzeli smo muzej«: 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.101525215534

56654.1073741844.43612586653&type=3

KAKO ZAČETI?
Če vaš muzej že sodeluje z lokalno šolo, se pogovorite 
z učitelji in vodstvom šole.
Član osebja ali prostovoljec se lahko preko svojih otrok 
ali poznanstev osebno poveže z lokalno šolo.
Za več informacij obiščite: 
http://kidsinmuseums.org.uk/resources/

Sledite lahko tudi naslednjemu primeru: 
http://www.keepandshare.com/doc/6281098/

kim-casestudy2-td2012-falmouth-art-gallery-pdf-46k?da=y

ZOOM Children’s Museum, Dunaj, Avstrija
http://www.kindermuseum.at/en/_1

Tako kot ni mogoče prezreti pomena muzeja kot učne ustanove, ni 
mogoče prezreti dejstva, da je treba učenje izpeljati na bolj zanimiv, demo-
kratičen in sodelovalen način. Pri tem se kar sam ponuja t. i. edutainment,18 
koncept, ki izobraževalne vsebine bogati oz. jih predstavlja na zabavnejši 
način. 

Za učne skupine sam edutainment ne zadošča. Na kakšen način naj 
torej muzeji za šolske skupine pripravijo zanimivo in vznemirljivo učno iz-
kušnjo, ki bi v prihodnje povečala število mladih obiskovalcev? 

Začeti moramo razmišljati o načinih spoznavanja muzejev, ki bodo 
bogatejši od navadnih vodenih ogledov; ti so precej odvisni od sposob-
nosti vodičev. Najprej bi morali usposobiti dobre in radovedne vodiče z 
občutkom za delo z ljudmi in s smislom za humor. Šolskim skupinam, ki 
pridejo v muzej, da bi se naučili, česar se pri pouku ne morejo, moramo 
ponuditi več kot samo voden ogled. Ker so otroci in šolarji naši bodoči obi-
skovalci, jim moramo tudi kot članom šolskih skupin omogočiti izkušnjo, 
zaradi katere se bodo z veseljem vračali tudi po koncu šolanja. To, kar jim 
ponujamo danes, bo obrodilo sadove jutri. Zakaj jim ne bi ponudili mož-
nosti samostojnega raziskovanja? Naj si sami izberejo predmete in o njih 
pripovedujejo. Vse to je edutainment – zabavno izobraževanje. 

Pravila, ki veljajo za neobiskovalce in ranljive skupine, veljajo tudi 
za šolske otroke. Muzeji ne smejo nespremenjenega načina učenja zgolj 
prenesti iz učilnic, prav tako se ne smejo podrediti pritiskom institucional-
nih izobraževalnih ustanov, ki zahtevajo, da je treba glave otrok polniti s 
predpisanim znanjem. V muzejih naj otroci znanje poglabljajo in širijo iz 
drugih zornih kotov. Veliko naj se pogovarjajo in s pomočjo predmetov o 
temi razmišljajo s svojo glavo. Preoblikovanim vodenim ogledom dodajmo 
elemente raziskovanja in odkrivanja, otroke spodbujajmo k samostojnemu 
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Razstava GOTO1982 je predstavljala razvoj 
računalniške znanosti, Muzej novejše zgodovine 
Slovenije, Ljubljana, 2013.
Foto: Sašo Kovačič

Seminar o popularni jugoslovanski glasbi, 
Muzej novejše zgodovine Slovenije, 
Ljubljana, 2014. Foto: Sašo Kovačič 

razmišljanju in investirajmo v prihodnost. Vse to lahko 
dosežemo tudi z aktivnim sodelovanjem otrok v muzej-
skih delavnicah.

PRIMER DOBRE PRAKSE:
Anne Frank House, Amsterdam, Nizozemska 
http://www.museums-exhibiting-europe.de/wp-content/uplo-

ads/2014/02/EMEE_Mapping-Process_P7_Anne-Frank-a-His-

tory-for-Today.pdf

Mednarodna razstava Ana Frank: Zgodba za sedanjost 
v koordinaciji Anne Frank House je namenjena mladim 
med 11. in 18. letom (skupinam šolskih otrok in mla-
dostnikov). Omogoča jim globje razumevanje in obrav-
navanje tem, kot so človekove pravice, diskriminacija in 
strpnost. Materiali, oznake in scenografski predlogi so 
vnaprej pripravljeni, mladi pa jih v šoli ali drugi ustano-
vi samostojno razporedijo v razstavni prostor. Lepota 
projekta je v mladim zaupani svobodi. Zainteresirane 
mlade usposobijo za vodenje po razstavi, postavljanje 
vprašanj o resnejših temah, razmišljanje o sporočilu 
razstave in pretehtanje svojih in družbenih mnenj. Z 
usposabljanjem mladi dobijo potrebna orodja za sa-
mostojno soočanje s kompleksnimi vprašanji, ki jih 
nato predstavijo publiki in se z njo pogovarjajo. Ker po 
razstavi vodijo otroci in mladi, laže dosežejo ciljno sku-
pino svojih vrstnikov in jo motivirajo za ogled.

Na podlagi opisanega projekta so bile organizirane še dodatne za-
nimive dejavnosti. Leta 2002 je partnerska organizacija Sklad Ane Frank iz 
Združenega kraljestva razstavo postavila v zaporih. Za vodenje drugih za-
pornikov po razstavi so usposobili nekaj zapornikov – prostovoljcev. Tako 
pridobljene sposobnosti so jim pozneje pomagale pri reintegraciji v druž-
bo, vsi pa so izvedeli nekaj o drugi svetovni vojni in sodelovali pri pogovo-
rih o diskriminaciji, družbenem izločanju in rasizmu.

MLADI 
Ko govorimo o populaciji mladih, mislimo na tiste, ki niso več del obveznega 
šolskega sistema in zato njihovi obiski muzejskih ustanov niso več obvezni. 
Rodili so se v digitalni svet in redno uporabljajo svetovni splet, ki je njihovo 
prvo orodje za iskanje informacij; samoumevno uporabljajo različne tehnolo-
gije. Vse to oblikuje njihovo dojemanje sveta, zato se svetovni nazori mladih 
in odraslih močno razlikujejo.

Pri pripravi novih strategij za vzpostavitev muzejev kot družbenih aren 
ne smemo pozabiti, da se število skupinskih obiskov mladostnikov v zadnjem 
času zmanjšuje. Iz raziskovalnega projekta Lifelong Learning Museum – LLM (Mu-
zej vseživljenjskega učenja)19 je razvidno, da so, ker mislijo, da ti prostori niso 
zanje, po navadi med obiskovalci najslabše zastopana starostna skupina. 
Ker muzeje doživljajo kot prostore, namenjene mlajšim in starejšim obisko-
valcem, se tako družbeno kot intelektualno počutijo izvzete iz muzejske po-
nudbe. Razmisliti moramo o možnostih, ki bi mlade v prihodnje spodbudile k 
aktivni udeležbi v muzejih.

Ugotoviti moramo, s katerimi temami in izobraževalnimi strategijami mlade priva-

biti v muzej. Priročnik LLM navaja naslednje primere dobre prakse:

19. Gibbs, Sani and Thompson (2007) http://
online.ibc.regione.emilia-romagna.it/I/libri/pdf/
LifelongLearninginMuseums.pdf
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Dan odprtih vrat – obisk muzejske fototeke, 
Muzej novejše zgodovine Slovenije, 
Ljubljana, 2016. Foto: Sarah Bervar

― Svojo ustanovo naredite prijazno mladim: močno 
vodstvo, ki svoje osebje združi pri doseganju sku-
pnih ciljev, lahko spreminja trenutno prakso. 

― Že med fazo načrtovanja prepoznajte ovire, ki jim 
preprečujejo udeležbo v vašem muzeju, in narediti 
vse, da jih odstranite.

― Med načrtovanjem izdelajte strategijo trajnostnega 
razvoja in bodite odprti za nove priložnosti, ki se po-
kažejo med izvedbo. 

VEČ INFORMACIJ: 
(Gibbs, Sani in Thompson 2007: 63–67).

Drug odličen projekt, ki se ukvarja z vključevanjem mla-
dih v muzeje, je opisan v publikaciji Learning to Live: Mu-

seums, Young People and Education (Učimo se živeti: Muzeji, 
mladi in izobrazba). Ponuja zbirko esejev o vlogi muze-
jev pri učenju in dobrem počutju mladih (Bellamy and 
Oppenheim 2009).

Kaj pa odrasli? Že omenjeni priročnik LLM po-
nuja številne primere dobrih praks za odraslo publiko. 
Posebno pozornost posveča različnim priložnostim 
za razvoj idej in dobrih praks: ponuja znanje o širšem 
in kvalitetnejšem dostopu do kulturne dediščine in 
ustvarjanju prijetnejšega okolja za to.

RAZVIJATE LAHKO NASLEDNJE IDEJE:
Projekte, v katerih svoje spomine delimo z drugimi (ar-
hivi spominov, ustna zgodovina): 

Ljudi povabimo, da z drugimi delijo svoje spomine in druge oblike 
pričevanj: fotografije, spominke, video- in avdioposnetke, pisma in osebne 
predmete. Vse predmete in dokumente registriramo in digitaliziramo ter 
vnesemo v zbirko podatkov virtualnega muzeja. 

SLEDITE PROGRAMU: 
House of Memories, Anglija 
http://www.liverpoolmuseums.org.uk/learning/projects/house-of-memories/

Living Memories, Anglija 
http://www.heritage-learning.com/ 

Fraza »sivenje Evrope« pomeni povečevanje števila starejših občanov v pri-
merjavi s številom vseh zaposlenih. V bližnji prihodnosti bodo morale zato 
vse države EU razvijati nove strategije ter iskati nove načine ekonomskega 
in družbenega prestrukturiranja.

Learning Museum Network Project – LEM vzpostavlja trajno omrežje in od-
pira spletni prostor muzejem in organizacijam, namenjenih izobraževanju 
odraslih, da sodelujejo pri ustvarjanju izobražene evropske družbe. V 21. 
stoletju muzeji k vseživljenjskemu učenju lahko pripomorejo z združeva-
njem zbirk, prostorov in učnih programov v nov skupen okvir, ki bi povezal 
formalne in neformalne izobraževalne ustanove, krepil kulturno življenje 
in podpiral družbeno povezanost, inovativnost in ustvarjalnost. Vse to bi 
omogočilo skupno spopadanje z izzivi strategije Evropa 2020.

SLEDITE PROJEKTU: 
http://ibc.regione.emilia-romagna.it/en/the-institute/european-projects-1/lem/the-

-learning-museum
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____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  IZPEL J AVA  KONCEP TA  MUZEJ A  KOT  DRUŽBENE  A RENE

Muzej kot družbena arena je hvaležen koncept, ki muzejem pri uresniče-
vanju njihovih programov omogoča veliko mero svobode in domišljije. Pro-
grami, ki se lahko osredotočajo na dogajanje v muzeju ali zunaj njega, so 
odvisni od zastavljenih ciljev in morajo odražati izbrani način ukvarjanja z 
izzivom, ki bi se ga radi lotili z vzpostavitvijo muzeja kot družbene arene. 
Prav tako pa mora izbrani pristop odražati potrebe skupnosti. 

Izbiro pristopa močno olajša dobro poznavanje ciljev. Čeprav je ko-
ristno združevati oba pristopa, je končna izbira odvisna od publike, ciljev 
in sporočila projekta. Ker so muzeji idealen prostor za izvedbo vaših pro-
gramov, vam za spodbujanje domišljije navajamo nekaj idej o tem, kaj vse 
v njem lahko počnete.

V MUZEJU
Muzeji kot družbene arene so lahko prizorišča razstav in obrazstavnih de-
javnosti. Izpeljava koncepta muzeja kot družbene arene se lahko navezuje 
na:

― stalne muzejske razstave; 
― občasne razstave matičnega muzeja;
― gostujoče občasne razstave;
― muzejske zbirke.

Mladi odrasli, so-avtorji razstave Časovna kapsula, 
Muzej novejše zgodovine Slovenije, Ljubljana, 
2015. Foto: Urša Valič
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Občasna razstava Kobetov tarok: Pripovedi  
taborišča, Muzej novejše zgodovine Slovenije, 
Ljubljana, 2014. Foto: Sašo Kovačič

Samostojno družinsko odkrivanje zgodovine 
Slovencev v XX. stoletju s pomočjo zgodovinskih 
skrinjic, Muzej novejše zgodovine Slovenije, 
Ljubljana, 2015. Foto: Sašo Kovačič

STALNE RAZSTAVE IN DRUŽBENA ARENA
Stalne razstave so pomemben in trajen muzejski ele-
ment, ki izhaja neposredno iz muzejske zbirke in s ka-
terimi muzej gradi svojo prepoznavnost. Prav zato je 
pomembno koncept muzeja kot družbene arene uva-
jati s stalnimi razstavami. Hkrati lahko muzeji vsak me-
sec izberejo temo, ki se navezuje na stalno razstavo, in 
pripravljajo tematska srečanja: pripovedne večere ali 
dogodke, predavanja, pogovore, filmske večere, kon-
certe in delavnice, povezane z razstavljenimi predmeti 
iz zbirke. Delavnice lahko obogatite z obiskom depoja 
ali pa obiskovalce učite pravilnega ravnanja s predmeti. 
Ne bojte se niti komercialnejših ali kratkočasnejših 
dogodkov, saj lahko tudi ti vašo ustanovo predstavijo 
v vsej njeni veličini. Uporabite domišljijo in za otroke 
in odrasle v muzeju organizirajte prenočevanja, roj-
stnodnevne zabave, nedeljske zajtrke ipd. 

OBČASNE RAZSTAVE MATIČNEGA MUZEJA
Občasne razstave so odlično orodje za aktualizacijo 
muzeja s pomočjo sodobnih tem, obenem pa muzej 
tudi popularizirajo. Še zanimivejše postanejo zara-
di vključevanja javnosti v oblikovanje razstav, če ne že 
celo v začetno fazo izbire teme. Z njimi na najenostav-
nejši način muzej odpremo širši javnosti in vanj vključi-

mo tudi občutljivejše, po navadi spregledane družbene skupine. Vključe-
vanje javnosti in družbe v pripravo razstave (na način, ki vam še zmeraj 
omogoča kontrolo nad projektom) lahko ustvari programe, primerne za 
spopad s političnimi in z družbenimi izzivi sodobnega časa. Lahko vam 
npr. uspe mlade brezposelne odrasle motivirati za aktivno in ustvarjalno 
sodelovanje. Ta pristop lahko uporabimo tudi pri vključevanju drugih sku-
pin, npr. manjšin in priseljencev. Če je celovito sodelovanje s skupnostjo 
za vas trenutno prevelik zalogaj, se za začetek o ranljivih skupinah samo 
pogovarjajte; tudi to je korak bliže k njihovi vključitvi v družbo. Občasne 
razstave omogočajo dialog in razprave, ki lahko marsikomu odprejo oči. 
Ne pozabite jih popestriti z vključevanjem dodatnih programov.

GOSTUJOČE OBČASNE RAZSTAVE
Sodelovanje z drugimi muzeji ali organizatorji razstav je prav tako dober 
način za vzpostavljanje muzejev kot družbenih aren. Številni muzeji pri-
pravljajo potujoče razstave ali razstave, ki se jih da seliti brez večjih težav. 
Razmislite, ali imate čas in prostor za gostovanje tujih razstav. Navezo-
vanje stikov z drugimi ustanovami vas dela bolj odprte, vašo publiko pa 
spodbuja k vračanju v muzej.

MUZEJSKE ZBIRKE KOT VIR
Pri vzpostavljanju muzeja kot družbene arene muzeji lahko uporabijo ce-
lotno hranjeno dediščinsko bogastvo. Ni vedno treba v središče dogodka 
postaviti razstave, v središče lahko postavijo samo muzejsko zbirko. Ker 
ni mogoče prikazati celotne zbirke, muzeji lahko razstavijo tiste predmete, 
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ki jih po navadi ne. Zanimanje lahko spodbudijo tudi z 
izbiro predmeta meseca, o izbiri pa lahko osebno ali po 
družbenih omrežjih vprašajo kar obiskovalce. Predmet 
tako postane odskočna deska za razprave na muzej-
skih večerih ali tematskih srečanjih. 

V zvezi s svojo zbirko lahko organizirate številne 
enkratne ali večkratne dogodke: pri pripravi vseh do-
godkov, ki smo jih predstavili zgoraj, se povežite z dru-
gimi društvi ali organizacijami. Povezovanje omogoča 
sodelovanje in vključitev priseljencev iz neevropskih 
držav, brezposelnih, mladostnikov in drugih ranljivih 
skupin. Skupaj z njimi lahko obravnavate občutljive 
teme, kot so rastoča družbena neenakost, globalna fi-
nančna kriza in njene lokalne posledice, verski konflikti 
in stereotipi, nacionalizmi in skrajna desničarska giba-
nja ter vojne in konflikti v Evropi, demografske spre-
membe, manjšine in zapostavljeni ljudje – vse v pove-
zavi z dediščino.

Opisane dejavnosti lahko izvajate na gostova-
njih v šolah, vrtcih, posebnih centrih ali društvih. Za 
spodbujanje vaše domišljije v nadaljevanju podajamo 
še nekaj idej: 

Za otroke in odrasle pripravite delavnice (kreativne, 
umetniške, raziskovalne ...) in v njih različne učne nači-
ne (avdio, vizualne, kinestetične) uporabite na način, da 
bodo všeč različnim skupinam ljudi. 
― Muzejski večeri (tematska predavanja, ki spodbudi-

jo pogovor).
― Dnevi odprtih depojev s primerno rdečo program-

sko nitjo.
― Vzpostavitev družbenih prostorov za kreativno 

ustvarjanje in pogovor.
― Rojstnodnevne zabave za otroke in odrasle.

ZUNAJ MUZEJA

Muzeji lahko veliko naredijo tudi zunaj svojih fizič-
nih meja. Prečkanje prostorskih meja jim pomaga 
pri zbliževanju z družbo in jim omogoča, da postane-
jo pristnejši. Razstav vam ni treba postavljati ravno 
na najprometnejših ulicah, sami ali s pomočjo drugih 
ustanov in društev pa lahko organizirate ekskurzije, 
postavite pop-up muzej ali muzej v škatlici – prenosno 
»škatlo zakladov« – ali celo dogodke, kot je na primer 
»muzejski prevzem šole«.

POP-UP MUZEJ 
Pop-up muzeji so prihodnost družbeno angažiranih razstav. Ti namreč ne 
delujejo samo kot podaljšek muzeja, saj se z njimi doseže določene skupi-
ne ljudi, ki se jih drugače ne bi, in vstopi v življenja ljudi, ki muzeja drugače 
ne bi obiskali. Pop-up muzeje lahko pripravimo kjerkoli: pred muzejem, v 
lokalnih kavarnah, na uličnih vogalih, v pristaniščih, mestnih središčih, za-
puščenih trgovinah, nakupovalnih centrih – kamor vas popeljeta domišljija 
in ustvarjalnost. Ukvarjajo se z zelo raznovrstnimi temami, v Združenih dr-
žavah Amerike pa slovijo po tem, da z njihovo pomočjo v muzeje vključu-
jejo manjšine in priseljence. To ne pomeni, da morate slediti njihovemu 
primeru, pop-up muzej lahko uskladite s svojimi sposobnostmi in pred-
nostmi. Z njimi se publiki, ki jo dosežete na ta način, predstavite kot odprte 
in gostoljubne ustanove. S pomočjo pop-up muzejev lahko vzbudite zani-
manje uporabnikov za muzejsko dejavnost in se vključite v lokalno dogaja-
nje. 

BI RADI TAKOJ ZAČELI? 
Priporočamo vam kratek in jedrnat priročnik o pop-up muzejih 
(Grant 2013).

MUZEJ V ŠKATLICI (PRENOSNA ŠKATLA »ZAKLADOV«)
Muzej v škatlici (ali kovčku) je majhen projekt, za katerega muzejsko osebje 
izbere nekaj zanimivih predmetov, jih pospravi v kovček in z njim potuje 
naokrog. Uporaben je zlasti takrat, ko skušamo muzeje približati vrtcem 
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Pop-up muzej v centru Ljubljane, Muzej novejše 
zgodovine Slovenije, Ljubljana, 2013. 
Foto: Urša Valič

»Muzejske zmenkarije« med študenti in muzejskimi 
kustosi, Muzej novejše zgodovine Slovenije, 
Ljubljana, 2015. Foto: Gilberto Mazzoli

in šolam, ki (v glavnem) iz finančnih razlogov ne morejo 
priti do vas.

Druga možnost je muzej v škatlici kot velik pro-
jekt – v najetem zabojniku uredite želeno vsebino: 
manjšo razstavo ali celo samo kamero in stol, odvis-
no od vaših ciljev. »Škatla zakladov« je lahko nenehno 
rastoče delo, ki ga dograjujejo obiskovalci. Škatla mora 
stati na točki zunaj muzeja, mimo katere hodi veliko lju-
di, ali na točki s posebnim pomenom.

MUZEJ PREVZAME ŠOLO
Sodelovanje muzejev s šolami je pomemben korak k 
vključevanju šolskih otrok. Tako kot lahko otroci zav-
zamejo muzej, lahko tudi muzej prevzame šolo in jo 
popelje v določeno zgodovinsko obdobje. Muzej v so-
delovanju s šolskim osebjem (in s prostovoljci iz vrst 
učencev in učiteljev) postavi sceno, kjer se učenci sre-
čajo z določenim zgodovinskim obdobjem. Ta dan je 
celotni pouk prilagojen izbrani temi (to je lahko indu-
strijska revolucija ali prazgodovina, šport ali tehnolo-
gija), ki jo otroci spoznavajo s pomočjo učenja. Učitelji 
učencem pripravijo nepozabno doživetje s prilagaja-
njem svojega obnašanja izbranemu obdobju: govorijo 
npr. v arhaičnem jeziku, šolska malica je tipičen obrok 
iz izbranega obdobja itd.

Opisano sodelovanje med šolo in muzejem, ki lahko prinaša odlične 
rezultate, je priložnost, ob kateri se najučinkoviteje izrazi edutainment.
Lahko pripravite tudi dogodek, kot je bil »Skozi vrata v preteklost« v orga-
nizaciji Muzeja narodne osvoboditve Maribor. V sodelovanju z dvema šola-
ma so otroke s časovnim strojem popeljali v preteklost.

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152495800536654.1073741842.4

3612586653&type=1 

Izberete lahko katerokoli temo, povezano z vašo muzejsko zbirko. Opisani 
dogodki zvišujejo prepoznavnost muzeja in ga mlajšim generacijam pred-
stavljajo na popolnoma nov način. Ker zahtevajo igranje vlog in uporabo 
domišljije, so za otroke zanimivi in vznemirljivi. S tem sporočamo, da smo 
ustanove, kjer se lahko imajo »fino« in hkrati investiramo v bodoče obisko-
valce.
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PREDLOGI ZA VZPOSTAVITEV MUZEJA 
KOT DRUŽBENE ARENE: TEMATSKI SKLOPI 

Kot pomoč muzejem pri vpeljevanju koncepta družbene arene v njihovo 
vsakdanje delovanje dodajamo seznam tem. Uporabite jih lahko pri pripravi 
razstav ali razmišljanju o posebnih dogodkih v muzeju ali zunaj njega, ko 
muzej preselite na ulice, v parke ali tja, kjer se srečujejo ljudje. Teme so 
primerne odskočne deske za skupne razprave in forume ali kot predlogi 
za stalne ali občasne razstave. V priročniku je le nekaj primerov, druge do-
dajte sami glede na lastne potenciale in potrebe. Radi bi spodbudili tak 
način razmišljanja o temah, da bi se z njimi muzeji odprli navzven in v svoje 
delovanje vključili tudi skupine, ki vanje navadno ne zahajajo.

MODA 
Na prvi pogled moda nima prav nič z muzeji, v resnici pa je, čeprav deluje 
nepomembna, v vsakem trenutku vsepovsod okrog nas. Vsi imajo o modi 
svoje mnenje: nekateri jo imajo radi, drugi sovražijo, tretji se zanjo ne zme-
nijo. Z razstavo o modi muzeji lahko ustvarijo okolje, kjer se bodo kresala 
mnenja. Ne da bi spodkopavali pomen mode, lahko to subjektivno temo 
prenesemo v muzej in se spoprimemo z nevidnimi problemi modnega 
sveta. S pomočjo te že na prvi pogled privlačne teme se lahko med drugim 
navežemo na človekove pravice. Ker je moda obenem popularna tema s 
širokim medijskim kritjem in hvaležna tema, ki povezuje preteklost in pri-
hodnost, to lahko učinkovito izkoristijo zgodovinski, etnografski in arheolo-
ški muzeji. Če ne drugega, zgodovinskemu razvoju mode vsaj sledimo in ga 
primerjamo s trenutnim stanjem. Tema je prav tako zanimiva za znanstve-
ne ali umetniške muzeje. Odmevnost razstav v javnosti bi bila še večja, če 

Pomorski muzej na Danskem, Helsingør, 2013. 
Foto: Uwe Brückner

Moč oblačil – dogodek ob odprtju razstave
o prvi svetovni vojni s konjenico v replikah 
uniform, Muzej novejše zgodovine Slovenije, 
Ljubljana, 2014. Foto: Sašo Kovačič
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bi v njihovo pripravo vključili vidne ljudi iz sveta mode. 
S tem lahko v muzej privabimo marsikaterega posame-
znika, ki tja drugače ne bi prišel – zlasti mlade ljudi.

SKUPINE, KI JIH TA TEMA LAHKO ZANIMA:
Mlajše ljudi, ki imajo do muzejev specifične, težko iz-
polnjive zahteve, težje privabimo v muzej. Obravnava-
na tema jih mora zanimati, muzej pa jih mora sprejeti 
tako, da se v njem počutijo svobodne. Med take teme 
nedvomno sodi moda. Ne samo, da kakovostna raz-
stava lahko spremeni njihovo mnenje o muzejih kot 
ustanovah, lahko jim ga predstavi tudi kot zanje nov 
prostor, kamor lahko zahajajo. Moda je za mlade po-
membna, saj svojemu videzu posvečajo precej časa 
(roko na srce, to delajo tudi starejši). Pomembna je, 
ker določa trende in diktira, kaj je »in«. Razstava o modi 
jim lahko pomaga najti svoj osebni stil ali celo razumeti 
»čuden« stil nekoga drugega; in nasprotno.

ODNOSI Z DRUGIMI TEMAMI IN EVROPSKE DIMENZIJE 
PROJEKTA: 
Moda je hvaležna tema, ker odpira pot do spoznava-
nja načina proizvodnje oblek, otroškega dela in ekolo-
gije. Poudarja vsakdanja nasprotja, kot so obsedenost 
z lastnim videzom proti ravnodušnosti, občutek pripa-

dnosti proti edinstvenosti, elitizma proti priljubljenosti. 
Evropske dimenzije projekta se lahko osredotočajo na 
primerjavo z drugimi državami in njihovim odnosom 
do mode in tekstilne industrije. Hkrati ponuja možnost 
povezave mlajših generacij z muzeji, teme, povezane z 
mladimi in njihovim iskanjem zaposlitve, z zeleno pro-
izvodnjo in tudi z bolj delikatnimi temami, npr. s člove-
kovimi pravicami. Mlajšo generacijo spodbuja k razmi-
šljanju o pomembnih temah in sodelovanju.

PREDLAGAMO, DA OBIŠČETE:
Artist/ Rebel/ Dandy: Men of Fashion: Costume 
and Textiles, RISD Museum, Providence, ZDA 
http://risdmuseum.org/art_design/exhibitions/artist_rebel_

dandy_men_of_fashion

World of Jean Paul Gaultier, Kunsthal, 
Rotterdam, Nizozemska 
https://www.youtube.com/watch?v=FPmu1v3gKVM in 

http://www.kunsthal.nl/en-22-718-The-Fashion-World-of-Jean-

-Paul-Gaultier.html

S.H.O.E.S. Head Over Heels, Kunsthal, 
Rotterdam, Nizozemska
http://www.kunsthal.nl/en-22-732-SHOES.html 

Marimekko, Kunsthal, Rotterdam, Nizozemska 
http://www.kunsthal.nl/en-22-736-marimekko.html

GLASBA IN FILM
Se spomnite zlatih šestdesetih? Obdobja grunga? Raz-
stave o znanih osebah ali skupinah, kot so Nirvana ali 
David Bowie, lahko pritegnejo veliko število ljudi in so 
zanimive izhodiščne točke za marsikatero debato: 
o zgodovini slave, težavah, s katerimi se spopadajo 
zvezdniki, njihovem trudu in delu, področjih, s katerih 
prihajajo (umetnost, popularna kultura, znanost ...), 
dogajanju v sodobni družbi, vplivu glasbe zvezdnikov 
na vsakdanje življenje. Z glasbo povezana vprašanja 
se ponujajo kar sama od sebe: vprašanje predanosti, 
privrženosti in oboževanja; skrite sanje o zvezdništvu; 
zasebnost in intimno življenje; nesmrtnost; družbene 
vrednote. Tema o slavnih je privlačna, ne glede na to, 
od kod prihajajo.

SKUPINE, KI BI JIH TA TEMA LAHKO ZANIMALA:
Glasba in film sta sodobni in popularni temi, ki vedno 
pritegneta veliko število različnih ljudi, še zlasti pa zani-
mata mlajše generacije in priseljence, za katere sta me-
dija, s katerima spoznavajo zanimive življenjske zgod-

be. Muzeji lahko mlade privabijo predvsem s temami in 
z dogodki, ki so blizu njihovim zanimanjem in življenj-
skemu slogu. 

ODNOSI Z DRUGIMI TEMAMI IN EVROPSKE DIMENZIJE 
PROJEKTA: 
Glasba in film sta neusahljiva vira idej, s pomočjo ka-
terih lahko muzeji obravnavajo tudi druge probleme 
sodobne družbe. To lahko naredijo s predstavitvijo živ-
ljenja in dela ljudi, ki so v družbi pustili močan pečat, s 
katerim navdihujejo ljudi za zavzemanje in sodelovanje. 
Tako ustvarjeno vzdušje muzeji lahko pozneje uporabi-
jo za premostitev generacijskih vrzeli ali kot pomoč pri 
razumevanju imigrantskih zgodb. 

Ker tema ni namenjena samo mladim in imi-
grantom, ampak tudi širši publiki, je njena vrednost 
neprecenljiva.

PREDLAGAMO, DA OBIŠČETE:
David Bowie is, Victoria and Albert Museum, London, 
Združeno kraljestvo 
http://www.vam.ac.uk/content/exhibitions/david-bowie-is/

about-the-exhibition/
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ABBA the Museum, Stockholm, Švedska 
(Friesinger 2013) 
http://www.museums-exhibiting-europe.de/wp-content/uplo-

ads/2014/02/EMEE_Mapping-Process_P8_ABBA-the-Museum.pdf

Star Wars: Identities, Quebec, Kanada 
http://www.museums-exhibiting-europe.de/wp-content/uplo-

ads/2014/02/EMEE_Mapping-Process_P8_Star-Wars-Identities.pdf

VERA, USODA IN SREČA (PREROKOVANJE IN TALISMANI)
V svetu, ki ne zagotavlja varnosti, se ljudje zatekamo k 
veri in pomoči višjih sil. Nekateri smo verni, drugi ver-
jamemo v horoskope ali zaupamo predmetom, ki pri-
našajo srečo, zanima pa nas tudi, kaj nam bo prinesla 
prihodnost. Odgovore iščemo na najrazličnejših me-
stih in na najrazličnejše načine. Čeprav so lahko te-
žavne, pa so vse tri teme zakladnice, ki muzejem po-
nujajo številne priložnosti. Predmeti, ki prinašajo sre-
čo, spodbujajo pogovore o sreči: kaj ta komu pomeni 
in kdaj smo srečni; v kaj verjamemo in zakaj; kako do-
življamo druge, ki se ne strinjajo z našimi prepričanji. 
S temi, za različne obiskovalce primernimi temami, 
muzeji lahko oblikujejo raznovrstna srečanja, delavni-
ce, dogodke in predavanja.

S temami o sreči, usodi in veri lahko – z vsako zase 
ali vsemi skupaj – v muzej privabimo tudi manjšine ali 
imigrante.

SKUPINE, KI JIH TA TEMA LAHKO ZANIMA: 
Ker muzejske pripovedi manjšine in imigrante največkrat 
prezrejo, so te teme primerne za podelitev glasov pozab-
ljenim skupinam. 

ODNOSI Z DRUGIMI TEMAMI IN EVROPSKE DIMENZIJE 
PROJEKTA: 
Vprašanje verjetja in vere je tesno povezano s širjenjem 
Evrope. Temo lahko uporabimo v širšem pomenu tako, 
da poudarimo povezavo med evropsko preteklostjo in 
sodobnostjo. Z njeno pomočjo lahko pripravimo razsta-
ve ali posebne muzejske noči in dogodke. Ta odlična ide-
ja gre z roko v roki s pop-up muzeji.

Tema je pomembna predvsem zato, ker odpira 
vrata vključevanju spregledanih skupin in jim omogoča 
vrednotenje svojih prepričanj.

PREDLAGAMO, DA OBIŠČETE: 
A Matter of Faith, Stapferhaus, Lenzburg, Švica 
http://www.museums-exhibiting-europe.de/wp-content/uplo-

ads/2014/02/EMEE_Mapping-Process_P1_Stapferhaus-Lenzburg.pdf

ČLOVEKOVE PRAVICE 
Temo človekovih pravic lahko predstavimo na širši način 
ali pa bolj usmerjeno in glede na specifično podtemo. V 
obeh primerih nas tema povezuje in spodbuja debate o 
najaktualnejših sodobnih družbenih problemih iz zgo-
dovine, umetnosti, etnografije ali antropologije. Čeprav 
so človekove pravice neodtujljive in pripadajo vsakemu 
človeku na planetu, so pogosto kršene. Muzeji lahko  
s pomočjo samostojnih razstav ali drobcev, vstavljenih  
v druge razstave, pomagajo pri njihovem uveljavljanju  
in opozarjajo na njihove kršitve.

SKUPINE, KI JIH TA TEMA LAHKO ZANIMA: 
Ta izjemno fleksibilna tema se lahko nanaša na kogarkoli.

ODNOSI Z DRUGIMI TEMAMI IN EVROPSKE DIMENZIJE 
PROJEKTA:
Človekove pravice so pomembne zlasti za Evropo, saj 
so vse od francoske revolucije njen konstitutivni del, na 
njihovem spoštovanju pa temeljijo tudi načela Evrop-
ske unije. Tema omogoča primerjavo današnjega stanja 
z nekdanjim stanjem v Evropi in primerjavo z državami 
v drugih delih sveta. Vprašanje človekovih pravic lahko 
vpletemo v vsak segment družbe, predstavljamo stan-
darde in zahteve ter opozarjamo na kršenja.

Tema je ključna tako za Evropo kot svet. Glede na 
podobnosti in razlike v njenem razvoju v Evropi in svetu 
je od vseh predstavljenih tem najbolj mednarodna.

PREDLAGAMO, DA OBIŠČETE: 
Anne Frank – a History for Today (potujoča razstava), 
Anne Frank House, Amsterdam, Nizozemska 
http://www.museums-exhibiting-europe.de/wp-content/uplo-

ads/2014/02/EMEE_Mapping-Process_P7_Anne-Frank-a-History-

-for-Today.pdf 

IN ŠE SLOVENSKA RAZLIČICA: 
Ana Frank – Zgodba za sedanjost 
http://anafrankslo.eu/ 

OTROŠTVO
Otroštvo je za ves svet zanimiva tema, s katero različni 
muzeji privabljajo ljudi vseh starosti. Omogoča debate o 
težavah, ki samo čakajo, da bi se o njih pogovarjali in jih 
predstavili. Ne ponuja samo nostalgičnih spominov na 
preteklost, brezskrbne in varne čase, ampak odpira tudi 
vrata zloveščih, težkih in temnih spominov. Prikazuje raz-
like med ljudmi in skupnostmi, odpira vprašanja vzgoje, 
življenja otrok po svetu, ljubezni, prostega časa in igre. 
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Otroštvo kot ideja za postavitev razstave ali kot 
tema obrazstavnih dejavnosti v muzej privablja pred-
vsem družine, uporabna pa je tudi za poudarjanje po-
dobnosti in razlik med ljudmi iz drugih kultur, med nji-
mi manjšin ali imigrantov.

SKUPINE, KI JIH TA TEMA LAHKO ZANIMA: 
Tema je primerna za otroke, družine, ranljive skupine 
ter vse rase in narodnosti. Z njo lahko spodbudimo 
srečevanja različnih skupin in skupno učenje. 

ODNOSI Z DRUGIMI TEMAMI IN EVROPSKE DIMENZIJE 
PROJEKTA: 
Tema otroštva je povezana s temo minevanja časa,  
z njeno pomočjo pa lahko preteklost v različnih evrop-
skih regijah primerjamo s sedanjostjo. Spomini na otro-
štvo, ki jih vsi nosimo v sebi, so čustveni, to pa sovpada 
z najnovejšim trendom po poudarjanju čustvenega od-
ziva obiskovalcev.

S pomočjo teme o otroštvu se lahko lotevamo 
vprašanj o življenju, razvoju in vzgoji, generacijskih  
in/ali geografskih razlikah in podobnostih ter razlikah  
v nekdanjem in sedanjem pojmovanju otroštva.

PREDLAGAMO, DA OBIŠČETE:
V&A Museum of Childhood, London, UK 
http://www.museumofchildhood.org.uk/

STEREOTIPI IN TABUJI
Ljudje nismo nagnjeni samo k verovanju, ampak tudi 
k ustvarjanju mnenj in hrepenenju po drugačnem ra-
zumevanju preteklosti, družbe in morale. S to temo 
se dotaknemo najranljivejših človekovih točk. Vanje 
je bolje drezati (kljub negativnim odzivom), kot pa se 
pretvarjati, da ne obstajajo. Z odpiranjem se sprožajo 
vprašanja o tem, kaj si ljudje želijo, kaj je primerno in 
kje, kaj je lepo in kaj smo za lepoto pripravljeni naredi-
ti sami, v čem se razlikujemo od drugih in zakaj. Tema 
odpira vprašanja subjektivnosti in objektivnosti, okusa 
in družbenih trendov, lahko pa se osredotoča tudi na 
prijetnejša področja.

Po navadi se muzejem ni treba opredeljevati, ni 
jim treba soditi ali vrednotiti. Pomembno je, da na vse 
omenjeno opozarjajo in se o tem sprašujejo – obisko-
valci bodo na zastavljena vprašanja odgovorili sami. 
Lahko pa muzeji prevzamejo vlogo moderatorja ali celo 
združijo na prvi pogled nezdružljive skupine.

SKUPINE, KI JIH TA TEMA LAHKO ZANIMA:
Pri tovrstnih temah se navadno osredotočimo na ljudi 
iz ranljivih skupin. Kanček razumevanja in čustvovanja 
je vedno dobrodošel. Pomembno je, da teh občutljivih 
tem ne spregledamo in da prisluhnemo ljudem iz ran-
ljivih skupin. V veliko pomoč je lahko povezovanje s pri-
znanimi, na tem področju aktivnimi organizacijami. Ne 
bojite se z njimi navezati stika – navsezadnje je to eden 
od razlogov njihovega delovanja. S pomočjo izkušenej-
ših strokovnjakov so prvi koraki v neznano veliko lažji. 

ODNOSI Z DRUGIMI TEMAMI IN EVROPSKE DIMENZIJE 
PROJEKTA: 
Tema se ukvarja z vsem tistim, česar se bojimo ali če-
mur se izogibamo, obenem pa nas dovolj privlači, da o 
njej oblikujemo svoja mnenja. 

Muzeji se s to temo ukvarjajo z namenom raz-
bijanja stereotipov in zmotnih predstav, ki povzročajo 
strah in segregacijo, in ker omogoča primerjavo pra-
ks v različnih državah. Evropa ima temačno zgodo-
vino vojn, ki so krive za nastanek nekaterih še danes 
živih stereotipov. To je hkrati tema, ki evropsko drža-
vljanstvo obravnava kot nekaj, kar presega posamezna 
državljanstva.

PREDLAGAMO, DA OBIŠČETE: 
Bin ich schön? (Am I beautiful?),
Museum for Communication Berlin, Nemčija 
http://www.mfk-berlin.de/bin-ich-schoen/

Museum for Contraception and Abortion, 
Dunaj, Avstrija 
http://www.museums-exhibiting-europe.de/wp-content/uplo-

ads/2014/02/EMEE_Mapping-Process_P8_Museum-for-Con-

traception-and-Abortion.pdf 

Rautenstrauch-Joest-Museum, Köln, Nemčija
http://www1.wdr.de/themen/kultur/rautenstrauch_joest_sch-

nuetgen100.html

HRANA 
Hrana odpira vrata različnim drugim temam, še zlasti 
zato, ker je kuhanje danes zelo popularno. Samo po-
mislite na kruh in kavo – koliko pomenov imata za raz-
lične ljudi? Že samo to vprašanje bi bilo dovolj za razi-
skavo, razstavo ali celo za večji medkulturni projekt. 
Ljudje hrano zelo različno doživljamo; ves čas se pogo-
varjamo o tem, kaj je dobra, kakovostna ali celo super 
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hrana in kaj je slabo za ljudi. S hrano lahko proučuje-
mo navade drugih ljudi in se medkulturno povezuje-
mo. Hrana je varna tema, ki odpira številne možnosti in 
povezuje priseljence, mlade, stare, ljudi s predsodki ali 
strahovi in druge.

SKUPINE, KI JIH TA TEMA LAHKO ZANIMA:
S pomočjo hrane lahko svoji skupnosti ali regiji 
predstavite priseljence.

ODNOSI Z DRUGIMI TEMAMI IN EVROPSKE DIMENZIJE 
PROJEKTA: 
Povežite se z drugimi strokovnimi organizacijami in or-
ganizirajte dogodke, na katerih ljudje z različnimi ozadji 
kuhajo ali prispevajo svoje specialitete. Ker se na ta-
kih dogodkih vsak udeleženec enakovredno predstavi 
s svojimi znanji in veščinami, boste ustvarili prijeten 
ambient za klepet. S pomočjo hrane lažje spoznavamo 
nove znance in spreminjamo svoja razmišljanja.

Hrana predstavlja naš multinacionalni in multi-
kulturni izvor. Ker je v evropskih regionalnih kuhinjah 
veliko več podobnosti kot razlik, hrana podpira tran-
snacionalnost in enakopravnost. Za podrobnejše razla-
ge in več idej si oglejte spodnji primer:

PREDLAGAMO, DA OBIŠČETE: 
A Taste of Europe exhibition, evropski projekt 
http://www.museums-exhibiting-europe.de/wp-content/uploads/2014/02/EMEE_

Mapping-Process_P7_A-taste-of-Europe.pdf

TEHNOLOGIJA 
Živimo v svetu nepredvidljivega, hitrega razvoja tehnologije, ki jo, tudi če 
do nje gojimo določene zadržke, do neke mere vsi uporabljamo. S temo 
tehnologije lahko preteklost povežemo s sedanjostjo in prihodnostjo ter v 
muzeje privabimo različne ljudi, tako ljubitelje tehnologije kot njene kritike. 
Tehnologijo lahko uporabimo tudi pri postavitvi razstav; številni muzeji so 
tehnološko dobro opremljeni. Naš predlog se bolj osredotoča na razstave 
o tehnologiji oz. vključevanju te teme v druge muzejske dejavnosti. Z njimi 
ljubitelji tehnologije dobijo vpogled v način razmišljanja kritikov tehnolo-
gije, in obratno. Organizirate lahko tudi medgeneracijske delavnice o teh-
nologiji. Tehnološki navdušenci (predvsem mlajši) bodo na njih širili svoje 
navdušenje in prenašali znanje tistim, ki se na nove tehnologije težje priva-
jajo, imajo pa znanja z drugih področij. Tema sproža pogovore o življenju 
pred tehnologijo, življenju s tehnologijo in brez nje – o njenih dobrih in 
slabih straneh, masovni proizvodnji in človeški delovni sili, umetni inteli-
genci (strahovih in pričakovanjih), podrobnejšem delovanju nekaterih stva-
ri, boljšem razumevanju delovanja aparatov, ki jih vsak dan uporabljamo, 
potrošništvu, bogastvu in revščini. Tema je privlačna tudi za mlade ljudi, 
rojene v obdobju tehnološke rasti.

Na kakšen način predstaviti občutljivejše teme? 
Prepustiti ljudem, da sami povedo zgodbo. Stalna 
razstava o 2. svetovni vojni, Muzej novejše zgodovi-
ne Slovenije, Ljubljana, 2013. Foto: Sašo Kovačič

Dijaki spoznavajo muzej, muzejsko delo in depoje 
— predmete, ki jih hranijo muzeji. Muzej novejše 
zgodovine Slovenije, Ljubljana, 2015. 
Foto: Urška Purg
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http://www.museums-exhibiting-europe.de/wp-content/uploads/2014/02/EMEE_

Mapping-Process_P8_Herman-Potocnik-Noordnung-100-Monumental-influences.pdf

UMETNOST 
Umetnost je izrazno najbogatejši način omogočanja vključitve številnih ob-
čutljivih družbenih skupin v delovanje muzeja. Vsi poznamo vsaj en ume-
tniški projekt, pripravljen s sodelovanjem katere od marginalnih ali pozab-
ljenih skupin in posameznikov.

Umetnost dovoljuje ljudem, da se izrazijo na svoj način in omogoča 
veliko mero subjektivnosti. Pogosto izraža zahteve po spremembah, kritizi-
ra in prevprašuje splošno sprejete družbene resnice.

Za številne skupine je umetnost način izražanja njihovega bistva. 
Lahko jo vključimo tudi v muzeje, ki navadno ne organizirajo umetniških 
razstav ali dogodkov, ter tako okrepimo sporočilnost njihovih razstav. 
Umetniške teme sprožajo razprave o drugih kulturah ali skupinah ter tudi 
manjšinam omogočajo možnost predstavitve.

SKUPINE, KI JIH TA TEMA LAHKO ZANIMA:
Z umetnostjo kot temo se lahko ukvarjajo vse skupine, tudi ranljive in šol-
ske skupine, najuporabnejša pa je za sodelovanje s priseljenci, z Romi, 
brezdomci, brezposelnimi, ženskami, otroki in invalidi. Ponuja tudi bogat 
temelj za participatorni pristop.

ODNOSI Z DRUGIMI TEMAMI IN EVROPSKE DIMENZIJE PROJEKTA: 
Umetnost pomaga pri ukvarjanju z občutljivejšimi temami, saj omogo-

SKUPINE, KI JIH TEMA LAHKO ZANIMA: 
Če je tema zanimivo predstavljena, bodo ljudje muzej 
obiskali, v njem sodelovali in se učili.

ODNOSI Z DRUGIMI TEMAMI IN EVROPSKE DIMENZIJE 
PROJEKTA:
S pomočjo tehnologije lahko ljudi medsebojno poveže-
mo. Pomaga nam razumeti današnji svet in razlike med 
nekdanjim in sedanjim življenjem. Razkriva tudi razlike 
in podobnosti med ljudmi pri vsakdanji uporabi tehno-
logije.

PREDLAGAMO, DA OBIŠČETE:
Inside the Mobile Phone, Post & Tele Museum, 
Copenhagen 
http://vimeo.com/79314783

Exploratorium (interaktivni muzej znanosti), 
San Francisco, ZDA 
http://www.museums-exhibiting-europe.de/wp-content/uplo-

ads/2014/02/EMEE_Mapping-Process_P8_Exploratorium-San-

-Francisco.pdf 

Herman Potočnik Noordung: 100 monumentalnih vpli-
vov, KSEVT, Vitanje, Slovenija 

Jaša: The Lovest, umetniški projekt, 2010–2012, 
MG+ Moderna galerija, Ljubljana, 2010. 
Foto: Dejan Habicht

Razstava GOTO1982: razvoj računalniške znanosti 
in radovedni mladi odrasli. Muzej novejše zgodovi-
ne Slovenije, Ljubljana, 2013. Foto: Sašo Kovačič
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ča subjektivno izražanje na neagresiven način. Je tudi 
orodje, ki ga lahko uporabimo, ko govorimo o priseljen-
cih, spolu, narodnosti ali drugih občutljivih temah. Raz-
kriva omejitve v našem razumevanju sveta in nam jih 
pomaga presegati.

PREDLAGAMO, DA OBIŠČETE:
Destination Donegal Exhibition, Regional Cultural Cen-
tre, Donegal, Irska (Purkis 2013).

INDUSTRIJA
Živimo v času postfordizma, kapitalističnega obdobja, 
ki povzroča velike družbene spremembe. Nekoč mo-
gočni zaposlovalci se spreminjajo, izginjajo in se pre-
razporejajo, posledično se spreminja tudi naša družba. 
Ekonomski razcvet je po drugi svetovni vojni sprožil 
vsesplošno industrijsko rast, prinesel višji življenjski 
standard in oblikoval delavski razred. Spremembe v so-
dobnem družbenem redu so prizadele predvsem dela-
vski razred, ki zaradi posledic ekonomske krize ali seli-
tev proizvodnje v države tretjega sveta počasi izginja.

SKUPINE, KI JIH TA TEMA LAHKO ZANIMA: 
K tej temi lahko največ doprinesejo predstavniki delavskega razreda sami. 
Premislek o industriji lahko spremeni pogled širše družbe na družbeni sloj, 
ki se je znašel v krizi. Spodbuja spomin na čase industrijskega razcveta in 
ga prenaša na mlajše generacije, ki razcveta niso doživele. Ljudje iz dela-
vskega razreda lahko kot soustvarjalci tesno sodelujejo pri pripravi razstav 
ali dogodkov.

ODNOSI Z DRUGIMI TEMAMI IN EVROPSKE DIMENZIJE PROJEKTA: 
Industrija je tema, ki odpira vprašanja o družbenem pomenu evropske 
ekonomije; bodri in daje moč s pomočjo ustne zgodovine; spodbuja zbira-
nje gradiva o sodobnih in odločilnih spremembah v industriji.

Z osredotočenjem in ovrednotenjem izginjajoče industrije pomaga-
mo pri tranziciji in predstavnikom izginjajočega družbenega razreda ponu-
jamo nekakšen epilog.

PREDLAGAMO, DA OBIŠČETE:
State Museum of Textile and Industry, Augsburg, Nemčija
http://www.museums-exhibiting-europe.de/wp-content/uploads/2014/02/EMEE_

Mapping-Process_P2_TIM.pdf
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ZAKLJUČEK

Muzeji so žive ustanove, ki se lahko ravno zaradi svoje sposobnosti spre-
minjanja in prilagajanja v družbi uveljavijo kot njen sestavni del. Kljub temu 
da to ni preprosto, mora vsak muzej negovati predvsem vključevalnost, 
spremenljivost in preseganje nacionalnih meja.

Na začetku smo se poigravali z idejo o povezovanju muzejev s se-
danjostjo in z ugotavljanjem, kako danes uporabiti najboljše iz preteklo-
sti. Z razširitvijo te ideje lahko rečemo, da s preteklostjo gradimo boljšo 
sedanjost in prihodnost. To lahko dosežemo z usklajenim sodelovanjem  
z družbo in z omogočanjem ljudem, da s pomočjo dediščine poiščejo svoj 
prostor v muzejih. 

Pazljivo smo pretehtali zmožnosti in vlogo muzejev v današnji druž-
bi: prav to je koncept muzeja kot družbene arene. Muzejem omogoča,  
da si z zbrano in ohranjeno kulturno dediščino zagotovijo pomembno druž-
beno vlogo. Hkrati jih spodbuja k večji odprtosti in širšemu razmišljanju ter 
vključevanju prav vseh ljudi – obiskovalcev in neobiskovalcev. Koncept mu-
zeja kot družbene arene od muzejev pričakuje, da več pozornosti posve-
tijo spregledanim, manj zastopanim družbenim skupinam, katerih zgodb  
ni v dominantnih naracijah: mladim, priseljencem, manjšinam in invalidom. 

Muzej kot družbena arena odpira vprašanja o najsodobnejših te-
mah in težavah, ki lahko postanejo mostovi za prečkanje vrzeli med ljudmi 
in različnimi skupinami. Pri tem prvi korak zahteva temeljit pregled in oce-
no stanja, zato začnite pri sebi, šele nato se podajte k načrtovanju razvoj-
ne poti, ki omogoča večjo prepoznavnost v sodobni družbi. 

Da se v množici idej in možnosti ne bi izgubili, je ekipa EMEE za vas 
pripravila paket petih različnih, medsebojno povezanih priročnikov, ki mu-
zejem pomagajo pri doseganju sodobnih ciljev. Projekt EMEE razvija orod-
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ja, delavnice in interdisciplinarne pristope, ki omogoča-
jo spremembo razmišljanja nacionalnih in regionalnih 
muzejev.

Pričujoči priročnik vas je popeljal skozi prime-
re dobrih praks in delovnih strategij v muzejih, ki se 
spopadajo z zahtevami sodobne družbe. Je fleksibilno 
orodje – struktura, ki jo lahko prilagodimo na različne 
načine. Mi smo postavili okvir, vse drugo lahko ponudi-
te samo vi – muzejski strokovnjaki in muzejsko osebje 
s pomočjo družbe.

Želimo vam veliko uspeha in kreativnih idej!
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