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“BISTVO JE O^EM NEVIDNO”
Usposabljanje na projektu Dostopnost do kulturne dedi{~ine
ranljivim skupinam in izzivi ob nadgradnji dostopnosti
na primeru Narodne galerije

Barbara Kotnik, Iva Pavlica

Avtorici ~lanka se v okviru projekta Dostopnost do kulturne dedi{~ine
ranljivim skupinam v Narodni galeriji usposabljata za delo kustosinje pedagoginje
(Barbara Kotnik) in delo bibliotekarke (Iva Pavlica). Kot zaposleni na projektu
sta se skupaj s svojima konzultantkama soo~ili z izzivi, ki jih prina{a “neustrezna
umetnostnozgodovinska izobrazba”, ter z vsemi plusi in minusi, ki so rezultat
tega dejstva. V ~lanku je predstavljeno njuno specifi~no usposabljanje v galeriji
in konkretno delo z ranljivimi skupinami in za njih znotraj tega usposabljanja.
Na konkretnih primerih je prikazana nadgradnja dostopnosti galerijskega
okolja tako glede vsebinske kot fizi~ne in informacijske dostopnosti, posebej je
izpostavljena prva tipna slika v Narodni galeriji. ^lanek vsebuje tudi predstavitev
raznolikosti usposabljanj razli~nih profilov v projektu in predloge za dodatno
nadgradnjo dostopnosti specialne knji`nice Narodne galerije. V zaklju~ku sledi
{e ovrednotenje stanja in konstruktivni predlogi za izbolj{anje dostopnosti, ki
temeljijo na izku{njah, pridobljenih v ~asu usposabljanja.

Uvod
Narodna galerija je eden izmed sedmih dr`avnih muzejev, ki sodelujejo v
projektu Dostopnost do kulturne dedi{~ine ranljivim skupinam1, katerega nosilec je
Slovenski etnografski muzej. Najino usposabljanje je potekalo v Narodni galeriji,
glavni cilj najine zaposlitve pa je usposobljenost za samostojno muzejsko delo in
izvedba prilagoditev za ve~jo dostopnost.
Najina izobrazba se razlikuje od ustaljene umetnostnozgodovinske, ki
je za galerijski prostor zna~ilna, za to pa je bilo potrebno pridobiti specifi~na
znanja ter se spopasti z nejasnimi pri~akovanji in dvomom. Postopek integracije
v galerijsko okolje je bil za vpletene kompleksen, dolg in nepri~akovan, saj se
ob~utek samega sebe in svoje vrednosti oblikuje kot refleksija na dru`bene
poglede, pomene in predsodke, s katerimi se lahko posameznik soo~i iznenada ali
1
Projekt Dostopnost do kulturne dedi{~ine ranljivim skupinam je financiran iz Evropskega socialnega
sklada in Ministerstva za kulturo RS.
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pa skozi dalj{e ~asovno obdobje (Kuhar 2009: 59). Najino delo se zaradi razlike v
profilu kustosinje pedagoginje in bibliotekarke povsem razlikuje, tako da bova v
nadaljevanju specifike dela in problematike, s katerimi sva se sre~evali, pojasnili
vsaka zase.

Delo kustosinje pedagoginje – pripravnice
V okviru projekta Dostopnost do kulturne dedi{~ine ranljivim skupinam je
za pripravnike, ki se usposabljajo za delo kustosa pedagoga, predvidena priprava
pedago{kih in andrago{kih programov, ki jih imenujemo inkluzivni programi. To
so torej programi, ki niso ciljno usmerjeni zgolj v eno skupino, temve~ so dostopni
220 {ir{i publiki, ki jo z vklju~evanjem t. i. ranljivih skupin tudi osve{~a.
Ve~~utni pristop, ki je zelo pomemben del inkluzivnih programov, se je kljub
dolgoletni praksi, ki jo ima s tem Narodna galerija, zame sprva izkazal kot velik
zalogaj. Predvsem zato, ker gre pri njih zgolj za pedago{ke dejavnosti, mene pa so
zanimale tudi andrago{ke, in ker so v galeriji artefakti, ki so praviloma netaktilni
(slike in kipi), tako da je bilo taktilnost potrebno poiskati na druga~en na~in. Pri
tem sem izhajala iz `e obstoje~ih pedago{kih praks Narodne galerije, kjer sem
redno hospitirala, iz novih znanj in izku{enj, pridobljenih na razli~nih usmerjenih
izobra`evanjih, in iz osebnega interesa. Spoznavanje ve~~utnega modela dejavnosti
v Narodni galeriji je bilo osnova za pripravo mojega ve~~utnega programa. Ob prvi
samostojni pripravi programov sem izkusila, da se moja etnolo{ko-antropolo{ka
izobrazba razlikuje od umetnostnozgodovinske, zato je bilo potrebno najprej
premostiti vrzel, pred katero sem se zna{la zaradi pomanjkanja specifi~nih znanj.
^eprav se je v praksi izkazalo, da lahko druga~na izobrazba in druga~en pristop
pogojujeta pozitiven, zanimiv in druga~en pristop k umetnosti. Konzultantka
Kristina Preininger mi je na za~etku pomagala pri umetnostnozgodovinski vsebini,
etnolo{ko-antropolo{ki del pa sem pripravila sama; tudi nadaljnje programe sem
pripravljala in izvajala samostojno.
Ve~~utni pristopi se zadnja leta vse bolj pojavljajo v pedago{kih muzejskih
praksah. Muzejska stroka `e dolgo ~asa s pridom uporablja dognanja teorije
zaznavanja. Z vklju~evanjem in mno`enjem razli~nih senzornih poti, po katerih
naj sporo~ilo dose`e prejemnika, se v procesu muzejske komunikacije la`je dose`e
`eleni nivo ~ustvenega aktiviranja, kar pripomore k celovitej{emu in trajnej{emu
pridobivanju novih vedenj (Preininger 2007: 139). Ker sem programe ustvarjala
po principu inkluzije (s poudarkom na senzorno oviranih obiskovalcih, predvsem
slepih in slabovidnih), se je {tevilo uporabljenih umetnin zaokro`ilo na najve~ {est,
kar pomeni pribli`no enourno dejavnost. Ob tem sem upo{tevala priporo~ljivo
nasi~enost s podatki in optimalen ~as trajanja pozornosti.
Nekaj predmetov, ki sem jih uporabila, je iz obstoje~ih pedago{kih dejavnosti
Narodne galerije, glavnino pa sem poiskala sama. Predmeti so bili taktilni, tako
so motivacijsko stimulirali razli~ne ~ute in so slu`ili {ir{i interpretaciji ob vodstvu
ter predstavljanju in spoznavanju izbranih umetnin. Vsebine so se pri pedago{kem
in andrago{kem programu seveda razlikovale, vendar je ostajala ista tematika s
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poudarkom na zgodbi in komunikaciji. Pedago{ki program se je zaklju~il {e z
ustvarjalno delavnico, ki je bila vezana na temo programa.
Pripravila sem {est razli~nih programov, od tega je bil en, Pokrivala – kape,
klobuki in slamniki (pedago{ki), izveden na ob~asni razstavi, zato je imel omejeno
{tevilo ponovitev (za ~asa trajanja razstave), izvajanja ostalih: Dru`ine na slikah
(pedago{ki in andrago{ki), Podarim ti sre~o (pedago{ki), Lepa kot slika (pedago{ki
in andrago{ki), Kdo sedi okoli doma~ega ognji{~a? (ume{~en med redne programe
Narodne galerije in se izvaja za srednje{olce) pa so vezana na stalno zbirko Narodne
galerije in se tekom leta ponavljajo. Vsi ti (tematsko razli~ni) programi delujejo po
na~elu inkluzivnosti, aktualizacije, pogovora, dostopnosti, interdisciplinarnosti ter
povezovanja etnolo{kih in antropolo{kih vsebin z umetnostjo. V njihovo izvajanje
vklju~ujem tudi tipno sliko. Naj poudarim, da se vedno znova izka`e, da je vsem 221
obiskovalcem v{e~ vklju~evanje razli~nih ~utov, predvsem mo`nost dotikanja
predmetov.
Priporo~ila za delo z ranljivimi skupinami v muzejih in galerijah najdemo
tudi v priro~niku Dostopen muzej: smernice za dobro prakso (Skupnost muzejev
Slovenije 2009). Mo`nosti za tipno zaznavanje v muzeju so raznolike. Uporabo
tipnih predmetov moramo z vidika zaznavnih, komunikacijskih in intelektualnih
potreb muzejskih obiskovalcev, zlasti obiskovalcev s posebnimi potrebami,
podpreti, kolikor je le mogo~e. Predmete, katerih informacije so primarno vezane
na vid in jih z rokami ne moremo raziskati, tipno reproduciramo (Lipec Stopar,
Bra~un Sova, Vodeb 2009: 30).
Inkluzivni programi se izvajajo ob najavi ali pa ob dolo~enih terminih,
skupine obiskovalcev pa so demografsko zelo raznolike. Ob tem se je izkazalo, da
je t. i. ranljive skupine zelo te`ko pritegniti in pripraviti do obiska galerije, toda po
drugi strani je treba priznati, da za senzorno ovirane obiskovalce dolga leta v stalni
zbirki prakti~no ni bilo ni~ vsebinskega na voljo, niti se jih ni ciljno vabilo. Zaradi
tega zasuka ~ez no~ ni bilo mogo~e pri~akovati, a se razmere vseeno spreminjajo.

Tipna slika
V Narodni galeriji so na Ta veseli dan kulture, 3. 12. 2014, stalno zbirko
dopolnili s tipno prilagoditvijo slike portreta Luize Pesjakove (ki jo je okoli leta
1855 naslikal Michael Stroj). Pri poteku izdelave tipne slike sem sodelovala
tudi zaposlena na projektu, Barbara Kotnik. Pogovor ob eksponatu v muzeju je
nenadomestljiv v primerjavi s pogovorom ob reprodukciji, saj se v muzeju sre~ujemo
z avtenti~nimi (izvirnimi) predmeti (Bra~un Sova 2013: 3). Pogovor ob eksponatu
pa lahko vsekakor dopolnimo z reprodukcijo ali replikami posameznih segmentov
umetnine, ki jih lahko obiskovalci vzamejo v roke in jih pobli`e spoznajo.
Tipna prilagoditev slike je v zbirki ume{~ena pred original, v pomanj{ani
velikosti, v formatu, ki je primeren za slepe in slabovidne obiskovalce. Pult, na
katerem je tipna slika, je dostopen tudi za obiskovalce na invalidskem vozi~ku,
naklon pulta pa omogo~a bolj{i polo`aj rok pri spoznavanju slike. Avtorica tipne

Barbara Kotnik, Iva Pavlica

slike, Tja{a Krivec, je pri izdelavi uporabila inovativen pristop UV laserskega tiska,
s katerim je ustvarila {est razli~nih tipnih tekstur, ki ponazarjajo klju~ne elemente
potreta Luize Pesjakove. Kon~ne teksture je pomagala dolo~iti manj{a skupina
slepih, ki je tipno sliko testirala v procesu nastajanja.
Tipna slika je dopolnjena z legendo {estih tekstur in legendo treh vzorcev
blaga, ki so vidni na originalu (svila, pli{ in krzno), na pultu je pritrjena veri`ica
z lorjonom, ki je replika tistega, ki je naslikan na originalu in slu`i tudi kot
pove~evalno steklo za slabovidne obiskovalce. Opis tipne slike je na voljo v brajici,
pove~ani pisavi, angle{kem prevodu in v zvo~ni obliki.
Umestitev tipne slike v stalno zbirko Narodne galerije omogo~a ve~jo
dostopnost
do umetnin tudi slepim in slabovidnim obiskovalcem, izkazuje pa se,
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da je zanimiva za prav vse obiskovalce. Opisi v brajici za marsikoga, predvsem
za mlaj{e obiskovalce, pomenijo prvi stik s pisavo za slepe, kar ka`e na zelo
pomemben {ir{i vzgojno-kulturni element.

Fizi~na dostopnost
K vsebinski dostopnosti programov sodi seveda tudi fizi~na dostopnost,
rezultat analize le-te se nahaja v smernicah, ki smo jih pripravili zaposleni
na projektu (Smernice 2014). S pomo~jo analize obstoje~ega stanja sem
pridobila tudi izhodi{~e za pripravo predlogov za fizi~ne prilagoditve. S fizi~no
dostopnostjo dejansko omogo~amo obiskovalcu nemoten vstop in gibanje po
prostoru, z vsebinskimi prilagoditvami pa mu ponudimo do`ivljanje umetnin na
najoptimalnej{i na~in.
Doslej sem realizirala namestitev kontrastnih in taktilnih trakov na stopnice,
ki slepim in slabovidnim obiskovalcem omogo~ajo bolj{i dostop. V Narodni
galeriji pa so ravno v ~asu izvajanja projekta in ob prenovi pred glavnim vhodom
za obiskovalce namestili klan~ino (pred tem je bila klan~ina pri stranskem vhodu).

Delo bibliotekarke – pripravnice
Delovno mesto bibliotekarke v omenjenem projektu pomeni specifi~no
dinamiko dela, saj sva se na podro~ju bibliotekarstva usposabljali samo dve osebi, v
najinem programu usposabljanja pa je bil poudarek predvsem na bibliotekarskem
usposabljanju, ki je precej zahtevno, obse`no in dolgotrajno.
Knji`nice kot in{titucije imajo vlogo agenta, ki naj zagotavlja vsem
uporabnikom dostop do informacij in informacijskih servisov (Lipinski 2002:
114–115). Svojo vlogo v knji`ni~ni dejavnosti kot javni slu`bi vidim predvsem
v zagotavljanju dostopa do knji`ni~nega gradiva kot tudi v ozave{~anju o vseh
(potencialnih) uporabnikih knji`nic. Pri tem je klju~no, da se zavedamo, da
imajo (tudi specialne) knji`nice “v `ivljenju uporabnika s posebnimi potrebami
zdru`evalno vlogo, saj mu olaj{ajo sodelovanje v dru`bi” (Starman, Ju`ni~, @agar
2011: 65).
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Glede informacijske dostopnosti pa je {e posebej pomembna vsebinska
obdelava knji`ni~nega gradiva. Ob primerni uporabi gesljenja je gradivo tako
najdljivo v slovenskem vzajemnem katalogu, z uporabo kontroliranih seznamov
gesel, ki ga uporablja posamezna in{titucija za opis svojega gradiva, pa je {e bolj
natan~no najdljivo v lokalnem katalogu. V lokalnem katalogu Narodne galerije,
ki se v vsebinski obdelavi osredinja predvsem na same umetnike in razstave, sem
tako dodatno geslila ve~ kot 1100 enot gradiva.
Dodatno ve~anje (informacijske dostopnosti) gradiva vidim predvsem
v pridobitvi dovoljenja za katalogizacijo monografskih publikacij, kar je tudi
predvideno za obe bibliotekarki, zaposleni na projektu. Pomembno se mi zdi tudi
ozave{~enje o vseh uporabnikih knji`nice in obratno, tudi o obstoju specialnih
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knji`nic, ki so splo{ni javnosti slabo poznane.
Uresni~evanje na~ela enakih mo`nosti za vse uporabnike vsake knji`nice lahko
storijo knji`nice in knji`ni~arji sami z ve~anjem fizi~ne dostopnosti gibalno oviranim
kot tudi z ve~jo ozave{~enostjo o pripomo~kih za senzorno ovirane oz. nabava leteh za prostore knji`nice (Smernice 2014: 160–164). Veseli me, da bo v kratkem
iz{la tudi publikacija Smernice za dostop do knji`nic za uporabnike z oviranostmi –
kontrolni seznam (Irvall, Nielsen 2014), ki bo pri uresni~evanju tega na~ela pri{la zelo
prav. Letos junija mineva dve leti od sprejetja Marake{kega sporazuma, ki omogo~a
la`ji dostop do objavljenih del ljudem z okvaro vida ali drugo oviro pri branju2,
zato je potrebno sprejeti “zakone, ki dovoljujejo izjeme pri avtorskih pravicah za
zagotavljanje dostopa do informacij” (Kavanagh, Christensen Sköld 2010: 25).
Lahko bi za~eli z uresni~evanjem na~ela univerzalnega oblikovanja (universal
design), pri katerem pri “na~rtovanju prostorov in storitev za ljudi izhajamo iz
zamisli, da mora biti en prostor in ena storitev organizirana tako, da ustreza
raznolikim potrebam ljudi” (Ka~i~, Zavir{ek 2013: 4).
^e `elimo, da je knji`nica dostopna uporabnikom s posebnimi potrebami, je
potrebno preveriti, ali so spletne strani, katalogi in baze podatkov prepoznavni za
bralnike zaslonov, ali je dostopno gradivo v obliki, ki bo dostopna za uporabnike
s posebnimi potrebami in ali so vse tiskane publikacije dostopne tudi v drugih
oblikah (npr. v brajici, elektronski obliki ali v pove~anem tisku) (Burgstahler 2008).
Pri prakti~nem vklju~evanju {tudentke bibliotekarstva v okviru projekta
Dostopnost do kulturne dedi{~ine ranljivim skupinam v Narodni galeriji so bile
ponovno izpostavljene fizi~ne ovire (npr. neustrezni sanitarni prostori v upravni
hi{i, nerodna vrata za vstop v upravno hi{o in sanitarne prostore, ne najbolj
ustrezna tla (preproga)), ki pa so bile v dolo~eni meri tudi eliminirane, tudi po
zaslugi konzultantke. Poleg zgoraj omenjenih pripomo~kov za osebe s posebnimi
potrebami bi bilo dobro, ~e bi bil zvonec pri upravnem vhodu postavljen ni`je, saj
ga oseba na vozi~ku ne more dose~i. Morda bi bilo dobro razmisliti o na~inu, kako
bi dosegli, da bi bila klan~ina manj spolzka3. Sam prostor knji`nice je dostopen
2
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osebam z invalidskim vozi~kom, prav tako je dostopno tudi ~italni{ko mesto. V
knji`nici sta sicer na voljo dve pove~evalni lupi. Do sedaj je pet publikacij, ki jih
je izdala Narodna galerija, dostopnih v elektronski obliki4. Pohvalna je dosedanja
digitalizacija hemerote~nega gradiva (dostopna preko elektronskega klipinga v
zadnjih 11 letih). Ena od mo`nosti za pove~anje dostopnosti bi bila npr. tablice
zaposlenih, na kateri bi bila z velikimi ~rkami ozna~ena njihova imena. Za bolj{o
orientacijo vseh bi lahko izdelali legendo o na~rtu knji`nice. Na spletni strani
knji`nice bi lahko objavili odpiralni ~as knji`nice, ki bi ga v dolo~enih primerih
lahko prilagodili zunanjim uporabnikom, in izjavo, da se posve~ajo (ve~ji)
dostopnosti knji`nice in knji`ni~nega gradiva.
Pomemben vidik glede dostopnosti je primerna teoreti~na in prakti~na
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skupin. Neko osnovno znanje o na~inih prilagajanja knji`ni~nih in informacijskih
storitev si bibliotekar pridobi `e med {tudijem, vendar ga mora {e dopolniti in
stalno nadgrajevati. Za to ima ve~ mo`nosti, v okviru delavnic (organizira NUK),
strokovnih sre~anj in preko strokovne literature (Starman, Ju`ni~, @agar 2011:
64–66). Strinjam se, daje pomemben prispevek na tem podro~ju Novome{ka
deklaracija (Kakovostno 2005), ki spodbuja k bolj aktivnemu delovanju
bibliotekarjev (splo{nih knji`nic) z uporabniki s posebnimi potrebami. Muzejska
knji`nica sicer spada med specialne knji`nice in je v prvi vrsti namenjena
o`jemu krogu uporabnikov (kustosom), a tudi drugim, predvsem {tudentom in
raziskovalcem. A bibliotekarji specialnih knji`nic smo neke vrste ~uvaji znanja, ki
moramo osebam s posebnimi potrebami “omogo~iti dostop do ~im ve~je koli~ine
gradiva in ~im {ir{ega obsega storitev” (Kavanagh, Christensen Sköld 2010: 28).

Zaklju~ek
Na podlagi doslej pridobljenih izku{enj bi v Narodni galeriji vsekakor
predlagali {ir{i nabor tipnih predmetov, predvsem pa ve~ taktilnih replik v stalni
zbirki, ki bi bile obiskovalcem na voljo za samostojno spoznavanje in uporabo, ve~
andrago{kih ve~~utnih dejavnosti, ki bi bile del rednih programov, predvsem pa
redna izobra`evanja vseh zaposlenih, zlasti tistih, ki delajo z obiskovalci, o razli~nih
potrebah vseh obiskovalcev. Usposabljanja vseh zaposlenih za delo z uporabniki s
posebnimi potrebami bi morala biti stalni del njihovega profesionalnega razvoja.
Ob tem pa je potrebno omeniti, da nobeno dodatno usposabljanje ne bo koristilo,
~e zaposleni (v knji`nici, muzeju idr.) nima ob~utka za delo z ljudmi iz ranljivih
skupin. ^e pa ga ima, mu usposabljanje lahko le koristi, saj temu ob~utku doda {e
razumevanje in znanje, kaj in kako do`ivljajo osebe iz ranljivih skupin (Starman,
Ju`ni~, @agar 2011: 82, 84).
Izku{nje ka`ejo, kako zelo je pomembno, da tudi oblikovalci razstav
upo{tevajo standarde dostopnosti in jih sprejemajo kot izziv znotraj izra`anja
lastne kreativnosti. Tudi v muzejskem in galerijskem prostoru moramo stremeti
4
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k temu, da se vsak ~lovek med drugimi po~uti kot enak in enako pomemben
ter da ima mo`nost spoznati kulturno dedi{~ino, na kar navsezadnje apelira tudi
Zakon o izena~evanju mo`nosti invalidov (Zakon 2010), ki spodbuja in obvezuje
muzeje in galerije, da izbolj{ajo vse vrste dostopnosti ranljivim skupinam (otroci,
starej{i in osebe s posebnimi potrebami). Hkrati jim nalaga, da jim v petih letih po
uveljavitvi zakona prilagodijo stavbe, razstave in druge dejavnosti.
Vendar ni le zakon tisti, ki narekuje prilagoditve. Glede na javno slu`bo,
ki jo muzeji in galerije izvajajo, upava, da `elji po predstavitvi ne svojih, temve~
na{ih umetnin in muzejskih predmetov vsem in vsakomur botrujeta tudi duh in
zavzetost ustanov. Dedi{~ina je od vseh in za vse. To je bistvo, ki je v~asih `al
nevidno tistim, ki gledajo le z o~mi.
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