EVALVAVCIJA RAZSTAVE »VITEZ, DAMA IN ZMAJ«
POROČILO O IZSLEDKIH RAZISKAVE
Mag Borut Rovšnik, mentor in Petra Špiček
V Narodnem muzeju Slovenije – Metelkova je od januarja do junija 2013 potekala evalvacija
občasne razstave Vitez, dama in zmaj. V anketi s standardiziranem vprašalniku je sodelovalo
275 obiskovalcev.

POVZETEK UGOTOVITEV
•

V anketi so sodelovali obiskovalci, stari povprečno 46 let, dobra polovica vseh so bile
ženske ter več kot dobra polovica iz Ljubljane. Polovica vprašanih se ljubiteljsko
ukvarja z zgodovino, umetnostjo ali kulturo.

•

Večina vprašanih (80 %) obiskovalcev je zelo uživala ob obisku.

•

Najbolj so si zapomnili: viteško opremo (meči, oklepi, sulice - 34,5 %), pomen in
zgodovino viteštva ( 9,5 %), animirani film, video, simulatorja boja (9 %) in pa
interaktivne rekvizite (8 %).

•

Najbolje, s povprečno oceno 4,7, so obiskovalci ocenili privlačnost predmetov.
Nekoliko slabše, z oceno 4,5, je bila ocenjena logičnost, kako si teme sledijo. Moški so
bili v tem slučajnem vzorcu bolj kritični glede tega kot ženske. Med odličnosti, ki jih
velja ohraniti, je tudi vidnost in razumljivost besedil, ki je dobilo povprečno oceno
4,39.

•

Kot slabosti , ki jih velja izboljšati, so vprašani navedli možnost izkušnje in interakcije,
možnost za počitek in sprostitev, vključenost video in digitalnih naprav, informacije
ob vstopu ter razumljivost smeri ogleda. Omenjenim dejavnikom so pripisali manj
odličnih ocen, večji so odstotki ocen »srednje« in »slabo«.

•

Več kot polovica (63,2 %) vprašanih soglaša s trditvijo, da razstava prinaša nov
pogled na viteštvo. Manj kot polovica (46,7 %) jih meni, da viteška kultura odseva v
današnjih vrednotah.

•

Iz razstave so se obiskovalci poučili o: viteških vrednotah (15,3 %), o zgodovini,
preteklosti in življenju vitezov (13,8 %), o viteštvu v Sloveniji (8,4 %).

•

Največ, več kot tretjina (37,1 %), jih je za razstavo izvedela od drugih.

•

Med podanimi razlogi za obisk je največ, dve tretjini (67,6 %), obiskovalcev navedlo,
da je obiskalo muzej zaradi radovednosti, splošnega zanimanja za preteklost, več
kot polovica (54,9 %) pa bi rada izvedela več o viteštvu.

•

Na vprašanje h kakšni aktivnosti vas bo spodbudila razstava je več kot polovica (58 %)
navedla obisk slovenskih gradov in srednjeveških mest. Manj kot polovica (41,8 %) jih
bo hodila na muzejske razstave.

