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Številka: 7/2020-98
Spoštovani!
Vabimo vas na brezplačno spletno strokovno izpopolnjevanje z delavnico na temo dostopnosti in
inkluzivnosti v slovenskih muzejih in galerijah, ki ga v okviru svojega letnega plana dela organizira
Služba za premično dediščino in muzeje (v nadaljevanju SPDM) pri Narodnem muzeju Slovenije v
sodelovanju z zunanjo sodelavko Tino Palaić.
Dostopnost do kulturne dediščine različnim obiskovalcem muzejev in galerij je že nekaj desetletij v
ospredju nalog muzejskih institucij. Krepijo se zahteve po omogočanju dostopa do muzejskih vsebin
ranljivim in spregledanim družbenim skupinam, še zlasti pa njihovo vključevanje v vse muzejske
procese – od zbiranja do predstavljanja muzealij.
V tokratnem izpopolnjevanju se bomo posvetili dostopnosti do dediščine, predvsem arhitektonski
dostopnosti in dostopnosti do muzejskih vsebin, kar podpirata Konvencija ZN za pravice oseb z
invalidnostjo, ki jo je Slovenija ratificirala leta 2008, in Zakon o izenačevanju možnosti invalidov,
sprejet leta 2010, hkrati pa se bomo posvetili tudi spletni dostopnosti, ki jo določa Zakon o
dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, sprejet leta 2018.
Izpopolnjevanje z delavnico bo sestavljeno iz dveh delov. Ker nam trenutne razmere žal onemogočajo
srečanje v živo, so predavatelji svoje predstavitve posneli vnaprej in so na ogled vsem zainteresiranim
na spletni strani SPDM (www.nms.si/si/muzej/spdm#dostopnost). V drugem delu se bomo srečali s
predavatelji na spletu (Zoom). Najprej bo potekala razprava, le-tej pa bo sledila delavnica, na kateri
bodo udeleženci po skupinah razmišljali o konkretnih korakih, s katerimi bi lahko izboljšali dostopnost
v muzejih in galerijah.
Zaradi dela po skupinah je udeležba omejena na 25 udeležencev. Da pa bi vseeno omogočili čim večjo
udeležbo, bomo razpravo in delavnico ponovili dvakrat:
-

ponedeljek, 23. november 2020, ob 9. uri (Zoom), prijava do 20. novembra 2020;
ponedeljek, 30. november 2020, ob 9. uri (Zoom), prijava do 27. novembra 2020.

Vljudno vas prosimo, da izpolnjeno prijavnico pošljete na elektronski naslov: maja.hakl.saje@nms.si.
Zatem vam bomo poslali tudi povezavo na spletno delavnico.
Pripravite svoja vprašanja za naše predavateljice in predavatelje, ki bodo z nami zato, da delijo svoje
izkušnje in usmeritve. Želimo vam prijeten ogled prispevkov in se veselimo srečanja z vami!
Lep pozdrav,
Maja Hakl Saje
strokovna sodelavka
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