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Spoštovani!
Vabimo vas na brezplačno spletno strokovno izpopolnjevanje z delavnico na temo sodelovanja z
nosilci dediščine v slovenskih muzejih in galerijah. V okviru svojega letnega plana dela
izpopolnjevanje organizira Služba za premično dediščino in muzeje (v nadaljevanju SPDM) pri
Narodnem muzeju Slovenije v sodelovanju z zunanjo sodelavko Tino Palaić.
V ohranjanje in interpretacijo dediščine se poleg strokovnjakov iz dediščinskih institucij vedno bolj
vključujejo tudi posamezniki ali skupine, ki so prepoznani kot njeni nosilci. Nosilci dediščine so
izvajalci, posredovalci in prenašalci dediščine (gre za prenašanje gospodarskih znanj in veščin, šeg in
navad, ustnega izročila; govorimo na primer o čipkaricah, obrtnikih, pustnih skupinah, folklornih
skupinah, izvajalcih različnih uprizoritev itd.) ali posamezniki in skupine, katerih osebno zgodovino,
spomine in materialno kulturo želimo predstaviti v muzeju (specifične družbene skupine, med njimi
tudi ranljive (na primer predstavitev šolstva slepih in slabovidnih), druge etnične skupnosti, narodne
manjšine, priseljenci). V procese dediščinjenja pa so na nekem območju lahko kot skupnost vključeni
tudi prebivalci tega območja (pri definiranju in interpretaciji tako naravne kot kulturne dediščine). Na
strokovnem izpopolnjevanju bomo govorili o vzpostavljanju sodelovanja z nosilci dediščine, skupnem
raziskovanju te dediščine in njeni predstavitvi z razstavami in obrazstavnimi dogodki. Pri tem bomo
naslovili številne izzive in dileme, ki se lahko pojavijo pri vzpostavljanju skupne odgovornosti za
dediščino z njenimi nosilci.
Predavatelji svoje razmisleke, izkušnje in strategije sodelovanja z nosilci dediščine predstavljajo z
vnaprej posnetimi predavanji, ki so na ogled na spletni strani SPDM
(https://www.nms.si/si/muzej/spdm#sodelovanje). Na prav tak način so svoje izkušnje delili tudi
nosilci dediščine in tako omogočili osvetlitev njihove perspektive takih sodelovanj. Vabimo vas k
vnaprejšnjemu ogledu, ki bo služil kot osnova za spletni del izpopolnjevanja. Ta bo sestavljen iz
razprave in delavnice, potekal pa bo preko platforme Zoom. Na razpravi se nam bodo pridružili
predavatelji in odgovarjali na vaša vprašanja. Razpravi bo sledila delavnica, na kateri boste udeleženci
razmišljali o rešitvah konkretnih izzivov pri sodelovanju z nosilci dediščine. Zaradi dela po skupinah je
udeležba omejena na 30 udeležencev. Izpopolnjevanje bo potekalo v:
Četrtek, 18. novembra 2021, med 10.00 in 12.30 uro (Zoom), prijava do 15. novembra 2021;
Četrtek, 25. novembra 2021, med 10.00 in 12.30 uro (Zoom), prijava do 22. novembra 2021.

Vljudno vas prosimo, da izpolnjeno prijavnico pošljete na elektronski naslov Spela.Kojc@nms.si.
Zatem vam bomo poslali tudi povezavo na spletno srečanje.
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,

Špela Kojc
Strokovna sodelavka
Služba za premično dediščino in muzeje

