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Muzeji in covid-19
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Drage članice, dragi člani,

slovenski muzeji in galerije smo bili zaradi pandemije covid-19 
prvič zaprti za obiskovalce v petek, 13. marca 2020. V želji, da 
bi še naprej ostali povezani, smo slovenski muzeji nemudoma 
začeli iskati nove možnosti sodelovanja in skupnega dokumen-
tiranja obdobja izolacije. Vsak muzej in vsaka galerija je pot do 
svojih obiskovalcev našla na svoj, zbiralni vsebini pogojen na-
čin. Skoraj vsi smo želeli povezati okolico, skupnosti ponuditi 
pomoč in vzpostavljanje novih povezav do kulture. Vsi smo va-
bili, iskali, pomagali in se obenem preobrazili v pričevalce nove 
dobe. Postali smo pripovedovalci in pričevalci izrednih razmer, 
ki jih naš čas ni pomnil. Našemu času sicer niso bila tuja zapi-
sana pričevanja o kugah in drugih smrtonosnih boleznih, prav 
tako ni bil daleč spomin prednikov na špansko gripo, ki je ko-
sila po prvi svetovni vojni, a vendar je bila situacija za nas nova 
in pomembno je bilo, da smo zgodbo ter kolektivni spomin 
gradili skupaj. Obiskovalce smo povabili, da dokumentirajo 
svoje vsakdanje življenje, dejavnosti, občutke ali razmišljanja o 
trenutni situaciji. Nekateri muzeji so pozornost posvetili ume-
tnikom, drugi družinam, tretji so prostor namenili otrokom in 
mladostnikom. Če smo fizično zaprli svoja vrata, smo na dru-
gi strani vsi odprli svoja virtualna okna, kjer je večina muzejev 
in galerij izboljšala svoje spletne strani, namenila več prostora 
programom za šole in virtualnim obiskom svojih razstav. 

Pandemija je pokazala vso kreativnost in obenem žalost muzej-
skega delovanja izven tradicionalnih muzejskih okvirjev, torej 
zmožnosti opravljanja določenih segmentov dela izven muzeja 
in nepravično porazdelitev materialnih resursov po svetu. Med-
tem ko so v nekaterih evropskih muzejih delo nadaljevali na 
spletu in odpirali nove spletne aktivnosti, je velik del muzejev 
po Afriki ostal brez možnosti stika z obiskovalci in internetne 
povezanosti. Zaradi prepovedi gibanja izven domačih krajev so 
kustosi ostali odrezani od svojih delovnih mest in dostopa do 
podatkov o stanju ustanov. Od okoli 85.000 zaprtih muzejev se 
jih po podatkih, ki sta jih zbrala UNESCO in ICOM, ne bo več 
odprlo okoli 13 %, največ med njimi zasebnih¹.  Res je, da so 
bile vse države nepripravljene na pandemijo, a odgovori nanjo 
so bili dober pokazatelj uspešnih dolgoročnih strategij vlaganja 
v kulturo in razumevanja sektorja dediščine kot dodane vred-
nosti in dobrine. Izjemnost nove situacije je tičala v dejstvu, da 
ni bilo dobrih praks, ki bi jim muzeji lahko sledili, saj so se z 
novimi izzivi spoprijeli skoraj vsi istočasno. Tudi postopno od-
piranje muzejev po maju je pred odločevalce postavilo veliko 
vprašanj in nobenega odgovora. Kako bodo muzeji poslovali in 
kako spremljali obiske? Ali bodo muzeji sami kos novim izzivom 

in kako se bodo nanje pripravili? Ali to pomeni konec utečenega 
dela na razstavah in našega delokroga?

V ICOM Slovenija smo celo leto spremljali delo naših muzejev 
in skozi celoletne akcije tudi bodrili, povezovali, izobraževali in 
sodelovali z vsemi institucijami in posamezniki, ki so se na nas 
obračali po nasvete. Aktivno smo pripravljali program in logi-
stiko srečanja muzealcev v Mariboru, se veselili novih poznan-
stev ter pridobljenih izkušenj. Žal epidemija covid-19 ni poči-
vala in prehitela nas je napoved drugega vala. Edina rešitev 
je bila modra odločitev, da srečanje prestavimo na čas boljše 
epidemiološke slike v leto 2021. 

Letošnji ICOM News je drugačen in povsem edinstven. Zaradi 
preložitve letnih mednarodnih konferenc ali njihove izvedbe po 
Zoomu ne gre namreč računati na dolge reportaže sodelavcev. 
Mednarodni muzejski dan in nagrado ICOM smo morali zaradi 
omejevanja druženj organizirati v skladu z navodili NIJZ. Zato 
smo muzeje in galerije prosili, da nam zaupajo, kako so preži-
veli leto in katere dobre prakse bi priporočili kolegom v drugih 
muzejih. Zbralo se je dvaindvajset zgodb, ki jih na tem mestu 
predstavljamo in ki pričajo o agilnosti, iznajdljivosti in odzivnosti 
domačih muzejev. V želji, da je leto 2020 pomenilo edinstven 
časoven odmik od našega dela in mednarodnih povezovanj, 
vam želimo predvsem zdravja in veliko uspehov. Naj novo leto 
prinese še več srečevanj, sodelovanj, druženj in objemanj. 

Srečno in zdravo!

Dr. Kaja Širok
Predsednica ICOM Slovenija 

¹ https://www.voanews.com/covid-19-pandemic/studies-13-museums-world-
wide-may-not-reopen-after-covid-19-crisi

https://www.voanews.com/
https://www.voanews.com/


NAGRADA ICOM SLOVENIJA NAGRADA ICOM SLOVENIJA 

Nagrada ICOM 
Slovenija 2020
Na RAZPIS ZA NAGRADI ICOM SLOVENIJA ZA 
LETO 2020 »Za mednarodno mreženje slovenske 
muzejske misli in dela« je do razpisanega datuma 
prispelo sedem prijav.

Nagrado za delo na mednarodnem 
področju za projekt 

Koptske tkanine iz zbirke 
Narodnega muzeja Slovenije
je prejel vodja projekta mag. Darko Knez; 
Narodni muzej Slovenije.

Nagrado za promoviranje vsakoletne izbrane 
ICOM-ove teme za projekt

Na robu: vizualna umetnost v 
Kraljevini Jugoslaviji (1929-1941) 
je prejel avtor projekta dr. Marko Jenko; Moderna galerija.

Nagrada za mednarodno prepoznavne projekte:
Nagrada se podeljuje posameznikom, skupini ali organizaci-
jam, ki z mednarodnim sodelovanjem, medinstitucionalnim 
povezovanjem, participativnostjo in vzajemnimi projekti na 
mednarodni ravni vzpostavljajo dialog in promovirajo razvoj 
in pomen muzejev kot institucij ter prinašajo nove ideje in 
prispevajo k razvoju zavesti. Seznam prispelih prijav:

• Koptske tkanine iz zbirke Narodnega muzeja Slovenije, 
Narodni muzej Slovenije
• Kras(na) učilnica, 
razstava samo za otroke, Notranjski muzej Postojna
• MADE IN: Pripovedi obrti in oblikovanja, 
Muzej za arhitekturo in oblikovanje
• Partizanska bolnica Franja – skriti dragulj Evrope, 
Mestni muzej Idrija
• Sounds of Changes / Zvoki sprememb, 
Tehniški muzej Slovenije 

Nagrada za promoviranje vsakoletne izbrane ICOM-ove 
teme: Muzeji in enakost: raznolikost in inkluzivnost:
Nagrada se podeljuje posameznikom, skupini ali organizaci-
jam, ki s pripravo razstav, projektov, dogodkov in prireditev 
na temo Mednarodnega muzejskega dne vzpodbujajo kre-
ativni razmislek o razpisani temi in s tem odražajo aktual-
no in angažirano stanje muzejskih institucij v svetu. Seznam 
prispelih prijav:

• Na robu: vizualna umetnost v Kraljevini Jugoslaviji 
(1929-1941), Moderna galerija
• Zidovi / Walls, Muzej novejše zgodovine Slovenije

Utemeljitev:
Razstava Koptske tkanine iz zbirke Narodnega muzeja 

Slovenije med 10. oktobrom 2019 in 21. junijem 2020 je bila 
rezultat izredne ambicioznosti ekipe Narodnega muzeja Slove-
nije in odličnih domačih in mednarodnih povezav, ki jih ustvarja 
in ohranja ta ustanova. Že leta 2017 je bila na pobudo kustosov 
Narodnega muzeja Slovenije (NMS) Darka Kneza, Tomislava 
Kajfeža in Mirana Pflauma oblikovana skupina strokovnjakov, ki 
so nato gradili projekt, raziskave, objave in razstavljanja kopt-
skih tkanin iz zbirke NMS. Med njimi so bili tudi avtorji razstave 
in celotnega projekta: Aurore Ciavatti (Centre de recherches 
égyptologiques, Université Paris – Sorbonne), Barbara Bogataj 
Kokalj (Studio Aleja d.o.o.), Jan Ciglenečki (Filozofska fakul-
teta, Univerza v Ljubljani), Cäcilia Fluck (Skulpturensammlung 
und Museum für Byzantinische Kunst, Staatliche Museen zu 
Berlin), Tomislav Kajfež, Darko Knez in Miran Pflaum (Narodni 
muzej Slovenije). 

Rezultat dela skupine, ki jo je projektno vodil mag. Darko 
Knez, je raziskave predstavila na razstavi z naslovom Koptske 
tkanine iz zbirke Narodnega muzeja Slovenije ter v sloven-
sko-angleški znanstveni publikaciji z enakim naslovom. S pro-
jektom, katerega rezultat je razstava Koptske tkanine iz zbirke 
Narodnega muzeja Slovenije, so v NMS javnosti pokazali bo-
gastvo kulturne dediščine, ki jo hranijo naši muzeji, obenem 
odstrli neznano in za naš prostor mogoče nekoliko »eksotično« 
tematiko preteklosti krščanskega prebivalstva Egipta, ter opo-
zorili na vpetost našega prostora in muzeja tudi skozi take zbirke 
v svetovne muzeološke tokove tako v preteklosti kot v sedan-
josti. Inovativnost in angažiranost sta že v osnovi vgrajena v 
samo vsebinsko zasnovo in postavitev razstave. Medtem ko je 
konservatorsko-restavratorska ekipa Pokrajinskega muzeja Ptuj 
– Ormož brezhibno pripravila vse izredno občutljive muzejske 
predmete (tkanine), je strokovna ekipa predmete vsebinsko 
umestila v širši kontekst fenomena koptske kulture. Tako je bil 
na razstavi poleg predmetov samih predstavljen tudi etnični, 
verski, umetnostni, umetnoobrtni in arheološki vidik koptske 
kulture. Razstavo so spremljali še številni obrazstavni dogodki, 
kot so vodeni ogledi, predavanja sodelavcev projekta Koptske 
tkanine, delavnice za odrasle, kot je na primer »Od sita do 

odtisa; koptski ornament« in različni programi za šolske sku-
pine. Virtualni sprehod po razstavi Koptske tkanine je javnosti 
dostopen na spletni strani NMS, kar utrjuje nove standarde ar-
hiviranja in dostopnosti muzejske razstave po njenem zaprtju.

Narodnemu muzeju Slovenije za projekt Koptske tkanine 
iz zbirke Narodnega muzeja Slovenije, ki je nastajal pod vod-
stvom mag. Darka Kneza, je ICOM Slovenija podelil nagrado v 
kategoriji mednarodno prepoznavnih projektov.

Utemeljitev:
Razstava je na ogled ponujala dela več kot 130 umetnic 

in umetnikov, arhivsko in knjižnično gradivo iz več kot 50 jav-
nih in zasebnih zbirk iz držav nekdanje Jugoslavije. Večina del 
iz tujine je bila v Sloveniji na ogled prvič. Izbor umetnostnega 
in drugega razstavnega gradiva in besedila v katalogu so pri-
spevali ugledni strokovnjaki iz širšega območja nekdanje dr-
žave, v projekt pa je bilo vključenih enainpetdeset ustanov iz 
Slovenije, Srbije, Hrvaške, Makedonije, Bosne in Hercegovine 
ter Italije. Mednarodna razstava vizualne umetnosti v Kraljevini 
Jugoslaviji je bila plod mednarodnega skupinskega dela pod 
vodstvom Moderne galerije in je predstavljala problemski pre-
gled slikarstva, kiparstva, grafike, risbe, fotografije in filma od 
kraljeve uvedbe diktature 6. januarja 1929, ki je močno vplivala 
na t. i. spopad na umetniški levici, vse do začetka druge sve-
tovne vojne na jugoslovanskih tleh (april 1941). 

V ospredju je bil poskus razstavnega kontekstualiziranja 
prek umetnin in drugega gradiva, ki gre onkraj standardne de-
litve na objektivno / historiografsko in subjektivno / umetno-
stno. Razstava je tako ponujala drugačno branje umetnosti, ki 
sedaj sama kontekstualizira kontekst oziroma ga sploh proizvaja.

Zaradi političnih in ideoloških posledic razpada nekdanje 
skupne države je projekt ustvaril nove stike in utrdil že obstoje-
če vezi v tem delu jugovzhodne Evrope, predvsem onkraj obi-
čajnih muzejskih procesov (posoje, izposoje itn.).

Razstava je bila priložnost za manjše (pokrajinske, mestne 
ipd.) institucije obravnavane regije, da se odprejo in stopijo v 
stik z različnimi, tudi državnimi institucijami v ostalih delih regije 
in da svoja dela prvič pokažejo v mednarodnem prostoru ter 

po načelih ICOM-a.
Razstava je s kronološko distanco, kot tudi z distanco, ki 

jo predstavlja odsotnost države, o kateri je govorila, uspela 
ustvariti smiselno vez, ki jo je povezala s kritiko zapisno v Jugo-
slaviji prepovedanem delu Louisa Adamiča Vrnitev v rodni kraj 
(izšlo v ZDA leta 1934). S tem je zgodba o Kraljevini Jugoslaviji, 
pripovedovana skozi umetniške in kulturne tokove in dogod-
ke, nekdanjo državo analizirala in interpretirala skozi uradno in 
tudi prepovedano podobo države, politike in kulturne politike, 
predvsem pa neposredno skozi umetnost.

Moderni galeriji za projekt Na robu: vizualna umetnost v 
Kraljevini Jugoslaviji (1929-1941), ki je nastajal pod vodstvom 
dr. Marka Jenka, je ICOM Slovenija podelil nagrado v kategori-
ji vsakoletne izbrane ICOM-ove teme.
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MEDNARODNI MUZEJSKI 
DAN 2020: 
Muzeji in enakost: 
raznolikost in inkluzivnost 

Letošnji Mednarodni muzejski dan smo slovenski muzeji in gale-
rije v okviru projekta MMD 2020 obeležili nekoliko drugače kot 
običajno – virtualno. Posvetili smo se temi: »Muzeji in enakost: 
raznolikost in inkluzivnost« (Museums and Equality: Diversity 
and Inclusion). Ker menimo, da je poslanstvo muzejev, da se 
odzivajo na družbena dogajanja in da to poslanstvo slovenski 
muzeji tudi na inovativne načine uresničujejo, smo letos poleg 
državnih povabili k sodelovanju tudi pooblaščene muzeje, da 
so predstavili svoje projekte in dobre prakse, ki se nanašajo na 
enakost, raznolikost in inkluzivnost ranljivih skupin. Kar 46 mu-
zejev in galerij je predstavilo svoje primere dobre prakse, ki so 
dostopni v spletni knjižici: https://bit.ly/380LMbb. 
V duhu nove korona-realnosti, je ICOM Slovenija pripravil tudi 
enega izmed spletnih seminarjev, ki je ob dnevu muzejev po-
skušal odgovoriti na vprašanje: Ali muzeji lahko postanejo 
akterji družbenih sprememb? ter odprl forum za izmenjavo 
idej med slovenskimi muzealci. Dostopen je na YouTube kanalu 
ICOM Slovenija.

icom.museum

@ICOMofficiel

#IMD2020INTERNATIONAL MUSEUM 
DAY

Museums for Equality:   
Diversity and Inclusion

may 2020

Klik do tehniške dediščine

Ajda Kozjek, Irena Marušič, Urša Vodopivec
Tehniški muzej Slovenije

Tako kot v drugih muzejih smo se tudi v Tehniškem muzeju 
Slovenije spopadli z izzivom, kako v času razglašene pandemije 
ostati v stiku z našimi obiskovalci in na kakšen način izpolnje-
vati naše poslanstvo. Preko različnih projektov smo odgovore 
iskali prav v spremembah vsakdanjega načina življenja.

V zadnjih letih je Tehniški muzej Slovenije sodeloval v dveh 
evropskih projektih, ki sta se navezovala na zvok kot pomem-
ben segment kulturne dediščine. Skupaj s partnerji smo posneli 
kar 1500 izoliranih zvokov in zvočnih krajin, preteklih in obsto-
ječih okolij, tako delovnih kot tistih iz vsakdanjega življenja. Ob-
javljeni so na spletni strani www.soundsofchanges.eu, kjer so 
prosto dostopni vsem, za kakršen koli namen. Zaradi razmer, v 
katerih smo se po celem svetu znašli zaradi virusa covid-19, se 
je tudi zvočna krajina vsakdanjega življenja drastično spremenila, 
zato smo se spomladi odločili ujeti te neponovljive trenutke.  V 
aprilu 2020 smo v Bistri in na različnih lokacijah v Ljubljani posneli 
spremenjeni zvočni svet. Mestni vrvež so marsikje zamenjali zvoki 
narave. Da bi bila primerjava spremenjene zvočne krajine čim bolj 
primerljiva in kredibilna, smo snemali na istih ali podobnih lo-
kacijah kot v času evropskih projektov.

Spremenjene razmere so vplivale tudi na naše delo. Mu-
zej je v času epidemije čez noč ostal brez svoje zveste publike, 
kajti šole in že napovedane skupine so odpovedovale obiske. 
Učenci so ostali doma in se šolali na daljavo, odpadli so dne-
vi dejavnosti, kot smo jih poznali. Ob tem smo se spraševali, 
kako pomagati učiteljem pri izpeljavi učnega načrta. Kako jim 
priskočiti na pomoč in pripraviti gradivo, ki bi ga lahko ponudili 
učencem in s tem izvedli nekakšen dan dejavnosti na daljavo. 
Čeprav smo bili v tem času pri svojem delu omejeni, smo hitro 
odreagirali in že pripravljene vsebine prilagodili in nadgradili. 
V enoti Muzej pošte in telekomunikacij smo za osnovnošolske 
učitelje pripravili spletno učno gradivo za izvedbo tehniškega 
dne na daljavo za tri različna starostna obdobja (www.tms.si/
skupine-za-otroke-mpt/). Tema je še posebej aktualna v dana-
šnjem času, saj obravnava prav sporazumevanje na daljavo sko-
zi čas. Uporabili smo obstoječa gradiva (virtualni sprehod po 
muzeju, posnete avdiovodnike, didaktičen pripomoček Muzej na 
obisku, e-knjige, zvoke, ki so bili posneti v okviru projekta So-
unds of Changes, in digitaliziran otroški vodnik) in jih združili v 
smiselno celoto, prilagojeno učnemu načrtu. 

V času karantene smo okrepili tudi aktivnosti na spletu. 
Na muzejski spletni strani smo izpostavili virtualne vsebine in 
v rubriko »Zanimivosti« dodajali teme, ki so predstavljale naše 
delo. Na družbenem omrežju Facebook (www.facebook.com/
TehniskiMuzejSlovenije) smo uvedli nove vsebine: ponedelj-
kovo kratko video predstavitev posamezne zbirke; dvakrat te-
densko rubriko »Ugani, če moreš, morda pa veš …«; četrtkovo 
nalogo za radovedne in vedoželjne; petkov izbor zanimivih mu-
zejskih predmetov. Objavljali smo tudi druge zanimivosti, veza-
ne na naše zbirke. Program evropskega projekta Noč ima svojo 
moč smo morali preseliti na splet in na družbena omrežja.

Kljub izzivom, ki so jih prinesle nove razmere, nam je 
uspelo slediti našemu poslanstvu. Poskrbeli smo za ohranja-
nje dediščine ter poiskali načine za njeno prezentacijo in ko-
munikacijo z našimi uporabniki. V času epidemije se je pokaza-
la potreba po dodatni digitalizaciji muzejskih vsebin, čemur 
bomo sledili tudi pri snovanju novih programov. Zavedamo pa 
se, da tudi vse neslutene možnosti, ki nam jih ponuja nova vir-
tualna realnost, ne morejo nadomestiti obiska muzeja in stika z 
dediščino, kar se je pokazalo tudi pri številu obiskovalcev našega 
muzeja v poletnih mesecih.

Avtor ilustracij: Matjaž Dekleva

V letu 2020 smo mednarodne aktivnosti 
zamenjali za spletna srečanja in iskanja 
novih načinov stika z obiskovalci. 
Muzeji in galerije so se zaprli, a obenem 
odprli v povezovanju, skupnem 
raziskovanju novih možnosti in delu na 
daljavo. Nikoli doslej niso bili slovenski 
muzeji in galerije tako dostopni in 
aktivni na spletu, zato se posvečamo 
muzejskim zgodbam, dobrim praksam 
v času novega koronavirusa ter 
povezovanju med institucijami.
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Ulična razstava ob gradu predstavlja ključne razstave in projekte muzeja v 
letošnjem letu, 8. november 2020. Foto: Posavski muzej Brežice

V enainsedemdesetletnem delovanju muzeja smo bili le-
tos prvič primorani zapreti svoja vrata. Za javnost je bil muzej 
prvič zaprt od 14. marca do 5. maja in drugič od 24. oktobra 
pa do … preklica. Pomladansko zaprtje nas je presenetilo, do 
zadnjega nismo verjeli, da naše delo ne bo doseglo naših obi-
skovalcev, zato smo kljub odpovedanim prireditvam 12. marca 
»simbolično«, le z avtorjem razstave, odprli že postavljeno fo-
tografsko razstavo. 

Z zaprtjem fizičnih vrat muzeja smo vso pozornost preu-
smerili na možnosti, ki nam jih ponujajo splet, družbena omrež-
ja in digitalna tehnologija ter intenzivno odprli virtualna vrata 
muzeja. Svojim obiskovalcem, uporabnikom, podpornikom in 
sledilcem na družbenih omrežjih smo želeli omogočiti vsaj de-
lček povezanosti z muzejem ter vsebinami, predmeti in zgod-
bami, ki jih hranimo. Z mislijo, da je stik z umetnostjo in kul-
turno dediščino pomemben del dobrega počutja ljudi v času 
izolacije, smo pripravljali skoraj vsakodnevne raznolike prispevke 
in objave na spletni strani in družbenih omrežjih. 

S prijatelji muzeja smo ohranjali stik tudi s sporočili in ob-
vestili po elektronski pošti. Na takšen način smo jih zaprosili za 
prispevanje njihovih zgodb in fotografij, ki ponazarjajo njihovo 
življenje s koronavirusom, ter jih spraševali, kako preživljajo čas 
v karanteni, zanimalo pa nas je tudi, na kakšen način in kako 
pogosto spremljajo objave Posavskega muzeja Brežice v tem 
času. Posamezne skupine obiskovalcev pa smo obveščali tudi 
po navadni pošti. Tako smo našim »Muzejčkom«, udeležencem 
Grajskih dogodivščin, po elektronski pošti pošiljali številne pre-
dloge za ustvarjanje in krajšanje časa. Svoje zveste obiskovalce, 
predvsem upokojence smo razveselili z brošuro najnovejše 
razstave, ki si je še niso utegnili ogledati. Svojo publiko smo 
nagovarjali tudi z objavami v regionalnem časopisu, s katerimi 
smo jih spodbujali k pregledu vsebin na naši spletni strani in k 
spremljanju dediščine po družbenih omrežjih.

Razširili, nadgradili in deloma na novo zasnovali smo vse-
bine na spletni strani. Z virtualnim sprehodom po Viteški dvorani 
smo svojim obiskovalcem omogočili uživanje v bogastvu posli-
kav iz domačega fotelja v 360-stopinjskem pogledu. Na spletni 

strani smo z obširnimi prispevki v rubrikah »Odškrnjena vrata 
depoja« in »Posavska stoletja« predstavljali zanimive predmete 
iz depoja in zgodbe iz posavske preteklosti. Zasnovali smo tudi 
nove sklope objav, s katerimi smo se približali mlajšim genera-
cijam. Z »Muzejskimi kratkočasnicami« smo ob nedeljah nago-
varjali najmlajše in staršem ponudili predloge za ustvarjanje z 
muzejskim navdihom v domači sobi. Ob petkih smo v »Petkovih 
pozdravih iz muzeja« predstavljali »muzejske stanovalce«, ki v 
času zaprtja samevajo v muzeju. Sledilce družbenih omrežij smo 
pogosteje nagovarjali tudi z muzejskimi ugankami. 

V snovanje digitalnega komuniciranja smo v času izolacije 
usmerili tudi inovativni projekt za družbeno korist ŠIPK: Mi smo 
barok III. S študenti različnih smeri smo iskali ustrezne načine 
in oblike predstavljanja dediščine baročnih poslikav brežiškega 
gradu različnim skupinam. 

Ker večine razstav in projektov nismo mogli predstaviti 
v muzeju, smo se odločili, da ključne razstave svojim obisko-
valcem pokažemo zunaj muzejskih zidov, na ulični razstavi ob 
gradu. K spremljanju različnih rubrik novic in objav na muzej-
ski spletni strani smo Brežičane spodbujali tudi s plakatom s 
povezavami prek QR kod v vitrini pred muzejem. 

Z zavedanjem vloge muzejev pri dokumentiranju sedanjo-
sti smo po razglasitvi epidemije s projektom »Življenje s koro-
no« pričeli s spremljanjem življenja Posavk in Posavcev v času 
karantene ter z zbiranjem zgodb, zapisov, razmišljanj, šal in fo-
tografij, ki ponazarjajo življenje s koronavirusom.

Po spomladanskem zaprtju smo muzejska vrata, tako kot 
večina muzejev v RS, odprli v torek, 5. maja 2020. Prilagodi-
li smo odpiralni čas, poskrbeli za ukrepe in navodila tako za 
obiskovalce kot zaposlene. Pri tem smo sledili skupnim dogo-
vorom in aktivnostim Skupnosti muzejev Slovenije ter priporo-
čilom Ministrstva za kulturo. Pri zagotovitvi vseh priporočil za 
varen obisk muzeja in prireditev smo iskali rešitve in primerne 
načine, da smo obiskovalcem omogočili karseda pozitivno iz-
kušnjo ogleda in obiska.  

Po preklicu epidemije 31. maja 2020 pa smo z upoštevanjem 

Muzej – odprta hiša za varno 
srečevanje z dediščino

Alenka Černelič Krošelj, Andreja Matijevc
Posavski muzej Brežice

Polifonija ali večglasnost 
muzejev (muzeji na spletu)

dr. Andreja Rihter
Forum slovanskih kultur

V Mednarodni ustanovi – Forum slovanskih kultur (FSK) 
od leta 2006 izvajamo programe aktivnosti usposabljanja – ali 
bolje izmenjave dobrih praks v muzejih. Z različnimi oblikami 
dela smo skozi vsa leta pospeševali kulturno sodelovanje, med-
sebojno spoznavanje in dialog muzejskih strokovnjakov, pose-
bej iz slovanskih držav; naše aktivnosti sodelovanja potekajo 
večinoma na področju muzeologije in vsebinske transformacije 
nepremične kulturne dediščine.

Izvajanje usposabljanja v oblikah mednarodnih šol muzeo-
logije, seminarjev za študente, okroglih miz za strokovnjake in 
ciljnih kolokvijev za določena področja dela v muzejih so samo 
del naših aktivnosti, ki jih izvajamo v okviru Piranove. Ta je glas-
nik povezovanja izkušenj in dobrih praks raznolikega sodob-
nega sveta. Spremlja najnovejše smernice in odkriva družbene 
spremembe. Z različnimi dejavnostmi vpliva na oblikovanje 
življenjskega sloga in se loteva raziskovanja ukrepov za družbe-
no-gospodarski razvoj. 

Cilj prvega mednarodnega kolokvija marca 2019 je bil iz-
menjati in pridobiti nova znanja ter spretnosti pri uporabi zvo-
kov in glasbe v muzejskih postavitvah, promocijskih akcijah in 
drugih oblikah komuniciranja z muzejskimi obiskovalci ter dru-
gimi javnostmi. Format majhne skupine (do največ 20 oseb) z 
aktivnim sodelovanjem vseh udeležencev v razpravah in delav-
nicah se je izkazal za zelo dobrodošlega in koristnega tako za 
gostujoče predavatelje kot za udeležence.

Ob covidu-19 so naše aktivnosti v Piranu in Ljubljani zasta-
le, toda niso prenehale. Interes in predvsem potrebe po nadalj-
njih izmenjavah, v prvi vrsti problemov, ki nastajajo v sedanji 
situaciji, zaprtosti muzejev v mnogih regijah in preusmeritve na 
določene skupine obiskovalcev in uporabnikov, so nas pripelja-
le do organizacije enodnevnega spletnega kolokvija, oziroma 
kolokvija Piranova #2, 29. septembra 2020. Sodelovalo je 12 
predavateljev iz 7 držav: Italije, Grčije, Rusije, Hrvaške, Bolgari-
je, Srbije in Slovenije. Kolokvij je nosil naslov “Zvok in glasba v 
muzejih”. Predavatelje – razpravljalce smo razdelili v tri skupine:
• Muzeji v lockdownu – v popolnem zaprtju, kjer smo slišali 
zelo inovativne predstavitve iz Bolgarije, Slovenije in Srbije; 

navodil NIJZ pričeli tudi z izvajanjem prireditev. Večinoma smo 
dogodke izvajali zunaj, kar nam je letos ne glede na vreme omo-
gočil velik šotor. Grajsko dvorišče je bilo v poletju 2020 osrednje 
in skorajda edino prizorišče raznovrstnih dogodkov v Brežicah. 
Od sredine junija do konca septembra 2020 smo tako na graj-
skem dvorišču izvedli več kot 40 raznolikih prireditev. Skupaj z 
različnimi soorganizatorji smo petkrat povabili v kino, trikrat na 
odprtje razstav, desetkrat na koncert, pod »streho« so se odvi-
le tri poroke pa tudi valeta Osnovne šole Brežice, pet dni Pole-
tnih grajskih dogodivščin, Sejem rokodelskih znanj in veščin ter 
različne druge delavnice ter dogodki. 

V tem času ni samevala tudi naša Viteška dvorana. Skla-
dno z navodili je tudi izjemna baročna dvorana v tem času go-
stila štiriindvajset raznovrstnih dogodkov, kot so koncerti Fe-
stivala stare glasbe SEVIQCS, podelitev diplom Fakultete za 
turizem, poroke, javna vodstva idr.

V času izolacije smo bili v stiku s posavskimi šolami in uči-
teljem omogočili uporabo učnih gradiv za spoznavanje dediš-
čine, kar jim je olajšalo pouk na daljavo. Po spomladanskem 
odprtju smo izvajanje pedagoških programov prilagajali pripo-
ročilom. V kolikor se je dalo, smo jih izvajali na prostem, pod 
šotorom na grajskem dvorišču. 

Pestro dogajanje je dalo in daje upanje, da je mogoče na-
daljevati naše delo, sicer drugače kot poprej, s številnimi ome-
jitvami, izzivi in dodatnim delom, a vseskozi z mislijo po skrbi 
za zdravje nas in naših obiskovalcev. V teh negotovih časih smo 
z doslednim, a prijaznim izvajanjem vseh priporočil pokazali, da 
je muzej vsekakor prostor, kjer je poskrbljeno za varen obisk. Z 
dostopnostjo naših prostorov in vsebin smo uspešno opravljali 
svoje poslanstvo in sledili svoji viziji: muzej je in bo ostal odprta 
hiša za vse Posavce in obiskovalce Posavja, kjer se srečamo z 
dediščino, njenim prenosom v sedanjost s številnimi možnost-
mi za načrtovanje naše prihodnosti.
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Slovenski etnografski 
muzej med koronakrizo

Anja Koren Usenik, mag. Adela Pukl, Miha Špiček
Slovenski etnografski muzej

Ob razglasitvi epidemije je Slovenski etnografski muzej 
(SEM), tako kot vse druge kulturne institucije, zaprl svoja vrata 
za fizični obisk muzeja. Med zaprtjem (13. marec–5. maj 2020) 
smo obiskovalcem na široko odprli vrata muzeja na spletu, 
prav tako smo z njimi ohranjali stik po družbenih omrežjih 
(Facebook, Instagram in Twitter). Nekatere razstavne projekte 
in mednarodna sodelovanja smo morali prestaviti na poznejši 
čas, spremljevalni program ob razstavah pa smo odpovedali.

Na spletni strani muzeja smo ustvarili novo rubriko SEM 
od doma, kjer so se (in se še vedno) odstirale številne vsebine, 
namenjene različnim ciljnim skupinam. Javnosti smo ponudili 
več kot 25.000 digitalnih vsebin, v treh mesecih pa smo zabele-
žili približno 100.000 obiskovalcev. Med obiskom spletne strani 
se obiskovalci lahko sprehajajo po spletnih aktualnih in minulih 
razstavah ter prisluhnejo zvokom z razstav, prebirajo zgodbe 
o predmetih iz muzejskih zbirk, se seznanjajo z digitaliziranim 
gradivom dokumentacije in knjižnice SEM, dostopajo do digi-
talnih učnih vsebin in spletnih delavnic.

V prvem valu epidemije smo vzpostavili tudi dva nova pro-
jekta, pri katerih smo sledili svojemu poslanstvu, po katerem je 

• Timsko delo, delo vodstva in posebne prilagoditve; slišali 
smo izkušnje iz Bolgarije, Italije, Srbije in Rusije;
•  Muzejski obiskovalci in publika, kjer so svoje izkušnje in pro-
bleme predstavili udeleženci iz Grčije in Rusije.

Zanimiva pa je bila razprava in izmenjava primerov iz raz-
ličnih muzejev in držav na podoben način in predvsem nadalj-
nja povezanost v medsebojnem dialogu med muzeji.
Zaradi velike odmevnosti in pozitivnih odzivov po prvem sple-
tnem kolokviju ter izvedbi vprašalnika o vsebinah za nadalje-
vanje, bo 24. novembra potekal naslednji spletni kolokvij, ki 
smo ga naslovili Večzvočnost muzejev! Z nami bo ponovno 12 
predavateljev, tokrat iz šestih držav, ki bodo svoje aktivnosti 
predstavili v dveh sklopih:
•  Muzejske aktivnosti kot razvoj muzejske publike,
•  Muzejske razstave kot magnet za obiskovalce.

Kolokviji bodo sledili tudi v naslednjih mesecih, saj je že 
s pozivom za novembrski posvet ostalo v čakalnici nekaj mu-
zejev. Teme in poudarki se vežejo na situacijo, v kateri smo 
se znašli. Muzeji delujejo zelo različno, odvisno od ukrepov v 
posamezni državi. Če se samo ozremo k našim sosedam, je v 
vsaki državi situacija različna, razlikuje se tudi po posameznih 
regijah znotraj države. Muzejska vodstva se še naprej ukvarjajo 
z naslednjimi vprašanji:
•  Kako spodbuditi zaposlene za drugačen pristop k delu? 
Kako zadržati zanimanje za dediščino in njene številne zgodbe? 
Kako in v kakšni obliki zgodbe predmetov ponuditi javnosti? 
•  Muzeji so na preizkušnji, posebej v državah, kjer tudi politična 
struktura nima pravega interesa za sodelovanje.
•  Kako organizirati delo, da bodo izpolnili zasatavljene cilje in 
poslanstvo?
•  Ali je nastopil čas za redifiniranje vloge in poslanstva kultur-
nih ustanov? 

Še veliko vprašanj se poraja vsak dan, a ostajajo na papirju, 
saj se jih ne da preveriti, vzpostaviti dialoga in izmenjati izku-
šenj z drugimi. Toda zagotovo nam podatki kažejo, da ljudje 
danes ostajajo na spletu in socialnih omrežjih mnogo dlje časa 
kot pred pandemijo. Obstaja interes za kulturne ustanove in mu-
zeje, ki so se zaenkrat še vedno najbolje prilagodili situaciji in 
našli načine dostopa ter ponudbe za različne ciljne skupine ljudi.

FSK bo nadaljeval s kolokviji, saj je to ena izmed oblik, ki 
povezuje izkušnje in omogoča popolnoma nova sodelovanja, ki 
jih v nasprotnem primeru ne bi bilo. Kolokviji povezujejo kolege 
in muzeje, ki v “normalnem” življenju mogoče nikoli ne bi našli 
poti drug do drugega in se spoznali. Nikoli ne bi izvedeli, da so 
podobni problemi tudi drugje in zato obstajajo rešitve. Kolokviji in 
ne velike konference so praksa, ki se je brez zadržkov udele-
žijo tudi tisti muzeji, kustosi ali strokovni delavci, ki ne morejo 
na velike spletne konference, ki jih pogosto spremljamo ali smo 
njihovi udeženci. Kolokviji so prostor, ki omogoča komunikacijo, 

ki je sicer tudi sama ne bi opazila. Proces je podoben kot pri 
nagradi za najboljši slovanski muzej, ki smo jo prvič podelili leta 
2012. Do takrat so bili med kandidati za evropske muzejske na-
grade zelo redko muzeji iz držav, v katerih govorimo slovanske 
jezike. Po letu 2012 pa imamo tudi zmagovalce in podelitve 
evropskih nagrad v naši regiji, zato sem prepričana, da je co-
vid-19 in izmenjava praks na spletnih kolokvijih naložba, ki bo 
marsikateremu muzeju omogočila lažje prilagajanje trenutni si-
tuaciji. 

Če na lastno kulturo gledamo kot na izolirano neponovljivo 
pojavnost, potem ni nobene potrebe, da bi jo še naprej razvijali, 
bogatili in se z njo ponašali pred drugimi – kulturni presežki 
nastopijo šele takrat, ko svojo kulturo ločimo od drugih. A zato 
moramo druge kulture najprej dobro poznati in jim dovoliti, da 
prestopijo naš kulturni prag, kajti šele v zlitju različnih kultur 
bomo zares razumeli in pravilno ovrednotili lastno posebnost.

Vse to pa so poslanstva muzejev, ki s svojimi zbirkami bo-
gatijo samozavest in so nepogrešljiv moment v vsakdanjiku.

razdeljeno na šest glavnih tem (kvas, toaletni papir, šolanje in 
delo na daljavo, omejitev gibanja med občinami, prazniki in 
zaščitna oprema), ki so se v vicih najpogosteje pojavljale, in jih 
predstavili z reprezentativnimi predmeti. Na Poletno muzejsko 
noč, 20. junija 2020, smo odprli razstavo Koronski humor: Vici v 
času epidemije covid-19.2 Obiskovalci muzejske ploščadi so si 
lahko na panojih ogledali izbrane vice. Glede na to, da je bila 
19. oktobra 2020 ponovno razglašena epidemija in z njo pove-
zani različni odloki z omejitvami, je število koronavicev začelo 
ponovno naraščati, zato zbiranje in objavljanje vicev nadaljuje-
mo. Z opisanim projektom sodelujemo v evropskem projektu 
Covid Makes History, ki ga organizira Hiša evropske zgodovine,3 
povabljeni pa smo bili tudi k projektu, ki ga je vodil Turizem 
Ljubljana. Pet ljubljanskih kulturnih ustanov je pripravilo sple-
tno razstavo na digitalni platformi Kunstmatrix,4 na kateri smo 
predstavili načine dokumentiranja »koronskega« časa.

SEM je svoja vrata pod sloganom »Spet z vami« ponov-
no odprl za obiskovalce v začetku maja. Po priporočilih NIJZ 
smo vzpostavili ustrezne preventivne ukrepe – namestili zaščitna 
stekla, usmerjevalne table in razkužila, med obiskom pa sta ob-
vezna nošenje maske in ohranjanje fizične razdalje. Z mislijo, da 
ljudje še ne bodo množično obiskovali zaprtih javnih prosto-
rov, smo del vsebin preselili »pred prag« muzeja, na muzejsko 
ploščad. Otroci (in malo starejši otroci) so lahko poskakovali 
po ristancih, ki so vabili na ogled gostujoče razstave Hrvaške 
otroške igrače med tradicijo in sodobnostjo, pred vhodom v 
muzej smo postavili kopijo muzejskega predmeta, mimoidoči 
pa so se lahko nasmejali tedenskim izborom vicev iz zbirke ko-
ronskega humorja. Čez poletje smo se pridružili kampanji Mi 
smo #odprti za kulturo in prireditvam #odprti oder na muzejski 
ploščadi s poletnim delovnim časom (torek–nedelja, od 13. do 
21. ure) in prostim vstopom od 18. do 21. ure, obiskovalce pa 
smo vabili tudi na Druženja z muzejem, kjer so vsak četrtkov ju-
lijski in avgustovski večer spoznavali različne muzejske tematike 
(predstavitve novih pridobitev, predmetov z razstav, projektov 
in osebnosti). Poleti smo muzeji obiskovalcem na muzejski plo-
ščadi ponudili skupno enodnevno vstopnico, kar je pomenilo, 

Vici tedna na muzejski ploščadi pred razstavno hišo SEM. 
Foto: Blaž Verbič

1 <https://www.etno-muzej.si/sl/novice/povabilo-k-zbiranju-vicev-ali-koronski-humor> 
[24. 9. 2020]
2 Razstava je bila na ogled do 6. septembra 2020.
3 https://historia-europa.ep.eu/sl/covid-makes-history
4 https://artspaces.kunstmatrix.com/en/exhibition/1670737/koronakultura-coronaculture

SEM muzej »o ljudeh, za ljudi«, ter nekaterim sodobnim muzeo-
loškim konceptom (participatornost, inkluzivnost in dostopnost).

KDO SEM v času pandemije?
S projektom KDO SEM v času pandemije? smo obisko-

valce oz. uporabnike spletne strani nagovarjali k premisleku o 
tem, kdo so v obdobju pandemije, koga v tem času najbolj 
pogrešajo, kaj novega in drugačnega počnejo, kaj so pridobili 
in kaj izgubili, ali se je njihov pogled na svet spremenil in kaj bo 
po pandemiji drugače v njihovih življenjih. Projekt se povezuje 
s stalno razstavo SEM Jaz, mi in drugi: Podobe mojega sveta, 
ki govori o človeku in njegovem umeščanju v svet, razmisleku o 
sebi, svetu in življenju; s to razstavo obiskovalce nagovarjamo k 
pripravi osebnih razstav. Projekt KDO SEM v času pandemije? 
je odprt za vsakogar, ki želi z nami deliti svoje izkušnje. Še zlasti 
pa smo želeli nagovoriti dve družbeni skupini, za kateri menimo, 
da ju je epidemija močneje zaznamovala: to so mladi, dijaki in 
študentje, ki so bili prisiljeni ostati med štirimi stenami v krogu 
svoje družine, brez socialnih in fizičnih stikov s svojimi vrstniki 
in ob izobraževanju na daljavo, ter starostniki in starejši v tret-
jem življenjskem obdobju, ki so ostali še bolj sami, se morda 
naučili uporabljati sodobne tehnološke naprave in izkusili trpke 
ali tople izkušnje z (s še ne poznanimi) ljudmi iz svojega okolja. 
Pridobili smo razmišljanja, zgodbe, refleksije in pesmi devetih 
posameznikov, kot skupina pa so v projektu sodelovali dijaki-
nje in dijaki Gimnazije Vič. Vsi prispevki, ki ponujajo vpogled v 
misli in življenja avtorjev med epidemijo, so dostopni na spletni 
strani SEM (https://www.etno-muzej.si/novice/kdo-sem-v-casu-
-pandemije-zbiramo-misli-razmisljanja-verze-zgodbe). 

Koronahumor
Drugi projekt je zbiranje vicev na temo koronavirusa in si-

tuacij, v katerih smo se znašli zaradi različnih vladnih odlokov 
in spremenjenega načina življenja. Vici so se nam zdeli izjemen 
vir in medij za razkrivanje doživljanja v vsakdanjem življenju, še 
bolj pa v izrednih življenjskih razmerah, ki so se nam zgodile. 
Njihov dnevni izbor smo 23. marca 2020 začeli objavljati na 
naši spletni strani.1 Običajno ustno prenašanje vicev so zaradi 
prepovedi druženja nadomestili sodobni načini komuniciranja: 
elektronska sporočila, družbena omrežja, sms itd. O našem 
projektu so poročali številni mediji, s čimer se je ta začel razvi-
jati, šale pa so začele prihajati na elektronski naslov, odprt prav 
za ta namen. Med prvo razglašeno epidemijo spomladi 2020 in 
po njej smo v muzej prejeli več kot tisoč vicev. Najprej smo ob-
likovali uredniški odbor, katerega naloga je bila izbor vicev. Ko 
se je javno življenje v Sloveniji začelo maja počasi vračati v stare 
tirnice, smo pripravili priložnostno razstavo z izbranimi šalami, 
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Epidemija koronavirusa 
ima tudi pozitivne učinke 
na moje delo muzealke

Marjeta Bregar
Dolenjski muzej Novo mesto

V časniku Dolenjske novice iz leta 1918 je objavljenih ve-
liko novic o pandemiji španske gripe, takrat nove bolezni, iz 
celega sveta, še posebej pa nam prinaša informacije lokalnega 
območja. Tako lahko preberemo, da španska gripa: »/…/ straši 
staro in mlado, se vsiljuje prav povsod in postaja celo nevar-
na«. V krajih ob reki Krki je bilo najhujše obdobje te bolezni 
jeseni 1918. V že omenjenem časniku oktobra tega leta bere-
mo: »Španska bolezen v Novem mestu in na Dolenjskem dobro 
žanje. Ni skoro hiše brez bolnika in ne dneva brez mrliča. Bog 
se nas usmili in nas reši te morilske kuge!« Po dobrih sto letih 
se v letu 2020 ponovno srečujemo s pandemijo nove bolezni – 
to je covid-19, ki jo povzroča doslej nepoznan, izredno nalezljiv 
in nepredvidljiv koronavirus. Zaradi okužbe z njim je zbolelo 
ter tudi umrlo veliko število ljudi in slovenska država poskuša, 
podobno kot številne druge, z raznimi ukrepi zajeziti njegovo 
širjenje med prebivalstvom. Z vladnimi odloki so v času uradno 
razglašene epidemije za uporabnike zaprte številne institucije. 
Tudi muzeji in razstave obiskovalcem kar čez noč niso bili več 
dostopni v živo. Primer omejitve fizičnih stikov med ljudmi, 

sploh med zaposlenimi, je bila in je še vedno dobra izbira, če 
je seveda izvedljiva, delo od doma. Tako sem tudi sama v spo-
mladanskem valu letošnje epidemije delala od doma.

Iz osebnih izkušenj lahko rečem, da težke in krizne razmere 
ne prinesejo vedno samo slabo, ampak tudi nekaj novega in 
pozitivnega. Do letos sem se na vse načine izogibala e-komu-
nikaciji, sploh prek socialnih omrežij, tudi na t. i. webinarjih, 
e-sestankih ipd. nisem sodelovala. In seveda se mi je porodilo 
vprašanje: Kaj naj storim sedaj, v času epidemije, ko delo mora 
potekati nemoteno, komunikacija po telefonu in elektronski 
pošti pa je nezadostna? Spoznala sem, da je tudi zame prišel 
čas, da se, marsikdo bi dejal, da končno, soočim z uporabo 
spletnih platform v komunikaciji z drugimi, kot je npr. pogovor 
na Skypu, Zoomu ipd. Do epidemije mi je zadostovalo, da sem 
želeno osebo poklicala po telefonu, ji poslala sms ali elektronsko 
sporočilo. Strokovnih sestankov, predavanj, izobraževanj in osta-
lih dogodkov sem se udeleževala le, če sem bila lahko fizično 
prisotna. Če je bilo sodelovanje le prek e-komunikacije, sem 

vedno našla izgovor, da nisem sodelovala.
A pozitivno naravnana, seznaniti se z novimi orodji sple-

tne komunikacije in jih tudi uporabljati, sem pogumno stopila 
v akcijo. V obdobju dela od doma sem sodelovala pri pripravi 
dveh razstav našega muzeja ter pisanju številnih prispevkov za 
muzejska družbena omrežja na temo predstavljanja dediščine 
obiskovalcem.

V letošnjem letu Dolenjski muzej Novo mesto praznuje 
70 let. Sodelavci z vseh področij delovanja muzeja smo se po-
vezali na daljavo in uspešno izpeljali projekt Dragocenih 70, ki 
zaobjema razstavo in publikacijo. Zaradi zaprtja muzejev smo 
razstavo prilagodili in našo bogato dediščino predstavljamo na 
panojih na prostem, muzejskih vrtovih in novomeškem Glavnem 
trgu ter tako obiskovalcem omogočamo njen ogled. Naši publiki 
smo se približali tudi s predstavitvijo našega dela in dediščine 
na spletni strani in socialnih omrežjih, kar je zelo dobro sprejeto.

V teh razmerah se je pokazalo, kako zelo je (med drugim) 
pomembna dobra opremljenost z računalniško opremo, tako 

Pogled na razstavo Mladi neznani avantgardni.
Foto: Boštjan Pucelj

da je oseba z nakupom vstopnice v enem od treh muzejev na 
ploščadi lahko druga dva isti dan obiskala brezplačno. Sode-
lovali smo v zelo uspešni poletni akciji ljubljanskih muzejev in 
galerij »1 vstopnica za 11 muzejev in galerij«, pridružili pa smo 
se tudi vseslovenski akciji Skupnosti muzejev Slovenije pod 
naslovom Naprej v preteklost s skupno istoimensko panojsko 
razstavo nacionalnih muzejev, ki je bila na ogled na ploščadi 
pred SEM med 17. avgustom in oktobrom 2020. Ob razstavah 
smo pripravili in izvajali razmeram in ukrepom prilagojeni 
spremljevalni program (zbiranje prijav, omejeno število oseb 
na dogodkih, obvezno nošenje mask, razkuževanje, ohranjanje 
fizične razdalje).

Oktobra smo ob ponovnem zaprtju kulturnih ustanov svoje 
delovanje znova preusmerili na splet. Druženja z muzejem smo 
preselili na družbeno platformo Facebook, po kateri (skoraj) 
vsak torek, sredo in četrtek potekajo javljanja v živo z razstav in 
iz drugih muzejskih prostorov, seveda pa smo na vseh družbe-
nih omrežjih in spletni strani ves čas aktivni z objavami in zani-
mivimi vsebinami.

strojno kot programsko, in seveda posameznikovo poznavanje 
digitalnega sveta. Za delo raziskovalca pa je nujna tudi objava 
gradiva na spletu, tako dokumentarnega kot predmetnega. 
Zahvaljujoč moji dobri osebni računalniški opremi in seveda 
številnim objavam virov na spletu, sem lahko delno pripravila 
tudi besedila za razstavo in publikacijo ob 100-letnici novome-
ške pomladi z naslovom Mladi neznani avantgardni, na kateri 
smo tri avtorice predstavile biografske zgodbe udeležencev 
te novomeške kulturne manifestacije v letu 1920. Ker se ustvar-
jalke razstave zaradi slabih epidemioloških razmer nismo mogle 
srečevati v živo, smo se povezale na daljavo, na skypu. Prav 
navdušena sem bila nad temi sestanki, ki so bili, ker smo bile 
na pogovor vse dobro pripravljene, zelo uspešni in konstruktivni 
ter tako povsem nekaj drugega, kot je suhoparno in dolgotrajno 
dopisovanje prek elektronskih sporočil. Zavedati pa se mora-
mo, da tovrstna komunikacija med sodelujočimi v projektu in 
delo od doma nista dovolj za njegovo dokončno izpeljavo in ne 
moreta odtehtati pregleda originalnih arhivskih in drugih virov, 
tako v institucijah kot na terenu, ter komunikacije v živo. Eden 
od pomembnih korakov pri vstopanju v svet e-komunikacije je 
bil zame tudi ta, da sem prek aplikacije Zoom posnela predava-
nje na temo vojne za Slovenijo na Dolenjskem v letu 1991. 

Uporaba orodij za spletno komunikacijo je za marsikoga 
že nekaj povsem običajnega, vsakdanjega, zame pa ni tako 
enostavna. Ampak vesela sem, da sem začela z njo … Lahko 
rečem, da ima letošnja epidemija koronavirusa zame tudi pozi-
tivne učinke. Naučila sem se nekaj novih poti pri raziskovanju in 
komuniciranju. Počasi, a zanesljivo, postajam uporabnica sodob-
nih orodij za spletne pogovore in predavanja.

Dostopnost muzeja v času 
nedostopnosti: primeri 
iz Pomurskega muzeja 
Murska Sobota

Mateja Huber 
Pomurski muzej Murska Sobota

Pomladno in jesensko zaprtje muzejev v letu 2020 je za 
muzeje pomenilo iskanje novih pristopov dostopnosti za jav-
nost in krepitev spletnih vsebin. Slovenski muzeji in galerije 
smo ostali aktivni tudi med ustavitvijo javnega življenja. To je 
zelo pomembno, saj smo javnosti s tem sporočali, da nam je 
mar za obiskovalce in da se trudimo zanje. Tako kot v drugih 
muzejih smo tudi v Pomurskem muzeju Murska Sobota javno 
življenje muzeja prenesli iz resničnega v virtualni svet. Predsta-
vila bom primere praks iz našega muzeja.

Naše aktivnosti lahko kategoriziramo kot spletne vsebine, 
namenjene ogledu, in kot vsebine, ki so ponujale določene ak-
tivnosti. Med prve se uvrščajo virtualni ogledi razstav (stalna in 
tri občasne), dva spletna portala, ki smo ju vzpostavili v dveh 
Interregovih čezmejnih projektih in sta bila med zaprtjem do-
brodošla rešitev za dostop do digitalizirane kulturne dediščine. 
V sklopu vseslovenske muzejske spletne akcije Naprej v pre-
teklost smo ustvarili kratek film o novih predmetih v arheološki 
zbirki, pridobljenih v letih 2018 in 2019. V tej akciji smo pripra-
vili še eno vsebino, ki je bila zasnovana interaktivno, predstavi-
li pa smo jo v obliki izziva Kako dober opazovalec ste? V tem 
primeru smo prenesli vsebino iz fizične oblike v spletno oko-
lje (ta izziv smo vključevali v učno uro o bivališčih). Ob navo-
dilu, da naj gledalci pozorno opazujejo 30-sekundni posnetek 
dnevne sobe iz 60. let 20. stoletja na stalni razstavi, so gledalci 
dobili vprašanja o vidnih značilnostih dnevne sobe (npr. število 
stolov). Po nekaj sekundah se je izpisal pravilen odgovor, ki ga 
je spremljalo dejstvo o posameznem predmetu, tako da je vse-
bina dobila tudi izobraževalno vrednost.

Jesensko zaprtje muzejev je onemogočilo izvedbo dru-
žinske delavnice v jesenskih počitnicah. Nadomestili smo jo z 
gradivi, ki so omogočala izvedbo delavnice doma. Aktivnost se 
je vsebinsko nanašala na ulično razstavo Murska Sobota sko-
zi objektiv Jožeta Kološe Kološa, ki je prikazovala fotografije 
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Odlomek iz spletne velikonočne delavnice.
Foto: Tomislav Vrečič

Muzeji in pandemija 

Matevž Čelik
Muzej za arhitekturo in oblikovanje

murskosoboških ulic od 50. do 70. let 20. stoletja. Pripravili 
smo delovni list, ki v uvodnem delu na kratko predstavi fotogra-
fa Jožeta Kološo ter povabi na ogled ulične in virtualne razstave. 
Sledila so navodila za aktivnost, in sicer izdelava kartic za igro 
Spomin z motivi Kološevih uličnih fotografij. Poučnost aktivno-
sti smo povečali tako, da smo vključili fotografije ulic iz sodob-
nega časa. Para tako ne sestavljata dve enaki fotografiji, am-
pak Kološev motiv in motiv iz sodobnega časa, posneta z iste 
točke, igralci pa ob tem spoznajo, kakšne so bile ulice pred 40 
in več leti. Gradiva smo pripravili za tiskanje in so obsegala že 
omenjeni delovni list z opisanim in fotografiranim postopkom 
izdelave, dokument s fotografijami, vzorec za hrbtno stran kar-
tic in dokument z rešitvami (pravilno razvrščeni pari). 

Nov pristop za nas so bile spletne muzejske delavnice. 
Izvedli smo jih v obliki videoposnetka, ki prikazuje postopek 
izdelave, spremljajo ga tudi zapisana navodila. Pri pripravi sple-
tnih delavnic sta najintenzivneje sodelovala kustosinja pedago-
ginja in muzejski tehnik, ki obvlada snemanje in montažo. Ciljna 
publika so družine, učenci in učitelji ter odrasli. Ker so zasnova-
ne za samostojno ustvarjanje doma, smo posebej pozorni, da 
njihova izvedba ustreza tem okoliščinam. Pri tem upoštevamo 
tri merila: dostopnost gradiv, tehnično izvedbo in poučnost 
delavnice. Za spletno delavnico je primerno ustvarjanje, ki ne 
zahteva težje dostopnih ali delno pripravljenih gradiv, ampak 
gradiva, ki jih imamo doma, oziroma so na voljo v trgovinah. 
Postopek izdelave ne sme biti prezahteven in ne sme vključe-
vati posebnih tehničnih veščin, ampak take, da jih zmore otrok 
ob pomoči odraslega. Zelo pomembno je, da je delavnica po-
učna, njen cilj pa je, da se gledalec oz. udeleženec nauči kaj 
novega o dediščini. Pred vsakim posnetkom je najprej kratek 
uvodni del, ki predstavi element dediščine in ustvari vsebinsko 
povezavo z izdelkom. Med zaprtjem smo ustvarili pet spletnih 
delavnic: krašenje velikonočnih jajc z voskom, peka velikonoč-
nih zajčkov, izdelava nageljčka iz papirja, adventnega venca in 
praznične laterne. Pri predstavitvi izdelave nageljčka iz papir-
ja smo vključili upokojenko iz skupine Rožice – gre za skupino 
upokojenk, ki deluje v Pomurskem muzeju in ohranja veščino 
izdelave cvetja iz papirja. To izpostavljam zato, ker gre za pri-
mer vključevanja in soustvarjanja muzejske aktivnosti s strani 
uporabnikov. Čeprav v skromnem obsegu, vendarle predstavlja 
dober primer sodelovanja z lokalnim okoljem. 

Prednost spletnih vsebin je vsekakor njihova dostopnost, 
saj so načeloma dostopne kadar koli, od koder koli in komur-
koli. Nikakor pa ne morejo nadomestiti stika v živo – med obi-
skovalci in muzejskim osebjem ter predmeti. Pomanjkljivost 
spletnih vsebin, čeprav so zasnovane interaktivno, vidim v 
enosmerni komunikaciji. Vsebine so objavljene na družabnem 
omrežju, ki sicer omogoča komunikacijo med uporabniki, a od-
zivi javnosti so bili posredovani v glavnem z všečki. Ne vemo, 
kaj se je dogajalo z vsebino na strani uporabnikov: nimamo 
podatkov, koliko uporabnikov je aktivnost dejansko preizku-
silo, kako so jo uporabili, kakšno je njihovo mnenje o vsebini 

Kako se oblikuje muzej na prehodu iz 2020 v 2021?
Obdobje pandemije je v kratkem času in na način, ki si ga 

nismo mogli niti predstavljati, zaustavil utečene procese in pro-
grame. Vzpostavili so se novi, čeprav se je še dan prej zdelo, 
da mnogih metod in načinov dela ni niti mogoče niti dopust-
no spremeniti. Kljub temu da so nas nove razmere oddaljile, 
je pandemija kolektive, delovne skupine in druge ekipe tudi 
tesneje povezala. Čeprav na daljavo, je ponudila čas in mož-
nosti za več dogovarjanja in več timskega dela na lažji način. Že 
dolgo vemo, da moramo muzeji digitalni svet šele prav osvoji-
ti, a so bila do zadnjega trenutka pred pandemijo tako rekoč 
vsa sredstva večine muzejev usmerjena v fizične predstavitve v 
razstavnih prostorih. Osamitev in zaprtje muzejev sta mnogim 
omogočila, da čas namenijo oblikovanju digitalnih vsebin in iz-
gradnji digitalnih prostorov za predstavitve zbirk, za učenje, za 
srečevanje in za spoznavanje novega. Število uporabnikov digi-
talnih vsebin in obiskovalcev digitalnih dogodkov je v tem času 

ali izkušnji. Povratnih informacij, kako so bile vsebine sprejete 
s strani uporabnikov, nimamo. Eden od načinov, kako preseči 
enosmerno komunikacijo, so lahko dodatne vključevalne aktiv-
nosti, ki bi jih dodali osrednji vsebini. Na primeru spletnih de-
lavnic bi uporabnike lahko povabili, da nam pošljejo fotografije 
svojih izdelkov, iz prejetih fotografij pa bi pripravili spletno ga-
lerijo ustvarjenih izdelkov. Tako bi pridobili vsaj nekaj informacij 
o tem, kaj se je z aktivnostjo dogajalo pri uporabnikih. Ta pri-
stop načrtujemo pri objavi prihodnje spletne delavnice, praksa 
pa bo pokazala njegovo učinkovitost. 

marsikoga pozitivno presenetilo in opogumilo pri nadaljnjih 
vlaganjih v digitalno infrastrukturo. Tako kot so se spremenili 
izzivi celotnega sveta, so se spremenili tudi izzivi muzejev. Po-
zivi k novim modelom, poslanstvom in funkcijam muzejev, ki bi 
jim pomagali, da se preobrazijo iz desetletij samozadostnosti v 
močne institucije. Slednje imajo moč pomagati družbi pri nuj-
nih spremembah, ki nas bodo popeljale v prihodnost.

S kakšnimi izzivi se soočamo in kako bi nam morala politika 
prisluhniti?  

Izzivi muzejev so sistemski. Še nedolgo tega so morda lah-
ko povečali svoj doseg in število obiskovalcev z novo zgradbo, 
posodobljenim naborom eksponatov na stalni razstavi, novimi 
tehnologijami ali novimi znamenitostmi v razstavnih prostorih. 
To danes ne zadošča več. Muzeji morajo temeljito razmisliti 
o samih sebi in si ustvariti objektivno in celovito razumevanje 
svojih aktivnosti v fizičnem in digitalnem prostoru. Polemična 
razprava o tem, kako re-definirati muzej, poteka ob pravem 
času. Odraža krizo, v kateri so muzeji. Ta kriza ima korenine 
pred pandemijo in govori o potrebi določiti koncept muzeja na 
novo, za današnji čas. Prav v tem težkem času bi morali zbrati 
pogum za preizkušanje novih modelov in formatov dogodkov 
v muzejih. Eden velikih potencialov muzejev je, da je koncept 
muzeja kot institucije, neglede na katerokoli definicijo ali za-
kon, razmeroma odprt koncept institucije. Muzeji so prostori, 
ki omogočajo eksperimentiranje, testiranje novih konceptov in 
odprto razpravo o le-teh. Prav zato bi morali biti muzeji prvi, ki 
bi pogumno modernizirali in nadgradili svoje funkcije.

Konferenca na svežem zraku: Internacionalizacija slovenskega oblikovanja. 
Foto: MAO

V SLOGI nad korono

Mihael Čepeljnik 
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) – Gledališki muzej

Letošnje leto, ki ga je zaznamovala pandemija covid-19 
in začasno zaprtje muzejev, je poleg prilagoditve načrtovanih 
dejavnosti prineslo tudi ustvarjanje in krepitev novih aktivno-
sti Slovenskega gledališkega inštituta (SLOGI) – Gledališkega 
muzeja. V odsotnosti vsekakor pomembnega doživetja v živo 
in nadomestilu preko virtualne realnosti v času zaprtja smo 
ohranjali in krepili stik z našim občinstvom na daljavo. Izpeljali 
smo akcijo beleženja pečata dogajanja na gledališkem podro-
čju, nove oblike pedagoških programov, nove spletne oblike 
predstavitev knjižnih publikacij, spletna predavanja … Redno 
smo izvajali založniško dejavnost, poudarek smo dali muzejski 
javni službi in ureditvi naših muzejskih zbirk ter digitalizaciji, 
aktivni smo bili v pedagoški dejavnosti, povezovali smo se s 
šolami in kulturnimi ustanovami, ustvarili nova kreativna par-
tnerstva. Vsekakor se je želja naših obiskovalcev po kulturnih 
vsebinah ter doživetju in izkušnji v živo izkazala z obiskom na-
ših dogodkov, razstave ter pedagoških programov v vmesnem 
obdobju odprtja muzejev, tudi pri sodelovanju z ljubljanskimi 
muzeji in galerijami v odmevni poletni akciji enotne vstopnice.

Aktivno smo povečali našo prisotnost in delovanje 
na spletu, zasnovali nove spletne vsebine, s katerimi smo 
predstavljali gledališko kulturno dediščino iz naših muzejskih 
zbirk, med drugim tudi serijo zvočnih zapisov o naši spregle-
dani dediščini iz naše Avdio zbirke. Razvili smo nove oblike pe-
dagoških programov, prilagojenih za kasnejšo izvedbo v živo, z 
Gledališkimi e-detektivi pa so se obiskovalci podali na interak-
tivno raziskovanje tudi na spletu. Nastajajo pa še nove peda-
goške vsebine s prilagojenim programom na daljavo. V virtu-
alni svet smo prenesli tudi spletna predavanja in predstavitve 
naših novih knjižnih publikacij. Tako smo glede na načrtovane 
spletne dogodke, ki smo jih zastavili za letošnje leto, njihovo 
število zgolj do oktobra presegli že za več kot še en dodaten 
polovični delež.   

Zaradi epidemije in ukrepov za preprečevanje nalezlji-
ve bolezni covid-19 smo izvedli sicer manjše število načrtova-
nih javnih dogodkov v dvorani SLOGI, a smo izvedbo lastnih 
in partnerskih dogodkov postavili tudi v spletno okolje. Glede 
na vsakokratne omejitve, so se ti dogodki odvili kot izključno 
neposredni spletni prenos dogodka ali kombinirani dogodek v 
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živo z omejeno publiko in z neposrednim prenosom (na primer 
dogodki ob obeležju 50-letnice Gledališča Glej, mednarodna 
simpozija Skupnost deluje! Sodobni pristopi v gledališču in 
Senzorialno v gledališču – na sledi vonjav v vsakdanjem življe-
nju in onkraj njega). Izvedbe dogodkov smo nadomestili tudi z 
objavo namensko pripravljenih video posnetkov, kot na primer 
predstavitev zadnje izdaje Slovenskega gledališkega letopisa 
ali nove publikacije Zakaj že? avtorice Vesne Jurca Tadel, po-
govor s prejemnikom Borštnikovega prstana Petrom Boštjan-
čičem ter pogovori z avtorji nominiranih besedil za Grumovo 
nagrado 2020. Našo založniško dejavnost in knjižno ponudbo 
smo predstavljali na spletnih knjižnih sejmih in v času ugodnih 
razmer tudi na knjižnih sejmih na prostem. Nastope na sejmih 
smo koordinirali in izvedli s partnerji v okviru vedno bolj uve-
ljavljene znamke Slovenski gledališki založniki. Poleg tega smo 
pripravili posebne priložnostne video predstavitve, kot je bilo 
na primer predavanje dr. Bogomile Kravos ob 100-letnici poži-
ga Narodnega doma v Trstu: Narodni dom in Slovenci v Trstu. 
Na daljavo, preko spletnih platform, smo izvedli tudi nekatere 
pedagoške programe za šolske skupine in strokovna usposa-
bljanja za vzgojitelje, učitelje ter mentorje gledaliških skupin, 
kot na primer strokovno izobraževanje Kako uprizoriti slikanico 
ali knjigo za mlade.  

Obiskovalce smo vabili na virtualno vodstvo po stalni 
razstavi Hoja za gledališčem. Od jezuitov do Cankarja in razi-
skovanje po naši digitalni bazi Repertoar, ki zajema podroben 
popis uprizoritev v slovenskem profesionalnem, polprofesio-
nalnem in zunaj institucionalnem gledališču v zadnjih stopetde-
setih letih slovenske gledališke zgodovine, od leta 1867 dalje. 
Virtualno raziskovanje nudi tudi spletna platforma Zlata paliči-
ca, z vpogledom v kakovostne gledališke predstave za otroke 
in mladino ter priporočene vsebine kulturno-umetnostne vzgo-
je na področju gledališča. Poleg tega smo spletne obiskovalce 
vabili tudi na e-obisk skozi naše obstoječe e-razstave, ki smo jih 
bili pripravili samostojno ali v sodelovanju z domačimi in med-
narodnimi partnerji, ter tudi ogled video posnetkov naših pre-
teklih dogodkov, prebiranja naših spletno dostopnih publikacij 
ter na spoznavanje muzejskih gradiv iz naših muzejskih zbirk ali 
digitalne knjižnice težje dostopnih dramskih besedil starejših in 
sodobnih avtorjev ter prevodov dramskih tekstov v slovenščino.

Posebno pozornost smo namenili gledališkemu dogajanju 
v času koronavirusa in zasnovali akcijo V SLOGI nad korono. 
V tej smo ustvarjalke in ustvarjalce na področju uprizoritvenih 
umetnosti, javne institucije ter zunaj institucionalne zavode in 
društva pozvali naj nam posredujejo objave, prek katerih so bili 
v času izolacije še kako javno dejavni. Z akcijo V SLOGI nad ko-
rono smo pridobili dragoceno gradivo o delovanju gledaliških 
hiš in posameznih ustvarjalcev v času pandemije in tako dopol-
nili naše muzejske zbirke. Med pridobitvami lahko denimo iz-
postavimo projekt igralke Patrizie Jurinčič Finžgar: zvočno knji-
go, ki poslušalce popelje po zgodovinskem romanu Alessandra 
Manzonija Zaročenca, to izkušnjo pa še posebej omogoči tudi 
ranljivim skupinam. Obenem smo se ob spremljanju objavljenih 
posnetkov predstav s producenti začeli dogovarjati za prido-
bitev posameznih izmed njih, saj tovrstno gradivo pomembno 
dopolnjuje naš muzejski video arhiv slovenske profesionalne 
gledališke produkcije. 

Tudi sicer smo še nadalje uspešno širili naše muzejske 
zbirke z novo pridobljenimi muzejskimi predmeti. Zgolj v prvi 
polovici leta smo naše muzejske zbirke obogatili z več kot dva 
tisoč šeststo novimi predmeti. Aktivni smo bili tudi na podro-
čju muzejske javne službe in ureditve naših muzejskih zbirk ter 
digitalizacije. Skupno število digitalno inventariziranih muzej-
skih predmetov smo tako zgolj v prvi polovici letošnjega leta 
povečali za več kot štirideset odstotkov. Naša digitalizirana 
gradiva poleg spletne strani in družbenih omrežij muzeja stal-
no predstavljamo tudi v obliki e-razstav, ki jih objavljamo na 
strani osrednjega gledališkega portala SiGledal ter na spletnih 
portalih museums.si in museums.eu, posamezne razstave pa so 
predstavljene tudi na portalu Europeana. Tako nastajajo vedno 
nove e-razstave, obiskovalce bodo kmalu razveselile razstave, 
posvečene slovenski scenografiji, scenografu Maksu Kavčiču 
ter 50. jubileju Tedna slovenske drame. 

V vmesnem pomladansko-poletnem obdobju ponovnega 
odprtja muzejskih vrat smo obiskovalce, poleg rednih dogod-
kov v živo ter dogodkov na prostem, razveselili skupaj z dru-
gimi muzeji in galerijami v Ljubljani še z uspešno, odmevno in 
dobro obiskano poletno akcijo 1 vstopnica za 11 muzejev in 
galerij. K pestremu dogajanju je pripomoglo tudi sodelovanje 
pri drugih skupnih akcijah slovenskih muzejev, kot so Poletna 
muzejska noč, Dnevi evropske kulturne dediščine in Teden kul-
turne dediščine ter med našim občinstvom lepo sprejete letoš-
nje novitete Naprej v preteklost.  

Z vsebinami, ki so nastale in nastajajo v času epidemije ter 
začasnega zaprtja muzeja, in pripravo naših bodočih progra-
mov se veselimo obdobja, ko bomo naša vrata za naše obisko-
valce ponovno lahko široko odprli. Dotlej pa bodo naše vezi z 
ljubitelji gledališča, njegove zgodovine in dediščine še naprej 
kaljena in krepljena z našimi prilagojenimi ali vedno novimi vsebi-
nami, doživetji na daljavo in našo prisotnostjo v virtualnem svetu.

V SLOGI nad korono

Poletni program 
Mednarodnega grafičnega 
likovnega centra v času 
koronavirusa

Monika Jerič, Lili Šturm
Mednarodni grafični likovni center

V Mednarodnem grafičnem likovnem centru smo že pred 
širjenjem koronavirusa po evropskih mestih načrtovali poletni 
program, imenovan Poletje v Tivoliju, ki se je v različnih izved-
bah zvrstil desetič zapored. Z bogatim in raznolikim kulturnim 
programom nagovarjamo in za umetnost navdušujemo širšo 
publiko. Že tradicionalno prireditev so pred velik izziv posta-
vile izredne zdravstvene razmere. Kljub oteženim okoliščinam 
ali še posebno zaradi njih smo želeli obiskovalcem omogočiti 
brezplačne kulturne vsebine, ki vsako leto potekajo v mestnem 
parku Tivoli, v sproščenem poletnem vzdušju, stran od vsakda-
njega vrveža in skrbi. 

Za to je bilo potrebno nekoliko več organizacije – od ome-
jevanja števila obiskovalcev, poostrenega varovanja, označbe 
prireditvenih površin do vodenja evidenc in podobnega. Zaradi 
razmer smo še več programa kot sicer izvedli na zunanjih povr-
šinah, predvsem na dvorišču pred Gradom Tivoli in Švicarijo. Iz-
koristili smo prednosti naše zelene lokacije v krajinskem parku. 
Na prostem smo izvedli predavanje, delavnice, performans ter 
filmske in glasbene večere. 

Grafični ateljeji MGLC so tako denimo v alternativnih teh-
nikah ročnega odtiskovanja zaživeli pred Gradom Tivoli in pri-
vabljali mimoidoče. Tudi otroške drop-in delavnice in počitni-
ški program PovezujeM za osnovnošolce, na katerih so otroci 
spoznavali osnove likovnega in grafičnega izražanja, raziskovali 
historične stavbe ter se podajali v gozdno okolico, so bili pod 
milim nebom. Zvečer pa se je dvorišče spremenilo v glasbeno 
ali kino prizorišče. Glasbenim sladokuscem smo v sodelovanju 
s Pinelino dnevno sobo pred Gradom Tivoli ponudili repertoar 
kantavtorske glasbe z vseh vetrov. Na koncertih pred Švicari-
jo so se predstavili domači ustvarjalci in skupine, ki trenutno 
spadajo med pomembnejše predstavnike nekonvencionalnih 
žanrov sodobnih godb. Pred Švicarijo smo postavili tudi novo 
enoto Knjižnice pod krošnjami, kjer so obiskovalci lahko uživali v Foto: Urška Boljkovac. Arhiv MGLC

prebiranju znanstvenofantastične literature. Ta tematika je vodila 
tudi nedeljski filmski cikel Filmi v gozdu. V gozdni okolici je bila 
delavnica teka in plesa, kjer smo združili umetnost in gibanje. V 
sodelovanju z Lutkovnim gledališčem Ljubljana smo izvedli dve 
lutkovni predstavi za otroke. 

Poleg posamičnega ogleda naših razstav, za katere smo 
v določenih terminih podaljšali delovni čas, so se obiskovalci 
lahko udeležili tudi vodenih ogledov aktualne razstave Črni trg 
Andreja Škufce in siXren (Verbum Medicinae) Agnes Momirski, 
Spominskega ateljeja Stojana Batiča ter stavbe Švicarije. Vod-
stva po razstavi so potekala v manjših skupinah, skladno z 
ukrepi. Eno izmed vodstev pa je v obliki predavanja potekalo 
na prostem.

In uspelo nam je! Izpeljali smo zastavljeni program, ki je bil 
še bolj obsežen, pester in raznolik kot v preteklih letih. Ponudili 
smo več kot 60 dogodkov s področja vizualne umetnosti, glas-
be, filma, literature in gibanja ter zabeležili nekaj več kot 3000 
obiskovalcev. Ponosni smo tudi na sodelovanje in povezovanje 
z drugimi (kulturnimi) institucijami, partnerji in sponzorji; še zlasti 
na muzejsko spletno akcijo Nazaj v preteklost in skupni projekt 
Ena vstopnica za 11 muzejev in galerij.

Naše Poletje v Tivoliju je pokazalo, da je park z bogato 
dediščino, s privlačno naravo in z vsebinami ustanov, ki so v 
njem lahko odlična poučno-razvedrilna točka mesta, ki omo-
goča dialog ter izmenjavo znanja in veščin v javnem prostoru. 
Močna soudeležba občinstva in popolna dostopnost dogod-
kov sta ozračje dobrodošlosti še okrepila.

Nam v MGLC je poletje 2020 prineslo lepe trenutke, ob-
čutke sodelovanja in povezanosti. Verjamemo, da so to zaznali 
tudi naši obiskovalci. 
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kljub vnovičnemu odprtju čutili velik upad obiskovalcev, še po-
sebej tistih iz različnih ranljivih skupin, ki jim je bilo zaradi večje 
dovzetnosti za novi virus odsvetovano obiskovanje in druženje 
v zaprtih prostorih, smo pripravili video posnetke s prepro-
stimi, za delo v domačem okolju prilagojenimi ustvarjalnimi 
dejavnostmi. Za osebe z demenco je še posebej pomembna 
krepitev miselnih povezav, senzornih zaznav in motoričnih funk-
cij. Kvalitetne in zanje najbolj primerne pa so tiste dejavnosti, 
ki osmislijo doživljanje sedanjosti osebe in jo povežejo s pre-
teklostjo, kar pri posameznikih ohranja občutek dostojanstva, 
neprekinjenosti, vključenosti in avtonomije. Prednost likovne 
ustvarjalnosti je, da ni odvisna od spomina. Kreativnost prav 
nasprotno spodbuja in prikliče spomin, omogoči osebam, da 
spregovorijo o svoji izkušnji, oziroma tistim obolelim, ki že iz-
gubljajo dar govora, drugačen način komuniciranja. S tem v 
mislih smo zasnovali prilagojene likovne naloge in pri načrtova-
nju izzivov upoštevali, da določeno umetniško izrazno sredstvo 
ni nujno primerno za vsakega posameznika, zato smo ponekod 
opozorili na možnost izbire različnih pripomočkov. Poleg tega 
še danes veliko ljudi meni, da risanje zahteva nadarjenost, zato 
smo izbrali različne likovne tehnike, recimo tudi kolaž ali trgan-
ko, pri katerih ustvarjalcu ni treba skrbeti za reprezentativnost 
in realističnost svojega ustvarjanja. Ker nekateri posamezniki 
bodisi zaradi upadanja finomotoričnih spretnosti bodisi zaradi 
drugih dejavnikov morda niso zmožni naloge izpeljati v celoti, 
jih lahko vključimo le delno in jih spodbudimo, da doprinese-
jo svoj delček k celoti. Pomembno je predvsem to, da se ude-
leženec z veseljem loti naloge, da ga pri tem ne obsojamo in 
se osredotočimo na njegove trenutne zmožnosti; prav tako ni 
pomembno, da izdelek dokončamo; najvažnejši je sam proces 
ustvarjanja, ki prinese zadovoljstvo in poveže vse vpletene – 
osebe z demenco in njihove družinske člane, prijatelje ali os-
krbovalce.

Predstavili smo šest likovnih nalog, pri katerih uporablja-
mo osnovne risarske pripomočke (svinčnik, barvice, flomastre), 
ki jih po želji in glede na zmožnosti lahko nadgradimo, in ma-
teriale, ki jih najdemo v vsakem gospodinjstvu (revije, časopi-
si, kartonaste škatle, škarje) ali pa so široko dostopni v živilskih 
trgovinah (lepila, modelirna masa). Vse za ustvarjanje zainte-
resirane posameznike smo opogumili, naj z zavezanimi očmi 
prosto in brez zadržkov rišejo po papirju ter nastala polja in 
površine nato pobarvajo (intuitivna risba), naj obujajo spomine 
z listanjem po družinskem albumu in svoji najljubši fotografiji 
dorišejo ozadje (nadaljevanje fotografije), naj pri ogledovanju 
reklamnih letakov izberejo slike predmetov, ki so jim najbolj pri 
srcu in jih sestavijo v svoj portret (kolažni portret), naj se pove-
žejo z lastnim telesom pri obrisovanju dlani ali svojega profila 
in obrise nato zapolnijo s koščki barvnega papirja, pri čemer 
naj bodo pozorni na izbor barv, ki v nas vzbujajo različna občut-
ja (trganka). Spodbudili smo jih, naj doma poiščejo predmete iz 
preteklosti in zanje okrasijo zabojček (škatla spominov) ter zu-
naj poiščejo in naberejo reči, ki so jim všeč in jih bodo vtisnili v 

Narodna galerija – 
demenci prijazna točka 
tudi doma in na obisku

Nataša Braunsberger
Narodna galerija

Slovenskim muzejskim institucijam prilagajanje prostora 
in dejavnosti najrazličnejšim ciljnim skupinam že dolgo ni več 
tuje, v času koronakrize pa smo se prvič v tako velikem obse-
gu soočili tudi s prilagoditvami dela na daljavo in pojavljanjem 
oziroma dostopnostjo na spletu. Skupine in osebe, ki potrebu-
jejo več naše pozornosti in prilagojene specialnopedagoške 
pristope, so tako v tem času postale še bolj ranljive. Ker trenu-
tno v našem prostoru eno najbolj prezrtih skupin predstavljajo 
osebe z demenco in smo se v Narodni galeriji kot prva muzej-
ska institucija pri nas v sodelovanju z združenjem Spominči-
ca – Alzheimer Slovenija z njo začeli natančneje spoznavati že 
v lanskem letu, aktivno ukvarjati pa prav v letošnjem, smo si 
zastavili vprašanje, kaj lahko v takšni situaciji storimo zanje v 
smislu približevanja in lajšanja obremenitev njihovim svojcem in 
oskrbovalcem. Umetnost (p)ostaja zaradi svoje multisenzorne 
narave, ki nagovarja vse naše čute, dosegljiva kljub izgubi spo-
mina in omogoča doživljanje sedanjega trenutka ne glede na 
naša predhodna znanja in izkušnje. Ustvarjalne dejavnosti do-
kazano ugodno vplivajo na bolnike, saj umetniško izražanje ak-
tivira drugo področje možganov od tistega, ki ga uporabljamo 
za jezik oziroma govor. Likovno udejstvovanje blaži nakopičena 
negativna čustva, pripomore k lažjemu izražanju občutij in tako 
prispeva k zmanjšanju tesnobnega razpoloženja, vzbudi obču-
tek zadovoljstva in krepi samozavest. Aktivnosti so lahko – od-
visno od ciljev, ki si jih zastavimo – usmerjene zgolj v veselje in 
zabavo oziroma je njihov namen, da udeleženca zamotijo, po-
tolažijo in pomirijo, lahko pa jih zasnujemo tudi z namenom sti-
mulacije kognitivnih procesov, za urjenje spomina in utrjevanje 
identitete osebe z demenco. S pripravo in izvajanjem ustvar-
jalno naravnanih dejavnosti pomagamo ne le obolelim, temveč 
posredno tudi njihovim svojcem in oskrbovalcem.

Kako torej ugotovitve stroke uporabiti v času spletne-
ga delovanja muzejev in kako pripravljene aktivnosti približati 
in jih narediti čim bolj dostopne? V času, ko smo bile kulturne 
institucije zaprte, in v vmesnem negotovem obdobju, ko smo 

Škatla spominov. Foto: Narodna galerija

modelirno maso, nastali okrasni izdelek pa nato uporabljali za 
podstavek (delavnica odtiskovanja). Na galerijski spletni strani 
je na voljo tudi miselna pobarvanka, izrisana po motivu konjič-
kov slikarja Zorana Mušiča, prva v seriji načrtovanih pobarvank 
po motivih izbranih umetniških del, ki jo je mogoče natisniti in 
barvati samostojno, v sproščenem vzdušju znanega okolja.

Ker je bil kljub krajšemu mirovanju epidemije v mese-
cu avgustu obisk kulturnih institucij starostnikom odsvetovan 
oziroma onemogočen, smo se povezali z delovnimi terapevti 
Doma starejših občanov Šiška in se dogovorili, da jih obišče-
mo in nekatere od zgoraj opisanih delavnic preizkusimo v živo 
z njihovimi varovanci na ograjenem vrtu dóma. Ustvarjanje smo 
obogatili s ponazoritvijo posameznih tehnik in prijemov, ob re-
produkcijah izbranih umetniških del pa smo predstavili še dva 
mednarodno prepoznavna slovenska umetnika, Ivano Kobilca 
in Zorana Mušiča, ter v delavnico vključili tudi prepevanje, po-
govor s starostniki in medsebojno izmenjavo izkušenj. Sode-
lovanje je bilo v zadovoljstvo obema stranema in zelo drago-
ceno za tiste, ki sami ne zmorejo poti do galerije. Hkrati smo 
pridobili izkušnje, s katerimi bomo v prihodnje lahko izvajanje 
še nadgradili in izboljšali. Če želimo postati aktiven del širše 
skupnosti in vsem omogočiti enake možnosti, je z določenimi 
modifikacijami sodelovanje te vrste vsekakor vredno nadaljnjega 
raziskovanja in razvoja. Vendarle pa doživljanje umetniških del v 
izvirniku ni nadomestljivo. Veselimo se dneva, ko bodo okolišči-
ne ponovno primerne in dovolj varne, da bomo lahko pričeli iz-
vajati načrtovane kombinirane aktivnosti vodenega ogleda, po-
govora ob umetninah in ustvarjanja v galerijskih prostorih – do 
takrat pa ostajamo navzoči in v oporo na domačem računalniku.

KORONAPROJEKT – 
zgodovina, ki se piše zdaj 

Nejc Kovačič
Mestni muzej Ljubljana

Muzeji sodobnega časa veljajo za pomembne kulturne 
akterje v svojih lokalnih (in širših) okoljih delovanja. S prido-
bivanjem, ohranjanjem in razstavljanjem kulturne dediščine, 
posredovanjem znanja in možnostjo raziskovanja zbranega gra-
diva se tako vedno bolj aktivno vključujejo v družbo in preple-
tajo s skupnostjo. Proaktivnost muzejev je danes nekaj povsem 
običajnega, saj z njo tudi pokažejo, da niso prostori preteklo-
sti, pač pa aktivni ustvarjalci sodobnega časa. Po muzejskih 
zbirkah lahko sledimo temu, kako so se muzeji odzivali bodisi 
na vojne bodisi na družbene pretrese, kot so protesti ali spre-
membe političnih sistemov. Naša sedanjost je prihodnost neke 
preteklosti. 

Nekaj dni po ustavitvi javnega življenja zaradi razglasitve 
epidemije novega koronavirusa smo v Mestnem muzeju Lju-
bljana sprejeli odločitev za zagon KORONAPROJEKTA. Pod 
sloganom Čim prej korono v muzej smo želeli spomniti (in 
spodbuditi) širšo javnost, da lahko vsi postanemo kronisti zgo-
dovinskih časov, ki jih doživljamo, in tako skupaj pripomoremo 
h grajenju prav posebne muzejske zbirke. Pomembno je, da 
(minljive) trenutke tega časa zabeležimo in jih shranimo. Kako 
bodo drugače prihodnje generacije vedele, kaj je pandemi-
ja koronavirusa pomenila za Ljubljano in njeno širšo okolico? 
Naš vsakdan so čez noč postale prazne ulice, prizori balkonskih 
koncertov, domače telovadnice, dnevne sobe, spremenjene v 
učilnice in pisarne, zaprte meje in obrazi, skriti za maskami. 

V okviru projekta, ki nima končnega datuma, smo do tega 
trenutka  zbrali več kot 1.300 fotografij, videoposnetkov in za-
pisov s strani 89 avtorjev. Zanimive ugotovitve se kažejo v ko-
relaciji s trajanjem tega kritičnega stanja. Opazili smo, da dlje 
ko trajajo izredne razmere, pogosteje ljudje pošiljajo gradivo, 
ki prikazuje njihovo osebno življenje. Sprva smo prejemali po-
snetke izpraznjenih ulic, napisov z novimi pravili obnašanja in 
zaprtih lokalov, kasneje pa so ljudje z nami delili tudi intimne 
pripovedi in utrinke. V času praznovanja velike noči so denimo 
pošiljali fotografije praznovanj v domačem krogu, v nabor gradiv 
pa smo v začetku jeseni sprejeli tudi osebno izpoved mamice, ki 
je opisala porod v času, ko so veljali strogi varnostni ukrepi. 
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Nesnovna kulturna 
dediščina Slovenije v času 
covida-19

Nena Židov, Anja Jerin, Adela Pukl
Slovenski etnografski muzej

Po letu 2003 sprejeti Unescovi Konvenciji o varovanju nesnov-
ne kulturne dediščine »nesnovna kulturna dediščina pomeni 
prakse, predstavitve, izraze, znanja, veščine in z njimi povezana 
orodja, predmete, izdelke in kulturne prostore, ki jih skupnosti, 
skupine in včasih tudi posamezniki prepoznavajo kot del svoje 
kulturne dediščine« (Konvencija, 2. člen). Gre za dediščino, ki 
živi med ljudmi in se med prenašanjem iz roda v rod »neneh-
no poustvarja kot odziv na svoje okolje, naravo in zgodovino in 
zagotavlja občutek za identiteto in neprekinjenost s prejšnjimi 
generacijami« (Konvencija, 2. člen).

Ko je Svetovna zdravstvena organizacija 11. marca 2020 
covid-19 razglasila za pandemijo, se je na to odzval tudi 
Unesco. Med drugim ga je zanimal vpliv pandemije na nesnov-
no kulturno dediščino. 7. maja 2020 je odprl spletno platfor-
mo o nesnovni dediščini v času pandemije1 covida-19 in pozval 
države podpisnice Konvencije, da širijo in izmenjujejo izkušnje, 
povezane z nesnovno dediščino v času pandemije, tako v smis-
lu prilagajanja novonastali situaciji kot tudi podpori, ki jo lah-
ko ljudem nudi nesnovna dediščina. Na poziv Unesca se je s 
predstavitvijo prilagoditev nekaterih enot nesnovne kulturne 
dediščine Slovenije, vpisanih v Register nesnovne kulturne de-
diščine, kot Koordinator varstva nesnovne kulturne dediščine 
odzval tudi Slovenski etnografski muzej.

Predstavnice in predstavniki Koordinatorja običajno na 
terenu dokumentiramo razne dogodke, povezane z nesnovno 
dediščino, v letošnjem letu pa nas je pri tem omejevala pande-
mija in z njo v Sloveniji povezane omejitve gibanja. V nadalje-
vanju predstavljamo spremembe, ki jih je pandemija prinesla v 
izvajanje naslednjih enot, vpisanih v Register: Vuzemski plesi in 
igre v Metliki, Godbeništvo, Pohod po Poti ob žici in Posavsko 
štehvanje. Metlike zaradi omejitev gibanja nismo mogle obi-
skati, preostale tri enote pa smo uspele dokumentirati.

Vuzemski plesi in igre v Metliki ali Zaviranje kola, kakor 
dogodek poimenujejo domačini, imajo svoj izvor vsaj v drugi 

Foto: Urša Culiberg

KORONAPROJEKT je rezultat hitre in proaktivne odlo-
čitve Mestnega muzeja, ki se je v času fizične distance odločil 
povezati širšo skupnost v točki, ki se dotika nas vseh – izbruhu 
virusa. Informacijo o pozivu smo razširili ob pomoči televizijskih 
oddaj in radijskih intervjujev, predvsem pa z uporabo družbenih 
medijev, prek katerih smo še okrepili stik z našo ciljno publiko. 

Z zbiranjem, hranjenjem, ustrezno obdelavo in prezenta-
cijo ter vsebinsko argumentacijo gradiva bomo lahko splošni 
javnosti, raziskovalcem in bodočim generacijam pokazali, kaj je 
epidemija koronavirusa pomenila za Ljubljano. V danih razme-
rah prejeto gradivo ob dovoljenju avtorjev že sproti objavljamo 
na uradni spletni strani muzeja v obliki digitalne galerije. Na-
men celotnega poziva pa ni v takojšnji razstavi, ampak v ustvar-
janju nove muzejske zbirke. Zbrano gradivo bo zagotovo zelo 
koristno v prihodnosti, ko se bo treba iz različnih razlogov ozre-
ti nazaj na ta čas. Hiša evropske zgodovine s sedežem v Bruslju 
je projekt že predstavila v sklopu svoje širše akcije »Dokumen-
tiramo covid,«, katere namen je deljenje izkušnje muzejev in 
prikaz življenja v Evropi v času epidemije. 

polovici 19. stoletja. Do leta 1948 so metliško obredje na ve-
likonočni ponedeljek vsako leto izvajali pri cerkvici sv. Martina 
zunaj Metlike. Od leta 1992 metliška folklorna skupina Ivan 
Navratil na velikonočni ponedeljek predstavlja metliško kolo in 
plesne igre rešetca, al‘ je kaj trden ta vaš must, robčeci, kurji 
boj in turn v starem mestnem jedru Metlike. Plesov in iger, ki si 
jih vsako leto ogledajo številni obiskovalci, leta 2020 zaradi raz-
glašene epidemije ni bilo mogoče izvesti. Ker pa dogodek tako 
plesalcem kot lokalnim obiskovalcem veliko pomeni, so ga iz-
vedli v nekoliko prilagojeni obliki. Z ozvočenjem so po Metliki 
zvočno podobo obredja predvajali z zgoščenke, ki so jo posne-
li pred leti, člani folklorne skupine pa so oblečeni v narodne 
noše v krogu svojih družin peli in plesali pred svojimi domovi in 
na domačih vrtovih.

Pohod po Poti ob žici je množična spominska, rekreativ-
na in športna prireditev, ki od leta 1946 poteka okoli Ljubljane 
po trasi, kjer je bila med letoma 1942 in 1945 ograja z bodečo 
žico in bunkerji, ki so jih postavili italijanski okupatorji. Mestna 
občina Ljubljana organizira pohod vsako leto v četrtek, petek 
in soboto pred 9. majem, ko po Evropi zaznamujemo konec 
druge svetovne vojne. Pohoda kot rekreativne prireditve se 
udeležujejo številni posamezniki in skupine, otroci iz ljubljan-
skih vrtcev ter učenci in dijaki ljubljanskih šol. Udeleženci zač-
nejo pot na eni od osmih kontrolnih točk. Tisti, ki prehodijo vso 
pot, prejmejo medaljo. V času pohoda potekajo tudi tekmovanja 
tekačev. Zaradi pandemije je bil pohod po Poti ob žici leta 2020 
odpovedan, so pa pot uredili tako, da so jo lahko posamezni-
ki in manjše skupine, ki so to želele, kljub temu prehodile. Na 
poti so bile postavljene table, ki so opozarjale na način obnaša-
nja v času pandemije. Namesto kontrolnih točk so bili po poti 
nameščeni žigi, ki so si jih pohodniki lahko natisnili sami. Časo-
pisno podjetje Ljubljanski dnevnik je med pohodnike delilo majice 
z napisom Lublana ni bulana / Pot ob žici 9. 5. 2020.

Godbeništvo je razširjeno po celotni Sloveniji in ima dol-
go tradicijo. V leto 1665 segajo začetki Godbenega društva ru-
darjev Idrije, danes pa je v Sloveniji več kot 100 nepoklicnih 
godb, ki jih sestavljajo glasbeniki različnih starosti. Podobno 
kot v preteklosti tudi danes repertoar godb na pihala sestav-
ljajo večinoma koračnice. Godbe na pihala nastopajo ob raz-
ličnih priložnostih. Pomembno vlogo imajo ob praznovanju 
delavskega praznika 1. maja, ko številne kraje navsezgodaj pre-
budi igranje koračnic. Ker zaradi epidemije koronavirusa tokrat 
godbe na pihala niso mogle korakati po ulicah, so za izvajanje 
jutranje budnice našle nove načine. Zjutraj je predsednik Zveze 
slovenskih godb pozdravil vse godbenike in naznanil začetek 
vseslovenske budnice, ki je ob 6.00 zazvenela na Valu 202, Ra-
diu Maribor in Radiu Koper, godbeniki pa so se lahko sočasno 

pridružili z igranjem s svojih oken, z balkonov in dvorišč. Neka-
tere godbe so se povezale s prostovoljnimi gasilskimi društvi, 
ki so posnetke koračnic in nagovorov v obliki prvomajskih vo-
ščil predvajale z zvočnikov na gasilskih vozilih na dogovorjenih 
mestih znotraj območja svojega delovanja. Nekateri godbeniki 
so se povezali po sodobnih komunikacijskih kanalih in zaigrali 
ljudem ter se virtualno sprehodili po krajih, kjer običajno na-
stopajo. Nekatere godbe pa so v manjših skupinah godbenikov 
izvedle prvomajsko budnico po vsakoletni ustaljeni poti.

Posavsko štehvanje je konjeniška igra in prireditev, ki na 
eno od junijskih sobot poteka v Savljah v Ljubljani. Fantje iz po-
savskih vasi Savlje, Kleče in Ježica v gorenjskih narodnih nošah 
med dirom na neosedlanih konjih s kovinskim kijem razbijajo 
na drog nasajeni leseni sodček. Spremljajo jih dečve, tekmo pa 
vodi štehvovski mojster s spremljevalko. Štehvanje, ki ga je v 
vasi Ljubljanskega Posavja iz Ziljske doline pred drugo svetov-
no vojno prenesel etnomuzikolog France Marolt, se je z neko-
liko spremenjenimi pravili igre ohranilo do danes. Leta 2020 
štehvanja, ki je pomemben gradnik lokalne identitete, zaradi 
pandemije niso mogli izvesti junija, so ga pa izvedli 29. avgu-
sta. Sam potek se ni bistveno razlikoval od prejšnjih let, le obi-
skovalce so po tedaj veljavnih navodilih Nacionalnega inštituta 
za javno zdravje ob vstopu na prizorišče popisali, morali so si 
razkužiti roke, nositi maske in zaradi vzdrževanja medsebojne 
distance sedeti na klopeh.

Predstavljeni primeri dokazujejo, da ima nesnovna kulturna de-
diščina za njihove nosilce in skupnosti velik pomen, zato svojih 
vsakoletnih aktivnosti zaradi koronavirusa niso opustili, temveč 
so se prilagodili novonastali situaciji. Tak primer je tudi gospa, 
ki vsako leto iz oljčnih listov izdela palmo – cvetnonedeljsko 
butaro, značilno za slovensko Istro. Ker pa leta 2020 ni bilo 
tradicionalnih blagoslovov cvetnonedeljskih butar, je sešila ma-
sko, na katero je palmo izvezla. Sklenemo lahko, da nesnovna 
dediščina vedno najde pot do preživetja. Če ne drugače, pa s 
prestavitvijo v »boljše čase«. V Škofji Loki so leta 2020 začeli 
priprave na izvedbo Škofjeloškega pasijona leta 2021, vendar 
so uprizoritev zaradi epidemije covida-19 prestavili v leto 2022.

Plesalci v Metliki pred domom. Foto: Gregor Prevalšek, 2020

1 https://ich.unesco.org/en/news/unesco-launches-platform-on-living-heritage-and-the-
-covid-19-pandemic-13263
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času skušali ohraniti kar najmočnejše stike z našim občinstvom 
v okolju, kjer je to mogoče, torej na družbenih omrežjih. Da je 
bila odločitev ustrezna, je kazala tudi takrat aktualna raziskava, 
po kateri ima kar 82 odstotkov prebivalcev Slovenije v starosti 
od 16 do 74 let svoj profil na vsaj enem družbenem omrežju, 
največ, skoraj milijon, jih uporablja Facebook, na njem pa pre-
živijo nekaj več kot 80 minut na dan1. Glede na novonastale 
razmere, ko je veliko ljudi ostalo doma na čakanju na delo, je 
bilo pričakovano, da se bo čas, prebit na družbenih omrežjih, v 
tem obdobju le še podaljšal. Dobro poznavanje občinstva nam 
je bilo v letošnjih spomladanskih mesecih v veliko pomoč pri 
ustvarjanju vsebin, saj vemo, kaj je našim obiskovalcem všeč, 
zato smo lahko že vnaprej predvideli, kako se bodo odzvali na 
posamezno objavo. Seveda je bilo, tako kot pri vsakem računu 
z neznanko, nekaj odprtih vprašanj, a so se nanašala predvsem 
na odziv javnosti na povsem novo družbeno (zdravstveno, go-
spodarsko) situacijo, v kateri smo se znašli vsi. 

Muzejski profil na Facebooku smo v obdobju od konca 
marca do začetka maja, ko so muzeji spet odprli svoja vrata, 
spremenili v nekakšno novičarsko platformo, za katero smo 
vsak dan pripravili tri vsebinsko različne objave za različne ciljne 
skupine občinstva. Prvo, zgodnjejutranjo, smo naslovili Obuja-
mo spomine na … V nadaljevanjih smo predstavljali raziskave 
naših kustosov, npr. o arhitektki Biali Leban in njenem delova-
nju v podjetju Marles, o glasbenem življenju v petdesetih letih 
20. stoletja, o delu v konservatorsko-restavratorski delavnici in 
druge. Te objave so bile namenjene predvsem tisti javnosti, ki 
na našem profilu na Facebooku išče klasične muzejske vsebine.

Zelo hitro smo zaznali potrebo učiteljev, učencev in nji-
hovih staršev po učnih vsebinah, s katerimi bi dopolnili in po-
pestrili šolsko delo, zato smo zgodnjedopoldansko objavo na-
menili šolskim vsebinam. Že obstoječe pedagoške vsebine smo 
morali prilagoditi novi situaciji. Pogosto je to pomenilo, da jih 
je bilo treba v celoti preurediti, nekaj pa ustvariti na novo. Vsak 
dan smo pripravili zelo veliko teh vsebin. Ker se zavedamo, da 
med našimi sledilci ni prav dosti otrok in šolske mladine, smo 
objave pripravili tako, da smo vzbudili zanimanje staršev in starih 
staršev, ti pa so na naše vsebine opozorili svoje otroke in vnuke. 

Pripravili in objavljali smo vsebine za vse starostne skupine. 
Za predšolske otroke in učence 1. triade smo ponujali tri različne 
muzejnice: Portret meščanstva, Mamut in Velikonočna muzejnica. 
Opremljene z navodili in slikovnim materialom, so bile prilagojene 
tako, da so jih otroci ob vodstvu staršev lahko izvajali doma, starši 
pa so zahtevnost lahko prilagodili razvojni stopnji otroka.  

Učencem 2. in 3. triade smo dnevno ponujali kratke po-
snetke (dolge manj kot minuto), vezane na zgodovino starega, 
srednjega in novega veka: brano besedilo je bilo pospremlje-
no s podnapisi in gibljivo fotografijo muzejskega predmeta, ki je 
besedilo najbolj podprla. Z omejenimi možnostmi za delovanje je 

1 raziskava trženjskosvetovalne agencije Valicon za obdobje 2018–2019, file:///C:/Users/Upo-
rabnik/Downloads/Sporocilo_za_javnost-uporaba_druzbenih_omrezij_2018-2019%20(6).pdf

Pokrajinski muzej Maribor 
v času koronavirusa okrepil 
stik z obiskovalci in se 
odzival na njihove potrebe

Nives Cvikl
Pokrajinski muzej Maribor 

V Pokrajinskem muzeju Maribor smo že dolgo pred izbru-
hom korona krize zaznali, razumeli in znali izkoristiti družbeno 
omrežje Facebook kot izvrstno komunikacijsko in oglaševalsko-
-izobraževalno platformo, na kateri vsak dan napovedujemo 
muzejske dogodke in prireditve, objavljamo posnetke in krat-
ka poročila z naših prireditev, predstavljamo muzejske zbirke, 
delo in novosti v muzeju. Z objavami že vrsto let gradimo stik 
s tistim delom muzejskega občinstva, ki je dejaven na družbe-
nih omrežjih. V skoraj desetletju, odkar ima Pokrajinski muzej 
Maribor vzpostavljen svoj profil na Facebooku, smo pridobili 
več kot 3200 sledilcev, skoraj 3000 uporabnikom Facebooka je 
naš profil všeč – gre za številke, ki so primerljive s številkami 
nekaterih nacionalnih muzejev, med regionalnimi muzeji pa nas 
uvrščajo v sam vrh. V vseh teh letih smo naše občinstvo na Fa-
cebooku zelo dobro spoznali in ugotovili, da se pravzaprav ne 
razlikuje dosti od običajnih obiskovalcev muzeja. V veliki meri 
gre za zahtevnejšo populacijo, ki išče kakovostne informacije, 
in tudi za relativno pasivne ljudi, ki raje opazujejo, kot reagi-
rajo, vendar pa pričakujejo redne objave. Veliko število naših 
sledilcev na Facebooku je članov različnih (zaprtih ali odprtih) 
skupin na tem družbenem omrežju, kjer pogosto delijo naše 
objave in kjer je bolj običajno, da jih dodatno komentirajo.

Že ob spomladanski razglasitvi epidemije in zaprtju mu-
zejev smo v Pokrajinskem muzeju Maribor začeli obiskovalce 
preusmerjati na naše spletne vsebine, ki jih ustvarjamo že vrsto 
let (Maribor Museum Channel na YouTubu, virtualne razstave 
na naši spletni strani). Ob objavah na Facebooku in Instagramu 
smo začeli uporabljati ključnik #ostanimodoma. Takoj po uve-
ljavitvi Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja 
ljudi na javnih mestih in površinah (Uradni list 38/2020 z dne 
29. 3. 2020), kar je poleg ustavitve delovanja javnega življenja 
in šolanja od doma pomenilo tudi čakanje na delo ali delo od 
doma za velik del prebivalstva, smo se odločili, da bomo v tem 

muzejski pedagog pripravil in s pomočjo profesionalne sne-
malne ekipe posnel serijo dvominutnih filmov, v katerih je 
vsebine razložil ob posameznih delih stalne razstave in jih za-
činil s kančkom humorja. Zlasti ta serija je naletela na izjemen 
odziv. Srednješolsko mladino smo usmerjali na vsebine našega 
kanala na YouTubu (Maribor Museum Channel) in virtualne raz-
stave na spletni strani muzeja.

Zadnja dnevna objava je bila namenjena neposredni komu-
nikaciji z našim občinstvom. Vsebinsko se je nanašala na aktual-
nost posameznega dneva (npr. svetovni dan knjige, plesa itd.), na 
običaje v velikonočnem času, na impresije nevsakdanjega vsak-
dana, ki smo ga takrat živeli. Sledilce smo vabili h komentarjem in 
dopolnitvam objav in jim s tem sporočali, da z drugimi izraznimi 
sredstvi in v drugem okolju še vedno delujemo z mislijo nanje. 

5. maja so se muzeji in galerije ob upoštevanju preventiv-
nih ukrepov za zajezitev okužbe s covidom-19 odprli za obisko-
valce. Tudi v drugih dejavnostih so prekinili čakanje na delo ali 
delo od doma. Posledično se je občutno skrajšal čas, prebit na 
družbenih omrežjih, zato smo tudi mi zmanjšali intenziteto de-
lovanja na teh omrežjih. 

V relativno kratkem času, od konca marca do začetka 
maja, smo na Facebookovem profilu Pokrajinskega muzeja 
Maribor beležili izjemne rezultate: za dobrih 70 odstotkov se 
je povečal ogled strani, za 120 odstotkov se je povečal doseg 
objav, dobili smo 344 novih sledilcev. V nasprotju s povečano 
splošno aktivnostjo pa je število zabeleženih všečkov naraslo le 
za slabih 10 odstotkov, vendar je bilo to pričakovano in v skla-
du z značajem naših obiskovalcev. 

Izkušnja nam kaže, da je s pravilnim pristopom ter pozna-
vanjem in odzivanjem sledilcev mogoče v zelo kratkem času 
brez plačljive krepitve objav doseči zelo dobre rezultate. Ven-
dar pa je ob tem nujno poudariti, da je tovrstna aktivnost mo-
goča le ob zavzetem delu vseh strokovnih delavcev muzeja, ki 
bodo v prihodnje morali del dodatnega usposabljanja usmeriti 
v še boljše poznavanje uporabe virtualnih orodij. Namreč: nova 
realnost se nam vse bolj izrisuje v virtualnem svetu.

Muzejnica od doma

Projekti Erasmus+ 
mobilnost kot priložnost 
za mednarodno 
povezovanje muzejev

Ona Čepaityte Gams
Muzej Velenje

V Muzeju Velenje od leta 2018 uspešno sodelujemo v pro-
gramu Erasmus+ za mobilnost osebja v izobraževanju odraslih, 
trenutno z dvema projektoma tipa KA104, v okviru katerih smo 
že obiskali kolege v muzejih na Hrvaškem, Češkem in v Litvi. 
Obiskali smo tako večje, nacionalne kot tudi manjše, lokalne 
muzeje. Z vidika primerjave je delovanje slednjih za nas še po-
sebej zanimivo. Povsod, kjer smo bili, so nam gostitelji omogo-
čili vpogled v vsakodnevno muzejsko dogajanje, delili z nami 
uspešne zgodbe in tudi težave, s katerimi se srečujejo pri svo-
jem delu. Z več institucijami smo se dogovorili tudi za nadaljnje 
sodelovanje in ostajamo v stiku. 

V okviru obeh aktualnih Erasmus+ projektov smo tudi za 
letošnje leto načrtovali tako imenovane »job shadowing« obi-
ske pri kolegih v tujini, a mobilnosti zaradi epidemije nismo 
mogli izpeljati. Covid-19 je posegel tudi v izvedbo načrtovane-
ga skupnega projekta z enim od muzejev, ki smo ga obiskali v 
lanskem letu. Oktobra letos naj bi nas namreč obiskali sode-
lavci Zanavyku muzeja iz Litve, in se v Velenju udeležili Med-
narodnega festivala vezenja, ki se bienalno odvija pri nas. Za 
festival smo nameravali pripraviti skupno razstavo, gostje pa 
naj bi sodelovali tudi v drugem festivalskem programu. Ker 
je bil festival zaradi epidemije odpovedan, smo se odločili za 
virtualno razstavo v angleškem jeziku, s katero smo se pridru-
žili programu letošnjih Erasmus dni. Ti so potekali med 15. in 
17. oktobrom. Razstava z naslovom Meeting Ornaments: The 
Textile Tradition in Slovenia and Lithuania/Srečanje vzorcev: 
slovenska in litovska tekstilna tradicija je bila objavljena na na-
šem Facebook profilu in spletni strani. Doživela je lep doseg in 
dobre odzive tudi v Litvi, kar potrjuje zaželenost in potrebnost 
tovrstnih medkulturnih povezav, ki odpirajo možnosti za številna 
druga sodelovanja. Razstavo, prevedeno v slovenščino in litov-
ščino, bomo prihodnje leto postavili na ogled »v živo« tako v 
Velenju kot tudi Litvi.
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Tržiški muzej v času 
koronavirusa

Jana Babšek, Suzana Kokalj
Tržiški muzej 

Pomladanske omejitve javnega zbiranja so Tržiški muzej 
ujele v času pripravljanja na enega izmed večjih tržiških pra-
znikov, gregorjevega. Organizacija prireditve je bila že v pol-
nem teku, ko smo se znašli pred zaprtjem. Hitro smo se morali 
domisliti, kako bi vsaj delček že pripravljenega delili z našimi 
obiskovalci po spletu. Tako smo vse gregorčke, ki so bili prip-
ravljeni za razstavo, fotografirali in jih na Facebook profilu delili 
z javnostjo. Odzivi so bili enkratni, kar nas je vzpodbudilo, da z 
našimi sledilci ostanemo povezani tudi naprej. 

V naslednjih dveh mesecih smo za stike z njimi največkrat 
uporabili Facebook. Redno smo delili zanimive stare fotografi-
je, ki so izzvale največ komentarjev in odzivov. Sledili smo tudi 
trendom, ki so jih postavili večji muzeji, in po vzoru Louvra, kjer 
so objavili Mona Liso, ki počiva v zaprtem muzeju, pripravili po-
dobno nalogo za naše uporabnike. Povabili smo jih, naj nari-
šejo, kako dolgčas preganja osamljeni muzejski šuštar. Odzive 
smo delili na našem profilu. Objavljali smo tudi fotoreportaže iz 
muzejskega zakulisja. 

V sodelovanju z učitelji smo pripravili vsebine za izvedbo 
kulturnega dne za učence tretjega razreda od doma. Izbrana 
tema je bila življenje nekoč. Zasnovali smo sedem tem, s kate-
rimi smo predstavili Kurnikovo hišo in življenje v 19. in 20. sto-
letju, ter predvideli številne praktične naloge za delo od doma. 
Odziv šol na ponujene vsebine ni bil velik. Učitelji so izrazili 
željo po preprostejših vsebinah, ki naj bodo povsem v skladu 
z učnimi načrti. Za kustose, ki delamo z obiskovalci, bi bilo v 
prihodnje zelo koristno, da bi skupaj z delavci v vzgoji in izo-
braževanju organizirali izobraževanja o tem, kakšne vsebine si 
želijo in potrebujejo v muzejih za delo po spletu in ob obiskih 
naših ustanov. 

V obdobju, ko je bila razglašena epidemija, smo vsi zaposle-
ni delali od doma, komunikacija po e-pošti, telefonu in Zoom je 
potekala dobro. 

Od začetka maja smo zaposleni delo znova opravljali v 
muzeju. Do konca septembra smo beležili lep obisk, predvsem 
individualnih obiskovalcev. Zaznali smo povečan obisk doma-
čih obiskovalcev, pomembno pa je upadlo število organiziranih 

Razstava o tekstilni dediščini dveh kultur predstavlja kra-
tek in morda začetni vpogled v to izredno zanimivo področje, 
ki odpira številne teme in stične točke za bolj poglobljeno spo-
znavanje geografsko oddaljenih kultur. Govori o razlikah in po-
dobnostih ter o skupni evropski dediščini, ki nas povezuje. Vse 
to smo sodelavci Muzeja Velenje spoznali že med prvim obi-
skom litovskih muzejev leta 2019, ko smo se v okviru projekta 
»Dediščina lanu v muzejski ponudbi: vez med preteklostjo in 
prihodnostjo« posvečali pridobivanju novih izkušenj na podro-
čju ohranjanja in promocije dediščine pridelave in predelave 
lanu oz. širše tekstilne dediščine. Za državo mobilnosti smo ob 
prijavi projekta izbrali Litvo, ki je tradicionalno znana po močni 
tekstilni tradiciji in še posebej po bogatem gradivu s področja 
pridelave in predelave lanu. Zaradi kasnejše industrializacije in 
velikega pomena lanu za gospodarstvo kot tudi zaradi razširje-
nosti tkalstva se je v Litvi ohranilo veliko gradiva, o čemer pri-
čajo tudi bogate muzejske zbirke in prisotnost tekstilne dediš-
čine v pedagoških programih ter ponudbi rokodelskih centrov, 
ki v tej državi pogosto delujejo kot muzejske enote. V okviru 
Erasmus+ mobilnosti smo do sedaj imeli priložnost obiskati ene-
ga od njih in tovrstno muzejsko ponudbo spoznati »iz prve roke«.

 V Muzeju Velenje upamo, da bomo v naslednjem letu lah-
ko izvedli še preostale načrtovane mobilnosti tekočih Erasmus+ 
projektov. Danes sicer obstajajo številne možnosti za virtualno 
povezovanje, a obisk v živo, pogovor in izmenjava izkušenj s 
kolegi ter ogled muzejskih predmetov, zbirk in muzejskih pro-
storov je za nas še vedno prva izbira, saj smo muzealci pri svo-
jem delu in kasneje pri podajanju našega znanja uporabnikom 
vajeni uporabljati vsa naša čutila, kar pa pri povezovanju preko 
spleta žal (še) ni mogoče. 

skupin in tujih turistov. 
Od projektov je bil enako kot lani uspešen naš petkov 

turistični paket Peka flike in ogled Kurnikove hiše s kolarsko 
razstavo. Uspešno smo izvedli cikel koncertov Glasbeni večeri 
v Tržiškem muzeju, ki je potekal ob upoštevanju vseh priporočil 
za zagotavljanje varnosti v času koronavirusa. 

Mednarodni muzejski dan smo letos izvedli predvsem na sple-
tu, poleg tega smo obiskovalce povabili k individualnemu obisku. 

Sodelovali smo pri projektu promocije slovenskih muzejev 
Naprej v prihodnost. Takrat so bile razmere že bolj sproščene, 
zato smo napovedali javno vodstvo po muzejskih zbirkah, ki 
pa je odpadlo, ker ni bilo udeležencev. Bolj so zaživele spletne 
objave. 

Na Poletno muzejsko noč smo pripravili poseben ogled 
muzeja za posameznike in družine, poimenovali smo ga Muzej 
v temi. Ugasnili smo luči in obiskovalce pozvali, da si naš muzej 
ogledajo z baterijsko svetilko. V razstavnih prostorih smo prip-
ravili presenečenja, recitacije, različne instalacije, svetlobne in 
zvočne učinke, vse povezane s tržiško dediščino, predvsem s 
pripovednim izročilom. Obisk dogodka je bil dober, prav tako 
tudi odzivi obiskovalcev nanj. 

Galerijski program smo poskusili čim bolj nemoteno iz-
vajati, vendar so okoliščine občasno zaprle vrata galerij tako 
v spomladanskem, kot v jesenskem času. Večino predvidenih 
občasnih razstav smo vendarle izvedli. Odprtja razstav so po-
tekala z omejenim številom obiskovalcev ali brez njih, vedno v 
skladu z navodili NIJZ.   

Posvečali smo se osnovni muzejski dejavnosti, raziskova-
nju, pripravi stalnih razstav, varovanju muzejskih predmetov, 
urejanju depojev, dokumentiranju, digitalizaciji in drugim de-
javnostim, ki smo jih ob manjšem številu obiskovalcev lahko 
opravljali bolj intenzivno in kontinuirano.  

Ob drugem zaprtju muzejev oktobra smo kot spomladi 
uvedli vse predvidene ukrepe, preverili zalogo razkužil, natis-
nili smo opozorila ter prostore opremili s puščicami, ki so na-
kazovale smer ogleda razstave. Vsak teden je bila za sprejem 
obiskovalcev odgovorna ena oseba z namenom omejevanja 
števila stikov. 

Leto 2020 v našem muzeju seveda poteka drugače kot 
v preteklih letih. Potrudili smo se, da program v čim večjem 
obsegu izvedemo, kar nam je zaradi okoliščin ob manjših ča-
sovnih zamikih tudi uspelo. Veseli smo, da so se obiskovalci v 
muzej vrnili, takoj ko je bilo mogoče, in da so se odzivali na 
naše vsebine na Facebooku. Nova situacija nas je vzpodbudi-
la, da se bomo v prihodnje bolj posvečali bogatenju spletnih 
vsebin, komunikaciji na družbenih omrežjih, razvoju virtualnih 
sprehodov, spletnih predavanj ... Delo v muzeju smo prilagodili 
okoliščinam, tako da opravljamo več osnovne muzejske dejav-
nosti, za katero ob običajnem živahnem utripu muzeja vedno 
primanjkuje časa. 

Odprtje prenovljene 
zbirke historičnih glasbil v 
ptujskem gradu v vrtincu 
epidemije leta 2020. 
Z nostalgičnim pogledom 
v preteklost in z upanjem 
na za muzeje spet 
»normalno« prihodnost

Tatjana Štefanič
Pokrajinski muzej Ptuj Ormož

V najbogatejši zbirki historičnih glasbil na Slovenskem, ki 
ima od leta 2000 status zbirke nacionalnega pomena, so raz-
stavljena raznovrstna godbena glasbila, inštrumentarij komor-
nih in orkestralnih zasedb, notno gradivo, orodje in pripomočki 
za izdelovanje inštrumentov ter glasbila iz bogate ptujske arhe-
ološke dediščine. Med slednjimi je nesporno najdragocenejša 
rimska dvojna piščal, t. i. tibia iz 2. ali 3. stoletja, rariteta sve-
tovnega pomena.

Prostori v pritličju Ptujskega gradu, v katerih so bila v pre-
teklosti razstavljena glasbila, so bili potrebni temeljite grad-
bene sanacije, enako lahko zapišemo za dotrajano razstavno 
opremo. V Pokrajinskem muzeju Ptuj Ormož smo se zavedali 
velikega pomena zbirke glasbil in njene izjemne priljubljeno-
sti med našimi obiskovalci, zato je zaradi prenove nismo želeli 
zapreti v celoti. Tako smo tri prostore zbirke glasbil gradbeno 
in vsebinsko prenovili v letih 2017–2018, nadaljnje štiri prosto-
re pa v letih 2019–2020. 

Septembra letošnjega leta smo lahko po štirih letih 
končno odprli zbirko v celotnem obsegu. Morda se nepozna-
valcu zdi to dolga doba, a pri tem velja opozoriti, da je šlo za 
zahtevno gradbeno sanacijo precej vlažnih grajskih zidov, ki 
izvirajo še iz poznega srednjega veka, njihovo dolgotrajno su-
šenje in vzpostavljanje primerne klime za občutljive muzealije. 
Čeprav je s prenovo zbirka glasbil na novo zadihala, njena vse-
binska prenova – razdeljena je na sklope, ki predstavljajo ptujsko 
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V času spomladanskega in jesenskega zaprtja vseh zbirk 
na Ptujskem gradu smo predstavljali oz. predstavljamo zbirko 
historičnih glasbil zainteresirani javnosti prek »resnih« in »malo 
bolj sproščenih« virtualnih objav v besedi, sliki in zvoku v različ-
nih medijih, dostopnih na svetovnem spletu. O zbirki in njenih 
muzealijah redno objavljamo vsebine na družabnih omrežjih. 
Morda velja izpostaviti muzejsko fotozgodbo s simpatičnim 
»poziranjem« članov Pihalnega orkestra Ptuj v sobi, kjer je z 
glasbili in bogatim notnim gradivom ter z repliko glasbenega 
paviljona, ki je nekdaj stal v parku ob Dravi, predstavljena pe-
stra zgodovina ptujskih mestnih godbenikov.

Za šole smo za pouk na daljavo zasnovali virtualni peda-
goški program z raznolikimi vsebinami. Zbirka glasbil je tako 
z virtualno razstavo dostopna šolarjem in učiteljem glasbene 
vzgoje v osnovnih šolah, na voljo pa so še dodatne vsebine, ki 
so primerne za različne starostne skupine, na primer odkriva-
nje glasbil s pomočjo Slona Bansija za prvo triletje, raziskova-
nje glasbil na Google Art and Culture za tretje triletje osnovne 
šole, pa tudi mreža z iskanjem besed na temo glasbil ter reci-
mo videoposnetek s predstavitvijo antičnih glasbil. Za družine 
smo pripravili predloge za domačo ustvarjalno delavnico na 
temo glasbil v ptujskem gradu. 

Številni slovenski muzeji že zelo dolgo ponujamo različne 
zanimive vsebine, povezane z muzealijami in našimi drugimi ak-
tivnostmi, tudi na svetovnem spletu. V času letošnje epidemije 
in fizičnega zaprtja muzejskih zbirk smo naše tovrstne objave le 
še povečali, a pri tem velja opozoriti, da se zaposleni v muzejih 
ob tem srečujemo tudi s težavami. Opreme, ki bi zagotavljala v 
smislu tehničnih standardov še bolj kakovostne spletne objave, 
v muzejih zagotovo primanjkuje oziroma je sploh ni. Muzeji se 
pri zagotavljanju stalne prisotnosti na svetovnem spletu torej 
znajdemo vsak po svoje. 

Tudi »zaprašeni« muzeji smo torej čedalje bolj virtualni. 
Vse lepo in prav! Nujno je, da se z našim delom in predmeti v 
zbirkah v najboljši luči predstavljamo tudi na spletu, a upam si 
trditi, da vsi muzealci srčno upamo, da bomo lahko dediščino, 

Prikaz bogate zgodovine delovanja ptujske mestne godbe smo popestrili z inscenacijo 
glasbenega paviljona, ki je nekdaj stal v mestnem parku ob Dravi.

(z)godbo z instrumentalisti v vojaških suknjah, ptujsko mestno 
godbo na krilih večstoletne tradicije, glasbila iz arheološke de-
diščine in čarobne zvoke davnin, pretanjene zvene komorne 
glasbe in živahnost muziciranja v plemiškem, meščanskem in 
cerkvenem okolju ter glasbila s tipkami oziroma raznolikost v 
svetu črno belih tipk – še ni povsem zaključena. Zaradi izrednih 
razmer, povezanih z epidemijo covida-19, ki so temeljito spre-
menile tudi poslovanje in »normalno« obratovanje muzejev ter 
s tem povezanega pomanjkanja lastnih finančnih sredstev, smo 
bili primorani preložiti izvedbo nekaterih načrtov v naslednje leto. 

V letu 2021 tako načrtujemo, da bomo v okviru omenjenih 
vsebinskih sklopov postavili še t. i. »razstavo znotraj razstave«, 
ki bo v osnovi sicer namenjena ranljivim skupinam in osebam s 
posebnimi potrebami, a seveda tudi preostalim obiskovalcem, 
in bo pomenila konstanto sodobnega modela motivacijskega 
izobraževanja v muzeju. V ta namen bomo izdelali replike iz-
branih, za rokovanje ter za slušno in taktilno zaznavanje pose-
bej zanimivih glasbil oziroma z glasbo povezanih predmetov, 
recimo redko ohranjeno kapelniško palico, s katero se bo lahko 
obiskovalec preobrazil v vlogo dirigenta vojaških godbenikov s 
konca 18. stoletja, ali na primer potresajočo palico s kraguljčki 
z nenavadnim zvokom z orientalskim pridihom, repliko antičnih 
glasbenih vilic iz 1.–4. stoletja in še veliko drugih glasbil. Prav 
tako bomo izdelali didaktične prikaze različnih, na prvi pogled 
precej podobnih glasbil s tipkami, in sicer delujočo mehaniko 
klavikorda iz 17. stoletja, mehaniko spineta oziroma čembala 
iz prve polovice 18. stoletja, mehaniko klavirske tipke s konca 
18. stoletja, mehaniko orgelskih piščali, ki jih bodo obiskovalci 
preizkusili in primerjali med seboj. 

Na večjih zaslonih na dotik bomo posamezna glasbila 
predstavili z zanimivim slikovnim gradivom in detajli, ki so na 
samih muzealijah v naravni velikosti slabše berljivi, pomembna 
prvina pa bo tudi zvok posameznih glasbil oziroma posnetki 
uporabe historičnih glasbil. Z opisanim razstavnim konceptom, 
ki izpostavlja, da glasba in njeni uporabniki ne poznajo nobe-
nih meja, želimo obiskovalce spodbuditi k še aktivnejšemu od-
krivanju zanimivega in pestrega sveta historičnih glasbil v Ptu-
jskem gradu. 

Čeprav smo zbirko glasbil odprli šele septembra in je bila 
do ponovnega zaprtja muzejev fizično dostopna zgolj dva me-
seca, smo v tem času zabeležili 2667 obiskovalcev, ki so si zbir-
ko ogledali sami, oziroma smo po njej popeljali 122 vodenih 
skupin, kar pomeni še nadaljnjih 1900 obiskovalcev, med ka-
terimi so glavnino predstavljali osnovnošolci. Vsa vodstva smo 
izvajali v skladu s predpisanimi ukrepi, prav tako smo prilagodi-
li delavnice na temo glasbil in rokovanje učencev z muzejskimi 
učnimi pripomočki. Vodstva so bila v primerjavi s tistimi, ki smo 
jih bili navajeni izvajati brez zaščitnih mask, precej bolj napor-
na, posebej v primerih, ko jih je bilo več v enem dnevu. Ob 
tem velja pohvaliti vse obiskovalce v okviru naših vodenih sku-
pin, ki so v večini dosledno upoštevali priporočila o zaščitnih 
ukrepih ob obisku muzeja v času epidemije.

MNZS – vedno odprt 
muzej 

Tina Fortič Jakopič
Muzej novejše zgodovine Slovenije 

V začetku leta 2020 je Muzej novejše zgodovine Slovenije 
kipel od načrtov za tekoče leto. Čakali sta nas dve večji obča-
sni razstavi, prenova dela stalne razstave, pet manjših občasnih 
razstav, gostovanja razstav, zagon novega evropskega projekta 
Identiteta na prepihu (Identity on the Line) ter vrsta obrazstav-
nih, pedagoških, andragoških in drugih aktivnosti. Cilji so bili 
znani, pot do njih pa tudi, saj Muzej sestavlja utečena strokovna 
ekipa, ki vsako leto uspešno opravlja podoben obseg aktivno-
sti in svojega dela ne prepušča naključju. 

Pa vendar je leto potekalo vse prej kot po pričakovanjih. 
Tako kot ostali, smo bili marca podvrženi zaustavitvi javnega 
življenja, ki je naše načrte ne le postavila na glavo, temveč po-
polnoma pretresla. Odločitev Muzeja je bila od vsega začetka 
jasna in sledeča: program je treba izpolniti in zadane naloge 
kakovostno opraviti. Vendar kako to sporočiti našim obiskoval-
cem? Kako oblikovati vsebine, ki jih bodo lahko dosegle? Od-
govor na dlani je bil seveda splet, ki kljub očitnim prednostim 
zgolj s povečanim številom objav na spletni strani ne nadome-
šča oz. še zdaleč ne dosega obsežne komunikacije Muzeja z 
obiskovalci v živo. Prav zato smo kolegi poleg priprave letne-
ga plana izoblikovali vrsto aktivnosti in vsebin, s katerimi smo 
želeli sporočiti, da smo še vedno tu, da Muzej živi in se razvi-
ja. Način dela se je spremenil, večina kolektiva je v pomladnih 
mesecih delala od doma in le občasno obiskala Muzej, kljub 
vsemu pa se je intenzivnost naših interakcij povečala. Dobro se 
spominjam prvih Zoom kolegijev, ko smo se po dobrem tednu 
karantene in hektičnega dela od doma zbrali in pogovorili o 
načrtih. Kljub neznankam je bilo čutiti tudi olajšanje, da življe-
nje še vedno teče naprej. V kratkem časovnem roku se je delo 
od doma uteklo in Muzej je že marca postregel s prvimi splet-
nimi vsebinami.  

ki nam je zaupana, čim prej ponovno ponujali »po starem«. V 
ptujskem muzeju nas zabeleženo število obiskovalcev in pred-
vsem šolskih skupin, ki so v času dvomesečnega odprtja pre-
novljene zbirke glasbil, kljub na spletu dostopnim virtualnim 
učnim vsebinam, obiskali muzej in si zbirko ogledali v živo, 
navdaja z upanjem, da bodo naša razstavišča, med katerimi za-
gotovo izstopa Ptujski grad, tudi po koncu epidemije ponovno 
dobro obiskana. 

S parafrazirano Rousseaujevo mislijo morda lahko za konec 
zapišemo poziv Nazaj v muzeje, dobro vam (in nam) bo delo!

Življenje v času koronavirusa. Razstava stripov, 20. junij 2020. 
Foto: Muzej novejše zgodovine Slovenije

Ker je MNZS ključna referenčna točka za slovensko zgo-
dovino 20. in 21. stoletja, nas skozi leto običajno obišče veliko 
število šolskih skupin vseh starosti. Predvsem krepimo svoje 
dejavnosti pri sodelovanju z učitelji ter pripravi učnega gradiva, 
tako za redni pouk kot tudi pri pripravah na maturo. Na spletni 
strani smo zato vzpostavili rubriko Šola na domu ter postregli 
z vsebinami, kot so Virtualni ogled stalne razstave, Časovnice 
različnih časovnih obdobij, podrobnejše razlage zgodovinskih 
pojavov in dogodkov. Pripravili smo tudi interaktivne delovne 
liste in številne naloge za ponovitev snovi. 

Poleg ohranjanja že dolgoletnega spletnega bloga, smo 
svoje obiskovalce še aktivneje nagovarjali (in še nagovarja-
mo) tudi z drugimi vsebinami. Strokovna srečanja v Muzeju se 
v realnem času prenašajo na splet, vzpostavili smo Platformo 
znanja, ki združuje skupek kakovostnih brezplačnih webinarjev, 
muzealije so poleg digitalne predstavitve na spletni strani iz-
postavljene tudi s tekstovnimi objavami in z videi na družbenih 
omrežjih. Muzej smo v tem letu želeli približati obiskovalcem 
tudi z zanimivimi uvidi v vsakdan muzejskega delovanja, zato 
smo vzpostavili muzejski Podcast, ki se je izkazal za neinvazi-
ven, a hkrati izrazito pristen način za vzpostavitev stika z muzej-
skimi kustosi in njihovim delom. 

Zavedamo se, da samo posredovanje vsebin ni dovolj. Ob 
poplavi komercialnih, strokovnih, prostočasnih in drugih vse-
bin, ki smo jim podvrženi, je za dolgoročno ohranjanje vezi z 
obiskovalci potrebna aktivna interakcija s sledilci in njihov aktivni 
angažma. Javnost smo zato pozvali k dvema projektoma: Slo-
venija in koronavirus: Tudi tvoja zgodba je del zgodovine ter 
k Nagradnemu stripovskemu natečaju: Življenje v času korona-
virusa. S prvim pozivom še vedno zbiramo zgodbe, fotografije 
predmetov in stvari, ki predstavljajo novo zasebno ali poklicno 
življenje v času izolacije zaradi koronavirusa. Tako vsakodnevno 
nastaja nova zbirka Muzeja, ki bo prihodnjim generacijam nudila 
vpogled v trenutni čas ter postregla z neprecenljivimi oseb-
nimi izpovedmi. Projekt Nagradni stripovski natečaj pa je bil 
namenjen predvsem animaciji mlajše generacije, ki je v Muzej 
prispevala svoj vsakdan v stripovski zgodbi. Poziv je naletel na 
izredno velik odziv, zato smo junija pred muzejem pripravili tudi 
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Foto: Andreja Buda

onemogočilo zbiranje igrač. Poleg posameznikov, ki so pred-
mete darovali, smo želeli v sam nastanek razstave vključiti tudi 
šolske otroke in njihove stare starše. Največ smo prejeli namiz-
nih iger, avtomobilčkov, plišastih igrač in figuric iz čokoladnih 
jajčk Kinder. Najstarejše igrače so iz časa druge svetovne vojne. 

To je nostalgična razstava, ki pritegne veliko pozornosti, 
zanimiva je tudi za otroke, ki se lahko seznanijo z igračami iz 
nekega drugega obdobja. Ko primerjamo igrače z razstave in 
današnje igrače, vidimo največ razlik v materialih, iz katerih so 
igrače danes izdelane. Plastika nekoč ni bila v uporabi, zato so 
tudi stare pločevinaste igrače zaradi svoje vzdržljivosti še danes 
zelo lepo ohranjene. Razlika pa je seveda tudi v tem, da so ot-
roci nekoč imeli manj igrač, kar posledično pomeni, da so tistih 
nekaj igrač bolj čuvali.

Razstava ponuja veliko iztočnic za vse generacije. Starej-
ši so se ob pogledu na igrače njihove mladosti spomnili svo-
jih otroških dni, starši so lahko otrokom morda najboljši vodiči 
po razstavi, otroci pa bi lahko s spoznavanjem starejših igrač in 
predvsem družabnih iger računalniške igrice zamenjali za parti-
jo namizne igre. 

Velik pomen smo dali zgodbam predmetov. Zbirali smo 
osebne zgodbe predmetov, ki dajejo dodaten pečat sami raz-
stavi. Med njimi najdemo tako negativne kot pozitivne zgodbe. 
Napisane so na način, da predmeti sami govorijo svojo zgodbo 
v prvi osebi.

Izpostavila bi predmet Goriškega muzeja:
Šahovske figure, narejene iz kruha (Rim, 1942/1943).

V času druge svetovne vojne so ljudje v koncentracijskih 
taboriščih in zaporih umirali tudi od lakote. Me smo nastale v 
zaporu v Rimu. Da so nas lahko izdelali, so se odrekli nekaj ko-
som kruha. Človeškost jim je pomenila več kot hrana.

In predmet, ki je bil posojen v Postojno:
Plišasti Medo (1973)

Bil sem darilo nečakinji za prvi rojstni dan. Do njenega če-
trtega leta sem bil večji od nje, vendar je to ni motilo in me je 
vsako jutro vzela s sabo v trgovino po marendo. Takrat sem bil 
Pupa, in sem bil brez ušes in v njenih oblekicah. Kasneje sva 
vsako leto kampirala v šotoru na koncu njive pri noni, čuval nas 

razstavo prispelih stripov. Akcija je poleg mladih privabila tudi 
tiste malo starejše, s čimer smo lahko oblikovali nadvse raznoliko 
in humorno razstavo.    

Že ob lanskoletni prenovi muzejske spletne strani je bilo 
jasno, da je dobra spletna predstavitev ključna podpora mu-
zejskemu delu. Spletna stran ni več namenjena le podajanju 
osnovnih informacij, temveč se spreminja v platformo izmenjave 
znanja. V tem letu smo uspeli izvesti vse zastavljene cilje, raz-
stave so (bile) postavljene, hkrati pa smo se naučili tudi ogrom-
no o pomenu ne le strokovne priprave vsebin, temveč o nji-
hovem kakovostnem posredovanju. Nekatere občasne razstave 
smo zato na primer tudi virtualno posneli, občasno razstavo 
retrospektive Toneta Stojka pa smo postavili na ogled pred 
Muzej, da jo je moč videti tudi v času zaprtja muzejev. Naša 
spletna stran in profili na družbenih omrežjih so postali glavna 
komunikacijska vez s svetom, naše okno v svet. Ob vsem tem 
je potrebno poudariti tudi pomen učinkovite komunikacije in 
dobrega sodelovanja znotraj kolektiva – tako med tehničnim 
osebjem kot med kustodiatom, fototeko, knjižnico, oblikovalci, 
fotografi, PR oddelkom, pedagoškim oddelkom, vodstvom in 
upravo. Čeprav že komaj čakamo prvi fizični obisk muzejskih 
navdušencev, vstopamo v zimo pripravljeni in z zanosom nada-
ljujemo s svojim delom. 

Goriški muzej je leta 2016 s pomočjo obiskovalcev in so-
delujoče šole postavil razstavo z naslovom Igre moje mlados-
ti. To je bila etnološka razstava, na kateri so bile predstavljene 
različne igre in igrače iz prejšnjega stoletja. Rdeča nit razstave 
je bila mogoče ravno v tem, da obiskovalci vidijo stare igrače 
in da jih lahko navdušimo za igranje starih iger. Prvotna ideja o 
razstavi je nastala ob premišljevanju, kateri predmeti so takšni, 
da lahko starši oz. stari starši otrokom ob njih razlagajo svoje 
izkušnje, otroštvo itd. 

V letu 2020 smo se odločili, da koncept zbiranja igrač 
preselimo v drug muzej – Notranjski muzej Postojna. Že ob 
dogovoru za gostovanje smo vedeli, da si želimo v projekt 
vključiti tudi širšo javnost, vendar nam je letošnje stanje malo 

Povezovanje igrač v 
dveh regijah, z dvema 
muzejema: Poletni projekti 
in povezovanje muzejev

Tina Poljšak, David Kožuh
Notranjski muzej Postojna, Goriški muzej Ob zaprtju muzejev v spomladanskih mesecih se nam je 

porajalo vprašanje, kako poiskati stik z obiskovalci. In smo ga 
našli. Na spletu.

Spletno stran Muzeja Ribnica smo kritično pregledali in jo 
zasnovali na novo. Zdaj je bolj pregledna in uporabniku prijazna. 
Uvedli smo nov zavihek Obisk muzeja od doma, na zavihek pa 
umestili sledeče rubrike: Virtualne razstave, Zbirka Muzeja Rib-
nica, Brivski in frizerski salon Juvanc, Audiovizualno, Minuta s 
kustosom, Publikacije in Stare razglednice Ribnice.

Rubrika Virtualne razstave obiskovalcem omogoča virtu-
alen sprehod po dveh stalnih (Boj krvavi zoper čarovniško za-
lego, Suha roba in lončarstvo) in eni občasni razstavi (Ribniški 
rojak, prof. dr. Jože Ilc, urejevalec in skrbnik Jakopičeve družin-
ske zapuščine), saj smo prostor posneli v 3D tehniki.

Pri Zbirki Muzeja Ribnica smo na spletno stran namestili 

Koronakriza in Muzej 
Ribnica

Vasja Zidar
Muzej Ribnica

je Sultan, tribarvni mali mešanček, ki je rad lajal na poštarja. 
Kopali smo se v bazenu, narejenem iz gumenjaka. Nato sem se 
preselil v sobo, na polico nad posteljo. Ko je šla študirat, me je 
vzela s sabo. Dobil sem novo obleko in copatke ter preživel 10 
let v Ljubljani. Nato sem se vrnil na polico nad posteljo, čeprav 
ni več živela tam.

Konceptualno je razstava razdeljena na več sklopov, ki so 
bili nastavljeni že v Goriškem muzeju. Na razstavi so predsta-
vljene igrače, starejše od 50 let, ročno izdelane igrače, dekliške 
in fantovske igre, »nevtralne« igrače za najmlajše, konstrukcij-
ske igrače, igrače za slepe in slabovidne ter videoigre do leta 
1989. Prav med videoigrami je mogoče odigrati partijo igre 
Pong, ki je primerna tudi za najmlajše obiskovalce.

Med igrami ne smemo pozabiti na namizne in družabne 
igre, ki smo jih povezali tudi z unikatno družabno igro: Spozna-
vanje naravne in kulturne dediščine med sodelujočima muze-
jema. Ta zemljevid si želimo razširiti na sodelovanje med vsemi 
slovenskimi muzeji. Za naslednje leto že pripravljamo novo 
gostovanje, in sicer v Pokrajinskem muzeju Koper. Razstavni 
projekt v obliki dopolnjene gostujoče razstave si želimo v pri-
hodnje še dodatno razširiti in k sodelovanju povabiti nove za-
interesirane muzeje, ki si želijo zbrati zgodbe iz svoje regije in 
razstavo nadgraditi s svojimi muzealijami.

vtičnik museums.si in objavili donirano zbirko tekstila in oblačilne 
kulture zakoncev Pakiž. 

V času zaprtja muzejev smo prevzeli celotno opremo (po-
hištvo in drobni inventar) brivsko-frizerskega salona Juvanc. 
Preden smo začeli salon pospravljati, smo ga posneli v 3D teh-
niki in ga objavili kot samostojno rubriko Brivski in frizerski sa-
lon Juvanc. 

Pri Audiovizualnem smo na enem mestu zbrali filme, ki 
smo jih v zadnjih letih posneli v muzeju. Obiskovalci si trenu-
tno lahko ogledajo tri vsebinske sklope: izdelovanje suhe robe, 
kmečka opravila in pripravo tradicionalnih jedi z območja naše 
javne službe. 

Sledi rubrika Minuta s kustosom, ki smo jo dodali v času 
skupne akcije Naprej v preteklost. Z mobitelom smo posneli 
štiri kratke filme, v katerih smo predstavili zanimive predmete 
iz naših zbirk. 

V rubriki Publikacije smo obiskovalcem ponudili prebiranje 
naših publikacij. Dodali smo še rubriko Stare razglednice Rib-
nice, kjer so na ogled nekatere razglednice ribniškega trga in 
okoliških vasi iz naših zbirk. Vse omenjene rubrike dopolnjujemo, 
če se bo pokazala potreba, bomo dodali nove.

Na Facebook strani Muzeja Ribnica smo začeli z rednimi 
in vsebinsko sistematičnimi objavami. Z Galerijo Miklova hiša 
in Rokodelstvom, ki sta OE Rokodelskega centra Ribnica in 
imata samostojni Facebook strani, smo se dogovorili, da bomo 
skupaj poskrbeli, da bo vsak dan nova objava na družabnem 
omrežju, dneve pa smo si razdelili. Muzej je na Facebooku ob-
javljal ob četrtkih in sobotah. Pri objavah smo uporabljali raz-
lične ključnike, kot so #PovežimoSeZZgodbami, #Ostanimo-
Doma, #MuseumsAndChill in podobno. Da bi bile objave bolj 
berljive, smo ob vsaki objavi poiskali primerne znake, emojije. 
Objave so imele veliko gledanost, naraslo je tako število oseb, 
ki jim je stran všeč, kot tudi število tistih, ki ji sledijo. 

V času razglašene epidemije covid-19 smo začeli pospe-
šeno dokumentirati. Preko naše Facebook strani smo pozvali 
ljudi, da slikajo svoj koronski vsakdan. Ob velikonočnih prazni-
kih smo jih še posebej zaprosili za fotografije praznovanja ve-

Razstava Pogled na današnji dan skozi sito preteklosti v Ribniškem gradu. 
Foto: Marina Gradišnik
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ali galerije. Če upoštevamo število družinskih članov, pa je en 
obiskovalec z vstopnico v povprečju stopil skozi vrata štirih kul-
turnih institucij.

Največ posameznikov se je odločilo za obisk Narodne ga-
lerije (355). 313 vstopnic je bilo izkoriščenih v Moderni gale-
riji, 308 pa v Prirodoslovnem muzeju Slovenije. Družine so se 
največkrat odločile za obisk Prirodoslovnega muzeja Slovenije 
(141 družin), nekaj manj družinskih obiskovalcev so imeli v 
Narodnem muzeju Slovenije (114).

Skoraj 80 % vseh, ki so izkoristili akcijo, je bilo z obmo-
čja Ljubljane, s poštno številko 1000 (2.390). 189 jih je prišlo 
z območja poštne številke 2000, nekaj manj (177) pa z obmo-
čja osrednje Slovenije s poštnimi številkami od 1001 do 1099. 
Dobra četrtina vseh tujih obiskovalcev je bila Nemcev, druga 
največja skupina so bili Italijani (18 %), 13 % vseh tujih gostov 
so sestavljali Francozi, 11 % pa Nizozemci.

Prodaja vstopnic in obisk sta v dvomesečnem obdobju na-
raščala od torka do petka, vrhunec pa dosegla ob koncih te-
dna. Zaradi porasta nakupa in obiska proti koncu avgusta smo za 
»zamudnike« akcijo naknadno podaljšali, da so obiskovalci lahko 
že kupljene vstopnice izkoristili do sredine septembra 2020.

Zakaj smo se odločili za akcijo?*
Po odprtju muzejev v začetku maja 2020 smo spontano in 

kolektivno ugotovili, da poletna sezona, ki v Ljubljani že nekaj 
let pomeni povečan obisk tujcev, tokrat ne bo tekla po priča-
kovanjih. Hkrati se je vzpostavila akcija STO »Zdaj je čas. Moja 
Slovenija.«, ki je nagovarjala slovenskega turista, naj počitnice 
preživi v Sloveniji. Zbranim načrtovalcem akcije je to skupaj 
z dejstvom, da je bil obisk v prvih dneh in tednih po odprtju 
slab (hkrati pa obisk Poletne muzejske noči presenetljivo do-
ber), pomenilo jasen znak za odločitev, da se kar najhitreje 
povežemo in slovenskim popotnikom ter ljubiteljem kulture in 
umetnosti ponudimo časovno in finančno dostopno možnost 
obiska ljubljanskih muzejev in galerij. Akcijo smo od ideje do 
izvedbe speljali na treh sestankih, preko Zoom konference in 
ob stalnem medsebojnem obveščanju in sodelovanju kolegic in 
kolegov, ki v sodelujočih institucijah skrbimo za trženje in od-
nose z javnostmi. 

Mednarodni grafični likovni center: Zelo pozitivno pri tej 
akciji je, da smo jo sodelujoče ustanove organizirale samoini-
ciativno in v izjemno kratkem času. To je dober kazalnik agil-
nosti in »zdravja« nekega področja v kriznem času. Vodila nas je 
tudi želja, da se zaradi epidemije stik z občinstvom ne bi izgubil.

Narodni muzej Slovenije: Muzeji in galerije nismo čakali kri-
žem rok, saj je bil obisk ob ponovnem odprtju resnično slab. 
Ponudili smo priložnost za ugoden in varen ogled svetovnih 
znamenitosti doma, tako rekoč pred lastnim pragom. Z akcijo 
smo si prizadevali za povečanje obiska, ne dobička. 

Kaj smo ponudili?
Ker čas ni dopuščal, da bi pripravili nove kakovostne vsebine 

like noči. Največji delež zbranih fotografij je prispeval Matevž 
Petrovič, ribniški fotograf, ki je večkrat poslikal različne lokacije 
v Ribnici. Iz pridobljenega gradiva smo oblikovali novo fotograf-
sko zbirko Ribnica v času koronavirusa.

Ob pregledu pridobljenega fotografskega gradiva smo se 
odločili, da bomo del tega fonda predstavili javnosti. Pokazale so 
se tri teme, pri katerih smo lahko preteklost povezali z realnostjo 
covida-19. Izpostavili smo gostinstvo, zdravstvo in splošni utrip 
na ribniškem trgu. Vsaka tema je bila predstavljena s fotografija-
mi iz različnih časovnih obdobij, vse do aprila 2020. Na eni stra-
ni je bil tako predstavljen živahen vrvež ribniškega vsakdana, na 
drugi strani mesto duhov v času razglašene epidemije. Razstavo 
smo postavili na prostem na predvečer Poletne muzejske noči in 
jo poimenovali Pogled na današnji dan skozi sito preteklosti. 

Muzejska zgodba: Poletni 
projekt in povezovanje 
muzejev – 1 vstopnica 
za 11 muzejev in galerij/
Svetovne znamenitosti 
doma!

Urša Karer 
Mestni muzej Ljubljana

V skupinski promocijski akciji 1 vstopnica za 11 muzejev/
Svetovne znamenitosti doma! je sodelovalo 11 institucij s se-
dežem v Ljubljani, in sicer: Mednarodni grafični likovni center, 
Moderna galerija, Mestni muzej Ljubljana, Muzej novejše zgo-
dovine Slovenije, Muzej za arhitekturo in oblikovanje, Narodna 
galerija, Narodni muzej Slovenije, Prirodoslovni muzej Sloveni-
je, Slovenski etnografski muzej, Slovenski gledališki inštitut in 
Slovenski šolski muzej. V juliju in avgustu 2020 smo ponudili 
ogled svojih razstav po enotni, dostopni ceni. Obiskovalci so 
lahko za ceno 8,00 € za individualno in 16,00 € za družinsko 
vstopnico obiskali 13 lokacij. 

Kaj pravi statistika?
Od 1. julija do 30. avgusta smo prodali 938 individualnih 

in 258 družinskih vstopnic. Na vseh lokacijah je bilo zabeleže-
nih skupno 5.237 obiskovalcev, od tega 2.755 individualnih in 
2.482 družinskih obiskovalcev. To pomeni, da si je posame-
zna oseba v povprečju z eno vstopnico ogledala 2,9 muzeja 

in o njih ustrezno obvestili javnost, smo v paketu ponudili obiske 
stalnih in izbranih občasnih razstav, dodali pa smo vsebinsko in 
komunikacijsko rdečo nit. Vsak od sodelujočih se je odločil, ka-
teri predmet ali zbirko bo v akciji izpostavil kot svetovno zna-
menitost. Takole smo zapisali v sporočilu za medije: »In kate-
ri so presežki premične dediščine, ki jih v muzejih in galerijah 
naše prestolnice letošnje poletje ne smete zamuditi? Neander-
talčeva piščal, koliščarsko kolo, figurine Kitajcev, obredna pipa 
miru, Škofjeloški pasijon, slovenski impresionisti, Zoran Mušič, 
stara učilnica, Stojan Batič, šifrirni stroj Enigma, Marina Abra-
mović in Kiosk K67.« Predmet ali zbirko smo muzeji in galerije 
na razstavišču tudi vizualno opremili s celostno podobo akcije, 
katere avtorica je Katja Kastelic.

Kako smo o akciji obveščali?
Prek plakatov v središču Ljubljane, letakov (z lastno dis-

tribucijo in razpošiljanjem prek podjetja DPG), spletnih strani 
in profilov sodelujočih institucij na družabnih omrežjih ter prek 
sporočila za medije in nenehnega komuniciranja z novinarji. 
Objave v medijih so bile zaradi skupne akcije številnejše, mediji 
so nas spremljali od začetka do konca akcije, s stalnimi zbirkami 
smo bili predstavljeni tudi v prispevku na POP TV. 

Kako ocenjujemo akcijo?*
Moderna galerija: Zelo smo zadovoljni, saj je akcija presegla 

naša pričakovanja. Verjetno je bila uspešna zaradi preprostega 
sporočila in naše očitne pripravljenosti, da svoje »zaklade« de-
limo z ljudmi za res zelo dostopno ceno, kar pomeni, da s tem 
izražamo razumevanje za stiske ljudi v tem času, upoštevanje, 
da je korona povzročila velik upad ekonomske moči, in da ljudi 
na ta način spodbujamo, da se jim ni treba odpovedovati kul-
turnim vsebinam, ki so primerne za vso družino. Akcija je tudi 
pokazala, da lahko kulturne institucije ne glede na svojo pripa-
dnost (ali državi ali mestu) zgledno sodelujemo med seboj, kar 
bomo vsekakor izkoristili tudi v prihodnje.

Slovenski gledališki inštitut: Med obiskovalci je bila dos-
topna poletna akcija s široko ponudbo različnih ljubljanskih mu-
zejev in galerij zelo dobro sprejeta in je tako tudi dosegla naša 
pričakovanja. Smo naklonjeni podobnim akcijam v prihodnje.  

Prirodoslovni muzej Slovenije: Naša pričakovanja so bila 
dosežena. Promocijsko je bila akcija zelo uspešna. Bistveno je, 
da se muzeji aktivno odzivamo na nastale razmere in sodelu-
jemo ter da je to sporočilo doseglo tudi tiste, ki nas v sklopu 
akcije niso obiskali. Zagotovo smo v očeh javnosti (ne zgolj so-
delujoči) muzeji veliko pridobili, in podporo javnosti potrebuje-
mo. Pozitivna sporočila – kot je bila naša skupna akcija – blago-
dejno vplivajo na javnost. 

Muzej novejše zgodovine Slovenije: Izjemno nas veseli, da 
se je prek te akcije razširil glas o muzejih in galerijah po Ljubljani 

* Navajam dobesedne izjave sodelujočih institucij.

ter vnesel nekoliko vedrosti in zagona za ponovni, postkoronski 
obisk s strani domačih obiskovalcev. Prav vsi, ki so v muzej priš-
li, so bili navdušeni, kar je bil eden od ciljev akcije. Obenem 
pa smo tudi mi navdušeni, da smo muzeji in galerije tako skla-
dno sodelovali in družno motivirali domačine za ogled skupne 
kulturne dediščine. Vsekakor smo pripravljeni na temu sorodno 
sodelovanje.

Šolski muzej: V splošnem smo z akcijo zelo zadovoljni, vsaj 
vsi mi, ki smo se ukvarjali s projektom, v bistvu nismo pričakovali 
takega odziva. Navdušeni so bili tudi vsi obiskovalci, ki si tovr-
stnih akcij še želijo, to je povedal skoraj vsak, ki je prišel v muzej.

Kako smo si sodelujoče ustanove razdelile sredstva od pro-
daje vstopnic?

Pred začetkom akcije so direktorji in direktorice vseh 
sodelujočih institucij podpisali pogodbo, ki je med drugim 
določala, da vsi dobimo enake dele prihodka od prodaje vsto-
pnic, ne glede na obisk. Tudi stroške promocije smo si enako-
merno porazdelili.

Skupinska fotografija sodelujočih, Narodna galerija, junij 2020.
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Učni list

se s predlogi za delo in pogovor v razredu ter ustvarjalno 
delavnico v šoli ali doma. Dopolnjuje jo učni list, namenjen 
utrjevanju obravnavane snovi, natisnjenega pa se uporabi 
kot plakat. Povzetek snovi je učiteljem in učencem dosto-
pen kot PowerPoint predstavitev. Zgodovinske okoliščine in 
vzporednice z drugimi področji iz časa, ko so živeli slovenski 
impresionisti, so nanizane na digitalni časovnici. Želimo si, 
da se spoznanja o likovni umetnosti povezujejo z znanjem, ki 
ga učenci razvijajo pri preostalih šolskih predmetih. 

V zadnjih letih je galerijski Oddelek za izobraževanje in 
animacijo ob vseh pedagoških programih zasnoval ustvarjalne 
delavnice, za katere se šolske skupine po vodenem ogledu  
vedno pogosteje odločajo. Zanimanje za delavnice je veliko, 
saj se še tako prepričljiv besedni opis slikanja z oljnimi barvami 
in slikarskimi lopaticami ne more primerjati z dejansko izkušnjo 
ustvarjanja. Vsaj nekoliko smo se temu želeli približati z video 
predstavitvijo impresionističnega načina slikanja. Kaj pome-
ni slikati s hitrimi potezami? Kakšni so pastozni nanosi barv? 
Kako slikar z lopatico vrezuje v naneseno barvo? Na ta vpraša-
nja smo odgovorili v enominutnem izobraževalnem posnetku, 
ki smo ga lahko pripravili z namenskimi sredstvi Ministrstva za 
kulturo. Povezali smo se s profesionalnim snemalcem in reži-
serjem, česar si brez podpore ministrstva ne bi mogli privoščiti.

S sodelovanjem tolmačke za slovenski znakovni jezik smo 
video predstavitve štirih umetnin želeli približati tudi gluhim in 
naglušnim udeležencem učne ure. Opisi Groharjevega Sejalca, 

Slovenski impresionisti in 
njihov čas: Učno gradivo 
za učence in učitelje

Tjaša Debeljak Duranović
Narodna galerija

Digitalizacija kulturne dediščine v Narodni galeriji je bila 
v teku že precej pred epidemijo. Na galerijski spletni strani 
so skrbno predstavljene vse umetnine iz stalne zbirke, a pred 
nami je bil izziv, kako prikazati določeno vsebino kot zaokrože-
no celoto, ki bo v pomoč tako učiteljem kot tudi učencem ali 
njihovim staršem. Ob razglasitvi epidemije in zaprtju kulturnih 
institucij smo se znašli v okoliščinah, ki jih nismo bili vajeni. Kako 
predstaviti galerijsko zbirko, kako navdušiti učence in dijake, 
ko pa ne morejo obiskati galerije in si v živo ogledati še tis-
tih najmanjših podrobnosti, ki jim vzbudijo zanimanje? Kako se 
pogovarjati z mladimi? V poplavi spletnih platform in aplikacij, 
s katerimi smo v vsakdanjem življenju ostajali povezani eden z 
drugim kar iz svojih pisarn in domov, sta morali svoj način za 
stik s publiko najti tudi umetnost in ustvarjalnost. Ker so med 
najbolj priljubljenimi umetniki pri nas zagotovo slovenski impre-
sionisti, smo se odločili, da za III. triado osnovne šole pripravimo 
celostno predstavitev štirih velikih umetnikov – Ivana Groharja, 
Matija Jame, Riharda Jakopiča in Mateja Sternena. Že v letu 
2019 smo ob podpori Ministrstva za kulturo zastavili pripravo 
novega programa Slovenski impresionisti in njihov čas, ki je bil 
že v samem začetku predviden za izvajanje na dva načina – lah-
ko bi rekli kar ‘‘impresionisti od blizu ali na daljavo‘‘ – in bi upo-
števal učni načrt v osnovnih šolah ter bi bil obenem dostopen 
za ranljive skupine.

Slovenski impresionisti in njihov čas je bil naslov odmevne 
razstave, ki je bila v Narodni galeriji na ogled leta 2008. Prav 
zaradi odmevnosti v javnosti smo se odločili naslov ponovno 
uporabiti, a dejavnosti, ki bodo potekale ob umetninah sloven-
skih impresionistov, smo morali zasnovati na novo. Pripravili 
smo elektronsko knjižico z opisom okoliščin nastanka impresi-
onizma v Franciji in začetkov impresionističnega načina slikanja 
na domačih tleh ter podrobneje predstavili življenje štirih slo-
venskih impresionistov in njihova štiri ikonična dela. E-knjižica 
je namenjena pripravi na obisk Narodne galerije ali pa za izved-
bo samostojne učne ure v razredu oziroma na daljavo. Zaključi 

Jakopičevih Križank, Jamovega Kola in Sternenovega Rdečega 
parazola v slovenskem znakovnem jeziku so po nasvetu Zavoda 
gluhih in naglušnih Slovenije opremljeni s podnapisi in so na-
menjeni tudi širši javnosti.

Na podlagi opisanega gradiva je zaživel nov voden pro-
gram za III. triado osnovnih šol in za srednje šole. Še v ‘‘pred-
koronski‘‘ dobi, ko smo se srečevali v galeriji, je doživel odličen 
odziv, gotovo tudi zato, ker se zaključi z zabavno noto. Zbrali 
smo namreč detajle iz množice del slovenskih impresionistov, 
jih prelili v družabno igro spomin in jo povečali v Mega im-
presionistični spomin. Razred razdelimo v dve skupini, na tla 
razstavne dvorane razporedimo velike plošče za igranje in 
poskušamo poiskati čim več parov, ob tem razmišljamo in 
se pogovarjamo o impresionističnih motivih. Z igro se raz-
vija timsko sodelovanje in zdrava tekmovalnost. Tak zaključek 
učne ure smo želeli ponuditi tudi za delo v razredih, zato so 
učitelji prejeli gradivo za izdelavo klasične igre spomin – sličice 
natisnejo, izrežejo, prilepijo na karton, ob tem pa se z učenci 
pogovarjajo o impresionističnih motivih. Vključili smo navodila 
za igranje v paru ali v skupinah v razredu oziroma doma z dru-
žinskimi člani. Naslednji korak bosta nadgradnja igre spomin v 
obliki interaktivne aplikacije in interaktivna prilagoditev učnih 
listov za reševanje na računalnikih.

Razmišljanja o delu /
projektih med koronakrizo

Zinka Junkar, Anita Radkovič
Mestni muzej Krško, Galerija Krško, Grad Rajhenburg

Med koronakrizo in zaprtjem ustanov verjetno ni bilo mu-
zeja, ki se ne bi spraševal o svojem poslanstvu, vlogi in odgo-
vornosti, ki jo ima do izvedbe začrtanega programa, zaposlenih 
in skupnosti. Kako naj uresničuje eno temeljnih muzejskih na-
log, to je »… razvijati zavest o dediščini, širiti vedenje o njenih 
vrednotah in omogočiti uživanje v njej«,  če pa obiskovalcem te 
prvinske izkušnje zaradi zaprtja ne more omogočiti?

Večina muzejev je med krizo opozarjala nase s selitvijo na 
splet in družbena omrežja. Obiskovalcem/bralcem s(m)o muzeji 
ponudili spletne razstave, jih povabili k sodelovanju na nateča-
jih, deljenje njihovih »koronazgodb«, jim ponujali možnosti in 
ideje za raziskovanje dediščine in ustvarjanje doma. Z zaprtjem 
muzejskih ustanov smo morali na poznejši čas prestaviti neka-
tera odprtja razstav, dogodke in načrtovane delavnice za šol-
ske skupine, nekatere pa žal tudi odpovedati.

Življenje vseh se je čez noč obrnilo na glavo, a ker je 
sprememba edina stalnica v življenju, vsaka sprememba pa 

priložnost za učenje in rast, smo se po razglasitvi epidemije 
učili in rasli tudi v muzejskih enotah Kulturnega doma Krško: 
Mestnem muzeju Krško, Galeriji Krško in na Gradu Rajhenburg. 
Te so bile med spomladansko epidemijo za obiskovalce zaprte 
od 12. marca do 5. maja 2020, ko smo jih ponovno odprli, v 
vmesnem času pa je delo z obiskovalci potekalo po spletnih 
straneh, Facebooku in Instagramu.

V tem času je Mestni muzej Krško praznoval desetletnico 
delovanja. Obeležili smo jo virtualno; za zaprtimi vrati in brez 
obiskovalcev, tj. na način, ki si ga prej nismo mogli niti predsta-
vljati. Direktorica je obiskovalce nagovorila po spletu z objavo 
Razgibano prvo desetletje Mestnega muzeja Krško, s člankom 
Arhitektura Valvasorjevega kompleksa in s spletno razstavo fo-
tografij Muzej s(m)o ljudje. Ob prikazu odprtja pred desetimi 
leti in takratnih odzivov v medijih smo se skupaj spominjali svo-
jih prvih korakov.

S pozivom »KK(Krško) in KoronaKriza 2020« smo Krčan-
ke in Krčane, obiskovalce in prijatelje Mestnega muzeja Krško, 
pozvali k sodelovanju. Zanimalo nas je, kako je koronavirus 
spremenil in na kakšen način zaznamoval tedanji utečeni način 
življenja.

V naslednjih dneh smo z različnimi spletnimi objavami že-
leli delo vseh muzejskih enot še bolj približati javnosti, na druž-
benih omrežjih pa smo se s predstavitvijo predmetov, preteklih 
razstav in drugih krajših objav vključevali v različne akcije, kot 
so bili Mednarodni dan družin, Svetovni dan voda, Svetovni 
dan radioamaterjev, Svetovni dan Zemlje ipd.

V sodelovanju z Muzejem novejše zgodovine Slovenije, ki 
ima enoto na Gradu Rajhenburg in bdi nad tremi grajskimi po-
stavitvami, smo želeli bralce pritegniti z morda še nepoznanimi 
drobci razstav in s predstavitvijo našega pedagoškega dela ter 
jih spodbuditi h kreativnosti.

Družabna omrežja so nas s kljúčniki pozivala #ostanimo-
doma, pri International Council of Museums – ICOM so v tem 
času vabili k uporabi ključnika #MuseumsAndChill, s katerim so 
po družabnih omrežjih promovirali dejavnosti muzejev. Zapisa-
nemu in priporočenemu smo sledili tudi v Mestnem muzeju Kr-
ško in na Gradu Rajhenburg.

Ponovno odprtje enot 5. maja smo doživeli kot manjši 
praznik. Zadostiti je bilo treba številnim ukrepom, ki so jih zah-
tevale pristojne institucije, s fotoaparatom smo beležili utrinke 
ponovnega odprtja, novonastalih razmer in drugih prilagoditev 
dela v muzeju; označene krožne poti za obiskovalce smo pona-
zorili z nalepkami v obliki stopinj. Maloštevilni obiskovalci so se 
previdno vračali, a so se vračali; hvaležni bolj kot kadarkoli prej.

Mednarodni muzejski dan, katerega tema je bila Muzeji in 
enakost: Raznolikost in inkluzivnost, smo kljub odprtju obele-
ževali še virtualno. V muzejskih enotah smo obiskovalcem po-
nudili prost vstop, vključili pa smo se tudi v skupno ICOM-ovo 
akcijo priprave virtualne knjižice na omenjeno temo. V njej smo 
na plakatih za razstavo 80. so bila leta ... v Krškem predstavili 
Mestni muzej Krško in Grad Rajhenburg kot #inkluziven muzej.
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vodstvo, ne moremo pa začutiti prave energije sogovornika; 
lahko poslušamo koncert v svoji dnevni sobi, ne zaznamo pa 
prijetnih vibracij vseh zvokov glasbil, ki nam zdrvijo skozi telo 
na koncertu v veličastnem grajskem ambientu.

Uresničevanje našega poslanstva se z zaprtjem muzejskih 
vrat za obiskovalce ne ustavlja. Nasprotno – iščemo nove na-
čine, kako ohraniti in okrepiti stik z našimi dragimi obiskovalci, 
pri delu pa nas bodri misel na čas, ko jim bomo zopet lahko 
omogočili »… uživanje v njej«. V dediščini, kulturi, celostni izku-
šnji, v katero sodi tudi  pristen stik roke v pozdrav obiskovalcu 
na vratih našega muzeja.

* https://www.youtube.com/channel/UCfKATMAnm087QcOjkdGqjjg

V sodelovanju s Posavskim muzejem Brežice in z Galerijo 
Božidar Jakac, Kostanjevica na Krki, smo pripravili skupno sple-
tno razstavo Trikrat tri ženske, v kateri smo predstavili devet 
posameznic iz različnih zgodovinskih obdobij, ki so s svojim de-
lovanjem in ustvarjanjem pustile pečat v Posavju in širše.

Na Poletno muzejsko noč smo se z našimi obiskovalci vese-
lili že v živo. Dogodke smo v skladu z vsemi varnostnimi priporo-
čili skrbno načrtovali, a hkrati z drugimi muzejskimi kolegi trepe-
tali, ali se bomo zopet selili na splet ali pa nam bo morda tokrat 
uspelo. In je uspelo; delavnica za otroke in vsa vodstva, ki smo 
jih na ta dan izvedli na Gradu Rajhenburg, so bila dobro obiska-
na, prav tako odprtje razstave Četrti pogled v Štovičkov depo: 
Otroški portreti, ki smo jo pripravili v Mestnem muzeju Krško.

Junija in avgusta smo v obeh enotah izvedli dobro obi-
skane počitniške delavnice Počitniška muzejska doživetja, 
na Gradu Rajhenburg je v grajskem atriju ob večerih potekal 
sklop prireditev (kino predstave, koncerti) Poletje na gradu Raj-
henburg, še vedno pa smo sodelovali v virtualnih akcijah, kot je 
Naprej v preteklost. V vse muzejske enote je na oglede razstav 
prihajalo vse več individualnih obiskovalcev. Njihovo število in 
obisk vseh načrtovanih dogodkov sta nas pozitivno presenetila, 
nam dala elan za naprej in potrditev, da si ljudje želijo dogod-
kov in druženja.

Življenje se je začelo vračati v normalne tirnice. K nam so 
se začele vračati šolske skupine, ob upoštevanju vseh ukrepov 
nam je uspelo izpeljati veliko število vodstev in pedagoških 
delavnic za različne starostne skupine otrok.

Med pisanjem prispevka pa se zgodba žal ponavlja. Znašli 
smo se v drugem valu epidemije in popolnem zaprtju države, 
zato se zopet selimo na splet. A tokrat bogatejši za preteklo 
izkušnjo – ne brezglavo in ne za vsako ceno. Brez sodobne teh-
nologije in možnosti, ki jih ponuja virtualni svet, danes seveda ne 
gre. Z njima nam je ves svet postal dostopen in blizu. Sta nepo-
grešljivi orodji, ki dopolnjujeta otipljiv, realen svet in s katerima 
lahko naše delo približamo obiskovalcem in ohranjamo stik z 
njimi. Ne moreta pa ga v celoti nadomestiti. Lahko si ogleda-
mo razstavo na spletu, ne moremo pa doživeti občutkov, ki jih 
v nas vzbudi razstavljeni predmet; lahko si ogledamo spletno 

Korona odprtje. Foto: Adisa Zonic

Prikazali smo le nekaj primerov, kako se 
slovenski muzeji in galerije prilagajajo 
na nastale negotove situacije. Želimo 
si, da spletno delovanje muzejev 
ostane stalnica, hkrati pa upamo, da bi 
lahko muzeji kmalu spet odprli svoja 
vrata in obiskovalce pozdravili v živo.
Vabimo vas tudi k ogledu preteklih 
spletnih seminarjev ICOM Slovenija na 
ICOM Slovenija YouTube kanalu*.
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Marec 2021
V marcu 2021 načrtujemo občni zbor. 
Točen datum zaradi covid-19 situacije 
sporočimo naknadno.

Maj 2021
III. kongres muzealcev, ki ga organiziramo vse 
tri krovne muzejske institucije, na temo Muzeji 
za raznolikost in vključenost (Museums for 
Diversity and Inclusion), ki je bil načrtovan 
v letu 2020, bo v mesecu maju 2021. 
Točen datum sporočimo naknadno.

18. maj 2021
Mednarodni muzejski dan na temo: 
Muzeji navdihujejo prihodnost 
(Museums Inspiring the Future).

Knjižica povzetkov III. kongresa SMD, SMS 
in ICOM Slovenija, ki jo najdete tudi tukaj: 
https://bit.ly/2KkUuci

https://bit.ly/2KkUuci
https://www.youtube.com/channel/UCfKATMAnm087QcOjkdGqjjg
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