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Priročniku na pot
Dostopnost na področju dediščine strokovni in laični javnosti ni neznan pojem, se ga pa najpogosteje
omejuje na osebe s posebnimi potrebami. Vendar je njegov pomen širši, nanaša se na »omogočanje
večje dostopnosti muzejskega gradiva za dvig splošne prepoznavnosti pomembnih kulturnih vsebin in
predmetov (spomenikov) kulturne dediščine v javnosti, na povečanje števila manjšinskih in ranljivih
skupin (invalidov, starejših) med muzejskimi obiskovalci in na povečanje števila donatorjev,
sponzorjev in prijateljev muzejev« (Bračun Sova, 2016). Dostopnost na področju kulturne dediščine
se torej povezuje s kulturno vzgojo, prilagoditvami za invalide, ki se jim pridružijo še druge t. i.
ranljive skupine (starejši), kulturno industrijo in mestoma tudi mednarodno promocijo.
»Zagotavljanje dostopnosti, ki ima za sodobno družbo neposredne in posredne politične posledice, je
postalo eden pomembnih vidikov sodobne profesionalne etike. Dostopnost do podatkov o gradivu in
najdiščih ter rezultatov raziskav je pravica sodobne javnosti« (Perko, 2014).
Koncept dostopnosti – zlasti v povezavi z interpretacijo – je bil v zadnjem desetletju predmet
strokovnih monografij (Lipec-Stopar, Bračun Sova in Vodeb, 2009), prispevkov na domačih in tujih
strokovnih konferencah (Koporc Sedej, 2007) in tema vrste diplomskih in magistrskih nalog. Ob
nekaterih uresničitvah dobre prakse in izboljšavah dostopnosti v lokalnih in regionalnih muzejih
(Rovšnik, 2007) je treba na tem mestu omeniti še dva nacionalna projekta izobraževanja in
usposabljanja muzejskega osebja in pripadnikov družbenih ranljivih skupin, ki ju je finančno podprlo
Ministrstvo za kulturo. Oba sta se osredotočala na dostopnost oseb iz ranljivih družbenih skupin, v
okviru projektov sta nastala priročnika s smernicami za dobro prakso. Prvega z naslovom Dostopen
muzej smo muzealci pred desetimi leti dobili v obliki zgoraj citirane strokovne monografije, med
letoma 2013 in 2015 pa je pod vodstvom Slovenskega etnografskega muzeja in v sodelovanju s petimi
državnimi muzeji ter Narodno galerijo potekal projekt »Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim
skupinam« (Valič, Palaić, Kotnik, Pavlica in Turk, 2015). Ne smemo pa prezreti dosedanjih prizadevanj
za boljšo dostopnost in izobraževanje še ene ranljive skupine, to so ljudje v poznejših letih življenja.
Izraz, skovan leta 1995 na konferenci v Ulmu, se nanaša na različne stopnje življenja in različne
skupine starejših: starejše delavce, starejše pred upokojitvijo, upokojene, ki so se znašli v
dinamičnem procesu med delom, upokojitvijo in starostjo, starejše ljudi v institucionalni oskrbi ali na
splošno odvisne starejše. Oblikovalci politik ljudi v poznejših letih jih imenujejo starejši, starejši
odrasli, seniorji ali »tretje obdobniki« (Findeisein in Ličen, 2017).
O posebnostih starejših odraslih, kot bomo v nadaljevanju imenovali to ranljivo skupino obiskovalcev,
in njihovih potrebah po dostopnosti bo tekla beseda v nadaljevanju.
Za boljše razumevanje in poznavanje psihosocialnih lastnosti starejših odraslih kot obiskovalcev
dediščinskih krajev in ustanov se v prvem delu pričujočega priročnika osredotočamo prav na novejša
dognanja psihologov in gerontologov, še posebej o modrosti starejših, vrlini, ki v zadnjih treh
desetletjih prinaša številna nova vprašanja in spoznanja. Muzeji in druge dediščinske ustanove vse
bolj postajajo mesta vseživljenjskega učenja in izobraževanja odraslih, zato v drugem delu črpamo iz
bogatih spoznanj slovenskih andragogov in strokovnjakov z Univerze za tretje življenjsko obdobje. Ob
pomanjkanju domačih raziskav o značilnostih in posebnostih starejših odraslih obiskovalcev ter zanje
(ne)primerne dostopnosti dediščinskih in umetnostnih ustanov pa smo poiskali izsledke tujih
raziskovalcev. Kot izhodišče za nastanek tega priročnika nam je bil v pomoč evropski projekt HISA o
muzejski interpretaciji za starejše odrasle, o katerem bo govora v zadnjem poglavju. Po prilagoditvi
vprašalnikov in drugih raziskovalnih orodij projekta HISA smo v slovenskih muzejih in galerijah izvedli
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kvantitativno anketiranje med starejšimi in tako preverili dostopnost ustanov. Dobljene rezultate
smo nato vključili v pripravo priročnika. Vanj vključujemo tudi primere dobre prakse in s tem delimo
izkušnje, znanje in modrost.
Priročnik je namenjen vsem, ki se tako ali drugače ukvarjajo s starejšimi odraslimi bodisi v
dediščinskih ustanovah, naravnih in kulturnih spomenikih in znamenitostih, krajinskih in narodnih
parkih ali v botaničnih in živalskih vrtovih. Z njim želimo ne samo muzealce, ampak delavce v kulturi
nasploh ozavestiti o vse večjem kulturnem potencialu t. i. srebrne generacije, največje, najbolj
izobražene in najaktivnejše starostne skupine doslej, obenem pa jih spodbuditi, da prisluhnejo
potrebam in pričakovanjem tovrstnih obiskovalcev. Želimo si, da napravijo svojo ponudbo dostopno,
vključujočo in hkrati participativno za vse. V skladu z demografskimi spremembami se spreminja
struktura muzejskih obiskovalcev, to pa narekuje tudi dodatne kompetence muzejskega osebja, še
zlasti pedagoškega. Zavedamo se, da bo treba na področju ozaveščanja in izobraževanja muzejskih
kadrov, torej kustosov, upravne službe in osebja, ki se neposredno srečuje z obiskovalci (čuvaji,
informatorji, vodiči, sprejemno osebje), še marsikaj postoriti.

O staranju
O staranju so že od nekdaj razmišljali, pisali in govorili filozofi, pesniki, politiki in duhovniki. Ciceron je
v svojih Pogovorih o starosti zapisal, da ljudje res izgubijo del svojih telesnih moči, vendar pridobijo
na nematerialnih odlikah, kot so izkušnje in spoznanja, z njimi pa lahko tudi modrost in preudarnost.
Starost sama po sebi potemtakem nikakor ni nujno neplodna in obremenjujoča, če le star človek zna
poiskati njen smisel, če zna tudi v zadnjem življenjskem obdobju izkoristiti svoje potenciale in prav
živeti (Vujović, 2015). O načrtnem raziskovanju starosti lahko govorimo šele od konca prve svetovne
vojne. Mejnik predstavlja ustanovitev prvega inštituta za proučevanje problemov staranja leta 1928
na univerzi Stanford v ZDA. Od tedaj velja, da nova znanost, gerontologija, proučuje vzroke in procese
staranja pa tudi spremembe vedenja in doživljanja, ki so povezani s starostjo. Razmahnila se je zlasti
po drugi svetovni vojni, ko je zaradi hitrega demografskega staranja prebivalstva prišlo do številnih
mentalnih, higienskih, družbenoekonomskih in političnih problemov. Pojav staranja in psihosocialnih
značilnosti ljudi v tretjem življenjskem obdobju je postal predmet raziskovanja različnih strok in
znanstvenih disciplin v 60. in 70. letih prejšnjega stoletja. Dve desetletji kasneje imamo v Sloveniji dva
psihologa, Huberta Požarnika in Vida Pečjaka, ki preučujeta pojav staranja in v različnih knjižnih
izdajah podajata celovito sliko značilnosti oseb tretjega življenjskega obdobja. Leta 1984 je bila v
Ljubljani ustanovljena Univerza za tretje življenjsko obdobje, o kateri bomo podrobneje spregovorili v
naslednjem poglavju o izobraževanju starejših odraslih, desetletje pozneje (1992) pa je bil
ustanovljen Inštitut za psihologijo, logoterapijo in antropohigieno, ki se je leta 2004 preimenoval v
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje. Je slovenska nacionalna
znanstvena ustanova, ki se posveča staranju in starosti (grško: géron – star, prileten, siv; starec,
starček; lógos – govorjenje, beseda, pogovor, govorica). Študijsko spremlja gerontološka spoznanja in
rešitve po svetu, raziskuje domače probleme in njihovo reševanje, z razvojnimi programi snuje
sodobne rešitve in jih uvaja na terenu. Od leta 1998 izhaja revija za gerontologijo in medgeneracijsko
sožitje Kakovostna starost, edina slovenska znanstvena in strokovna revija s tega področja. V zadnjih
letih inštitut razvija program Svetovne zdravstvene organizacije »Starosti prijazna mesta in
podeželje«, v Sloveniji pa nastaja nacionalna mreža starosti prijaznih mest in občin, ki v svetovni
javnosti velja za eno najbolj uspešnih.
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Od 90. let prejšnjega stoletja je bilo moč v knjigarnah in knjižnicah zaslediti vrsto priročnikov za
samopomoč starejšim, hkrati pa smo bili priča vse večjemu številu diplomskih in magistrskih nalog na
različnih znanstvenih področjih od medicine in gerontologije do sociologije, socialnega varstva in
andragogike. V zadnjih desetih letih beležimo na Cobissu 42 magistrskih nalog na temo starosti in
staranja, od tega največ v zadnjih dveh letih, 2018 in 2019. V njih pisci obravnavajo področja
mentalnega razvoja in zmogljivosti starejših (7), izobraževanja odraslih (4), demografskih razlikovanj
po spolu in starosti (3), fiziologije (3) ter zdravja in higiene (3). V istem obdobju so bile od skupaj 155
napisanih diplomskih nalog (največ od leta 2015 do 2019) najbolj zastopane teme socialnega skrbstva
(37), izobraževanja odraslih (14), zdravja in higiene (11), zdravstvene nege (10) itd. Težko je reči, kaj
je razlog za tolikšno zanimanje sedanje generacije študentov. Najverjetneje pa ne bomo daleč od
resnice, če domnevamo, da je poleg podatkov o vse večjem demografskem deležu starejših med
populacijo v Sloveniji in diskurza, ki teče o tej vse bolj pereči problematiki na različnih družbenih in
političnih ravneh, vendarle ključno zavedanje o prihodnosti mlade generacije in spoznanje o nujnosti
medgeneracijskega spoštovanja in sodelovanja.
Med prvimi raziskovalci, ki so prispevali pomembna dognanja pri raziskovanju ljudi, starih nad 55 let,
je treba omeniti ameriškega psihologa Jacka Botwinicka, ki je leta 1967 identificiral kognitivne
sposobnosti človeka: spomin, inteligenco, učni proces in sposobnost povezovanja znanja (Skutnik,
2015). Njegovo metodologijo so drugi raziskovalci uporabili tudi za analizo kognitivnih dejavnosti
starejših odraslih. Povzetek njegovih ugotovitev, pomemben tudi z vidika dostopnosti muzejev,
podajamo v tem uvodnem delu, da bi nato podrobneje razčlenili značilnosti srebrne generacije.
Botwinick in njegovi sodelavci so dokazali, da starostniki potrebujejo več časa, da si zapomnijo nove
podatke, in da inteligenca ni odvisna od starosti. Pri ustvarjalnosti in oblikovanju konceptov so opazili
tendenco padanja, pri reševanju dejanskih problemov pa so zabeležili tendenco rasti, še posebej pri
koriščenju predhodnega znanja in izkušenj. Bistvena prednost tega obdobja je sposobnost
postavljanja pridobljenega znanja v kontekst in razumevanje zgodovine z upoštevanjem družbenih
posledic in družbenih vidikov. Dokazali so tudi, da starost ne vpliva negativno na učno sposobnost,
kot so mislili dotlej, in da je za učinkovit učni proces potreben daljši čas. Ustrezna prilagoditev časa in
hitrosti dela pripomore k učinkovitemu učenju starejših in razvoju vseh zgoraj navedenih
sposobnosti.
Leta 1981 smo Slovenci dobili poljudnoznanstveno delo Umetnost staranja psihologa Huberta
Požarnika (1981), neke vrste priročnik, ki je jasno povedal, da je staranje popolnoma naraven in prav
nič osupljiv pojav. Avtor v tem delu zavrača številne predsodke o staranju, ki izkrivljajo pravo podobo
tega starostnega obdobja. V uvodnih poglavjih spregovori o zdravju in nato o sposobnostih starejših
odraslih. Z vidika obiska muzejev in galerij je zlasti zanimivo poglavje, ki govori o starosti in prostem
času. Dvajset let pozneje je vidni slovenski psiholog in mladinski pisatelj Vid Pečjak napisal in izdal
knjigo Psihologija tretjega življenjskega obdobja (1998), leta 2007 pa je v samozaložbi z Marijo Pečjak
nastala še njuna monografija Psihologija staranja (2007), ki predstavlja temeljno delo o
psihosocialnih vidikih staranja. Leta 2003 je v okviru Inštituta Antona Trstenjaka za gerontologijo in
medgeneracijsko sožitje izšla znanstvena monografija Jožeta Ramovša Kakovostna starost: socialna
gerontologija in gerontagogika, v kateri so sodobna gerontološka in medgeneracijska spoznanja
utemeljena v celostni antropologiji.
Danes je v Sloveniji ena najpomembnejših socioloških tem poleg migracij dolgoživa družba in z njo
povezana problematika. O njej Otto Gerdina, sociolog mlajše generacije na Fakulteti za družbene
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vede, pravi, da nastopi takrat, ko je v njej več kot 14 % populacije starejše od 65 let, rodnost pa je
manjša od vzdržne, se pravi da se rodi manj kot 2,1 otroka na žensko. Po njegovem gre za civilizacijski
pojav, ki ga lahko primerjamo z industrializacijo in modernizacijo, ko je razpadlo staro, tradicionalno
in nastalo novo, poraja pa se vrsta odprtih vprašanj, med katerimi nasilje zagotovo zasluži vso
pozornost (Gerdina, 2017).
Svež pogled na dolgoživo družbo in staranje prinaša tudi slovenski prevod dela Gerotranscendenca
(2017) švedskega socialnega gerontologa Larsa Tornstama. Njegova razvojna teorija o pozitivnem
staranju prinaša nov način razmišljanja o starosti in staranju. Avtor izhaja iz kritike obstoječega
prevladujočega gerontološkega modela in tudi širšega družbenega razumevanja staranja in starosti.
Gerotranscendenca pomeni premik od materialističnega in racionalnega sveta k bolj kozmičnemu in
transcendentnemu in ga navadno spremlja večje zadovoljstvo z življenjem. Predstavlja alternativo
teorijam, ki so določene značilnosti starosti interpretirale v skladu z normami raziskovalcev srednjih
let (npr. uspeh, produktivnost, učinkovitost in neodvisnost) in vsak odklon od tega (npr. željo po
samoti, lagodno lenobnost, rušenje meja med časom in prostorom) razumele kot patološki.

Socialni vidiki staranja
Družbeni položaj starejših

Gerontologi delijo tretje življenjsko obdobje v tri starostna podobdobja: v zgodnji starosti, od 66. do
75. leta, se človek privaja na upokojensko svobodno življenje in je po navadi dokaj zdrav in trden ter
živi zelo dejavno; v srednji starosti, od 76. do 85. leta, se v svojih dejavnostih in doživetjih prilagaja
starostnemu upadanju svojih moči in zdravja, izgublja vrstnike in zakonca; v pozni starosti, po 86.
letu, postaja za mlajši dve generaciji nemi učitelj najglobljih temeljev človeškega dostojanstva, sam
pa opravlja zadnje naloge v življenju.
Delitev v življenjska obdobja je potrebna za orientacijo pri znanstvenem raziskovanju, pri
praktičnem delu v lokalni skupnosti, pri izobraževanju odraslih in v kulturnih ustanovah. Pri
tej delitvi se je torej nujno treba zavedati, da je človekovo življenje ena sama celota,
neprekinjen ciklus, tok. Meje med posameznimi obdobji življenja so bile v zgodovini odvisne
tudi od socialnega razreda in položaja ljudi in to seveda velja tudi danes. Pomislimo na slabe
možnosti za šolanje današnjih otrok nižjega sloja in njihovo izkoriščanje v nekaterih deželah.
Višji sloji so svojo starost od nekdaj skušali odlagati na poznejša leta, v današnjem razvitem
svetu pa se je pri vseh ljudeh »odlaganje starosti« stopnjevalo do njenega zanikanja v obliki
tabuja. (Ramovš, 2009)
Gerontologi ugotavljajo, da je človek z doživljajskega vidika lahko enako mladostno svež v vseh
starostnih obdobjih vse do trenutka smrti, če je seveda pri polni zavesti, dovolj osebnostno zrel in v
zadovoljivih življenjskih razmerah. Prav tako je lahko v vsakem življenjskem obdobju ostarel in
izčrpan. Vsak pozna stare ljudi, ki v poznih letih življenja niso nič manj mladostni, kot so bili v mladosti
in v srednjih letih, prav tako pa lahko srečamo mlade ljudi, ki so podobni ostarelim. Pri starem
človeku je doživljajska starost ogledalo njegovega doživljanja sebe, drugih in sveta v preteklih
obdobjih življenja in s tega vidika popolnoma drži prirejen slovenski pregovor: Kakršno življenje,
takšna starost.
Zelo pomembno je dejstvo, da so današnje generacije zaradi podaljšanja življenja pridobile dve
desetletji zdravega življenja med srednjimi leti in visoko starostjo ter z njo povezano onemoglostjo.
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To obdobje nam prinaša nepredstavljive možnosti za osebnostno zorenje in s tem za nagel dvig
kakovosti medčloveškega sožitja.
Starejši so dostikrat, posebno v srednji in pozni starosti, izločeni iz javnega življenja. Izločuje jih njihov
življenjski položaj, odselitev otrok, upokojitev, torej izločitev iz delovnega okolja. Osamljenost v
starejših letih pojasnjujeta dve teoriji: po prvi družba starejše izolira, diskriminira, izključuje, po drugi
pa se sami umikajo iz družbenega življenja, ki se tako spreminja, da v njem več ne najdejo svojega
kotička. Ne hodijo več na prireditve, vabila na obiske odklanjajo, zapirajo se vase in v svoj prostor
(Pečjak, 2007). Osamljenost in socialna izolacija prispevata k težavam z duševnim zdravjem. Po anketi
iz leta 2007 se vsaj eden od desetih ljudi, starih 65 let in več, čuti izločenega iz družbe (Saražin
Klemenčič, 2012).
Medgeneracijsko sožitje

Značilna življenjska naloga tretjega življenjskega obdobja je tudi, da človek svoja zrela življenjska
spoznanja in izkušnje vključno z modrostjo deli z drugimi in jih predaja neposredno soljudem ali
posredno kulturi. To je pokazala tudi slovenska raziskava o potrebah, zmožnostih in stališčih starejših
prebivalcev Slovenije, starih 50 let in več.
Deljenje postane pomembno in je ugodno tako za tistega, ki izkušnje deli, kot za tistega, ki jih
prejema in doživlja. Zato je prostočasno učenje na tej stopnji mehanizem za zadovoljevanje
dveh učnih potreb: na eni strani je želja raziskati nove poti in na drugi želja po zaokrožitvi
življenja, to pa za mnoge pomeni deliti, kar so se naučili in spoznali, z drugimi. (Falk in
Dierking, 2002)
Za razmišljanje o dostopnosti dediščine obiskovalcem tretjega življenjskega obdobja je pozornosti
vreden socialni koncept medgeneracijskega sožitja, ki ga je v okviru vede o starejših definiral Jože
Ramovš.
Pojem »medgeneracijsko sožitje« pomeni sožitje med mlado, srednjo in tretjo generacijo. […]
Naša človeška zavest stopa na dva načina v stik z drugimi ljudmi, s svetom okrog nas in tudi
sama s seboj; govorimo torej o človekovem spoznavanju in dojemanju drugih ljudi, sveta in
sebe. Prvi način je do(živ)ljanje, ko pridemo nekomu ali nečemu do živega nenasilno, v
enakopravnem dialogu, tako da ostaneva oba živa in nepoškodovana – oba celo bogatejša.
Drugi način pa je izkustvo, kjer že beseda kaže, da nekaj poskusimo, preizkusimo; stik
vzpostavljamo enostransko za zadovoljitev svojih trenutnih potreb, ne oziraje se na
zakonitosti narave tega drugega, na njegove potrebe in na celostno sistemsko povezanost
med nama. Človek se razvija kot samostojen posameznik (individuum), oseba z lastnim jazom
in istovetnostjo, obenem pa ostaja življenjsko odvisen od drugih ljudi in okolja. Temeljna
polarnost med individualno samostojnostjo in soodvisnostjo v skupnosti je gibalo
medčloveškega sožitja. Kakovostno sožitje je dialog, ki predpostavlja od obeh strani razvito
sposobnost za dobro sporočanje drugemu. (Ramovš, 2009, str. 104–105)
Za starejše odrasle je pojem sožitja izredno pomemben. Kakovost staranja je namreč odvisna od
kakovosti sožitja, zlasti medgeneracijskega. Ob perečih nalogah zaradi sedanjega staranja
prebivalstva tudi novejši politični dokumenti jasno govorijo, da je vzdržnost družbenih sistemov, ki
skrbijo za kakovost staranja, odvisna od krepitve nove solidarnosti med generacijami. Spodbujanje
medgeneracijske solidarnosti je cilj delovanja EU, določen že v lizbonski pogodbi. Solidarnost se
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spodbuja s civilno družbo, mediji in univerzo. Po anketi EU iz marca 2009 »kar 91,6 % anketirancev iz
EU, starih 15 let in več meni, da morajo lokalne oblasti spodbujati tesnejše sodelovanje med mladimi
in starimi ljudmi« (Saražin Klemenčič, 2012, str. 71–80).
V kolikšni meri poteka komunikacija med generacijami v Sloveniji, so poskušali dognati raziskovalci v
že omenjeni raziskavi o potrebah, zmožnostih in stališčih prebivalcev Slovenije (Ramovš, 2011). Na
vprašanje »Po čem [vprašani] ugotovijo, da se mladi in starejši razumejo?« je odgovorilo skoraj 90 %
vprašanih.

POGOVOR
PRIJAZNOST
SPOŠTOVANJE, LEP ODNOS, MEDSEBOJNA POMOČ

V okvirčku so shematično
prikazani pojmi, ki najbolj
povezujejo generacije –
nekaj, kar si velja zapomniti
tudi pri komunikaciji v
dediščinskih ustanovah.

Pogostost osebnega stika in
pogovora vprašanih s predstavniki različnih starostnih skupin (generacij) pa kaže spodnja tabela:
Od 15 do 25 let
Stik in pogovor
pred povprečno 9,3 dneva

Od 25 do 60 let,
Stik in pogovor
pred povprečno 26 dnevi

Nad 60 let
Stik in pogovor
pred povprečno 129 dnevi

Opisana spoznanja nakazujejo, da je edina dobra osnova za izboljševanje medgeneracijskega sožitja
(samo)vzgoja človekovega doživljanja samega sebe in drugih. Ko ljudje mlade, srednje in tretje
generacije spoznavajo zakonitosti mladosti, srednjih let in starosti, ko te zakonitosti sprejemajo pri
sebi in drugih dveh generacijah, ko se veselijo sebe, svoje generacije in obeh drugih, tedaj odkrivajo v
sebi in drugih dveh generacijah komplementarne zmožnosti in možnosti za medsebojno
dopolnjevanje ter za kakovostno medgeneracijsko sodelovanje.
Upokojitev in prosti čas

Če je za nekatere upokojitev »blagoslov«, pa jo težje prenašajo tisti, ki so radi delali, ki so pri svojem
delu »cveteli« in so v njem našli vsebino in smisel svojega življenja. Edino učinkovito sredstvo proti
temu je nadaljevanje dela, kar je primerno za umetnike, učitelje, znanstvenike, sicer pa upokojenci
prevzemajo razna honorarna dela, delo na črno, ukvarjajo se s konjički, hodijo po gorah in potujejo
kot turisti. Upokojitev težje prenašajo tudi osamele osebe brez potomcev, sorodnikov in prijateljev.
Veliko pomagajo skupine starih ljudi za samopomoč, dnevni centri za starejše, ki jih imajo marsikje po
svetu (tudi pri nas) in v katerih si ljudje izmenjujejo izkušnje, se pogovarjajo, emocionalno podpirajo,
obiskujejo muzeje, organizirajo izlete in celo telovadne vaje.
Ena najbolj svojskih dejavnosti človeka je delo, ki je tudi pogoj za pošteno preživljanje. To je pokazala
tudi že omenjena reprezentativna terenska raziskava o potrebah, zmožnostih in stališčih prebivalcev
Slovenije, starejših od 50 let, ki jo je leta 2011 izvedel Inštitut Antona Trstenjaka. Na odprto
vprašanje, kaj so (vprašani) nedavno naredili z navdušenjem, je velika večina na prvo mesto postavila
delo, sledili so družina in konjički. Ko so anketirane vprašali, kaj jih je v preteklosti navduševalo in se
9

jim je z izkušnjo potrdilo tako, da jih še vedno navdušuje, je bil spet najpogostejši odgovor delo, sledili
so: družina, osebne lastnosti, konjički, drugi ljudje, šport (Ramovš, 2011). O naravnanosti k delu,
dejavnostim in aktivnemu načinu življenja starejših bi zato veljalo razmišljati tudi v kontekstu
dediščinskih ustanov.
Skozi vso zgodovino je bilo delo vseživljenjska zadeva, seveda v skladu z zmožnostmi konkretnega
človeka v danem trenutku. Polpretekli industrijski način proizvodnje in še vedno nerešeno razmerje
med lastnino (kapitalom) in delom (zaposlenimi) je vrednoto dela oslabilo, zavest o potrebnosti dela
pa skrčilo na zaposlitev do upokojitve. Z informacijskim načinom življenja se vrača zavest o
vseživljenjskem delu, podobno kot se je nedavno uveljavila zavest o vseživljenjskem učenju. To je
postalo življenjska nuja, saj informacije in znanje za obvladovanje vsakdanjih življenjskih nalog
zastarevajo tako rekoč sproti, vsekakor pa v nekaj letih. Postopoma prihaja do zavesti, da je za sožitje,
sodelovanje in komuniciranje med ljudmi in med generacijami nujno tudi vseživljenjsko socialno
učenje (Ramovš, 2009, str. 46–50).
Po ugotovitvah slovenske raziskave o vlogi prostočasnih dejavnosti pri mladostnem počutju
normativnih starejših odraslih oseb (N = 272; 70 % žensk) so rezultati pokazali, »da se udeleženci v
povprečju počutijo približno devet let mlajši, kot dejansko so. K njihovemu mladostnemu počutju niso
pomembno prispevale demografske značilnosti (spol, kronološka starost, izobrazba itd.), temveč
samoocena zdravja, pogostost ukvarjanja s prostočasnimi dejavnostmi in raznolikost teh dejavnosti«
(Petrič, Mojca in Zupančič, 2016). Ukvarjanje s prostočasnimi dejavnostmi ima torej poleg subjektivno
zaznanega zdravja dodatno pozitivno vlogo pri mladostnem počutju starejših.
Za starejše so zelo pomembna množična občila, zlasti radio in TV ter časopisi, danes seveda
splet. Splošno mislimo, da starejši veliko berejo, a podatki govorijo obratno. Ljudje pri 70
letih berejo manj leposlovnih knjig kakor mladi pri 16 letih. Ljudje z višjo izobrazbo in tisti, ki
so vedno radi brali, veliko berejo tudi v starosti. Moški praviloma berejo več dnevnikov
(politika, krajevni dogodki, šport), več kriminalk in lažje čtivo kot ženske.
Pomemben način izrabe prostega časa v starosti so potovanja. Dopustov in potovanj si želijo
starejši v mestih, da se otresejo ustaljenega načina življenja. Moški v povprečju potujejo
pogosteje kot ženske, med njimi pa seveda posebno tisti, ki so zdravi in imajo višje osebne
dohodke.
Starejši se še zlasti izogibajo tistih dejavnosti, ki zahtevajo gibčnost, hitrost, moč ali pa so v
nasprotju z ustaljenimi navadami. Vprašanje pa je, ali po 60. letu želja po skupinskih
dejavnostih raste ali splahni. Mnogi v večji skupini vrstnikov nikakor niso pripravljeni hoditi
na primer na ekskurzijo ali prireditev, spet druge pa prav to zabava. Očitno je, da pri tem ni
nobene zakonitosti in se starostniki pač razlikujejo med seboj. (Požarnik, 1981, str. 127–134)
Ena izmed oblik izrabe prostega časa pa je v zadnjih letih močno porasla. Gre za izobraževanje
starejših odraslih, o čemer bomo spregovorili v naslednjem poglavju tega priročnika.
Starizem in tabuizacija starosti

Izraz starizem je v osemdesetih letih prejšnjega stoletja skoval Robert Butler, eden prvih
raziskovalcev staranja. Opredelil ga je kot predsodek ene starostne skupine do druge
starostne skupine. Gre torej za diskriminacijo mladih in starih, ki jo izvajajo ljudje v srednjih
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letih. Starejši so kljub velikim medsebojnim razlikam nasilno strpani v eno skupino in jim je
predpisana enaka družbena vloga. Ekonomske posledice se kažejo v ignoriranju produktivnih
in ustvarjalnih zmožnosti in kompetenc starejših odraslih, ki so se bili prisiljeni upokojiti zgolj
zaradi dosega določene starosti. Najbolj tragična posledica starizma je samouresničujoča se
prerokba. Star človek začne sam verjeti, da je šibak, senilen, bolehen in nezmožen za delo.
Butler zato z vodilnimi ameriškimi Sivimi panterji predlaga, naj ljudje ustavijo starizem tako,
da popolnoma prenehajo s komplimenti, kot je na primer »Kako mladi ste videti«, in naj
promovirajo službe, v katerih sodelujejo osebe različnih generacij. (Pečjak, 2007, str. 94)

Psihološki vidiki staranja1
O sposobnostih in spretnostih starejših odraslih

Psihologi opredeljujejo sposobnosti kot skupek lastnosti posameznika, ki omogočajo organizmu
uspeh pri izvajanju raznih dejavnosti. Sposobnosti imajo sicer močno dednostno osnovo, a se
oblikujejo z učenjem in kulturo okolja. Razlikujemo tri skupine sposobnosti: 1. senzorne (npr. vidna
občutljivost), 2. motorične (npr. sposobnost za drobne ročne gibe) in 3. kognitivne sposobnosti, pri
čemer sta poglavitni inteligentnost in modrost.
Senzorne in motorične (reaktivne) spretnosti in sposobnosti

Spretnosti nam omogočajo reševanje praktičnih, predvsem psihomotoričnih nalog, še posebej
pomembnih pri športni in poklicnih dejavnostih. Pri starejših nekatere spretnosti propadajo še hitreje
kot temeljne sposobnosti. Starejši mehanik npr. ne more z izvijačem zadeti zareze v vijaku. V pozni
starosti se spremenijo tudi govorne spretnosti: govorec jeclja, glas postane tresoč, izgovorjene
besede pa nimajo več polne barve.
S staranjem oslabi vidna občutljivost (siva mrena, sploščeno zrklo), luči so bolj zaslepljujoče, vidno
polje postane ožje, starejši težje razlikujejo med barvami, zlasti med modro in zeleno, zenice se
zožijo, leče postanejo motne in manj prožne. Pomembno oslabi tudi slušna občutljivost, predvsem na
visoke tone, upadanje pa je posledica sprememb v senzornem živcu ali notranjem ušesu (30 % ljudi
nad 60 let slabše sliši). Upada tudi sposobnost možganov, da prevedejo glasove v semantične enote,
znižuje se frekvenčni obseg zvokov. Podobno so prizadeti tudi drugi senzorni organi. Čutni prag za
kakovost okusa se dvigne, zato starejši potrebujejo več dišav in začimb, oslabita občutka za slan in
sladek okus, eden od razlogov je manjše izločanje sline v ustih. Oslabijo tudi drugi čuti, celo bolečina.
Posledica oslabitve občutkov za toplo in hladno je napačno oblačenje in segrevanje prostorov
(Pečjak, 2007, str. 99–100).
Človekove reaktivne sposobnosti in fizična moč najhitreje propadajo, vaje imajo le majhen
izboljševalni učinek. Hitrost fizičnega odzivanja nevzdržno upada, kar se izrazi v počasnejšem
izpolnjevanju dnevnih nalog (nakupovanju, hranjenju, govoru, hoji, pisanju ipd.). Pomembno se
podaljšujejo reakcijski časi med dražljajem (vidnim ali zvočnim signalom – ukazom, vprašanjem) in
reakcijo (gibom ali besednim odgovorom). Čas se ne podaljša samo v mišicah in perifernih živcih,
temveč tudi v možganih, kar velja zlasti za pozno starost. Tudi »notranji« reakcijski časi so daljši.
Računanje, branje, reševanje miselnih problemov in podobnih nalog poteka počasneje. Starejši

1

Večino podatkov o spretnostih in sposobnostih starejših črpamo iz knjige slovenskega psihologa Vida Pečjaka
in Marije Pečjak Psihologija staranja (2007).
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odrasli potrebujejo dalj časa, da prikličejo v delovni spomin kak pomemben podatek. Pomembno
upade fizična moč starejših po 70. letu, ko izgubijo kar 30 % mišične moči (Pečjak, 2007, str. 103).
Kognitivne sposobnosti – pomnjenje in spomin

Spomin spada med najbolj prizadete psihične funkcije. Pešanje spomina opazimo najhitreje, saj nas
najbolj moti pri poklicni ali dnevni dejavnosti. Starejši se pritožujejo, da si ne morejo zapomniti novih
informacij, se spomniti že naučenih podatkov, da imajo »besedo na jeziku« ali da zalagajo predmete.
Razlogi za motnjo »imam besedo na jeziku, a je ne morem spregovoriti« so različni, pomagamo pa si
lahko z asociacijami: spomnimo se vsega, kar je povezano z besedo na jeziku (če gre za ime človeka,
se spomnimo njegove družine, bivališča, pisarne itd.), dokler asociacije ne prikličejo besede, ki jo
iščemo. Pomagamo si lahko tudi z živimi predstavami, ki potem prebudijo besedni naziv, ime ali kako
drugo predstavo.
Raziskave so odkrile tri spominske sisteme: senzornega, kratkoročnega in dolgoročnega. Naučeno
gradivo prehaja iz enega sistema v drugega, v njih pa se zadržuje različno dolgo in na različne načine.
Spominsko gradivo propada spontano, eden od pomembnih razlogov je interferenca (šum) drugega
gradiva. Recimo, da si skušamo gradivo zapomniti, dokler ga ne vpišemo v beležnico. A že šibek
zunanji dražljaj (»Počakaj, telefon zvoni«) povzroči, da ga izgubimo. Vpliv interference (zunanjih
motenj) je v starosti velik.
Obseg neposrednega spomina se ob vstopu v tretje življenjsko obdobje le malo zniža, kljub temu pa
nastopijo težave, kadar je treba v zavesti držati veliko enot. Primanjkljaj lahko kompenziramo z
združevanjem nižjih enot v višje. Dolgo telefonsko številko si lažje zapomnimo, če posamezne številke
združimo v pare ali trojice. Posamezne enote lahko združujemo tudi s pomočjo ritma in rime,
posebno učinkovito pa je združevanje po pomenu besed.
Najpomembnejše so spominske strukture. V njih so spominske enote med seboj povezane v mreže,
tako da priklic enega člena aktivira tudi druge. Če na primer pomislimo na Portorož, se nam kar same
od sebe prebujajo podobe zaliva, morja, hotelov, doživetij in ljudi, ki smo jih tam videli ali srečali. Ker
si starejši težje prikličejo izolirane podatke, ki niso čvrsto zasidrani v spominskih strukturah, je
priporočljivo, da poskušajo vsak nov podatek vključiti v že znane spominske strukture, da bi ga
pozneje lažje obnovili. Za učinkovit spomin je torej najbolje, če uporabimo tehniko asociacij, tako da
vsak nov podatek povežemo z že znanimi in ga vključimo v obstoječo spominsko shemo (Pečjak,
2007, str. 112).
Poleg zmogljivosti upade tudi hitrost procesiranja informacij, še posebno kadar jih je veliko in je
delovni spomin prenatrpan. Težave nastajajo zlasti pri poslušanju hitrega govora (po telefonu ali na
predavanju). Učinkovita kompenzacija sta ponavljanje in zapisovanje. Prenatrpani delovni spomin
začne izpuščati informacije, ki naj bi jih v zavesti ohranjali dlje (npr. pri branju zelo dolgih stavkov z
mnogimi odvisniki). Starejšim ljudem bolj ustrezajo kratki stavki. Težave so še večje pri branju v tujem
jeziku, posebno če ga ne obvladamo dobro. Morda je to eden od razlogov, da se starejše osebe
počasneje učijo nove tuje jezike.
Starejši ljudje so tudi manj učinkoviti, ko v kratkoročnem ali delovnem spominu obdelujejo in
predelujejo informacije, ki prihajajo iz dolgotrajnega in senzornega spomina. Ko rešujejo probleme,
premalo ponavljajo podatke, enot ne povezujejo v skupine, ne zožujejo problema z izločanjem
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neuspešnih poti do rešitve, nove informacije pa premalo povezujejo z utrjenim znanjem (Pečjak,
2007, str. 103–105).
Starejši težko menjajo strategije in navade mišljenja. Pokazalo se je, da ustrezna vaja izboljša njihovo
miselno učinkovitost. Zelo uspešna strategija je npr. zapisovanje. Podatke, ki morajo biti sistematično
urejeni po smiselnih kategorijah, času vpisa ali abecedi, zapišemo na listek ali v beležnico. Nadvse
primerni so kontrolni seznami ali seznami točk (Pečjak, str. 109).
Daljni spomin je pri starejših ljudeh na splošno dobro ohranjen, morda zato, ker gradivo vmes
ponavljajo, morda pa zato, ker se človek rajši spominja časov, ko je bil mlad, močan in uspešen.
Starejši radi pripovedujejo zgodbe iz zgodnjih let življenja (Pečjak, 2007, str. 110).
Intelektualne sposobnosti, pozornost in inteligentnost

Če intelektualne sposobnosti šestdesetletnika primerjamo z njegovimi rezultati pri petindvajsetih
letih, lahko vidimo, da v starosti le malo upadejo. Večji upad pa je zaznati, če šestdesetletnika
primerjamo z današnjimi petindvajsetletniki. Sposobnosti generacij se izboljšujejo, verjetno zaradi
boljšega izobraževanja, večje razgledanosti, naraščanja virov (npr. knjig, medomrežja), boljšega
zdravja, boljše prehrane in mnogih drugih razlogov. Starostniki, ki se ne premaknejo iz svojega
kotička, intelektualno okrnijo, medtem ko se sodobne študentke in študenti univerz za tretje
življenjsko obdobje in drugih izobraževalnih programov ohranjajo ne samo pri življenju, temveč tudi
pri pameti. Različna raven intelektualne aktivnosti je poglavitni razlog za heterogenost med
generacijami in znotraj njih.
Pozornost je prvi pogoj vseh umskih procesov: zaznavanja, učenja, spominjanja in mišljenja. S
pozornostjo se jasnijo vsebine v zavesti (npr. zaznave ali predstave), ena od poglavitnih funkcij
pozornosti pa je selekcija gradiva. Posameznik se osredotoča le na tiste stvari, ki so bile v preteklosti
pomembne in so cilj njegove motivacije. Selektivna funkcija pozornosti je v starejših letih
pomanjkljiva ali celo neustrezna. Strokovnjaki za izboljšanje spomina svetujejo namerno osveščanje,
tako da z besedami polglasno ali glasno opišemo dejavnost: »Zdajle zaklepam vrata«, »knjigo sem
položil na polico pri peči« itd. Obstaja preprosto navodilo v treh točkah: 1. Bodi pozoren, 2. izgovori v
sebi podatek ali številko, 3. ponovi takoj zatem, ko gradiva nimaš več.
Drugo težavo povzroča deljena pozornost. Poskusi so pokazali, da starejši ljudje težje delijo pozornost
in da jasno zaznavajo več virov ali videvajo več prizorov obenem. Preskakovanje je težje zaradi
počasnejših reakcij. Pri manj znanem gradivu, kjer nam izkušnje ne morejo pomagati, se pogosteje
pojavljajo težave. Izognemo se jim, če se osredotočimo samo na en vir, druge pa začasno
zanemarimo (Pečjak, 2007, str. 114).
Podobno kot začetna raven inteligentnosti na hitrost razumskega staranja vpliva tudi izobrazba, oba
dejavnika pa sta verjetno vsaj deloma povezana. Manj izobraženi ljudje se umsko starajo hitreje kot
izobraženi.
Fluidna inteligentnost, ki omogoča induktivno, deduktivno in ustvarjalno mišljenje, s staranjem bolj
upada kot kristalizirana, ki raste vse življenje od otroštva naprej. Slednja omogoča reševanje
problemov, ki vsebujejo znano gradivo, odvisna je od preteklega učenja, posameznikovih izkušenj, a
tudi kulture, od katere prejema znanje. Med seboj sta obe inteligentnosti razvojno povezani. Če ju
seštejemo, dobimo količino celotne inteligentnosti, ki ji pravimo »koristna inteligentnost«. Ta začne
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upadati šele pri 70. letu, najhitreje pri generalih, menedžerjih, zdravnikih, politikih in verskih
voditeljih in nazadnje pri znanstvenikih. Čim bolj vrhunski je razumnik, tem počasneje upada koristna
inteligentnost (velja za aktivne razumnike). In tam, kjer se konča inteligentnost, se začenja modrost, o
kateri danes v sodobni psihologiji potekajo številne raziskave in tečejo znanstveni diskurzi. Kakšna je
povezava med modrostjo in starejšimi odraslimi, na podlagi dosedanjih analiz pojasnjujemo v
naslednjem razdelku.
Modrost

Modrost je bila v različnih kulturah in civilizacijah zelo cenjen atribut. Domneva se, da so jo cenili že
Sumerci 2500 let pred našim štetjem. Aristotel je dejal, da je »modrost poznavanje vzrokov«, Platon
in pozneje Seneka pa, da je »modrost kot pot k oplemenitvi duše, dobro [pa] kot najpomembnejši
življenjski cilj«. Dolgo je bila predmet proučevanja teologov in filozofov, pojmovali so jo kot idealno
združitev znanja in človeškega značaja. Zahodna kultura je poudarjala njeno racionalno naravo,
povezovala jo je z dajanjem modrih nasvetov, skrbjo za skupno dobro, moralnostjo in skromnostjo. V
vzhodni tradiciji pa so jo razumeli predvsem kot stanje miru in čustvenega ravnovesja. Vrline sočutja
in razumevanja pa tudi intuicije so bile visoko cenjene.
V novejšem času modrost dolgo ni bila predmet znanstvene pozornosti. Šele leta 1975 je Vivian P.
Clayton (Clayton, 1975) kot prva med psihologi postavila vprašanje, kaj je modrost in kakšno
povezavo ima z obdobjem pozne starosti. Paul Baltes (Baltes in Baltes, 1990) je med prvimi definiral,
da je modrost znanje o temeljnih koristnih življenjskih dejavnostih, ki omogoča izjemne vpoglede in
sodbe glede zapletenih in negotovih človekovih razmer.
Ni naključje, da se je psihologija za modrost začela zanimati v času sprejemanja teorije o razvoju skozi
celotno življenje (»lifespan development«), predmet raziskav pa sta postala tako odrasli kot starajoči
se človek. Po klasični teoriji psihosocialnega razvoja (Erikson, 1982) je modrost kot vrlina v polni meri
prisotna že pri zrelem človeku in se označuje kot najvišja integrativna stopnja razvoja osebnosti;
človek jo dosega po zaslugi uspešnega reševanja nalog in razvojnih kriz, značilnih za zgodnejše
stopnje razvoja. »Bistvo modrosti po Eriksonu je torej »preseganje omejitev lastne identitete, kar
pomeni prilagajati se svetu, a hkrati ohranjati lastno avtonomijo« (Straś-Romanowska, 2019,
str. 218).
Dandanes kopica avtorjev opozarja na pomen problematike modrosti, raziskav na tem področju je
vse več. Med njimi velja omeniti tisto, ki jo je opravila skupina raziskovalcev pod vodstvom že
omenjenega Paula Baltesa (Baltes in Kunzmann, 2004), s pomočjo katere so ugotovili, s kakšnimi
osebami se običajno povezuje vrlina modrosti. To so predvsem osebe, ki imajo bogato pragmatično
znanje in ga znajo učinkovito uporabljati, osebe, ki razumejo vsakodnevne izkušnje in opazijo ključna
vprašanja osebe, ki se poglobijo v probleme in pri tem upoštevajo situacijski kontekst, posamezniki, ki
upoštevajo različne vidike, pa tisti, ki znajo točno napovedati nadaljnja in posledično tudi različna
dejanja. Modrost se povezuje tudi s tistimi, ki so odprti za dogajanja v okolici in ki imajo raje strpne
odnose namesto obsojanja.
Modrost je zapleten konstrukt, ki ga je zaradi kompleksnosti zelo težko definirati. Je sinteza
raznorodnih psihičnih lastnosti, kar otežuje eno samo univerzalno definicijo. Med psihologi, ki
modrost pojmujejo kot sistem osebnostnih lastnosti in kompetenc, naj navedemo definicijo Monike
Ardelt (Ardelt, 2004 ): »Modrost je tista osebnostna lastnost, ki se izraža v integraciji znanja,
refleksivnosti in sočutja«. Na podlagi analiz štiriindvajsetih najbolj znanih definicij modrosti,
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objavljenih v psihološki literaturi, je leta 2013 skupina ameriških psihologov (Bangen, Meeks in Jeste,
2013) sestavila seznam devetih bistvenih elementov modrosti:
(1) Sposobnost razumeti družbene situacije, sprejemati odločitve družbenega pomena ter
dajati dobre nasvete iz praktičnega znanja, pridobljenega v življenju. (2) Pozitiven in
proaktiven odnos do okolice in nasploh do družbe: empatija, sočutje, prijaznost, altruizem in
občutek za pravičnost. (3) Refleksivnost in razumevanje sebe, kar pomeni sposobnost
avtorefleksije, prisotnost intuicije in spoznanje, da smo samozavestni. (4) Sprejemanje
negotovosti vase in sposobnost samopomoči pri tem; neka toleranca do negotovosti,
dvoumnosti in nejasnih situacij. (5) Čustveno ravnotežje in kontrola nad aktivnostmi in
samokontrola. (6) Odprtost za vrednote in toleranca – sprejemanje pluralizma vrednot,
sistema vrednot drugih oseb, ne pa ocenjujoča drža. (7) Odprtost za nove izkušnje, nove
ideje, učenje novih vsebin. (8) Duhovno življenje in sprejemanje transcendence. (9) Smisel za
humor, zato da se v negotovih in nejasnih situacijah vedemo vedro in da s humorjem
sprejemamo težke odločitve. (Tucholska, 2019)
Igor Grossmann (Grossmann, 2017) poudarja, da proučevanje modrosti v veliki meri spreminja
mišljenje o človeku, o posebnostih njegovega funkcioniranja, razvoja in izobrazbe. Modrost postaja
ključna v sodobni pedagogiki in psihologiji. Na pomembnost te problematike opozarja tudi resolucija
ameriškega Oddelka za izobraževanje iz leta 2005, po kateri je modrost postala »središčna točka
oblikovanja značaja« učencev.
Ali sta modrost in starost povezani?

Večina ljudi meni, da s starostjo postajamo modrejši. Toda rezultati raziskav ne potrjujejo vedno te
ugotovitve. Ko Jennifer Jordan (Jordan, 2005) obravnava soodvisnost med modrostjo in starostjo,
navaja 3 modele, ki imajo svoje zagovornike v psihologiji. Po pozitivnem modelu modrost narašča
skupaj s starostjo, po modelu upadanja modrost pri starejših odraslih sukcesivno slabi, po modelu
kristalizacije pa se modrost v času adolescence ali zgodnje odraslosti »nabira«, njen nivo v
preostalem delu življenja pa ostaja zgledno stabilen. Sternberg (Sternberg, 2005) zagovornik tretjega
modela, trdi, da se lahko modrost oblikuje na več načinov, njen razvoj pa je v veliki meri odvisen od
dejavnosti človeka, bolj kot s starostjo pa se spreminja s prirastom znanja, ki ga človek podvrže
refleksiji – ga kristalizira. Faza, ko sta prirastek znanja in refleksije o njem na vrhu, pripada obdobju,
ko je človek na polovici življenja. Njena raven v naslednjih fazah ostane stabilna. To pa ne pomeni, da
znižanje kognitivnih, fizičnih ali socialnih sposobnosti ne povzroči tudi padanja modrosti. Raziskovalci
so si bolj ali manj enotni, da vrline modrosti vsi ljudje ne dosegajo s staranjem, nekateri se zadržijo na
zgodnejših razvojnih stopnjah, drugi pa se od nje odmikajo ali podlegajo mehanizmom razgradnje.
Antični misleci so modrost delili na učeno (episteme), praktično (phronesis) in na duhovno, slednjo so
poimenovali tudi kot modrost srca (sophia), kot transcendentno ali transpersonalno modrost. Vse tri
vrste modrosti lahko med seboj sodelujejo in so v sinergiji ali pa si nasprotujejo, kar lepo pojasnjujeta
reka »Tako moder, pa tako neumen« ali pa »Vidim, kaj je dobro, izbiram pa slabo«. Učena modrost
(episteme) predstavlja vse teoretično znanje, ki ga pridobimo v času šolanja in ga uporabljamo
predvsem v vzročno-posledičnem pojasnjevanju dogodkov. Najbolj je prisotna pri osebah z visoko
izobrazbo in pri tistih s strokovnimi kompetencami in poklicnimi kvalifikacijami. Praktično modrost
psihologi definirajo kot ekspertno znanje na področju »fundamentalne prakse življenja« (Sternberg
R., 1998). Pri tem so ključni: sposobnost formuliranja sodb, sprejemanje pravih odločitev, zmožnost
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pomagati sebi v zapletenih življenjskih razmerah in v medosebnih stikih ter upravljanja z lastno
energijo, čustvi in časom. Sodobna raziskovalka problematike modrosti Monika Ardelt (Ardelt, 2004)
opozarja na pomen takšnih dispozicij, kot so refleksija, previdnost in razmislek pri sprejemanju
odločitev in elastičnost mišljenja in delovanja. Pomembno vlogo pri formiranju modrosti kot
pragmatike življenja igra sposobnost učenja na napakah, ne samo lastnih, ampak tudi tujih.
Raziskovalci, ki modrost razumejo kot holistični pojav, a vendarle z izrazito dominantno funkcijo
kognicije, ocenjujejo, da modrost slabi po 75. letu starosti zaradi poslabšanja osnovnih umskih
funkcij, predvsem takih, kot so odprtost in elastičnost spoznavanja ali pa tempo pretvarjanja
informacij (Baltes, Gluck, in Kunzmann, 2008; Straś Romanowska, 2011, str. 321–356).
Duhovna modrost ali modrost srca je prototipska značilnost starejšega človeka, poznana predvsem iz
biblijskih, zgodovinskih ter literarnih virov. Pomembni dejavniki so znanje in življenjske izkušnje,
vendar tukaj ključno vlogo igrajo kontemplativni, metafizični in moralni vidik. Duhovna modrost je
torej povezanost razuma, čustev in vesti (Straś-Romanowska, 2019, str. 222).
Duhovna modrost je pravzaprav filozofsko življenjsko stališče, ki skozi transcendenco zajema vse
vidike življenja tako v preteklosti kot v prihodnosti. To je globoko razumevanje lastne življenjske poti,
njeno sprejemanje in sledenje. V procesu gerotranscendence se odpira pogled na nematerialno ter
zunaj racionalno resničnost, ta pogled pa pripomore k pojasnjevanju smisla dogodkov v življenju.
Proces je mogoč zaradi za starejše značilnega širjenja območja notranje svobode, ki zmanjšuje
samoocenjevanje.
Odnosi s svetom postajajo na ta način manj osebni in celo transpersonalni, kar še bolj prispeva k
odkrivanju smisla življenja. Če na kratko povzamemo razliko med praktično in duhovno modrostjo,
lahko rečemo, da je praktična modrost bolj usmerjena na materialne vidike življenja, vsakdanje
dejavnosti in racionalno reševanje problemov za dosego varnosti in zadovoljstva. Duhovna modrost
pa se usmerja na resničnost zunaj materialnega sveta, v transcendenco in iskanje smisla. Mogoča je v
zgodnejših fazah življenja, vendar starost prinaša specifične pogoje, ki pripomorejo k njenemu
oblikovanju.
Dejavniki, ki otežkočajo proces kristalizacije modrosti v starosti, so številni, zato izpostavimo
samo najpomembnejše. Eden med njimi je, da človek v mladosti ni razrešil problemov in
posledično trpi za frustracijami; ima občutek, da se ne znajde v svetu in da ne najde svojega
mesta v njem. Postane egocentričen, išče smisel skozi okrepitev samozavesti, skozi užitek in
pragmatičnost. Pri reševanju življenjskih problemov nam takrat pomaga potencirana zunanja
aktivnost (aktivizem), ki pa na dolgi rok ni vedno učinkovita in se po navadi konča s prisilnim
prenehanjem aktivnosti, boleznijo ali izgorelostjo. Vendar pa v svojem načinu življenja ne
smemo biti povsem nedejavni in zaprti. Starejši človek potrebuje interakcijo, inspiracijo in
motivacijo za konstruktivno dejavnost, ki bi bila v pomoč pri dohitevanju zamujenih procesov
osebnostnega razvoja. Res pa je, da obstaja veliko ljudi, ki jih osamljenost ne moti, v samoti
se dobro počutijo, so ustvarjalni in umsko odprti, kar je značilno za posameznike z visoko
inteligenco ali introvertiranostjo. Drug tak omejujoč dejavnik modrosti je posnemanje
mladih, njihovega načina življenja in videza, kar je znak ničevosti starejšega človeka. Ne
spreglejmo kulturnih dejavnikov, ki v današnjem času otežujejo doseganje modrosti in
negovanje v času staranja. To sta predvsem kult hedonizma in materializma, ki starejšega
odvrača od pozornosti višjim vrednotam in smislom. Na večer življenja človekova skrb za
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moder odnos do življenja počasi upada v zvezi z za to obdobje značilnim znatnim slabljenjem
ali celo izčrpanjem umske kondicije in s tem zapiranjem pred zunanjim svetom. Osrednje
mesto zasede problem smrti in umiranja. (Straś-Romanowska, 2019, str. 226)
Če sklenemo: ni jasnega enoznačnega odgovora na vprašanje, ali je modrost res atribut starosti. Če
primerjamo oba tipa modrosti, praktičnega in duhovnega, je prvi pri starem človeku v večji meri
izpostavljen omejitvam, in sicer predvsem zaradi naravnih vzrokov, biološko pogojenih procesov pa
tudi zaradi galopiranja civilizacijskih preobrazb, ki zahtevajo neprestane in nove prilagoditve, ki
otežujejo orientacijo v svetu in ki absorbirajo že tako s starostjo zmanjšane energijske in umske
sposobnosti. V zameno večkrat generirajo občutke nemoči, brezupa in nesmisla. Duhovna modrost
pa se ima, paradoksalno, iz teh samih vzrokov priložnost ohraniti do pozne starosti. V njej sta sicer
manj prisotna razum in racionalnost, več pa je intuicije, občutljivosti in osebnosti. V pomoč je tudi vse
manjše zanimanje za materialni svet in hkrati reorientacija v smeri transcendentne stvarnosti.
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Izobraževanje v tretjem življenjskem obdobju
Starejši se učijo, da bi vedeli, da bi bili, da bi pripadali in postali.
(Krajnc, Findeisen in Ličen, 2013)
Mednarodni muzejski svèt (ICOM) v predlagani opredelitvi muzeja (novo naj bi sprejeli na generalni
skupščini v Kjotu 2019, vendar je niso in je predmet razprave) postavlja v ospredje dostopnost,
vključevanje, sodelovanje in izobraževanje. Slednjega se zavedajo tudi slovenski muzeji in galerije, v
njih pa še posebej muzejske pedagoginje in pedagogi, strokovno povezani v Sekciji za izobraževanje in
komunikacijo pri SMS. V času hitrih demografskih sprememb se njihova vloga in poslanstvo
spreminjata. Soočeni so z novim izzivom izobraževanja in komunikacije s starejšimi odraslimi. Zato ne
bo odveč, da v tem delu priročnika povzamemo dognanja raziskovalk in raziskovalcev na področju
izobraževanja starejših odraslih, še posebej zato, ker se v ta okvir umešča tudi izobraževanje starejših
odraslih v dediščinskih ustanovah – v muzejih in galerijah, botaničnih vrtovih, arheoloških,
naravoslovnih in spominskih parkih in znamenitostih (Krajnc, Findeisen in Ličen, 2013). V teh
ustanovah je v zadnjih nekaj letih zaznati porast obiska skupin starejših, vse več pripadnikov srebrne
generacije sodeluje pri zbiranju materialne in nesnovne dediščine (osebne zgodbe) in se vključuje v
prostovoljno delo, nastajajo pa tudi posamične študijske skupine, katerih mentorji so v muzejih
zaposleni kustosi in pedagogi.

Starejši – aktivni udeleženci v Prirodoslovnem muzeju Slovenije
Večino obiskovalcev Prirodoslovnega muzeja Slovenije predstavljajo otroci (šolarji in dijaki)
ter družine, kar je za naravoslovne muzeje običajno. Vendar se aktivno trudimo k obisku in
sodelovanju pritegniti vse generacije. Žal nam razmere, v katerih delamo, ne omogočajo beleženja
števila starejših obiskovalcev, kljub temu pa lahko ugotovimo, da k nam zelo pogosto zahajajo kot
spremljevalci otrok (babice in dedki) in da se udeležujejo tudi četrtkovih poljudnoznanstvenih
naravoslovnih predavanj. Prav tej demografski skupini pa sta namenjena dva programa: študijski
krožek za upokojence ter program prostovoljskega sodelovanja s Prirodoslovnim muzejem
Slovenije.
Študijski krožek »Narava – znana neznanka« že dvanajsto leto pripravljamo v sodelovanju z
Univerzo za tretje življenjsko obdobje. Vsako šolsko leto v sodelovanju s člani krožka izberemo
določeno naravoslovno temo. Tako smo se v
preteklih letih pogovarjali o krasu in Krasu,
naših rekah in rečicah, življenju v gorah, bitjih
okoli našega doma itd. Vsak kustos pripravi
poljudno predavanje s svojega strokovnega
področja. Večkrat se odpravimo tudi na
enodnevne izlete v naravo, ob koncu leta pa na
večdnevno strokovno ekskurzijo. Člani krožka
niso le pasivni poslušalci, temveč pri programu dejavno sodelujejo. Kdor želi (in teh je večina),
pripravi referat in ga predstavi »sošolcem«. Med člani krožka so tudi zagnani naravoslovni
fotografi, ki svoje stvaritve z veseljem pokažejo drugim. Iz njihovih prispevkov ob koncu študijskega
leta pripravimo občasno razstavo iz cikla »Novice iz narave«. Za člane krožka to pomeni viden in
prepoznaven rezultat njihovega truda, na katerega so izjemno ponosni. Ob vsakem avtorju in
njegovem prispevku je tudi njegova umetniška fotografija, da je pripoved bolj osebna. Avtorji tudi
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med počitnicami večkrat obiščejo muzej in s seboj pripeljejo prijatelje, znance in sorodnike, da se
pred njimi malo pohvalijo. Tako muzej obiščejo tudi tisti, ki morda običajno nimajo te navade.
Razstava pa je tudi promocija študijskega krožka in našega dela. Delo s starejšimi je izjemno
pomembno za kakovostno preživljanje tega življenjskega obdobja. Starejši se tako počutijo kot
enakopravni člani družbe, so dejavni, imajo cilje, beležijo uspehe in so pomembni. Skupina pa je
pomembna tudi za njihovo socialno udejstvovanje, saj sta druženje in sproščen klepet ob kavi po
predavanjih ali na izletih za udeležence bistven del
sodelovanja v študijskem krožku.
Univerza za tretje življenjsko obdobje pa nam
pomaga tudi pri zagonu programa prostovoljskega dela v
našem muzeju. Leta 2008/2009 smo bili kot nekakšni
poskusni zajčki povabljeni k sodelovanju v projektu
»Starejši – nosilci in posredniki nesnovne kulturne
dediščine«. Ob podpori nosilcev projekta (predvsem
dr. Rajke Bračun Sova) smo medse sprejeli dve prostovoljki,
ki sta ponudili pomoč pri delu z obiskovalci. Njuna pomoč,
predanost in lojalnost Prirodoslovnemu muzeju Slovenije so bistveno prispevali h kakovosti izvedbe
delavnic in sprejemu obiskovalcev na naših razstavah. Sčasoma smo s pomočjo Univerze za tretje
življenjsko obdobje pridobili še več prostovoljcev, ki smo jih vključili tudi v druge dejavnosti muzeja.
Tako danes prostovoljci samostojno izvajajo dva javna programa (»Dotikanje dovoljeno« in
»Krilate in kosmate zgodbe«), sodelujejo pri izvedbi otroških delavnic in občasno priskočijo na
pomoč tudi pri lažjih administrativnih delih in delu v
knjižnici. Starejšim so se pridružili tudi mlajši prostovoljci,
med njimi prihaja do medgeneracijskega sodelovanja.
Mlajši prispevajo mladostno energijo, poznavanje
sodobnih tehnologij, mladosten pogum, a so hkrati tudi
precej bolj obremenjeni z vsakdanjimi obveznostmi,
službo, študijem, družino. Starejši prostovoljci so zelo
zanesljivi, preudarni, potrpežljivi in izkušeni. Danes v
Prirodoslovnem muzeju Slovenije sodelujemo s 14
prostovoljkami in prostovoljci. So del našega kolektiva in
izvajanja javnih programov si brez njih ne znamo več predstavljati.
Starejši so torej v Prirodoslovnem muzeju Slovenije prisotni in vpeti v naše delo in poslanstvo,
se pa ob tem srečujemo tudi s številnimi izzivi. Ker delujemo v stari muzejski stavbi, ki si jo delimo z
Narodnim muzejem Slovenije, je fizična dostopnost za starejše neprimerna. Največjo težavo
predstavljajo stopnice, ki vodijo v razstavne prostore v prvem nadstropju. So gladke, nepravilne
oblike in brez ograje. Kljub prizadevanjem pa – zaradi spomeniškega varstva – doslej niso bili
dovoljeni nobeni, niti najmanjši posegi, ki bi obiskovalcem (ne le starejšim) omogočili varnejši
dostop. Dostop z dvigalom je namreč mogoč le ob spremstvu zaposlenih, kar je precej omejujoče.
dr. Staša Tome, Prirodoslovni muzej Slovenije
Pogled v preteklost

Aristotel naj bi pred 2500 leti izjavil, da je učenje najboljši cilj za starejša leta. To je veljalo v 4. stol.
pr. n. št. in zagotovo velja še danes.
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V šestdesetih letih prejšnjega stoletja so se v nekaterih zahodnih državah začeli ukvarjati z
vprašanjem prostega časa zaposlenih in starejših, saj so bile te države sredi industrijskega
razcveta. Vlade se v tem času niso zanimale zgolj za pokojninske sheme ter socialno in
zdravstveno zaščito starejših, ampak tudi za njihov življenjski slog. V tem času so zrastli klubi
upokojencev in univerze za tretje življenjsko obdobje. (Findeisen, 2013, str. 38)
Vse se je začelo s Pierrom Vellasom z Univerze v Toulousu, ko je bila leta 1973 na njegovo
pobudo ustanovljena prva UTŽO. Potem je bila ustanovljena mednarodna zveza UTŽO,
imenovana AIUTA. Do prve UTŽO je pripeljalo prepričanje, da sodelovanje v kognitivnih,
umetnostnih in športnih dejavnostih spodbuja pripadanje skupnosti, spreminja dobro
počutje in spodbuja razvoj potencialov starejših. Francoski model so privzeli (in modificirali)
še drugi v Franciji, Italiji, Belgiji, Nemčiji, na Slovaškem, v Romuniji, na Malti in drugje. Do
neke mere je ta model navdihnil tudi slovenskega, hrvaškega, makedonskega in srbskega,
kjer pa so sledili slovenskemu modelu, ki temelji na soodgovornosti starejših za njihovo
izobraževanje in izobraževanju za lokalni razvoj. Danes je na Poljskem več kot 300
skupnostnih organizacij, ki so si nadele ime UTŽO, toda okrog leta 1990 je bilo v tej
vzhodnoevropski državi (39 mio. preb.) približno šestnajst univerz, ki so bile močno povezane
z rednimi univerzami. Te so pripadale nacionalni organizaciji, ta pa je danes integrirana v
Medicinsko fakulteto v Varšavi. Poljske UTŽO so razvile tesno povezavo s francoskimi, še
posebej na področju predupokojitvenega izobraževanja. (Findeisen in Ličen, 2017, str. 27–32)
Delež starejših od 60 let, ki se v razvitih postindustrijskih družbah udeležuje organiziranega
izobraževanja, je bil ob koncu 20. stoletja še vedno sorazmerno majhen. Po podatkih IALS iz leta 1994
se v Kanadi izobražuje 6,9 % ljudi med 66. in 75. letom, na Nizozemskem 9,7 %, na Švedskem pa
10,2 %. S starostjo se pomembno zmanjšuje tudi število ur, ki jih odrasli namenijo učenju. Po besedah
Johna H. Falka in njegove sodelavke Lynn Dierking, ameriških raziskovalcev prostočasnega učenja, pa
število starejših učečih narašča in še nikoli ni bilo večje kot danes (Falk in Dierking, 2002, str. 126).
Razvoj v Sloveniji

Tudi za Slovenijo lahko na podlagi prikazanih rezultatov trdimo, da je »ostal delež v izobraževanju
dejavnih starejših odraslih od leta 1987 do 2005 zelo nizek« (Jelenc Krašovec in Kump, 2009, str. 214).
Za najnovejše obdobje do danes ni na voljo analiz o deležih, a lahko z gotovostjo trdimo, da se stanje
izboljšuje, število starejših v izobraževanju pa povečuje. Pri tem se opiramo na spodbude in dejanske
aktivnosti pa tudi na podatke ponudnikov izobraževanja in sploh dela s starejšimi odraslimi, denimo
vladnih in nevladnih organizacij, društev in klubov. Ključno vlogo pri skrbi za starejše in ozaveščanju o
vseživljenjskem izobraževanju v tretjem življenjskem obdobju sta odigrali dve ustanovi nacionalnega
pomena: Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje in Inštitut Antona Trstenjaka (Findeisen,
2017, str. 17–24).
Slovensko univerzo za tretje življenjsko obdobje, združenje za izobraževanje in družbeno vključenost
(v nadaljevanju Univerza za tretje življenjsko obdobje) sta leta 1984 ustanovili Dušana Findeisen in Ana
Krajnc ob prostovoljnem sodelovanju številnih navdušencev vseh generacij. Od takrat se je postopoma
razvila v nacionalno mrežo 52 univerz na 51 lokacijah z okoli 21.000 študenti in več kot 1000 mentorji
in prostovoljci. Univerza je namenjena osebnostni rasti, plačanemu delu in »strokovnemu«
prostovoljstvu starejših. Med šestimi programi organiziranega prostovoljstva je treba v okviru
obravnavane tematike vsekakor izpostaviti program »Kulturni mediatorji v muzejih in galerijah«, ki je
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našel plodna tla v dediščinskih ustanovah. Naloga starejših študentov umetnostne zgodovine,
antropologije, arheologije, arhitekture in drugih sorodnih strok je, da nadzorujejo razstavne prostore,
pripravijo informacije o muzeju in informacije ter vodstvo po razstavah. Kulturni mediator je lahko
vezni člen med muzejem in nevladno organizacijo, pomaga pri izobraževanju mlajših in odraslih
obiskovalcev v muzeju, v galerijah ali knjižnicah.

Borut, Irena G., Irena V. M. in Smilja – naši novi sodelavci

Ob pogovorih s stalnimi obiskovalci muzeja so mlajši upokojenci velikokrat izrazili željo po
tesnejšem in aktivnejšem sodelovanju. Zato smo se v Pokrajinskem muzeju Celje leta 2018 odločili, da
bomo aktivne mlajše upokojence kot prostovoljce vključili v nekatere dejavnosti in dogodke, ki jih bomo
pripravljali v muzeju v prihodnje.
Cilj projekta je bil vključevanje prostovoljnih kulturnih animatorjev v delovanje muzeja,
vzpostavitev še tesnejših vezi z zainteresirano javnostjo v lokalnem okolju in spodbuditev
medgeneracijskega sodelovanja. Želeli smo usposobiti nekaj mlajših upokojencev, ki bi kot prostovoljci
delovali v informacijski pisarni, pomagali pri vodenju po muzejskih zbirkah in delavnicah ter pripravi
ostalih dogodkov (predavanj, izobraževanj ipd.). Povabilu k soustvarjanju muzejskih vsebin so se odzvali
4 mlajši upokojenci.
Pripravili smo program izobraževanja, ki smo
ga izvedli v času od marca do konca junija 2018.
Spoznali so poslanstvo muzeja, z avtorji so se seznanjali
z razstavami v muzeju, strokovnim delom kustosov,
opravili so hospitacije na strokovnih vodenjih po
muzejskih zbirkah, se seznanili z zakonom o
prostovoljstvu, etičnim kodeksom, poseben del
izobraževanja pa smo namenili komunikacijskim
veščinam.
V sklopu leta Evropske kulturne dediščine (2018) in občasne razstave Veronika Deseniška v
slovensko-hrvaškem spominu in pod mentorstvom soavtorice razstave, muzejske svetnice mag.
Rolande Fugger Germadnik, so prostovoljci sodelovali pri projektu »Ljubezen v poznem srednjem veku
in danes«. V sodelovanju z dijaki Gimnazije Celje – Center so za javnost 11. oktobra 2018 pripravili
predavanje, ki se ga je udeležilo veliko število Celjanov.
Po uspešnem prvem javnem nastopu so si zastavili nove cilje. V letu 2019 so se posvetili
raziskovanju zanimive teme – hrane v srednjem veku. Temeljito so preučili dostopne vire in literaturo
ter pripravili odlične referate. V letu 2020 bodo izsledke predstavili javnosti. Muzej se je povezal z
Zavodom Celeia Celje, ki v mestu skrbi za povezovanje kulturnih in turističnih dejavnosti. Za celjske
gostince bodo prostovoljci iz muzeja v marcu 2020 pripravili predavanje o hrani v srednjem veku, v
avgustu pa še dve predavanji za splošno javnost, eno v Knežjem dvoru in eno na Starem gradu Celje, na
prizoriščih, ki sta neposredno povezani z rodbino grofov in knezov Celjskih.
Poleg posameznih projektov prostovoljci v muzeju aktivno delujejo na področju muzejske
informacijske in pedagoške službe (posebej ob dnevih odprtih vrat – kulturnem prazniku, poletni
muzejski noči, mednarodnem dnevu muzejev itd.). Sodelujejo tudi pri strokovnem delu v posameznih
kustodiatih, kjer pod mentorstvom kustosov pomagajo pri digitalizaciji muzejskih predmetov in
postterenski obdelavi arheološkega gradiva.
V teh dveh letih so prostovoljci postali člani naše muzejske družine. V muzeju smo zelo
zadovoljni z njihovim delom in si želimo, da tudi v prihodnje tako tvorno oblikujejo muzejske vsebine
skupaj z nami. Zato – hvala Borut, Irena G., Irena V. M. in Smilja.
Rada Hriberšek, koordinatorka projekta prostovoljstvo
Pokrajinski muzej Celje
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O Inštitutu Antona Trstenjaka, o zasnovi, ciljih in poslanstvu te nacionalne gerontološke ustanove
smo govorili že v prvem poglavju, tu pa predstavljamo predvsem inovativne izobraževalne programe
za izboljšanje medgeneracijskih odnosov in razumevanja, programe medsosedske samopomoči in
organizirane skupine starejših v skupnosti. Sprva je leta 1987 inštitut sodeloval v projektu »Človek« in
rezultat je bila ustanovitev nacionalnih in lokalnih skupin samopomoči za starejše. Zdaj obstaja več
kot 500 skupin za samopomoč z več kot 5000 člani po vsej Sloveniji. Vodi jih pet animatorjev ali
koordinatorjev.
V nadaljevanju prikazujemo še nekaj množičnih in specializiranih organizacij, kjer starejši odrasli lahko
združujejo svoje potrebe in pričakovanja in s katerimi se dediščinskim ustanovam ponuja priložnost
tesnejšega sodelovanja. Ena takih je zagotovo Zveza društev upokojencev, skupnostna organizacija, ki
deluje v vsaki lokalni skupnosti po vsej državi. Lokalna društva so združena v zvezo, ki ima več kot
200.000 članov ali 11 % slovenskega prebivalstva. Zveza omogoča krajša izobraževanja in svojim
članom nudi tečaje, izobraževalne dogodke in svetovanje predvsem na področju zdravstvenega
varstva, nove tehnologije, sobivanja, športa itd. Zveza združenj upokojencev je vsak oktober tudi glavni
organizator letnega festivala tretjega življenjskega obdobja, ki se ukvarja s podporo in problemi
starajočega se prebivalstva. Festival je povezal vse organizacije civilne družbe, ministrstva, občine in
ustanove izobraževanja za odrasle ter postal tradicionalna prireditev.
Veliko je združenj upokojenih strokovnjakov, npr. zdravnikov, medicinskih sester, pedagoških delavcev,
inženirjev itd. Ta ponujajo predavanja, tečaje in kulturne dogodke za svoje člane ter njihove družine.
Večina jih objavlja biltene in informativne brošure. Nekatere organizacije nudijo prostovoljne storitve
in se udeležujejo inovativnih projektov, ki so prav tako pomembne učne priložnosti.
Andragoški center Slovenije (ACS) je osrednji nacionalni inštitut za raziskovanje in razvoj kakovostnega
izobraževanja odraslih. Skupaj s Filozofsko fakulteto Univerze v Ljubljani je uvedel mrežo študijskih
krožkov, v katerih so dejavni predvsem starejši, ki se skupaj učijo in delajo v dobro lokalnih skupnosti.
Dnevni centri dejavnosti za starejše so namenjeni starejšim, ki želijo biti dejavni in ustvarjalno preživeti
prosti čas. Vse dejavnosti v dnevnih centrih vodijo prostovoljci. Glavni namen dnevnih centrov je
spodbujati in omogočiti dejavno državljanstvo starejših in mlajših odraslih, dejavno staranje in
vzdrževanje fizične in duševne kondicije. Nudijo številne programe za starejše, kot so: učenje tujih
jezikov, slikarstvo, digitalno fotografiranje, ples, računalniške tečaje, jogo, telovadbo, literaturo, ročna
dela, študij medosebnih odnosov itd. Programi so lahko krajši ali daljši izobraževalni krožki. Trajajo,
dokler prostovoljci lahko ostanejo v centrih.
Drugi ponudniki so muzeji, socialni centri, ministrstva, občine, organizacije civilne družbe itd.
Ponudnikov je veliko, ker so velike tudi potrebe, hkrati pa slovenska Univerza za tretje življenjsko
obdobje neumorno izvaja javno kampanjo, in sicer z roko v roki z drugimi ustanovami (knjižnicami,
knjigarnami, kinematografi, muzeji, bolnišnicami, botaničnim vrtom ipd.). V to mreženje se že zdaj bolj
ali manj uspešno vključujejo tudi dediščinske in umetnostne ustanove, je pa pričakovati, da se bo še
okrepilo – vsekakor je smiselno vse po vrsti pozvati, da se priključijo in izmenjujejo znanje in izkušnje
za delo s starejšimi odraslimi.
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Kdo so udeleženci izobraževanja?

Izobraževanje v poznejših letih življenja temelji na sprejeti strategiji vseživljenjskega učenja in
na teoriji o vseživljenjskem ali stalnem izobraževanju, ki sta ju v okviru Unesca uvedla Paul
Lengrand in Edgar Faure. Pomeni neke vrste status, ki ga imajo starejši v družbi in v mnogih
med seboj različnih skupnostih, pa naj gre za starejše delavce, osebe, ki se pripravljajo na
upokojitev, osebe v tretjem življenjskem obdobju ali osebe v obdobju po končanem
poklicnem delu, pri čemer pa ne gre spregledati skupine ljudi, ki so delno ali popolnoma
odvisni od drugih in večino časa preživijo v institucionalni oskrbi. Izobraževanje v poznejših
letih življenja je namenjeno dejavnemu staranju, ki v Sloveniji po možnosti pomeni delati dlje,
in dejavnemu dostopu do socialnih virov (izobraževanja, kulture, zdravstvenega varstva,
prevoza, bivališča itd.). (Findeisen, 2017, str. 7–8)
Kaj starejše odrasle motivira k izobraževanju?

Starejši imajo po večini konservativna stališča, manj verjamejo novostim, manj verjamejo vase in
menijo, da se ni vredno ukvarjati z novimi dejavnostmi, ker bo njihova prihodnost kratka. Danes se
postmoderne družbe zavedajo kulturnega in ekonomskega potenciala oziroma »kapitala« starejših,
zato je še kako pomembna motivacija. Dušana Findeisen poudarja: »Če želimo razumeti in krepiti
motivacijo starejših odraslih za učenje in izobraževanje, moramo prepoznati njihove potrebe, njihove
težnje, hotenja, čustva in njihovo izkustveno znanje. Ustvariti si moramo predstavo o tem, kako je
teklo njihovo življenje. Le na ta način lahko razumemo, zakaj se učijo in zakaj se izobražujejo, kaj jih je
privedlo v izobraževanje« (Findeisen, 2013, str. 44–45).

Prostovoljki popisujeta fotografsko gradivo v Muzeju novejše zgodovine
V Muzej novejše zgodovine Slovenije že četrto leto kot prostovoljki redno prihajata sestri
Lucija Magajna (upokojena bibliotekarka) in Radoja Javornik (upokojena profesorica razrednega
pouka). Njuno prostovoljno delo v muzeju se je začelo, ko je ga. Lucija
pregledovala zapuščino svojega tasta Božidarja Magajne, pri tem pa
naletela na zgodovinske fotografije; Božidar Magajna je bil namreč eden od
ustanoviteljev radia Kričač, ki je v času 2. svetovne vojne v okupirani
Ljubljani deloval znotraj OF. Ker je bil po poklicu elektroinženir, je bil
zadolžen predvsem za tehnični del izvedbe. Da fotografije ne bi šle v
pozabo, jih je ga. Lucija darovala Muzeju, ob tem pa je pogovor nanesel tudi
na prostovoljno delo. Lucija Magajna je s prostovoljnim delom začela takoj,
mesec dni kasneje pa se ji je pridružila še sestra Radoja.
Od leta 2016 do 2019 sta popisali Zbirko spominskih albumov,
skupaj 342 albumov, kar nanese 12.863 fotografij. K popisu spada vsebinski
popis albuma ter tehnični popis in dokumentiranje vsake fotografije
posebej. Trenutno ga. Radoja popisuje albume iz Zbirke SGP Primorje.
Takole je zapisala o svoji izkušnji v muzeju:
»Najprej nekaj o meni: sem »mlajša« upokojena profesorica razrednega pouka in nekaj let
delam kot prostovoljka v Muzeju novejše zgodovine Slovenije. Vesela sem bila, ko se mi je ponudila
priložnost, da spoznam delo in bogato gradivo v fototeki. V muzej prihajam dvakrat tedensko. Naj
takoj zapišem pohvalo: srečujem se s prijetnimi in delu zelo predanimi ljudmi.
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Moje delo je popis fotografskega gradiva. Vendar ne gre le za tehniko vnašanja podatkov v
računalnik. V fotografijah je bogata sporočilnost, odraz dobe, v fotografski objektiv so ujeti drobni
detajli, ki včasih sporočajo celo več kot sama vsebina fotografije. Čas od 70. in kasnejših let mi je blizu,
zato na fotografijah pogosto srečujem dogodke, ki sem jim prisostvovala. Delo je zelo zanimivo, v
njem uživam in se bogatim. Malo razgibavam svoje upokojenske možgane, v veliko pomoč pa mi je
seveda spletno iskanje podatkov. Trudim se, da bi o vsaki fotografiji poiskala čim več podatkov, da bi
bil opis čim bolj bogat in zato koristnejši za uporabnika.
Menim, da je moje prostovoljno delo v Fototeki dober primer dobre prakse. Vzajemno prinaša
korist muzeju, ker se ureja in posodablja popis fotografij in vnos v računalniško bazo, in meni, ker v
delu uživam in se še vedno bogatim.«
Radoja Javornik, Ljubljana, 12. 2. 2020
Glede na to, da se v muzejski fototeki, ki je hkrati tudi največji nacionalni fotografski arhiv,
hrani več kot 2,5 milijona fotografij na različnih nosilcih, je njuna pomoč izredno dobrodošla, poleg
tega pa s svojo natančnostjo, zanosom, predanostjo in dobro voljo lepo dopolnjujeta ekipo
sodelavcev.
Monika Močnik, kustosinja, Muzej novejše zgodovine Slovenije
Po upokojitvi se starejši znajdejo brez pravega vpliva na makro socialno okolje, pri čemer so zaradi
družbenega pritiska in družbenih norm ter pričakovanj njihove potrebe pogosto prezrte. In ravno
zato so toliko bolj motivirani, da jih zadovoljijo s pomočjo učenja in izobraževanja v majhnih
študijskih skupinah. Iz psihosocialnih in drugih potreb starejših se rojevajo izobraževalne potrebe,
zato je za izobraževalce starejših odraslih in izobraževalne ustanove, med njimi tudi dediščinske
ustanove, pomembno, da se seznanijo s potrebami starejših, tudi s tistimi, ki so jih starejši sami
prezrli oziroma jih je prezrla družba. »Še vedno premalo vemo o starejših, o njihovem
družbeno-ekonomskem položaju in s tem povezanimi učnimi navadami. Poglobljene raziskave bi
prinesle boljši vpogled v poznavanje interesa starejših in težav, s katerimi se soočajo, na podlagi tega
pa bi lahko razmišljali o učnih dejavnostih kot možnostih za preživljanje prostega časa, druženje in
osebnostno rast« (Jelenc Krašovec in Kump, 2009, str. 215).
Posebnost starejših v tretjem življenjskem obdobju je, da se učijo preprosto zato, ker si
učenja želijo (primarna motivacija). Učenje zanje postane način življenja oziroma tista
dejavnost, okrog katere se nemalokrat strukturira njihovo življenje. Starejši se učijo, ker jim je
ob učenju prijetno, ker jih dela učenje bolj samozavestne, bolj darežljive, bolj tolerantne, ker
se jim povečajo in razširijo zanimanja, ker se počutijo živi, ker jih zaradi učenja in
izobraževanja okolje sprejema z zanimanjem, ker so njihovi domači na njih ponosni, ker z
izobraževanjem potrdijo svojo avtonomnost. Učijo se, ker si želijo pridobiti znanje za drugo
poklicno ali za prostočasno poklicno pot, ker se želijo bolje razumeti in bolje razumeti svet
okrog sebe, ker želijo povečati svoj vpliv na druge, ker se končno ni treba več učiti za poklic in
se lahko učijo za življenje. Učijo se nečesa, ker so si tega zmeraj želeli (kompenzacijsko
učenje). Učijo se, da bi videli, če je tisto, česar so se nekoč učili, kaj vredno, učijo se, ker v
njihovem življenju nastane veliko sprememb in prehodov in teh se morajo navaditi. Motivi za
izobraževanje starejših so raznoliki. Vsekakor pa med motivi enakovredno prevladujeta v
neločljivem paru: pridobiti znanje in družiti se. (Findeisen, 2013, str. 44–45)
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Za odrasle vseh starosti je značilna potreba po tem, da so avtonomni in samozadostni, pa
tudi vplivni. Pri tem ne gre zgolj za gmotno in telesno samozadostnost, marveč tudi za
družbeni ugled. Starejši, ki zgubijo vplivnost in nadzor nad svojim življenjem, postanejo
posebno ranljivi in pogosteje zbolijo. Posledično postajajo vse bolj pasivni, brezvoljni, vse
manj zmorejo in se prilagodijo stanju odvisnosti. Starejši človek, ki želi biti samozadosten in
vpliven, se vpiše v najrazličnejše izobraževalne programe. Tam se med drugim lahko uči
razumeti in izboljšati svoj položaj znotraj družine in makro socialnega okolja. Uči se vzdrževati
in krepiti zdravje, gmotno neodvisnost, urejati svoje bivalno okolje za podaljšano
samozadostnost, tudi v četrtem življenjskem obdobju, uči se za opravljanje plačanega dela ali
za drugo poklicno pot, za osebnostno rast itd. (Findeisen, 2013, str. 48)
Moški se v tretjem življenjskem obdobju težje odločijo za izobraževanje ravno zato, ker v
javnosti, težje kot znotraj družine, opustijo vlogo uspešneža, prodorneža in vsevedneža z
veliko družbene moči. Skrb za ugled je namreč ena temeljnih nalog moške socialne vloge.
Poleg tega se moški težje odločajo za vsebine, kot so denimo umetnostne vsebine, ki nosijo v
sebi nedoločnost in negotovost (Findeisen, Posebna narava izobraževanja starejših, izvor in
razvoj konceptov, 2013, str. 50). Umetnostno izobraževanje se na splošno, še posebej pa pri
odraslih ukvarja z osnovami obnašanja, tehnikami, prepričanji in vrednotami. Koncepti in
študijski predmeti tega področja so vsi na neki način blizu poznanemu in domačemu,
nagovarjajo občutljivost, ne gredo pa po pravilih razuma in po vrstnem redu, ki ga zahodna
industrijska civilizacija tako zelo ceni (Findeisen, 2013, str. 114). Tisto, kar ni razumsko, pa je
za odrasle moške vseh starosti navadno manj privlačno.
Podatki raziskav v Sloveniji kažejo, da želijo starejši odrasli z izobraževanjem povečati
uspešnost svojega delovanja, kot zelo pomembni motivi pa se pojavljajo tudi veselje pri
učenju, osebnostna rast, druženje in lažje soočanje s spremembami in novostmi. Večina učno
dejavnih starejših odraslih je notranje motiviranih, vendar je to gledano v celoti manjšina
vseh starejših odraslih. Starejši odrasli se predvsem vključujejo v programe neformalnega
izobraževanja, ki jih organizirajo različne organizacije, med drugimi tudi dediščinske in
umetnostne ustanove. Starejši odrasli z nizko stopnjo izobrazbe se raje izobražujejo v lokalni
skupnosti, tisti z višjo pa na daljavo ali v programih na univerzi. (Findeisen, 2013, str. 215)
Metode izobraževanja starejših
Izobraževanje starejših je delno organizirano po formalni poti, kot so študijski krožki,
seminarji ali enkratna predavanja, v zaledju pa se odvijajo tudi spontane oblike neformalnega
izobraževanja, ker so starejši za učenje močno motivirani, vedoželjni in sami najdejo poti do
znanja. V Sloveniji se je organizirala tudi borza dela starejših, pri kateri se zbirajo ponudbe in
povpraševanje po raznih storitvah in delu. Starejši z občasnim delom imajo priložnost
uporabiti formalno in neformalno pridobljeno znanje in s tem dobivajo nove možnosti za
vključevanje v družbo in medsebojne odnose. (Krajnc, Findeisen, in Ličen, 2013, str. 20)
V Sloveniji je dozorelo spoznanje, da imajo odrasli pravico do neformalnega izobraževanja in da imajo
ciljne skupine pravico, da vplivajo na cilje, vsebino, učne metode in tehnike. Slovenska univerza za
tretje življenjsko obdobje in delno tudi druge organizacije izobražujejo po naslednjih metodah in
oblikah: samostojno učenje, študijski krožki, predavanja s kratkim prispevkom, ki mu sledi razprava,
javna razprava, raziskovalno učenje, izkustveno učenje, učenje v skupnosti, transformativno učenje,
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medsebojno učenje, vzajemno učenje, dramatizacija, simulacija, projektno učenje, izobraževalni
turizem, svetovanje, usmerjanje.
Drugi ponudniki izobraževanja starejših uporabljajo predvsem interaktivne metode, posebej
ko hočejo ustvariti medgeneracijske vezi ali ko nudijo dejavnosti za prosti čas, na primer v
dnevnih centrih za dejavnosti starejših. Omenjamo še participativno video metodo, ki
pomaga ustvarjati kreativne odnose med udeleženci. Pred praktičnim delom učenja je
teoretično predavanje in predstavijo se posnetki iz filmov. S to metodo študentje
pripovedujejo svoje zgodbe ali razpravljajo o družbenih vprašanjih. Učijo se, kako zbrati
dokumente, sami snemajo, si izmislijo zgodbo, napišejo scenarij za film, spremenijo mnenje,
rešijo nesoglasja, razširijo svoja obzorja. Participativni video se lahko vključi v mnoge
kontekste, v sodelovanje z raziskovalci, ki želijo povedati, zakaj in kako bi bilo mogoče sprožiti
družbene spremembe, na primer spremembe urbanega razvoja. Vsak lahko upravlja kamero,
za to ni potrebno biti funkcionalno pismen. Participativni video je postopek, ki se odvija v
skupnosti. Metoda ustvarja solidarnostne odnose in izmenjavo znanja in jo poznamo tudi v
dediščinskih ustanovah in v lokalnih skupnostih, ko gre za predstavitev identitete kraja. Več
na: http://myview-video.de/ (Findeisen, 2017, str. 30)
Izmenjava izkušenj in medsebojnega učenja metodologije izobraževanja med različnimi
organizacijami, pri čemer seveda ne moremo prezreti dediščinskih in umetnostnih ustanov, je in bo v
prihodnje še bolj koristna, da ne rečemo nujno potrebna.

Študijski krožek Kranjčani
Ob razstavi »Gospodje in tovariši leta« smo spomladi leta 2016 pripravili študijski krožek Kranjčani kot
del obrazstavnega programa. Vanj smo povabili nekaj naših obiskovalcev, ki so odrasli v mestu, na
poziv v lokalnem časopisu pa ni bilo odziva. Mentorica krožka je v času študija raziskovala trgovce in
obrtnike v Kranju med obema vojnama.
Sprva so bili vsi člani krožka upokojenci. Jeseni se
je krožek razširil z novimi člani, ki so prišli na povabilo
starih. Pridružili sta se nam dve zaposleni. V krožku smo
veseli vsakega Kranjčana, ki se nam pridruži, saj je naš cilj
čim več pogovora, čim več obujanja spominov. Zanimivo
je, da so zelo zvesti obiskovalci krožka moški, kar osem jih
je. Dogovorili smo se, da se bomo spominjali starega
Kranja, ki je bil poln ljudi, trgovin, obrtnih lokalov in
gostiln, poln življenja. Spomine smo v začetku
Član krožka drugim članom govori in kaže
osredotočali na otroštvo, na prostore, kjer so se igrali,
posebnosti svoje rojstne hiše, ki je spomenik
sankali, kopali, na šolo, praznike, ljudi …
kulturne dediščine. Foto: Tatjana Dolžan Eržen,
Izobraževalne in akcijske cilje krožka si vedno
9. 4. 2018.
postavijo člani sami. Eden od njihovih ciljev je naučiti se čim več o Kranju, njegovih meščanih,
preteklosti, svojih koreninah. V razpravi, kaj bi še lahko bil cilj krožka, so hitro prišle na dan ideje, kot
npr. priprava muzejskih večerov z obujanjem spominov na življenje v mestu, razstave, izdaja knjige.
Povedali so, da hranijo še veliko svojih igrač, starih tudi več kot sedemdeset let. Nekateri so sami
napisali svoje spomine, drugi so jih pripovedovali, pa sem jih jaz zapisala. Izbrala sem najstarejše
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igrače članov ŠK in jeseni leta 2017 sta nastala
prijetna razstava in katalog En ten tentera, Spomini
na otroštvo v Kranju, in sicer v okviru rednega
programa Gorenjskega muzeja. Dva muzejska
večera so zelo prijetno zapolnili večinoma moški
člani krožka s svojimi veselimi spomini na otroška
leta.
Pomemben del naših srečanj je spominjanje
na posamezne hiše in njihove stanovalce. Pomagali
smo si s popisom lastnikov meščanskih hiš, enim
izmed poglavij Zgodovine mesta Kranj dr. Josipa
Žontarja iz leta 1939. Stare naslove smo prevedli v
sodobne. Raziskujemo kranjske meščanske družine;
člani predstavljajo svoje, saj so bili njihovi dedki
trgovci, obrtniki, gostilničarji, občinski odborniki,
župan. V mislih imamo novo publikacijo o
meščanskem Kranju. Prijeten del krožka je druženje.
Prej se vsi člani niso poznali, zdaj se vezi med njimi
krepijo in njihovo zanimanje za mesto narašča. In to
je v primerjavi s tarnanjem, kaj vse je z mestom
danes narobe, res odlično.

Zvedave punce pri izdelavi svitkov, blazinic, s katerimi
so si nekdaj olajšali prenašanje bremen na glavi. Foto:
Tatjana Dolžan Eržen, 17. 3. 2016

Mag. Tatjana Dolžan Eržen, Gorenjski muzej Kranj
Naslovnici obeh knjižic Zvedavih punc

Študijski krožek in psihosocialna dinamika majhnih skupin

Kvaliteto medsebojnih odnosov, ki jo starejši pričakujejo v izobraževanju, lahko dosežemo le v
majhnih učnih skupinah. Študijski krožek je osnovna enota Univerze za tretje življenjsko obdobje,
uveljavila se je tudi v muzejih. Zgled so bili švedski študijski krožki, ki so v začetku 20. stoletja kot
socialno gibanje medsebojnega učenja manjših skupin zainteresiranih ljudi razgibali švedsko družbo.
Podoben učinek naj bi imelo izobraževanje tudi pri starejših, družbeno izločenih ljudeh. Z željo, da bi
v študijskem krožku vladali čim bolj demokratični in odgovorni odnosi, so na Univerzi za tretje
življenjsko obdobje že v samem začetku poleg mentorja uvedli tudi animatorja. Mentor je pamet
študijskega krožka, animator pa njegova duša. Študijski krožek šteje od deset do petnajst članov.
Srečanje z mentorjem oz. predavanja so praviloma enkrat tedensko po dve študijski uri ali več,
odvisno od predmeta študija in dogovora z učno skupino. Mentor med enim in drugim tedenskim
srečanjem prakticira tudi druge oblike učenja (ogled razstave, opazovanje pojava v naravi, telefonski
pogovori z ljudmi, ki že kaj vedo o temi, zbiranje slik, iskanje nekaterih odgovorov med prijatelji in
sorodniki, izobraževalni izleti, poslušanje ali gledanje radijske ali TV oddaje itd.). Izobraževanje
postane z neformalnimi oblikami nepretrgan proces in se pokaže kot način življenja. Študijski krožek
deluje kot enovita celota mentorja, animatorja in članov učne skupine in kot posebna socialna tvorba.
Vsaka skupina ima svoje značilnosti in poseben značaj. Kohezivnost skupine je nadpovprečna. Če je
trdna, je odprta za nove člane, ki jih hitro posrka vase. Člani težko prenašajo zunanje vmešavanje,
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zato naj v novem študijskem letu ostanejo skupaj v isti učni skupini, kjer študij nadaljujejo z novo
učno temo na izbranem področju. S tem ne izgubijo tega, kar so že ustvarili. Ker je znanje neizčrpno,
naj skupaj z mentorjem odkrijejo nove zanimive teme in tako uresničujejo vseživljenjsko
izobraževanje. V študijskem krožku vladajo demokratični odnosi in zaupanje. Mentor neposredno ali
preko animatorja upošteva pripombe in predloge študentov. Vsi čutijo odgovornost za učni uspeh. Ko
je treba, vzamejo tudi študenti stvari v svoje roke in težave uredijo sami. Študijski krožek deluje tudi
kot prostovoljna skupina za medsebojno pomoč. Če je potrebno, študenti sami poiščejo nov prostor
za sestajanje učne skupine, organizirajo izobraževalne izlete, priskrbijo potrebno število kopij
študijskega gradiva, rešijo problem prevoza bolne sošolke, organizirajo obisk zunanjega strokovnjaka,
umetnika, politika, pripravijo novoletno praznovanje, poiščejo manjkajoče knjige, predlagajo
sodelovanje z neko ustanovo in drugo. Možnosti za izobraževanje se s sodelovanjem vseh bistveno
pomnožijo. Starejši sodelujejo v vseh fazah andragoškega cikla: pri postavljanju ciljev, programiranju,
načrtovanju, uresničevanju in preverjanju učne uspešnosti.
Izobraževanje ne sme ostati samo sebi namen, zato naj bi imeli študijski krožki dva cilja:
izobraževalnega in dejavnostnega. Študentje težijo k temu, da znanje uporabijo na tak ali drugačen
način. Nekateri se v novo strokovno področje poglobijo do te mere, da ustvarijo drugo kariero.
Študentje so na primer postali kulturni mediatorji – prostovoljci v muzejih. Počutijo se ponovno
vključene v družbo in povrnila se jim je nekdanja kakovost življenja. Študentke iz študijskega krožka za
govorništvo so nastopale v kulturnih programih in pripovedovale zgodbe v vrtcih, šolah ter domovih
za upokojence. Glavna cilja študijskega krožka sta torej doseči znanje in ga uporabiti.

Kako lahko starejši prispevajo v muzejsko zakladnico?
Projekt »Ulice moje mladosti« študijskega krožka Mestni muzej in
Ljubljančani, ki ima deset članic, se je jeseni 2013 z mentorjem
pogovoril o temi in določil vsebinske kriterije in način dela. Članice so
začele pisati spomine o svojih nekdanjih poteh v šolo, na igrišče, na
sprehod, v mesto, opisovale so svojo okolico in iz družinskega arhiva
izbirale fotografije. O delu so sproti poročale in pripovedovale ter
tako druga drugo spodbujale in med seboj sprožale asociacije.
Spomladi se je skupina podala na teren in ob snemalni pomoči
mlade prostovoljke zgodovinarke posnela film, v katerem
Snemamo pripoved ene od članic
krožka nedaleč od njene rojstne hiše.
udeleženke na mestu samem pripovedujejo o svojih mladostnih
Foto: B. Rovšnik
poteh. Projekt se je zaključil z javno predstavitvijo, objavo v zborniku
in filmsko projekcijo na YouTubu. https://youtu.be/yIRhsCxMb7U.
Borut Rovšnik, mentor, Mestni muzej Ljubljana

Kako načrtovati izobraževalni program za starejše?

Obstaja več teorij glede načrtovanja in programiranja, treba pa se je najprej vprašati, zakaj
načrtovanje in programiranje sploh potrebujemo. V preteklosti je programiranje pomenilo
predvideti korake, ki bodo pripeljali do cilja. Torej je bila glavna strategija programiranja
doseči cilj, poudarek je bil na strukturirani vsebini in metodah. Danes je poudarek na iskanju
prepoznavanja potrebe udeležencev in dogovarjanju ciljev. Že v 70. letih prejšnjega stoletja
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sta Ana Krajnc in Dušan Savičević v svoji teoretični razpravi poudarila pomembnost analize
potreb kot najpomembnejše andragoško vprašanje. Potemtakem je treba upoštevati
individualne in skupinske potrebe učečih.
Izobraževalni program za odrasle ali starejše razumemo kot dinamičen postopek, ki seveda
zajema znanje in spretnosti pa tudi vrednote, odnos do učenja in nenazadnje vpliv družbenih
in kulturnih razmer. To je še posebej pomembno v primeru starejših, ki tvorijo ogromno
skupino zelo različnih posameznikov z različnimi življenjskimi odločitvami, saj so izkusili
različno izkustveno znanje in vrednote. So pa tudi različnih spolov, zdravstvenega stanja,
imajo različen družbeni status. Njihovi motivi za učenje se razlikujejo, saj so gerontologi že
ničkolikokrat potrdili resnico, da si ljudje nikoli niso tako različni kot v poznejših letih življenja.
Načrtovanje in programiranje izobraževalnega tečaja za odrasle je dokaj ustvarjalen in
inovativen postopek, kjer je pomembni tudi neuspeli poskusi in napake. Uporabljajo se
različne metode, modeli in pristopi. Nemogoče je izobraževanje načrtovati do podrobnosti in
natančno načrtovati izvedbo tečaja ali programa. Na splošno velja, da so si udeleženci različni
in da skupaj z učiteljem za odrasle ali mentorjem oz. moderatorji ustvarjajo skupinsko
dinamiko.
Pojavlja se več paradigem razmišljanja, na katerih lahko temelji načrtovanje izobraževalnega
programa. Za potrebe izobraževanja starejših v dediščinskih ustanovah bo najbrž relevantna
personalistična paradigma, ki izvira iz humanistične psihologije in v kateri so odnosi med
učiteljem in starejšimi študenti zelo pomembni. Načrtovanje je prilagojeno starejšemu
odraslemu udeležencu, ki naj bi se spreminjal zaradi učenja. (transformativno učenje). Ni
osredotočeno na znanje in učno vsebino, ampak na postopek. Odrasli in starejši imajo svoje
izkušnje, ki jih je treba vključiti v program. Veliko prostora bi moralo biti namenjenega
osebnemu razmišljanju in izkušnji. Poudarek je na pobudi, kreativnosti in komunikaciji
(Findeisen, 2017, str. 26).
Dober (muzejski) strokovnjak še ni nujno dober mentor

Mentorstvo na Slovenski univerzi za tretje obdobje (v nadaljevanju SUTŽO) se spreminja v
sodobno obliko, ki iz tradicionalnega načina, v katerem bolj izkušeni vodi manj izkušenega,
prehaja v razvoj novih pristopov, povezanih tako s konceptualnimi spremembami v
razumevanju znanja kot s prakso v skupinah in projektih. Razvija se dialoško mentorstvo z
značilnostmi integrativnega izobraževanja. Razvija se poseben model, skladen z raziskavami
na področju gerontološke psihologije in profesionalnega izobraževanja. Zanj so značilni trije
dejavniki: (1) osebno učenje in profesionalni razvoj mentorjev, (2) skupinsko ali sodelovalno
učenje in afektivno povezovanje ter (3) integrativno izobraževanje (Ličen, Mezgec in
Urbančič, 2019, str. 50–36 in 116–135).
Mentor ima na SUTŽO vlogo učitelja. Je strokovnjak za določeno področje (jezik, zgodovino,
astronomijo ipd.), načrtuje program, udeležence poučuje in vodi. Poleg te vloge pa ima tudi razvojno
in sociokulturno ter afektivno vlogo. Mentorji se v vseh teh vlogah veliko samostojno učijo. Po
njihovih izjavah in po opazovanjih v skupini sklepamo, da je mentorska vloga na SUTŽO zaznamovana
z visoko stopnjo nenehnega samostojnega strokovnega učenja in zavzetosti za delo, svoje programe
razvijajo, uvajajo nove metode in vsebine. Mentorji se počutijo bolj sprejete med udeleženci, če ob
njih razvijejo lastnosti, kot npr. strpnost do drugačnosti in kritičen odnos do predsodkov. V že zgoraj
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citirani raziskavi o učenju mentorjev, ki delujejo na področju izobraževanja starejših na SUTŽO, so vsi
vprašani mentorji navajali, da doživljajo svoje mentorsko delo kot vir za svoj profesionalni in hkrati
tudi osebnostni razvoj. Motivacija starejših za izobraževanje je usmerjena v novo znanje (in delovanje
v skupnosti). Poleg novega znanja pa so pomembni dobri odnosi, saj postane študijski krožek za
študente skupnost, ki ji pripadajo, in podobno velja tudi za mentorja. Učenje mentorjev na delovnem
mestu združuje različne vrste znanja in ga lahko interpretiramo z modelom integrativnega
izobraževanja. Za mentorjevo učenje na delu sta pomembni profesionalna usposobljenost na
področju, ki ga poučuje, in socialna/sodelovalna aktivnost, v kateri se razvijajo medsebojna afektivna
opora ter enakopravni (prijateljski) odnosi. Na ravni sociokulturnega znanja je mentor dejaven pri
oblikovanju svojega znanja in tudi pri razvoju novega znanja v lokalnem okolju, kjer deluje »njegov«
študijski krožek. Mentor se uči in profesionalno razvija tudi s tem, ko ustvarja spremembe v svoji
skupini (študijskem krožku) in skupaj s svojimi študenti v lokalnem okolju.

Študijska skupina Mestni muzej Ljubljana in Ljubljančani

Moj prvi stik z Univerzo za tretje življenjsko obdobje je bila študijska skupina
umetnostne zgodovine Milene Kožuh, ki me je kmalu po tem, ko sem zaključila študij
zgodovine in sociologije, povabila, da za njeno skupino pripravim pregled svetovne in
narodne zgodovine. Izkušnja je bila zanimiva, sem pa imela vtis, da je premalo interaktivna.
Predvsem pa sem ugotavljala, da si želijo starejši udeleženci pripovedovati svoje zgodbe.
Zaposlitev v Mestnem muzeju Ljubljana na mestu kustosa za sodobno zgodovino mi je spet
dala priložnost, da sem se zavedela, kako pomembne so zgodbe, da muzealije oživijo. In ker
sem v ljudi usmerjena muzealka, sem iskala načine, kako omogočiti zadovoljitev potrebe po
pripovedovanju in poslušanju zgodb. Ko sem leta 2001 ponovno stopila v stik z Univerzo za
tretje življenjsko obdobje, nisem pripravila nove serije predavanj, temveč sem zasnovala
skupino, ki bi zbirala življenjske zgodbe in sodelovala pri pripravi tematskih razstav. Delo
skupine je potekalo tako, da smo na začetku šolskega leta skupaj izbrali določeno temo, ki
sem jo kot mentorica strukturirala s pomočjo seznama vprašanj, na katera je odgovarjal
vsak udeleženec. V skupino so se pretežno vključevale udeleženke, v vseh teh letih smo imeli
le nekaj udeležencev, ki pa niso vztrajali. Ob vstopu v skupino je vsaka udeleženka napisala
poglavje o svoji primarni družini in tako smo dobili sliko socialnih okolij, iz katerih izhajajo.
Na rednih tedenskih srečanjih smo si s pomočjo vprašanj pripovedovali zgodbe. To je imelo
motivacijski učinek na željo po pripovedovanju, hkrati pa je poslušanje drugih predstavljalo
pomoč pri spominjanju lastnih zgodb (sprožilci spominov). Zgodbe so udeleženke nato v
skladu z lastno željo in zmožnostmi (časovnimi in drugimi) zapisale in mi jih v zapisani obliki
predale. Tako je nastalo nekaj zbornikov zgodb pa tudi vrsta razstav, saj smo včasih svoje
delo povezali z aktualnimi temami in poleg zgodb zbirali tudi predmete. Skupina je v svojih
najboljših časih štela tudi 20 udeležencev, zadnjih deset let pa se krči in v novo,
samostojnejšo fazo vstopa 8 udeleženk.
Seveda se v taki skupini razvije veliko različnih dinamik, zato je za mentorja še
posebej pomembno, da je vešč različnih moderatorskih in participativnih tehnik. V času, ko
se je skupina skrčila na 10 udeleženk, smo jo poskusili razširiti, a se to ni najbolj posrečilo in
so se novinke po enem letu skupnega dela raje odločile za svojo lastno skupino. Izkazalo se
je, da udeleženke razvijejo tolikšno medsebojno pripadnost, da jim odprtost za nove
udeležence pomeni skoraj napor in se bistveno bolje počutijo v prvotni zasedbi.
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Ker je tako dolgotrajno druženje naporno tudi za mentorja, sem preizkušala
sodelovanja z drugimi mentorji, ki so se na krajši rok obnesli, skupina je napredovala tudi,
kar se tiče nove tehnologije (recimo v začetnih časih niso želele niti snemanja naših srečanj,
pod vodstvom mlajše kolegice pa so se računalniško opismenile in celo posnele svoje
videozgodbe). Vendar je nemir ob spremembah vnašal določeno mero nezadovoljstva, zato
sem aktivno iskala rešitev v smeri osamosvajanja in v študijskem letu 2019/20 se je skupina
osamosvojila. Sami (pridružil se jim je tudi naš upokojeni kolega, ki je bil vmes dve leti tudi
njihov mentor) so izbrali temo, kot mentorica sem jim pripravila izhodiščno strukturo
vprašanj, nato pa so se mesečno vrstili pri moderiranju srečanj in si delili odgovornost za
zapisovanje zgodb (in zbiranje fotografskega gradiva), jaz pa sem se jim na srečanjih
pridružila le občasno. Čeprav je bilo na začetku takšno delo za njih malce neudobno in so se
počutili tudi do neke mere zavrnjeni, pa se ja kmalu pokazalo, da je lahko nov način
navdihujoč tudi zanje. Posebej sem bila vesela, ko so mi spontano začeli poročati, kaj so
naredili na srečanjih. Žal je ta tok prekinila kriza s koronavirusom, tako da bodo rezultati
tega leta vidni šele prihodnje leto. Sem pa prepričana, da je to dober model – v letu ali dveh
usposobiti skupino za način dela in jo nato osamosvojiti. To nam omogoča rast števila
skupin in tudi rast naše baze zgodb, še posebej če uporabimo iste teme in enako strukturo,
kot smo jo pri dosedanji skupini. Je pa osamosvojitev prinesla še nekaj pridobitev: novo
delavnico za odrasle »Pletenje z Metko pletko«, ista udeleženka pa se pripravlja tudi na
virtualno predstavitev svoje zbirke nakita. Idejo o muzejski predstavitvi zbirke nakita
pestuje že vse od zaključka naše razstave »Nakit in spomin«, in ker se v teh letih ni našel
prostor zanjo, se je odločila, da to naredi virtualno.

Gospa Zupanc je bila od samega začetka srce in duša skupine, saj je bila dolga leta tudi
njena animatorka, kar je pomenilo, da je vestno skrbela za obveščanje in organizacijo skupine.
Sodelovala je pri vseh projektih skupine, zapisala zajeten zvezek svojih zgodb, muzeju pa predala
zbirko osebnih predmetov in fotografij, povezanih z zapisanimi zgodbami. Svoj prispevek je dala
naslednjim razstavam: Silvestrovanje Ljubljančanov v 20. stoletju (6. 12. 2001 – 2. 3. 2002),
Turizem in Ljubljančani (9. 6. – 4. 9. 2005), Nakit in spomin (12. 2. – 2. 3. 2008), Ženski svet(ovi)
(Ljubljana, 14. 1. – 13. 2. 2011 in Celje, 8.–27. 3. 2011) in Spominski predmeti (2019). S svojimi
zgodbami in predmeti je v teh letih sodelovala tudi pri pripravi nekaterih pedagoških programov,
kot sta »Dom nekoč in danes« ter »Miklavž piškote peče«. Še posebej se je gospa Zupanc izkazala,
kadar je bilo treba skupino in muzej zastopati v medijih. Njena velika socialna mreža je močno
okrepila število rednih obiskovalcev Mestnega muzeja Ljubljana. V veliko pomoč nam je bila tudi pri
naših evalvacijskih procesih, za katere si je vedno vzela svoj dragoceni čas. Za svoje predano delo je
2012 prejela tudi častno Valvasorjevo priznanje.

Skupina je za muzej pomembna tudi zato, ker z muzejem živi. Članice so z veseljem prve
obiskovalke naših razstav, od katerih dobimo tudi iskreno povratno informacijo. Hkrati so tudi tiste, ki
s svojo socialno mrežo bogatijo spekter obiskovalcev.
Janja Rebolj, muzejska svetnica, Muzej in galerije mesta Ljubljane
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O animatorjih kot prostovoljcih

V slovenski mreži univerz za tretje življenjsko obdobje tedensko deluje do 1500 prostovoljcev
animatorjev. Ta mreža prostovoljcev deluje tudi v študijskih krožkih: vsak krožek ima
animatorja, ki je eden od študentov. Animator spodbuja neformalne oblike izobraževanja
med enim in drugim tedenskim srečanjem študijskega krožka. Organizira obštudijske vire
izobraževanja in je dodatno na preži za možnostmi izboljšanja kakovosti in učinkovitosti
izobraževanja. Mentorju je v podporo tudi pri pretoku informacij med študenti in sedežem
ustanove (UNI 3, muzej, knjižnica itd.), povezuje študijski krožek z lokalnim okoljem, drugimi
ustanovami in organizacijami v kraju. Skrbi za uveljavljanje študijskega krožka z dejavnostmi
v okolju. Informiranje je osebno in hitro. V skupino animator prinaša informacije iz okolja,
deluje pa tudi v nasprotno smer ter tako o študijskem krožku in univerzi poroča okolju.
Skupaj z mentorjem in drugimi študenti odkriva možnosti za medgeneracijsko sodelovanje in
javno delovanje starejših in še druge nove možnosti za delovanje starejših v okolju. Mentor
ohranja vodilno vlogo in nosi odgovornost za pridobivanje in uporabo novega znanja
študentov. Socialni kapital mentorja, animatorja in drugih študentov se združuje na poti do
cilja.

Zgodbe iz poštne torbe
V Muzeju pošte in telekomunikacij, ki ima svoje prostore v Polhograjski graščini, smo v
šolskem letu 2016/17 sodelovali z učenci zgodovinskega krožka Osnovne šole Polhov Gradec ter
skupaj z njimi pripravili občasno razstavo »Zgodbe iz poštne torbe«. Raziskovali smo zgodovino
poštne dejavnosti na Polhograjskem z namenom priprave občasne razstave. Poleg pregledovanja in
proučevanja arhivskega gradiva smo vire informacij in gradivo iskali pri krajanih, ki so bili s poštno
službo tesno povezani, in pri nekdanjih poštnih uslužbencih. Iz obstoječih zapisov v literaturi in po
ustnem poizvedovanju smo vzpostavili stik s štirimi upokojenimi poštnimi uslužbenci in dvema
starejšima domačinoma.
Z učenci od 6. do 9. razreda in njihovim mentorjem
smo pripravili vprašanja za dva upokojena poštna uslužbenca,
ki sta se nam pridružila v razredu na uri zgodovinskega krožka.
Posneli smo intervjuja z gospo Založnik, ki se je po drugi
svetovni vojni zaposlila kot pismonoša na poštnem uradu v
Polhovem Gradcu, in gospodom Koširjem, ki je vodil pošto v
Črnem Vrhu. Za postavitev občasne razstave sta muzeju
podarila fotografije, dokumente o delovanju poštne nabiralnice v Črnem Vrhu in poštno aktovko. Na
srečanju z učenci se nam je pridružil tudi gospod Belec, ki je z nami delil spomine na nekdanji poštni
urad v Polhovem Gradcu in zgodbe o telefoniranju iz časov pred drugo svetovno vojno. Z upokojenim
pismonošo gospodom Kopačem sva se srečala v muzeju in z veseljem se je odzval povabilu na intervju,
ni pa se želel izpostaviti pred razredom učencev. Za razstavo smo pridobili še poštni nabiralnik iz časa
Avstro-Ogrske monarhije, ki je bil v uporabi na pošti na Dobrovi, in poštne žige iz Šentjošta.
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Avtorica fotografij je Daša
Ozimek.

Pri starejših, ki smo jih želeli vključiti v razstavo, sem si v prvi
vrsti morala pridobiti njihovo zaupanje in z njimi vzpostaviti pristen
oseben odnos. V tem primeru je pomagalo, da sem se pri njih večkrat
oglasila, se z njimi pogovarjala, jih z zanimanjem poslušala in jih
pripravljala na intervjuje.
Občasno razstavo, ki smo jo poimenovali »Zgodbe iz poštne torbe«,
smo odprli na Mednarodni muzejski dan, 18. maja 2016. Projekt je
dober primer sodelovanja različnih institucij, ki skrbijo za zanimanje in
ozaveščanje o pomenu dediščine v kraju ter krepitev vloge muzeja in
lokalne identitete v Polhovem Gradcu. Povezovanje starejše in mlajše
generacije in njihovo aktivno vključevanje v pripravljanje razstave se je
pokazalo za izjemno dragoceno za vse sodelujoče. V letu 2019 smo na
željo osnovnošolcev ponovno vzpostavili sodelovanje in pripravili
razstavo Zgodbe iz šolske torbe. Pri pripravi razstave o zgodovini
šolstva na Polhograjskem do leta 1969 so nam s spomini na šolske dni
pomagali upokojeni učitelji, učiteljice in nekdanji učenci.
Ajda Kozjek, višja kustodinja, Muzej pošte in telekomunikacij,
Tehniški muzej Slovenije

Medgeneracijsko učenje do konca

»Socialna omrežja starejših odraslih po svetu so že na začetku novega tisočletja zaznamovali različni
medgeneracijski ali mešani programi, v katerih se povečujejo vloga sodelovanja in interakcije med
generacijami ter različne oblike skupnostnega izobraževanja in prostovoljnega dela, ki vplivajo na
zmanjševanje socialne izključenosti starejših« (Pečjak in Marija, 2007, str. 216).
Mentorstvo in delitev modrosti, ki poteka na relaciji mladi – starejši in obratno, je pomembna
dimenzija prostočasnega učenja, v katerem vsakdo od nas postane vedoželjen, saj v tem primeru niso
samo otroci tisti, ki se učijo. Starejši vedo, koliko se mladi lahko naučijo od njih, ne morejo pa opisati,
koliko so se naučili od mladih o tem, kaj se danes dogaja na svetu. Majhni otroci so lahko za starejše
okno v svet.
Zaključimo poglavje o smiselnosti učenja starejših odraslih z besedami Johna Falka: »Ko se staramo,
večina od nas čuti potrebo, da svoje življenje v nekem smislu pripelje do konca in si reče, da je bil čas,
ki ga je preživel na tem svetu, polnovreden. Nekateri občutijo težnjo po duhovnosti, drugi željo po
osebni refleksiji, toda večina najde izpolnitev v druženju, pa naj si bo z vnuki, otroki ali tudi ljudmi
zunaj sorodstva. […] Naša zrelost se neprestano razvija in jo lahko določimo le s stopnjo in kakovostjo
njene prisotnosti skozi naša življenja. Nikoli ni konca potrebe ali želje pridobiti znanje. V tem je smisel
obojega, tako bivanja in obstajanja« (Falk in Dierking, 2002, str. 130).
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Starejši odrasli in sodobna umetnost v Umetnostni galeriji Maribor
Medgeneracijske aktivnosti
V UGM oblikujemo in izvajamo sodobne didaktično-metodološke oblike izobraževalnega
dela ob razstavah moderne in sodobne umetnosti. Pri dosedanjem delu z obiskovalci opažamo prav
pri starejših obiskovalcih največ odpora do sodobne umetnosti. Ta jim je tuja, zato do nje gojijo
nezaupanje in nezanimanje. Opažamo tudi, da muzej še vedno doživljajo kot prostor, v katerem kot
laiki na področju umetnosti nimajo kaj početi. Starejši odrasli, ki nas trenutno redno obiskujejo, so
večinoma posamezniki z višjo izobrazbo in imajo o umetnosti že neko znanje. Vendar pa
verjamemo, da je v naši lokalni skupnosti več starejših, ki si želijo biti aktivni, in bi prav področje
likovne umetnosti lahko zanje pomenilo pomembno obogatitev življenja. Zato želimo v UGM
ustvariti kakovosten in prožen prostor, ki bo upošteval sposobnosti in primanjkljaje starejših oseb,
ter pripravljati programe, ki bodo zadovoljevali njihove potrebe po novem, učenju ter druženju z
vrstniki in drugimi generacijami. Stavba UGM je sicer nedostopna za senzorno in fizično ovirane
(med katere sodi veliko starejših oseb), zato poskušamo prostorske ovire reševati z začasnimi
prostorskimi rešitvami, osebno asistenco in vodenimi izobraževalnimi programi.
Medgeneracijske aktivnosti temeljijo na spoznavanju umetnosti skozi dialog, v katerega se
enakovredno vključujejo mlajši in starejši. Starejši obiskovalci prisluhnejo znanju in izkušnjam
mlajših generacij, predvsem pa so slišani in upoštevani kot nekdo, ki umetnost razume in doživlja
na edinstven način. Skozi pogled drug drugega vsi udeleženci, mlajši in starejši, bogatijo svoje
doživljanje umetnosti.
Predstavila bom primer vodstva, ki so ga izvedli študentje smeri Likovna pedagogika pod
mentorstvom osebja v UGM za starejše odrasle iz mariborskih domov za starejše občane. Vodstvo je
potekalo v dveh etapah. Najprej so skozi mednarodno razstavo »Ne glej nazaj, okej?« izvedli krajše
vodstvo ali sprehod, katerega namen je bil, da obiskovalci pridobijo vtis o celoti in vpogled v
medijsko raznolikost (slikarstvo, digitalna fotografija, video, kinetična instalacija). Mladi so se
tukaj predstavili kot generacija, ki pozna tehnologijo, na kateri pretežno sloni sodobna umetnost.
V drugi etapi smo izbrali umetnino, ki so se ji posvetili za dalj časa in bolj poglobljeno. Izbrali smo
delo Tanje Lažetič Razbito oko (2018). Presodili smo, da bo vsebino mogoče povezati z življenjskimi
izkušnjami udeležencev, na njih pa bomo lahko gradili bolj poglobljeno branje in razumevanje.
Umetnica je na steno razstavišča z rdečim lepilnim trakom prilepila 40 različnih krožnikov,
narejenih v državah, ki ne obstajajo več. Na sredini vsakega krožnika je bila risba očesa. Trakovi so
s časom popuščali in krožniki so padali na tla. Nekateri so se razbili, drugi so padec »preživeli«,
nekateri so bili še prilepljeni na steno. Medij se je starejšim udeležencem zdel neobičajen, večinoma
so se delu smejali. Ko pa so študentje podali osnovne informacije, jih je vsebina kar hitro pritegnila,
saj so kar vsi za določen čas živeli v državi, ki je ni več, nekateri celo v več državah, ne da bi se sploh
selili (npr. Kraljevina Jugoslavija, Nemčija, Jugoslavija in Slovenija). Njihove izkušnje in spomini so
bili dragocen uvod v interpretacijo, študentje pa so pridobili uvid v neko časovno obdobje, s
pomočjo katerega so lahko na umetnino pogledali še z drugega zornega kota. Nadalje so študentje
starejše usmerjali v bolj poglobljeno branje z vprašanji: Zakaj menite, da je umetnica izbrala prav
rdeči lepilni trak? Kaj vam pomeni oko v sredini krožnika? Kakšen občutek vam vzbujajo razbiti
krožniki?
Med vodenjem je bilo poskrbljeno tudi za dobro fizično počutje starejši: upoštevali smo njihov
tempo, po potrebi so se skozi vodenje za krajši čas ustavili, pripravili smo stole za sedenje itd.
Brigita Strnad, muzejska svetovalka,
Umetnostna galerija Maribor
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Izobraževanje starejših odraslih v kontekstu dediščine in umetnosti
S postmodernimi preobrati v humanistiki se je razširil tudi koncept dediščine. Težišče
proučevanja se je premaknilo na socialne prakse (nesnovno kulturno dediščino) in skladno s
konstruktivizmom na načine oblikovanja pomenov. S tem pa se proučevanje in ohranjanje
dediščine približa vedam, ki se ukvarjajo s konstrukcijo znanja in oblikovanjem identitete. Za
raziskovalce postanejo zanimive vse vrste znanja, načini delovanja skupnosti, vsakdanje
življenje in spreminjanje identitet. (Ličen, Tomšič in Planinc, 2012, str. 74–87)
Povezava med kulturno dediščino v lokalni skupnosti in izobraževanjem

Že ob koncu prejšnjega stoletja so avtorji, kot sta na primer Lyotard (2002) in Bauman (1992),
pisali, da doživljamo splošno globalno razočaranje (deziluzijo) ob različnih ideoloških pozicijah
in usihanje legitimnosti avtoritete, katere nosilci so državne institucije, cerkve, mediji in
nenazadnje muzeji. V sodobnosti se to še bolj intenzivno kaže v vsakdanjem življenju vseh
ljudi. Rezultat omajanega zaupanja v velike ideologije je razvijanje zaupanja v skupinah, ki jih
človek pozna. Človekova angažiranost tako ne izhaja iz pripadanja velikim ideologijam in
tradicionalnim institucijam, marveč iz pripadanja skupinam, v katerih si je ta občutek vzgojil.
Društva in študijski krožki so primer takega socialnega intermediarnega okolja, kjer se razvija
sodelovanje in oblikuje identiteta, posameznik in širša skupnost pa se povezujeta.
Kulturna dediščina je pomembna za razvoj lokalne identitete, občutka pripadanja skupnosti.
A ne le, da raziskovanje in ohranjanje dediščine vpliva na občutek pripadanja, že samo
delovanje, socialna praksa raziskovanja in učenja o dediščini ustvarjajo skupnost. Ugotovitve
iz raziskave, ki se je osredotočila na povezavo med neformalnim izobraževanjem in
ohranjanjem kulturne dediščine v lokalnem okolju, za katero so značilne večkulturnost in
migracije, kažejo, da je izobraževanje učinkovito pri ohranjanju kulturne dediščine, ker je
nastala tesna povezanost med prostovoljnim delom in strokovnim znanjem. Učinkovito je
tudi pri konstruiranju lokalne identitete, saj sta se z delovanjem društva razvila pomensko
okolje in skupnost, s katero se ljudje identificirajo.
Poglavitna značilnost izobraževanja v 28 študijskih krožkih v piranskem društvu Anbot
(2003–2011) je namreč delovanje v prostoru. Skupno učenje in skupno delovanje se združita
na sejemskih prireditvah. Sejem starin, domače obrti in darov narave nastaja v organizaciji
društva Anbot in je po izjavah nekaterih sogovornikov »dnevna soba« Pirana. Raziskovalke in
raziskovalci pripisujejo velik pomen vlogi društva v lokalnem okolju tako za ohranjanje
kulturne dediščine kot za ozaveščanje ljudi o pomenu te dediščine. Člani študijskih krožkov, ki
s svojim delovanjem ustvarjajo nove prakse, spodbujajo tudi kritičen odnos do pojavov
potrošništva (butik društva Anbot) in nov pogled na običaje, ki v sodobnem času dobijo nove
pomene. Posamezniki kot akterji oblikujejo svoje mreže pomenov, ki so stkane s skupinskimi
pomeni. Ti pomeni nastajajo v praksah vsakdanjega življenja in dajejo človeku občutek
identitete. Delovanje v študijskih krožkih postaja v društvu vsakdanja praksa in prispeva k
razvoju kritičnega odnosa do sodobnih problemov, ne le do kulturne dediščine. Raziskovalci
pa ugotavljajo, da obstaja pomembna dialektika med eksplicitnim znanjem, ki se kaže kot
prenos strokovnega znanja in kot uporaba dekontekstualiziranega teoretskega znanja, in
implicitnim ali tihim znanjem, ki nastaja med delovanjem. Oblikuje se brez jasno določenih
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ciljev, nastaja v okolju in se v njem tudi izrazi. Preplet med obojim vodi v aktivno poseganje v
lokalni prostor (Ličen, Tomšič in Planinc, 2012, str. 74–87)

Skupini Rožice in Etnologija v Pomurskem muzeju
Skupina Rožice v Pomurskem muzeju Murska Sobota deluje od leta 2012. Skupina upokojenk
se dvakrat mesečno zbere v muzeju z namenom ohranjanja stare rokodelske veščine izdelovanja rož iz
krep papirja. Prvoten namen je bil ohraniti to veščino, z
leti pa smo namen in cilj razširili: poleg ohranjanja
izdelujemo papirnate rože za muzejsko trgovinico, kjer
se izdelki redno prodajajo, danes pa tudi na drugih
turističnih točkah, npr. Expano, Rokodelski center DUO
Veržej in JZ Krajinski park Goričko. Prvotni namen je
(koristno) druženje, saj etnologinja, ki strokovno skrbi za
vsebino izdelkov, tudi kuha kave in članice vozi na
Rožice v muzeju. Foto: PMMS, 28. 9. 2016
razstave (od začetka smo aktivne udeleženke
vseslovenske razstave rož iz krep papirja na Vranskem) in ekskurzije. V letošnjem letu bomo v
tridnevnih rokodelskih delavnicah ob druženju in izmenjavi znanja veščino izdelovanja določenih
rož/cvetov pokazale in prenesle Porabkam v Monoštru. Tam bomo prikazale tudi tehniko izdelovanja
poročnega okrasja s kovinskimi sekači, ki je redkost in je v SV delu Slovenije že izginila. Vrednost
skupine, v kateri je stalnih članic med 5 in 7, je tudi v tem, da cvetove in rože apliciramo v sodobnost,
torej »všečno« sodobnemu videzu in potrebam. Ti izdelki so poleg »romantičnih prekmurskih« rož
(npr. maka in plavice) najbolj aktualni. Ob večjem poletnem povpraševanju nekaterih cvetov ženske
ne izdelujejo, saj med počitnicami (od julija do septembra) ne prihajajo v muzej. Kadar je treba, jih
izdelajo doma in tako zadostijo povpraševanju,
izdelke pa prinesejo v muzej. Verjamem, da je
pripravljenost izdelovanja doma posledica
sproščenega druženja in dobrega sodelovanja Rožic
in muzeja. Rožice so izdelale tudi več kot sto cvetov
za razstavo o smrti, okrasile okno gradu, v katerem
domuje naš muzej, in izdelale okrog dvesto kosov
naprsnih poročnih cvetov za moderne svate.
Tako skupina pod muzejskim vodstvom skrbi
za ohranjanje starih oblik cvetov/rož z namenom
Sodobni cvetlični aranžmaji. Foto: PMMS.
apliciranja v sodobnost (tradicionalni cvetovi v
sodobnih aranžmajih ali popolnoma nove in sodobne
oblike cvetov v sodobnih aranžmajih). Pri tem si občasno pomagamo z zunanjo likovno pedagoginjo in
lokalnim likovnim umetnikom.
Manko našega druženja in ohranjanja tradicionalne veščine je v tem, da ni kontinuiranega
prenosa na mlajše generacije, čeprav to občasno počne kolegica pedagoginja (s pomočjo Rožic ali
sama) v muzejskih programih za otroke. V prihodnosti imamo namen izdati priročnik oziroma
publikacijo tradicije rož iz krep papirja in ostalega papirnatega okrasja ob različnih priložnostih (poroki,
novi maši, smrti, birmi in obhajilu, pustu, božiču, veliki noči itd.) z zvočnimi posnetki postopkov
izdelovanja.

36

Druga oblika triletnega sodelovanja s starejšimi je skupina
Etnologija pri Univerzi za 3. življenjsko obdobje v Murski Soboti, kjer
slušateljice in slušatelji poslušajo sproščena predavanja o etnološki
pomurski in porabski dediščini. Nezanemarljivo dejstvo je, da ob
posredovanju znanja o dediščini tudi slušatelji sami delijo svoje
izkušnje in vedenje o določeni temi, kar je že velikokrat doprineslo k
novim ugotovitvam etnološke dediščine (ki je brez tovrstnega načina
dela morebiti ne bi bilo).
Za nas sta takšni kontinuirani obliki dela s starejšimi pomembni, ker
so ti ljudje kvalitetni nosilci preteklega znanja in (prihodnji)
pripovedovalci in pripovedovalke pri zbiranju in dokumentiranju
ustnih virov za določena etnološka proučevanja. Na tak način v
muzeju širimo znanje in pridobivamo nove prepotrebne informatorje
s terena.
Jelka Pšajd, Pomurski muzej Murska Sobota
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Vseživljenjsko izobraževanje in dediščinske ustanove
Kljub zgoraj omenjenemu usihanju legitimnosti avtoritet javnih institucij pa izkušnje kažejo, da ljudje
še vedno v veliki meri zaupajo dediščinskim ustanovam. Muzeji, galerije, krajinski in arheološki parki,
živalski vrtovi, knjižnice in arhivi s svojo dejavnostjo na področju neformalnega izobraževanja
starejših odraslih ustvarjajo »tretji« ali vmesni prostor med formalnim izobraževanjem in izkustvenim
učenjem v vsakdanjem življenju.
Vseživljenjsko Izobraževanje je v 90. letih 20. stoletja postalo ena središčnih funkcij muzeja,
pri čemer sodelujejo tudi starejši odrasli. Izobraževanje naj bi potekalo, tako kot na SUTŽO, v
majhnih študijskih skupinah ali krožkih, temeljilo naj bi na dialogu, pri čemer so udeleženci in
mentorji enakovredni akterji, ki pridobivajo in prenašajo znanje oziroma ga vračajo v okolje
(prostovoljno delo). V teh primerih lahko govorimo o organiziranem izobraževanju za odrasle
in starejše odrasle. Poleg tega so dediščinske ustanove s svojo vsebino in dejavnostjo vir
priložnostnega učenja (učenje spotoma). Starejši odrasli razpolagajo z obilico prostega časa.
Med tako imenovani resni prosti čas, ki pomeni kakovostno preživljanje prostega časa,
uvrščamo tudi prostovoljno delo v muzejih. Pri tej vrsti preživljanja prostega časa se
posameznik samouresničuje, se vključuje v družbo in povečuje svoje spoštovanje do sebe.
(Bračun Sova, Ličen in Kramberger, 2015, str. 70–77)
Redki so raziskovalci v Sloveniji, ki preučujejo procese razumevanja muzejskih zbirk pri starejši
populaciji, med njimi zagotovo izstopa Rajka Bračun Sova (glej npr. Bračun Sova 2013), ki je s
projektom »Kulturni mediatorji v muzejih in galerijah« zagotovo prispevala novo poglavje v muzejski
andragogiki in opozorila na velik kulturni kapital srebrne generacije.
Kdo naj bi bili mediatorji kulture in še prej, od kod ta oznaka? Frankofonski izraz »mediacija«,
ki je analogen angloameriškemu izrazu »interpretacija«, v muzeološkem kontekstu pomeni
predvsem »vzgojno-izobraževalno komunikacijsko strategijo« (Desvallées in Mairesse, 2010).
V slovenskem primeru je šlo za institucionalno sodelovanje med kulturo in izobraževanjem,
kjer so se združili interesi Univerze za tretje življenjsko obdobje in muzejev. Projektu je
vseskozi sledila raziskava, v kateri so se avtorji želeli poglobiti v motivacijo, pričakovanja,
doživljanja in izkušnje različnih vpletenih v program. V teoretskem okviru jih je zanimala
vloga muzeja v vseživljenjskem izobraževanju in organizirano prostovoljstvo v muzejih kot
oblika (resnega) prostega časa, posebej značilnega za starost. Prostovoljstvo je, kot piše
Hayakawa (Hayakawa, 2014, str. 20), tudi in predvsem »dejanje samouresničitve«. Starejšim
daje možnost, da povežejo dogodke in izkušnje iz svojega življenja, daje jim občutek smisla
ter jih povezuje z vrstniki in drugimi generacijami. Raziskava med študenti Univerze za tretje
življenjsko obdobje pa je pokazala, da starejši odrasli na muzeje gledajo kot na ustanove z
izključno pozitivno podobo in jih pojmujejo ne samo kot izobraževalen, ampak tudi kot
družaben oziroma družbeni prostor.
Izobraževalni program »Kulturni mediatorji« se je, sodeč po ugotovitvah iz raziskave, izkazal
kot pomemben inovativen program za vse deležnike z izjemo pasivnega muzejskega osebja.
Muzejsko osebje, ki ni sodelovalo v projektu in v programu izobraževanja za starejše
prostovoljce, je o projektu izražalo dvome in opozarjalo na omejitve glede prostovoljstva, češ
da se bojijo škode, ki bi nastala na temelju pomanjkanja strokovnega znanja prostovoljcev, ali
pa so se zbali, da bo svobodno prostovoljno delo izrinilo plačane zaposlene. Zato je treba pri
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uvajanju izobraževanja za prostovoljce nameniti posebno pozornost dojemanju (percepciji)
zaposlenih v ustanovi. Projekt kljub vsem pomislekom odpira nove možnosti za aktivno vlogo
starejših ter – na primeru organiziranega prostovoljstva – prevprašuje participatorno varstvo
kulturne dediščine. Hkrati odpira tudi nov premislek o pomenu narativnega znanja za
ohranjanje kulturne in naravne dediščine. (Bračun Sova, Ličen, Findeisen in Kramberger,
2015, str. 166–174)

Prostovoljci kot dodana vrednost v Dolenjskem muzeju Novo mesto

Starejši lahko prispevajo svoje znanje,
izkušnje, nadarjenost in kulturo v dobro drugih. Če pa
svoja leta preživljajo aktivno in se dodatno plemenitijo
v različnih izobraževalnih dejavnostih, je ta prispevek
lahko še večji. V Dolenjskem muzeju Novo mesto smo
leta 2008 na pobudo Univerze za tretje življenjsko
obdobje v zadnji fazi pristopili k projektu »Starejši –
nosilci in posredniki nesnovne kulturne dediščine«,
katerega namen je bil izobraziti prostovoljne kulturne
mediatorje. Na začetku projekta smo nekoliko
zadržano začeli z izobraževanjem, saj kultura
prostovoljstva pri nas še ni imela pravega mesta v Redna mesečna srečanja prostovoljcev v
družbi. Dolenjski muzej sicer že od leta 1995 povezuje Dolenjskem muzeju.
do 100 članov v skupino Prijatelji muzeja. Le-ti so bili
Foto: Arhiv Dolenjskega muzeja Nm.
naša začetna publika, kjer smo prepoznali posameznike v novi vlogi in obliki sodelovanja z muzejem. To
so ljudje, ki redno obiskujejo muzej, muzejske prireditve, spremljajo muzejsko delo in ga podpirajo s
svojimi predlogi in konstruktivnimi kritikami. Hkrati je bil projekt
predstavljen slušateljem na novomeški Univerzi za tretje življenjsko obdobje. Zavedati se moramo, da
je dejavnost kulturnih mediatorjev prostovoljna, da prostovoljci nikakor ne morejo in ne smejo
nadomeščati redno zaposlenih delavcev v muzeju. Danes skupina kulturnih mediatorjev v Dolenjskem
muzeju šteje osem prostovoljk in dva prostovoljca.
Rezultati večletnega dela s prostovoljci se kažejo na arheološkem, kulturnozgodovinskem in
umetnostnozgodovinskem oddelku ter v muzejski knjižnici. Neprecenljiv in najdragocenejši vložek
prostovoljcev se kaže ob dnevih odprtih vrat (npr.
Kulturni dan, Mednarodni dan muzejev, Dan
dolenjskega muzeja, Poletna muzejska noč itd.), ko v
muzej prihajajo množice obiskovalcev. Prostovoljci
pomagajo pri delitvi brezplačnih vstopnic, podajanju
kratkih navodil za ogled razstav in izvajanju
programa ob dnevih povečanega obiska. Pomoč
prostovoljcev je ob dnevih odprtih vrat neprecenljiva
Obisk Jakčevih sorodnikov v vasi Jakci ob pripravi
tudi pri izvedbi pedagoško andragoških delavnic.
stalne razstave Božidar Jakac. Foto: Boštjan
Pucelj.
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Prav posebna angažiranost vseh kulturnih mediatorjev se izrazi pri posameznih muzejskih projektih,
kjer je potrebno delo na terenu in delo s starejšimi občani. Mediatorji so izvedli pogovore s starejšimi
občani na temo razvoja posameznih četrti Novega mesta, pogovarjali so se o pomembnih meščanih, ki
so vplivali na razvoj mesta na različnih področjih. V letu 2020 obeležujemo 100. obletnico novomeške
pomladi. Tudi tokrat smo vključili prostovoljce, ki so nam pomagali pri vzpostavitvi kontaktov z dediči
udeležencev novomeške pomladi leta 1920.
V Dolenjskem muzeju organiziramo redna mesečna srečanja za prostovoljce, kjer jim predstavimo
občasne razstave, jih seznanimo z novostmi in uskladimo načrt dela za projekte, v katere so vključeni.
Petra Stipančić, uni. dipl. arheol, muzejska svetovalka in
mediatorka prostovoljcev v Dolenjskem muzeju od leta 2008
»Današnja družba ne lajša staranja in ne spoštuje učnih potreb starejših,« zatrjujeta Falk in
Dierkingova in nadaljujeta: »Mnogi starejši so obsojeni na nehumano življenje v popolni izolaciji in
brez pomoči. Starejši so brez dvoma vez do kolektivnega spomina in veliko je takih, ki imajo ne samo
željo, ampak tudi potrebo po učenju. Na srečo nekaj vzgled vzbujajočih programov poskuša iti naproti
takim potrebam, posebej tistim najbolj marginaliziranim in izoliranim – skratka krhkim in slabotnim.«
Avtorja kot primer navajata umetnostni muzej v Clevelandu, ki je pričel s programom umetnostne
vzgoje na daljavo za tiste starejše, ki iz različnih vzrokov niso zmožni obiskati muzeja. Z uporabo
arhivskih video posnetkov in neposrednega interaktivnega video prenosa program nudi učenje
umetnosti po izbiri in hkrati omogoča virtualno druženje. V podobni neprofitni ustanovi, a z manj
tehnologije Museum One že 20 let nudi programe umetnostne vzgoje za starejše in usposabljanja za
terenske pomočnike, ki delajo s starejšimi. Starejšim v domovih za ostarele, v centrih z dnevno
oskrbo, v skupnostih upokojencev in krajevnih upokojenskih skupnostih ponudijo pakete diapozitivov
in učnih materialov, ki se jih lahko uporablja za izvedbo visokokakovostnih programov (Falk in
Dierking, 2002, str. 128). Tudi v Sloveniji si prizadevamo približati dediščino in njene vrednote
starejšim nepokretnim, o čemer priča lep primer dobre prakse v Narodnem muzeju Slovenije.

Program Muzej za starejše: mi k vam, vi k nam
Narodni muzej Slovenije z različnimi programi uresničuje svojo družbeno vlogo, je torej
stičišče različnih generacij. Program »Muzej za starejše: mi k vam, vi k nam« je namenjen starejšim,
sestavljen je iz dveh vsebinskih sklopov oziroma delov.
V prvem delu programa, ki ga imenujemo »Mi k vam«, gostuje strokovno osebje Narodnega
muzeja Slovenije na dogovorjeni lokaciji s predstavitvijo muzejskih predmetov Narodnega muzeja
Slovenije, in sicer v okviru dveh interaktivnih predstavitev: prve z naslovom Dragocenosti iz
Narodnega muzeja Slovenije (s Prešernove), druge pa z naslovom Zgodbe dragocenih predmetov (z
Metelkove).
V drugem delu programa »Vi k nam« sledi ogled Narodnega muzeja Slovenije, kjer se
udeleženci neposredno seznanijo z znamenitimi predmeti. Med drugim spoznajo neandertalčevo
piščal, situlo z Vač in zlate našivke z Bleda, ki sta najstarejša zlata predmeta v Sloveniji. Nekateri
obiskovalci tudi oblečejo rimsko nošo, moški tuniko in togo, ženske si nadenejo tuniko in se pokrijejo s
palo. Program ponuja tudi ogled zgodovinskih in umetnostnih zbirk, prav tako s poudarkom na ogledu
izbranih znamenitih predmetov, kot so ploščni oklep Valentina Siebenbürgerja, porcelanaste figurice
Kitajcev itn.
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S programom smo začeli junija 2018. Do zdaj se ga je
udeležilo 604 udeležencev (467 v programu »Mi k vam« in 137
obiskovalcev v programu »Vi k nam«). Obiskali smo 12 domov za
starejše občane, sodelovali s petimi dnevnimi centri aktivnosti za
starejše, eno univerzo za tretje življenjsko obdobje, enim društvom
upokojencev in dvema krožkoma, namenjenima različnim
generacijam.
Kdo je naša ciljna publika? To so varovanci domov za
starejše občane, društva upokojencev, dnevni centri aktivnosti za
starejše, krožki in univerze za tretje življenjsko obdobje. V program
bomo v prihodnosti vključili tudi medgeneracijske centre.
Kako se pripravimo za obisk starejših in kaj jim nudimo?
Izjemno pomembna sta empatija in osebni stik z udeleženci in
spremljajočim osebjem. V prvem delu programa »Mi k vam«
Program »Muzej za starejše: vi k nam«,
poskrbimo za ozvočene predstavitve, na voljo so replike
vodstvo krožka Osebnostna rast v
predmetov, ki se jih udeleženci lahko dotikajo, powerpoint
Narodnem muzeju Slovenije,
predstavitev, da udeleženci lažje sledijo razlagi in poslušajo
13. 6. 2019 (Foto: Tea Černe)
zvočne posnetke. V drugem delu programa »Vi k nam« (obisk v
muzeju) se udeleženci ob prihodu lahko osvežijo z vodo, ponudimo prevoz z dvigalom, za obiskovalce
so na voljo klopi in stoli, ozvočeno vodstvo po razstavi znamenitih predmetov ter simbolično darilo ob
zaključku obiska. Poseben izziv sodobne starajoče se družbe predstavlja integracija starejših s
pomenljivim in izjemno heterogenim populacijskih
deležem, ki jo je treba razumeti kot raznoliko množico
ciljnih skupin. Program »Muzej za starejše: mi k vam, vi
k nam« je bil prvotno oblikovan za ciljno skupino
starejših, sestavljeno iz posameznikov, ki zaradi
socialnih in zdravstvenih ovir muzeja individualno ne bi
obiskali oziroma se z njim ne morejo povezati prek
programov, ki jih muzej sicer ponuja v sklopu
programov za odrasle (denimo prebivalci domov za
starejše). Predvideli pa smo tudi širšo ponudbo
programa za dnevne centre aktivnosti, slušatelje
Univerze za tretje življenjsko obdobje, društva
Program Muzej za starejše: mi k vam,
upokojencev in medgeneracijske centre. Zasledujemo
gostovanje v Domu starejših občanov Ilirska
cilje povečanja dostopnosti do dediščine po celotni
Bistrica, 19. 10 2019 (Foto: Vesna Bizjak)
Sloveniji, splošno popularizacijo Narodnega muzeja
Slovenije in nenazadnje popestritev življenja starejših in
obnovitev znanja skozi pripoved o dediščini.
Med zasnovo in izvajanjem programa se je pokazalo, da sta najpomembnejša dejavnika
plačljivost obiska in fizična dostopnost do dediščine, kar smo upoštevali, ugotovitev pa zgovorno
ponazarjajo podatki o obisku. Program ocenjujemo kot uspešen, pri čemer se nam potrjujejo
dosedanje izkušnje, da je doseganje nove ciljne skupine dolgotrajen proces, ki zahteva vztrajnost,
predanost in sredstva muzeja (znanje, delovna sila, prostor, finančna sredstva).
Tea Černe, Andreja Breznik, Narodni muzej Slovenije
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Starejši odrasli in dediščinske ustanove
Naraščajoči pomen starejših

Povsod po svetu se družbe spreminjajo, znižuje se število rojstev in podaljšuje pričakovana življenjska
doba, ki prispeva k vzponu tako imenovane srebrne ekonomije. Ljudje, stari 55 in več let,
predstavljajo četrtino evropske populacije. Napovedi so, da bo leta 2060 že tretjina populacije v
Evropski uniji stara vsaj 65 let.
V Sloveniji je na začetku leta 2016 število oseb, starejših od 65 let, že preseglo število oseb, mlajših
od 15 let. Beležimo najpočasnejše staranje prebivalstva v državah vzhodne Evrope. V primerjavi z
deležem mladih, starih od 0–14 let, se bo delež tistih nad 65 let izredno povečal do leta 2059. Leta
2020 se pričakuje, da bo vsaj 24,8 % prebivalcev starih vsaj 65 let, leta 2059 pa bo delež znašal
33,5 %. Najhitreje narašča število najstarejših, starih 85 let in več (Findeisen, 2017, str. 6–7).
Vzporedno z naraščanjem deleža starejših oseb v populaciji je v nekaterih državah zaznati naraščanje
v številu starejših ljudi, ki se udeležujejo različnih aktivnosti v kulturi in umetnosti. EU je zato leto
2012 proglasila kot evropsko leto aktivnega staranja in solidarnosti med generacijami, maja istega
leta pa je sprožila iniciativo za turizem starejših kot pilotni projekt in s tem postavila okvir pogojev za
spodbujanje potovanj starejših državljanov po Evropi. Preden pa se pobliže seznanimo s tem
projektom, ki je tudi izhodišče za pripravo priročnika o dostopnosti za starejše odrasle, pa se
seznanimo z literaturo in dosedanjimi raziskavami o značilnostih obiskovalcev tretjega življenjskega
obdobja v dediščinskih ustanovah, pa naj gre za muzej, muzej na prostem, galerijo ali pa krajinski,
arheološki ali naravni park. Pri tem vključujemo tako primarne kot sekundarne objave in gradiva.
Poljska raziskovalka Jolanta Skutnik prikazuje starejše odrasle kot skupino, ki ima glede dediščinskih
ustanov specifične potrebe in pričakovanja (Skutnik, 2015, str. 269). Sklicuje se na dognanja
avstralskih, angleških in frankofonskih raziskav v muzejskem okolju in se osredotoča na stopnjo
prisotnosti starejših v muzejih in tipologijo odnosa te generacije do muzejskih predstavitev. Ena od
pomembnih komponent njenih razglabljanj je prikaz vloge starejšega kot spremljevalca, posrednika in
pobudnika muzejskega obiska v družinskem krogu. Njene analize temeljijo na dveh dejavnikih, na
zgoraj omenjenih demografskih spremembah, ki jih opažamo v tako imenovani »srebrni Evropi«, in
na muzejskih trendih 21. stol., usmerjenih v raznolikost muzejskih odjemalcev. Tako imenovano
»srebrno generacijo« smatra kot potencialno progresivno skupino muzejskih odjemalcev in se pri
tem opira na Kennetha Hudsona in njegovo metaforično opredelitev muzeja 21. stoletja kot »muzeja
s stoli« (naslanjači). Prispodobo naslanjača veliki zagovornik javnega in dostopnega muzeja in
ustanovitelj Evropske muzejske nagrade EMYA uporablja v dvojnem pomenu. Prvi ponazarja domače
vzdušje, prijazen, odprt in topel prostor, drugi pomen pa Hudson interpretira dobesedno, češ da je
stol atribut starajoče se zahodne družbe, za katero so značilni podaljševanje življenja, porast prostega
časa v pokoju, sorazmerno dobro zdravstveno stanje in aktivni življenjski slog. Zato je »stol
(naslonjač) v muzeju« tudi geslo, ob katerem se sprožajo debate o dostopnosti muzeja za
predstavnike »srebrne generacije«. Moderen muzej bi po mnenju nestorja sodobnega javnega
muzeja moral upoštevati potrebe starejših odraslih in ponujati stole v metaforični in fizični obliki.
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Posebnosti starejših odraslih obiskovalcev

Starejši odrasli podobno kot druge skupine obiskovalcev niso homogena skupina. Že pri splošnem
opazovanju te skupine so vidne razlike v zdravstvenem stanju, samostojnosti, materialnem položaju,
kulturnih navadah, izobrazbi itd. Raziskave o muzejskih navadah starejših v Veliki Britaniji so potrdile,
da so sodobni starostniki med 60. in 80. letom sorazmerno aktivni in samostojni ter naklonjeni
potrošnji tudi na kulturnem področju. Imajo veliko prostega časa, so izobraženi, radi uresničujejo
svoje želje o potovanjih in zanimanjih. So opazno manj materialistični od drugih starostnih skupin ter
mnogo bolj dojemljivi za duhovne, socialne in intelektualne vrednote. To pa pomeni, da so naklonjeni
vlaganju v nematerialne dobrine in znanje (Skutnik, 2015, str. 267–269).
Po raziskavah francoskega raziskovalca kulturnih praks Oliviera Donnata (Skutnik, 2015, str. 269), so
starejši odrasli odjemalci televizijske in knjižne ponudbe. V ponudbi zunaj prebivališča najpogosteje
izbirajo obiskovanje muzejev (23 %), zgodovinskih znamenitosti (22 %) in občasnih razstav (15 %).
Ženske pogosteje obiskujejo umetniške, moški pa raje izbirajo zgodovinske muzeje. Pri skupinskih
obiskih odraslih nad 60 let pogosto pade izbor na zgodovinske muzeje, na spomenike versko-kultnega
značaja ali pa na kraje družbeno in etnološko prezrtih skupnosti, njihovih izročil in šeg.
Obiskovalčeve osebnostne preference, ki vplivajo na izbiro obiska in posledično na izkušnjo pri
srečanju bodisi z dediščino bodisi z umetnostjo, so pri starejšem muzejskem občinstvu nekaj že
izoblikovanega in kompleksnega, so del njihove identitete, zato jih je težko spreminjati. V kolikšni
meri so splošne preference do likovne in posebno do baročne umetnosti odvisne od družbenega
konteksta, izobrazbe in osebnih izkušenj, je v kvalitativni raziskavi, ki je potekala na Univerzi za tretje
življenjsko obdobje med študenti umetnostne zgodovine in pogostimi obiskovalci muzejev,
proučevala slovenska raziskovalka Rajka Bračun Sova (Bračun Sova, 2019). Opirajoč se na habitus,
Bourdieujev poglavitni koncept, ki pomeni individualno ali kolektivno vsakdanjo prakso in se kaže kot
individualna ali kolektivna identiteta posameznika (njegove vsakodnevne izkušnje, pridobljene v
družini, šoli, službi in drugod) in s tem povezan okus, je lahko razumela kontekst socialistične
ideologije kot vpliv pri proučevani populaciji starejših. Vsakdanja praksa se pri tej populaciji kaže v
splošnem zanimanju za baročno sakralno umetnost in v določeni zmožnosti doživljanja baročnega
sloga. Vendar je raziskava pokazala tudi, da je sprejemanje baročne umetnosti zaznamovano z
omejenim razumevanjem baročnega sloga, kar se je še posebej pokazalo pri dojemanju celostne
baročne umetnine. Današnji starejši odrasli, šolani in vzgojeni v času SFRJ, ne sprejemajo in ne
razumejo naročniškega, materialno-aristokratskega vidika umetnosti na slovenskih tleh pred 300 leti,
slabo poznajo vsebino (ikonografijo) baročnih sakralnih umetnin, zato sta njihovo doživetje in užitek
odvisna zgolj od zunanje, vizualne oblike.
Še težje je pričakovati, da bi starejši izbrali obisk ustanove, povezane s sodobno umetniško kulturo.
Že omenjena raziskovalka izobraževanja odraslih v umetnostnih muzejih je v manjši empirični
raziskavi v Muzeju sodobne umetnosti Metelkova v Ljubljani preučevala odnos starejših odraslih do
sodobne likovne umetnosti in potencial ustrezno zasnovanega izobraževanja pri razvoju zmožnosti za
doživljanje in estetsko presojanje likovnih del. Raziskava, v kateri so z izjemo enega moškega
slušatelja sodelovale samo študentke študijskega krožka umetnostne zgodovine Univerze za tretje
življenjsko obdobje v Ljubljani, je v prvi vrsti pokazala, da starejši odrasli kljub motiviranosti za
umetnost večinoma nimajo izkušenj s sodobno likovno umetnostjo in jim ta ni znana. Udeleženci
raziskave so dejali, da nad sodobno umetnostjo »niso navdušeni«, nad njo »so razočarani«, zdi se jim
»dolgočasna«. Če bi jim to umetnost nekdo razložil, bi začeli »drugače gledati« (Bračun Sova, 2016).
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Avtorica je na podlagi rezultatov prišla do naslednjega sklepa: če z izobraževanjem zgolj sledimo že
razvitim potrebam (osebnim zanimanjem) starejših odraslih, jih v neposreden stik s sodobno likovno
umetnostjo ne privabimo. Pri izobraževanju starejših odraslih, ko gre za sodobno likovno umetnost,
je po mnenju avtorice v prvi fazi treba razvijati nove možnosti za učenje in spoznavanje te umetnosti,
ki se bodo najprej približale starejšim odraslim in pri njih spodbudile zanimanje ter nato razvijale
potrebe po soočanju s to umetnostjo. Pomembno je torej ustrezno zasnovano izobraževanje, ki mora
nuditi več raznolikih možnosti, pri čemer imajo muzeji kot družbene institucije posebno vlogo.

Starejši odrasli in sodobna umetnost v UGM:
Modre urice

Program je namenjen starejšim osebam, ki si želijo aktivno in redno spoznavati likovno
umetnost. Z njim uresničujemo naslednje cilje: redno in aktivno spoznavanja moderne in sodobne
likovne umetnosti v neposrednem stiku z umetninami; spopadanje s predsodki o sodobni umetnosti;
ustvarjanje prijetnega, pozitivnega in ustvarjalnega vzdušja ter spoznavanje muzeja kot odprtega
prostora za dialog; osvajanje novega znanja in ustvarjanje novih socialnih mrež.
Modre urice potekajo dvakrat mesečno med 15.00 – 16.00/16.30 od oktobra do aprila. Na
začetku sezone smo program zasnovali s spoznavanjem del iz Zbirke UGM z začetka 20. stoletja.
Izbrali smo dela v realističnem slogu z motiviko, za katero smo presodili, da je blizu starejšim
obiskovalcem. Tokrat smo jo povezali z gledališčem, saj je prav takrat v mestu potekal znan
Borštnikov festival v SNG Maribor. Udeleženci so se
seznanili z umetninami z motivi iz gledališča – prizori
gledaliških prostorov, predstav, zakulisja in portretov
znanih mariborskih igralcev. Vsebina je bila zanje
aktualna in zanimiva, predvsem pa je odprla veliko
različnih mnenj in spominov. Razumevanje likovnih
umetnin pa smo podkrepili v sodelovanju s SNG
Maribor, kjer smo si v živo ogledali življenje
gledališča, ki je bilo vir navdiha pri umetninah, ki smo
jih videli v UGM. Nato smo nadaljevali s
Modre urice v UGM Kabinetu z deli iz Zbirke
spoznavanjem aktualnih razstav in postopoma prešli
UGM. Foto: UGM
na sodobno umetnost. Z udeleženci smo se večkrat
srečali na razstavi »Nemogoči mehanizmi« slovenske
sodobne umetnice Mete Grgurevič. Udeleženci so jo spoznavali skozi različne teme: čas, spol, zvok …
Teme smo zbirali z udeleženci glede na njihova zanimanja in pobude. Občasno smo se vseeno še vrnili
v preteklost. Skrivnost Deklice z oranžo Ivana Kosa, slike iz Zbirke UGM, smo raziskovali ob razstavi del
Ivana Kosa in obisku Pokrajinskega arhiva Maribor, kjer smo lahko pokukali v zapiske, pisma ter
drugo Kosovo zapuščino, ki jo hrani Mariborski arhiv. Program smo zaključili s spoznavanjem
umetnosti v javnem prostoru. Osredotočili smo se na parkovne dele mesta, kjer smo umetnost lahko
spoznavali iz sence, udobno nameščeni na klopeh v parku. Pri ogledu se nam je pridružila um.
zgodovinarka Mojca Štuhec, ki se s tovrstno umetnostjo že dalj časa poklicno ukvarja.
Na srečanja Modre urice je prihajalo približno 10 udeležencev, kar je bila za kakovostno delo
primerno velika skupina. Z redno udeležbo so se udeleženci najprej seznanili z modernistično
umetnostjo iz Zbirke UGM. Večina jo je že dokaj dobro poznala, zato je bil takšen uvod v program
primeren. Z znanega smo se nato spustili v neznana področja sodobne umetnosti. Dela sodobne
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umetnosti smo interpretirali s pomočjo tem, za
katere so udeleženci sami pokazali zanimanje,
vsebine UGM pa smo smiselno povezali tudi z
vsebinami drugih ustanov, npr. s SNG Maribor in
Pokrajinskim arhivom Maribor. Udeleženci so se na
takšno povezovanje odzvali z zanimanjem, všeč jim je
bilo tudi, da smo na srečanja vabili različne
strokovnjake. Redno srečevanje in pester program
sta udeležencem omogočila, da so se med sabo
povezali in sproščeno kramljali o umetnosti in drugih
stvareh, ki so jih povezovale. Z vodjo programa so
Modre urice ob razstavi Živeti z gledališčem.
komunicirali tudi po e-pošti, ji potrjevali svojo
Foto: UGM
prisotnost ali se za odsotnost opravičili, vodja pa jih
je seznanjala še z drugim programom UGM, na katerega so se prav tako odzivali in se udeleževali
predavanj in vodstev, ki smo jih organizirali. Prostorske prilagoditve večinoma niso bile potrebne.
Največkrat smo v razstavišču pripravili stole, kadar smo se v določenem delu razstave zadrževali dalj
časa.
Brigita Strnad, muzejska svetovalka,
Umetnostna galerija Maribor

Tipologija odraslih starejših obiskovalcev

Po raziskavah kanadskih raziskovalk Colette Dufresne-Tassé in Andrée Lefebvre (Skutnik, 2015,
str. 270) se opazno razlikujejo trije tipi posamičnih obiskovalcev:
●

●

●

Za »iskalce znanja« je muzej mesto razširjanja znanja in dosedanjih osebnih zanimanj.
Izvedeti in spoznati si želijo čim več. Pri njih se potreba razumevanja pojavov izkaže kot
iskanje maksimuma informacij o dotični vsebini, o določenih predmetih in dogodkih. Pogosto
se izbire ogledov navezujejo na posamična zanimanja starejših.
»Obiskovalci s čustvenim nabojem« so dejansko »iskalci znanja«, ki želijo izvedeti več na
dejaven način. Visoko cenijo čustva, ki vzniknejo ob stiku s predmetom v muzejskem prostoru
in z drugimi obiskovalci. Zanje so najvažnejši pogovori, izmenjave čustev in spoznanj. Muzeje
razumejo kot mesto široko razumljenih stikov in komunikacije.
»Dejavneži« so najbolj aktivni obiskovalci, ki jih opredeljujejo želja po delu, rokovanju,
konstruiranju. Te dejavnosti naj bi jih privedle do razumevanja pomena, smisla ali
funkcioniranja opazovanega predmeta.

Seveda pri tem ni mogoče izključiti pojavljanja več tipov hkrati in medsebojnega dopolnjevanja,
vsekakor pa je iz raziskav razvidno, da med starejšo populacijo obiskovalcev prevladuje skupina
»iskalcev znanja« (63 %). Obenem z željo po znanju, po angažiranju razuma pogosto nastopa tudi
učinek prijetnosti, kar je eden od dejavnikov, ki gre na roko dobri organizaciji dela v muzeju.
Dediščinska ustanova ima namreč potencial znanja obarvan z elementom prijetnosti; še več, v
primeru dobro organizirane razstave lahko postane mesto cele serije intelektualnih prijetnosti.
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Odnos do muzejskih predmetov

Raziskovanja prinašajo tudi nova spoznanja o odnosu starejših do muzejskih predmetov (Skutnik,
2015, str. 270). Konkretnim eksponatom na razstavi se posveča celo 67 % te populacije, le 17 %
namenja pozornost rezultatom raziskovanj, 9 % pa načinom muzejske prezentacije. Skoraj polovica ali
40 % njihovih vprašanj in komentarjev se nanaša na vizualne elemente predmetov, več kot polovica
ali 60 % pa se nanaša na značilnosti, ki so nedostopne neposrednemu opazovanju. Starejši se torej
bistveno manj osredotočajo na opazovanje, bolj so pozorni in bolj jih zanima
intelektualno-emocionalno sporočilo predmeta. V dediščinskih ustanovah starejši pričakujejo
relevantno učenje, odkrivanje in uporabno znanje ter veščine, da lahko z vsem pridobljenim
»obračajo«, investirajo in ostanejo pri tem svobodni.
Dediščinska ustanova bi morala po mnenju obiskovalk in obiskovalcev tretjega življenjskega obdobja
zagotoviti intelektualno svobodo, to pa pomeni, da bi morala graditi na zaupanju v njihove
intelektualne sposobnosti in dojemanje znanja na njim lasten način. V dediščinski praksi to pomeni
opuščanje preveč podrobne, včasih agresivne razlage in krepitev v korist prikaza širokega in
poglobljenega konteksta opazovanega predmeta, na primer kulturnega, zgodovinskega ali
antropološkega. Ne glede na starost in nivo znanja naj bi pridobljeno znanje vzbudilo zanimanje,
razmišljanje in pogovor. Dialog je še posebej značilen element učnega procesa pri starejših. Hitreje se
učijo, če primerjajo znanja in analizirajo izkušnje drugih sodelujočih v debati.
Pri oblikovanju programa je pomembno upoštevati oz. spoštovati fizične omejitve, ki so rezultat
staranja. Poskrbeti je treba za široko informacijo o dostopnosti toalet, garderobe, izhoda, prostorov
in kotičkov za počitek in podobno. Posebej pomembne so informacije o poteku in načinu obiska takoj
po prihodu, kar omogoča starejšim načrtovanje in prilagajanje svojih individualnih zmožnosti
pričakovanjem. Ne pozabimo, da so v skupini lahko tudi osebe s posebnimi potrebami, bolne in
nesamostojne osebe. V dediščinskih programih se vse pogosteje uporablja tehnologija, namenjena
starejši populaciji, kar pa ne pomeni, da bomo istočasno opustili tradicionalne oblike seznanjanja z
vsebino, kot je npr. tiskano gradivo (Skutnik, 2015, str. 271–273).
Starejši kot spremljevalci

Pri obiskovanju dediščinskih ustanov osebe iz tretjega življenjskega obdobja vse pogosteje nastopajo
še v drugih vlogah, lahko kot skrbniki vnukov ali drugih otrok. Angleški raziskovalci so ugotovili porast
muzejske ponudbe za tako imenovane mlajše starostnike (Skutnik, 2015, str. 271–273). Njihov delež
znaša 30 %, od tega je polovica babic, ki spremljajo svoje vnuke, 36 % je zakonskih partnerjev z vnuki
in 13 % dedkov z vnuki. Z mlajšimi starostniki najpogosteje prihajajo otroci med 6. in 11. letom
(46 %), potem najstniki med 11. in 16. letom (31 %) ter otroci do 5. leta starosti (23 %). Kot motive za
obisk muzeja ta skupina navaja predvsem potrebe vnukov, nato pa svoje želje deliti izkušnje z
mlajšimi. Niso pa manjkala niti prepričanja, da je treba mlajšim na ustrezen način posredovati in
približati kulturno dediščino kot pomemben dejavnik oblikovanja njihove identitete.
Starejši se na obisku z vnukom ali vnučko osredotočajo na dejavnosti, povezane z muzejsko razstavo.
Osnovna metoda je pogovor. Pri tem starejši niso samo govorci, ampak tudi potrpežljivi poslušalci.
Pogoj za tak način obiska je zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev. Prostori, prijazni za tandem
babica – otrok, naj bi omogočali, da starejši sami odločajo in organizirajo ritem obiska, v katerem je
prostora in časa dovolj za počitek, malico, zabavo in pogovor. Poznavajoč svoje vnuke se samostojno
odločajo o poti obiska in izbiri programa. Pred načrtovanim obiskom preverjajo ne samo program in
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način prihoda, ampak tudi lokacijo ter skupne aktivnosti, namenjene tako otrokom kot starejšim v
vlogi skrbnika, spremljevalca ali tovariša pri učenju in igri.
Za zaključek moramo nujno odgovoriti na dve pomembni vprašanji: kakšno vlogo imajo dediščinske
ustanove v družbi in kakšna je njihova vloga v procesu staranja družbe in posameznikov.

47

Dostopnost dediščinskih ustanov za starejše odrasle v Sloveniji
V okviru programa Sekcije za izobraževanje in komunikacijo pri Skupnosti muzejev Slovenije (v
nadaljevanju SMS) smo leta 2017 začeli s kvalitativno raziskavo na temo dostopnosti dediščinskih in
umetnostnih ustanov (Rovšnik, 2018). Kot osnovo za raziskovalno orodje smo uporabili vprašalnike in
sezname preverjanja iz mednarodnega projekta (Seccombe in Lehnes, 2015), ki smo jih nagradili še s
podobno kvalitativno raziskavo iz Nemčije (Lehnes in Lehnes, 2014) in nato prilagodili potrebam
slovenskega obiskovalca. Že v zasnovi raziskave smo načrtovali dve anketi, prvo s starejšimi odraslimi
obiskovalci in drugo z izvajalci programov za starejše. Namen je bil preveriti, v kolikšni meri se
odgovori glede dostopnosti in pozornosti do starejših razlikujejo. Kljub nekaterim omejitvam so
rezultati raziskave (statistične analize in analize besedilnih odgovorov) dovolj zgovorni, da iz njih
potegnemo neka ključna dognanja in posledično pokažemo na priporočila. Na tem mestu se v strnjeni
obliki osredotočamo samo na rezultate ankete s starejšimi odraslimi obiskovalci.
Profil udeležencev anket

V poskusni anketi je v 17 dediščinskih ustanovah sodelovalo 78 obiskovalcev, starejših od 55 let, po
dopolnitvi ankete pa smo v finalnem anketiranju od 8. 2. do 15. 10. 2018 pridobili še 334 anketnih
vprašalnikov – skupaj 443 v 29
ustanovah. V anketi je
29 muzejev, 443 vprašalnikov
sodelovala več kot polovica
Tehniški muzej Slovenije
63
žensk (66 %), skoraj polovica
Prirodoslovni muzej Slovenije
48
(46 %) jih prihaja iz večjih
Goriški muzej
33
urbanih naselij (Ljubljana, Celje,
Narodni muzej Slovenije
28
MGML Mestni muzej + Plečnikova hiša
26
Maribor, Koper, Nova Gorica),
Pokrajinski muzej Celje
24
največ, polovica (51 %) je bilo
Muzej novejše zgodovine Celje
21
starejših nad 65 let. Polovica
Slov. gled. inštitut - gled. muzej
17
vprašanih (51 %) pogosto, več
Muzej na prostem Rogatec
17
Muzej
krščanstva
na
Slovenskem
17
kot tretjina pa občasno
Muzeji radovljiške občine
15
uporablja splet na domačem
Muzej za oblikovanje in arhitekturo
15
računalniku. Tudi telefoni in
Pokrajinski muzej Koper
14
tablice so za polovico (59 %)
Moderna galerija
13
Tržiški
muzej
11
anketiranih pogost, za slabo
Slovenski šolski muzej
10
tretjino (28 %) pa občasen
Pokrajinski muzej Kočevje
10
pripomoček za uporabo spleta.
Grad Rajhenburg
10
Zasavski muzej Trbovlje

8

Kot že rečeno, smo se srečali z
Koroški pokrajinski muzej
8
Loški muzej
7
nekaterimi omejitvami. Vzorec
Pomurski muzej Murska Sobota
5
v marsikateri ustanovi ni bil
Muzej Velenje
5
dosledno uporabljen, skupno
Mestni muzej Krško + enota galerija
5
Koroška galerija likovnih umetnosti
število anketiranih je bilo za
5
Trubarjeva
domačija
3
reprezentativnost rezultatov
Slovenska kinoteka
3
nekoliko prešibko, pri
Slamnikarski muzej Domžale
1
odgovorih je treba upoštevati
Pokrajinski muzej Brežice
1
vljudnost, emocionalno
število anket
navdušenost na eni strani in
strah, nepripravljenost ali (ne)smiselnost uporabnosti izjav starejših na drugi strani.
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Motivi za obisk

Največ, skoraj polovica vprašanih (46 %) starejših obiskovalk in obiskovalcev je kot razlog za obisk
navedla, da jih kulturna in naravna dediščina nasploh zanimata, četrtina (24 %) je odgovorila, da obisk
pomeni nekaj za njihovo dušo, jih sprošča in osveži, isti delež (24 %) anketiranih pa navaja, da jih
zanima tematika. Petina (21 %) je prišla, ker obuja spomine na prejšnje čase, nekaj manj (17 %) pa jih
prihaja z otroki in vnuki.
Ključna je dostopnost

Začnimo pri dostopnosti, ki je bila žarišče raziskave med starejšimi obiskovalci. Če se omejimo na
dostopnost ob prihodu, ki se začne s smerokazi do ustanove in nadaljuje s prijaznostjo osebja,
posredovanjem informacij in orientacijo po ustanovi in razstavi, podatki kažejo, da se ocena za vse te
dejavnike giblje okoli ocene 3 – niti dobro niti slabo. Ta ocena ne pomeni preplaha za vse sodelujoče
ustanove. Bi pa pri slabše ocenjenih smerokazih moralo biti pozornih tistih osem ustanov (grafikon v
analizi), kjer se pojavlja ocena zelo nezadovoljen. In če se ozremo še na orientacijo v sami ustanovi,
naj bo pozornih pet ustanov z oceno zelo nezadovoljen. Kljub številnim splošnim pohvalam in
pohvalam na račun osebja vprašance skrbi otežena gibalna dostopnost; stopnice jim predstavljajo
oviro, dvigal pa je premalo.

Kako ste bili zadovoljni ...( n = 418)
s prijaznostjo osebja ob vstopu?

3.5

s ponudbo pisnih informacij: vodnik,program

3.3

z orientacijo po ustanovi?

3.2

s smerokazi do ustanove?

2.9

Če se ozremo še na intelektualno dostopnost vsebin, so za starejše zelo pomembni trije dejavniki:
razumljivost (4. vrstica: 84 %), poučnost (5. vrstica: 81 %) in tematika, prikazana z več vidikov (3.
vrstica: 78 %. To pa so karakteristike vsake dobre razstave ali programa in niso primerne samo za
starejšo populacijo, ampak za vse segmente obiskovalcev. Starejši, kot je videti iz raziskave, šele v
drugi plan postavljajo vsebine, ki spodbujajo k lastnemu mnenju (2. vrstica: 69 %) in ki so povezane z
izkušnjami starejših (1. vrstica: 65 %).

V kolikšni meri je POMEMBNO … (n=392)
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Med emocionalnimi dejavniki dostopnosti je anketirancem najpomembnejša prijaznost osebja in
usposobljenost vodičev (ocena 2,9 ali srednje); ti vrednoti oz. odliki se skozi celotno anketo izkažeta
kot rdeča nit. Starejši potrebujejo topel osebni stik, prijazno besedo, spodbudo za ogled, osnovne
informacije ali daljšo razlago, pomoč, da se lažje znajdejo, povabilo, naj se še vrnejo itd. Starejši
odrasli potrebujejo in cenijo spoštljiv odnos.
Ob emocionalni dostopnosti pridejo pri starejših na vrsto še nekatere povsem banalne, a zato nič
manj pomembne biološke in mentalne potrebe ter nenazadnje finančne zmožnosti. Kot vemo iz
psiho-socialnih raziskav o ljudeh tretjega življenjskega obdobja, je za počutje starejših zelo
pomembno, če je na voljo več toalet in WC-jev (ocena 2,7 ali manj kot srednje) in kot so nekateri v
anketi navedli že ob vstopu v ustanovo, možnost, da se tudi sami znajdejo v prostoru, da lahko sami
enostavno sledijo smerokazom po ustanovi/razstavi (ocena 2,7 ali manj kot srednje). Ker smo tudi v
Sloveniji zelo razslojena družba, in to velja tudi za upokojence, je vsaj za velik del te populacije zelo
pomembna finančna dostopnost javnih ustanov, to pa pomenijo popusti za upokojence (ocena 2,7 ali
manj kot srednje). S starostjo se potrebe po dostopnosti izostrijo in povečajo. To je pokazala tudi
naša anketa.

V kolikšni meri je za vas POMEMBNO pri ponudbi ustanove? (n = 404)
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Pozornost do starejših

Obiskovalce smo prosili, naj ovrednotijo, v kolikšni meri so dediščinske ustanove pozorne do
starejših. Z rezultatom, da je manj kot polovica (46 % odgovorov) tistih, ki menijo, da so naše
ustanove zelo pozorne do starejših, ne moremo biti ravno zadovoljni. Seveda je težko govoriti kar
počez, a če odmislimo značilno vljudnost, ki se kaže v odgovorih od ocene »srednje« (3) navzgor, je
vendarle razvidno, da je v 5 ustanovah nad 30 % odgovorov »srednje« (ocena 3), kar ni alarmantno,
zanemarljivo pa tudi ne.

V kolikšni meri se vam zdi obiskana ustanova POZORNA do starejših? (n = 345)

Je še kaj, kar bi bilo lahko starejšim v pomoč?
Naj povemo, da smo lahko zelo zadovoljni, da je na zgornje vprašanje prispelo kar 67 % pripomb in
predlogov za izboljšanje. Med njimi prevladujejo predlogi, kako izboljšati fizično dostopnost (dvigalo
in zadostna količina sedežev) in boljše ogrevanje (6 odgovorov). Sodelujoče ustanove se bodo lahko
na podlagi izjav takoj odzvale s hitro dosegljivimi rešitvami in pripravile akcijske kratkoročne in
dolgoročne načrte izboljšav. Nič manj pomembne pa niso ugotovitve za reševanje in odločanje o
skupnih najbolj žgočih potrebah fizične dostopnosti predvsem ustanov v starejših in spomeniško
zaščitenih stavbah, ki pa morajo funkcionirati za današnje potrebe obiskovalcev. Tu še posebej
poudarjamo problem pomanjkanja dvigal, kar močno omejuje dostopnost ne samo starejšim od 55
let, ampak tudi drugim ranljivim skupinam, recimo družinam z majhnimi otroki, da ne govorimo o
invalidih. In tu bo najbrž potrebna skupna akcija z Ministrstvom za kulturo RS.
Na kratko bi priporočila strnil v tri ključne dejavnosti: 1. sistematično spremljanje (letna statistika)
števila posameznikov in obiskovalcev v skupinah, starih nad 65 let in spremljanje profila (anketa o
dostopnosti), 2. akcijski plan kratkoročnih in dolgoročnih ukrepov za boljšo fizično, emocionalno in
intelektualno dostopnost, 3. izobraževanje in usposabljanje mentorjev, vodičev, pedagogov in
kustosov za delo z starejšimi odraslimi obiskovalkami/ci.
Kako skrb za dostopnost poteka v enem izmed občinskih muzejev, prikazuje spodnji primer dobre
prakse.
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Skrb za starejše obiskovalke in obiskovalce s posebnimi potrebami
v Medobčinskem muzeju Kamnik
V okviru Medobčinskega muzeja Kamnik (MMK) delujejo tri enote: muzej, Galerija Miha Maleš
ter rojstna hiša Rudolfa Maistra. Polega tega ima muzej svoje stalne razstave tudi v Jefačnikovi domačiji
v Trzinu (rojstno mesto Ivana Hribarja).
MMK že vrsto let nadgrajuje svojo andragoško-pedagoško ponudbo. V letu evropske kulturne
dediščine (2018) pa smo posebej subtilno pristopili k izboljšanju pogojev za gibalno in senzorno ovirane
obiskovalce. Stalne razstave smo dopolnili z novimi andragoškopedagoškimi programi. V ponudbo vključujemo vse čute – od tipa in
vonja do sluha. Omogočamo oblačenje v oblačila določenih obdobij,
igranje iger za mlade in stare na razstavah, tiskanje, božanje itd.
Izdelali smo kopije muzejskih in galerijskih
predmetov, ki obiskovalcem omogočajo
prepoznavanje predmetov, materiale,
način izdelave, uporabnost in seveda
Izbor tipnih predmetov.
njihovo zgodbo. Izdelali smo avdio vodiče
Foto: Zora Torkar.
za vodenje po stalnih razstavah v vseh treh
enotah v slovenskem in angleškem jeziku. Izboljšali smo fizično dostopnost
(brez velikih investicijskih vlaganj) v pritličju gradu Zaprice (talne oznake,
usmeritve, klančina, držalo za WC), rojstna hiša R. Maistra pa je bila ob
prenovi koncipirana tako, da je popolnoma dostopna. V pomoč pri
odpravljanju ovir za gibalno in senzorno ovirane so nam bili sodelavci
zavoda Cirius Kamnik. Za slepe in slabovidne smo prilagodili nove spletne
strani MMK kot prvo in osnovno informacijo o kulturni dediščini, ki jo Obiskovalka z avdio
hranimo (tudi zvočni posnetki vsebin za naglušne), krajše povzetke o vodnikom na ušesu
posluša pripoved o Veliki
razstavah za slabovidne in slepe v brajlici ter vodnike s povečano pisavo za
planini. Foto: Janja
slabovidne. Označili smo tudi smeri ogleda in fizične ovire. Pri tem smo
Železnikar
sodelovali z Zavodom za slepe in slabovidne – IRIS iz Ljubljane.
Vse te fizične izboljšave poleg sedežev, klopi ali
stolov, ki jih imamo v razstavnih sobah, pripomorejo, da
se tudi starejši obiskovalci pri nas boljše počutijo. Zanje
v Galeriji Miha Maleš že več kot desetletje deluje
Umetnostni in zgodovinski študijski krožek. S kustosinjo
se zainteresirani družijo vsakih 14. dni, ko imajo
predavanja iz zgodovine umetnosti ali pa gredo na
oglede drugih razstav v sorodne galerije in muzeje.
Vodenja po razstavah so prilagojena skupinam
obiskovalcev. Po razstavah vodimo kustosi in avtorji
sami z občasno zamenjavo javnih delavcev ali
prostovoljk, ki so postale naše dolgoletne sodelavke.
Maistrov večer v rojstni hiši Rudolfa Maistra.
Svoje interpretacije prilagajamo potrebam in željam
Predavateljica prof. dr. Zvonka Zupanič Slavec,
o španski gripi, 15. 1. 2020. Foto: Zora Torkar.
publike. Na številnih muzejskih, galerijskih in Maistrovih
večerih predavajo različni strokovnjaki, imamo
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pogovorne večere na različne teme, vodstva po razstavah, izvajamo tudi delavnice, filmske
predstavitve, koncerte, predstavitve knjižne novosti, recitale, različne dogodke ob tematskih dnevih –
Kamfest, Poletna muzejska noč idr. Odrasli so pri nas nemalokrat informatorji, ki sodelujejo oz.
pomagajo pri nastajanju razstav; bodisi z izposojo dokumentarnega gradiva, osebnih arhivov,
literature, spominov ipd. Starejši so nemalokrat tudi zvezde dokumentarcev, saj so v nekaj projektih
delili svoje izkušnje in predstavili svojo kariero v določeni tovarni, na delovnem mestu, v delovnem
procesu itd. Nekaj odraslih z nami sodeluje tudi v okviru muzejskega prostovoljstva; z nami, z otroki in
ostalimi delijo svoja znanja in izkušnje ter jih skozi predstavitve poklicev ali svojega dela delijo z različno
publiko. S svojimi znanji in vedenji so neprecenljiva in nenadomestljiva pomoč.
Iz dneva v dan se trudimo biti boljši. Zase, za mlade, za starejše, za prihodnje rodove, za
obiskovalce.
Janja Železnikar, kustosinja arheologinja, Medobčinski muzej Kamnik

Predstavitev evropskega projekta HISA
Uvodoma smo že omenili, da je Evropska unija leto 2012 proglasila kot Evropsko leto
aktivnega staranja in solidarnosti med generacijami in maja istega leta sprožila Iniciativo za
turizem starejših. Iz te iniciative je med letoma 2013 in 2015 stekel projekt Interpretacija
dediščine za starejša občinstva (ang. Heritage Interpretation for Senior Audiences ali na
kratko HISA), ki ga je gmotno podprla Evropska unija iz Grundtvig programa vseživljenjskega
učenja. Vanj so se vključili partnerji iz Nemčije, Italije, Malte, Poljske in Velike Britanije.
Poglavitni cilj projekta je bil spodbuditi učenje in učna doživetja starejših, ki obiskujejo
muzeje, kulturne in naravne znamenitosti, dediščinsko pomembne kraje in zaščitena
območja. Pri tem naj bi se identificirale zahteve in potrebe tega občinstva in oblikoval
interpretativni okvir, ki naj bi bil sprejemljiv tako za interpretatorje dediščine kakor tudi za
ustanove in organizacije. Eden od prispevkov tega projekta je bil tudi pričujoči priročnik, ki
pomeni predvsem orodje napotkov in idej, kako za starejše odrasle obiskovalce izboljšati
dostopnost in komunikacijo teh krajev. Prinaša osnovne informacije o vlogi interpretacije pri
predstavljanju naravne in kulturne dediščine, prikazuje seznam ključnih priporočil za
upravljanje dediščinskih krajev in nudi ideje, kako starejšim obiskovalcem tržiti te kraje.
Namen tega projekta je bil še:
● Ustvariti skupni okvir za interpretacijo občinstva nad 55 let,
● z interpretacijo kot vrsto neformalnega izobraževanja o dediščini bolje nagovoriti
posebne potrebe starejših,
● izboljšati fizično dostopnost – dobiti pregled nad fizičnimi ovirami, ki omejujejo
učenje in doživljanje dediščine, in deliti rešitve, ki so dostopne znotraj regionalnih
partnerskih mrež,
● pripraviti priročnike za razvijalce, pedagoge-andragoge in kustose, ki ustvarjajo
vodene oglede, interpretativne programe, razstave in samovodene zasledovalne poti
za starejše občinstvo.
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Da bi dosegle te cilje, so organizacije iz vključenih držav partneric združile svojo strokovnost
in znanje in v predstavitvi projekta zapisale, da lahko »tovrstno partnerstvo prispeva k analizi
razmer v številnih evropskih državah. Takšna analiza pa lahko potem sproži učinke sinergije,
ki skozi boljšo prakso, vrsto iniciativ in koordiniranih preskusov prispevajo k močnejšemu, po
vsej Evropi razširjenemu gibanju za razvoj skupnih strategij, kako zadovoljiti potrebe
občinstva seniork in seniorjev«.
Slovenske dediščinske organizacije in ustanove se sicer k temu projektu niso formalno
priključile, so pa s časovnim zamikom začele s pobudo prepoznavanja dostopnosti in s tem
povezanih potreb starejših kot ene od ranljivih skupin obiskovalcev. Izhajajoč iz projekta
HISA mednarodne organizacije Interpret Europe in njenih tudi na spletu dostopnih orodij (na
prvem mestu priročnika za delo s starejšimi in vrsto vprašalnikov, seznamov za preverjanje
kakovosti in podobno), so v Sekciji za izobraževanje in komunikacijo pri Skupnosti muzejev
Slovenije v letu 2017 pristopili k vrsti aktivnosti. Po predavanju antropologa prof. dr. Jožeta
Ramovša z Inštituta Antona Trstenjaka o kakovostni starosti in medgeneracijskem sožitju v
Sloveniji je leta 2018 sledila obširnejša kvantitativna raziskava o dostopnosti med starejšimi
obiskovalci dediščinskih in umetnostnih ustanov po Sloveniji. Rezultati in dognanja te
raziskave so vtkani v starejšim obiskovalcem slovenskih dediščinskih ustanov prilagojena in
že omenjena priporočila EU projekta HISA. Ta naj bi bila skupaj s primeri dobre prakse
popotnica za izboljšanje dostopnosti in interpretacije. Še več: bila naj bi pobuda za boljše
prilagajanje potrebam in privlačnejše izobraževanje in druženje skupaj z dediščinskimi in
umetnostnimi akterji v Sloveniji.
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Priporočila za boljšo dostopnost, interpretacijo in aktivno
izobraževanje
V tem zaključnem poglavju še enkrat na kratko povzemamo ključne psihofizične in socialne lastnosti
starejših odraslih s posebnim ozirom na značilnosti obiskovalk in obiskovalcev, ki so v tretjem
življenjskem obdobju. V nadaljevanju predstavljamo napotke za boljšo dostopnost. Namenjeni so
celotnemu osebju v dediščinski ustanovi, od kustosov, pedagogov, tržnikov in tiskovnih predstavnikov
do vodičev, informatorjev, interpretatorjev in menedžmenta. Vsi našteti se bolj ali manj soočajo s
starejšo publiko, načrtovanjem razstav in programov, dostopnostjo in participacijo, interpretacijo in
vseživljenjskim učenjem starejših, z izzivi sodobne dediščinske ustanove torej, katere načelo je
socialna vključenost vseh, tudi ranljivih družbenih skupin.
Osebje, prostovoljci in partnerji

●

●

●

Izberite osebo, ki bo odgovorna za vzdrževanje in izboljševanje vseh vrst dostopnosti tako za
starejše odrasle nad 55 let kot za osebe z oviranostmi. Lahko je nekdo iz osebja ustanove ali
prostovoljec.
Povežite se z lokalnimi organizacijami (npr. z univerzo za tretje življenjsko obdobje, društvom
upokojencev, društvom slepih in slabovidnih), ki podpirajo starejše in ljudi z oviranostmi, s
čimer boste zagotovili, da bosta omenjeni skupini lahko v vaši ustanovi dostojanstveno
uživali.
Osebna pomoč je zelo cenjen pristop. Usposabljanje za večje zaupanje starejših in oviranih
oseb lahko pomaga osebju in prostovoljcem, da ozavestijo, kako pomagati ljudem.

Splet

●

●

Poskrbite za jasno in natančno informacijo o dostopnosti znamenitosti na svoji spletni strani
in v pisnih materialih (zloženkah). Jasno opredelite: kakšen je dostop do lokacije; kje lahko
najdemo različne oblike interpretacije/razlage; katere ugodnosti pravzaprav uživajo starejše
in ovirane osebe. Dobrodošel je telefonski in e-poštni kontakt za ljudi z dodatnimi vprašanji o
dostopnosti.
Na svoji spletni strani poskrbite za informacijo o možnosti uporabe invalidskega vozička in
njegovi rezervaciji, da se izognete neljubemu položaju, ko ljudje pridejo in ugotovijo, da so vsi
vozički zasedeni.

Prihod

●
●

Poskrbite za dostopna parkirna mesta za ljudi, ki so gibalno ovirani.
Zagotovite, da bo dostop do lokacije s postaj in postajališč javnega prometa lahek oz. dobro
označen.

Orientacija

●

●

Poskrbite za dobro in jasno označevanje do in okoli ustanove/znamenitosti. Oznake in
smerokazi naj bodo oblikovani v barvnem kontrastu, simboli na splošno prepoznavni in v
jasnih fontih, da jih lahko vidijo tudi ljudje z vizualno oviranostjo. Izogibajte se velikih tiskanih
črk, razen ko gre za velike začetnice. Če ustanova ali npr. krajinski park zavzema večjo
površino, navedite razdaljo ali povprečen čas hoje.
Poskrbite za kratke in jasne zvočne najave o zapiranju ustanove/lokacije, posebnega ogleda in
drugih aktivnosti, toda pazite, da ne bodo nadležne.
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●

●
●

Pri recepciji morajo biti na razpolago jasne in z velikimi črkami natisnjene informacije o
odpiralnem času lokacije, o možnih poteh in obhodih, o delovnem času kavarne in trgovine.
Osebje lahko daje ustne informacije posamično, če obiskovalci po tem sprašujejo. Izpis je
priporočljiv za ljudi, ki imajo težave s kratkotrajnim spominom.
Lokacija dvigala mora biti jasno označena. Številka z oznako nadstropja mora biti na vsakem
nadstropju ob dvigalu in na začetku stopnišča.
Dvigalo bi moralo imeti notranje oznake in lahko dostopne kontrolne tipke pa tudi zvočne
najave.

Fizična dostopnost

Značilnosti starejših na kratko: Podaljšujejo se reakcijski časi ne samo v mišicah in perifernih živcih
(šofiranje, športne aktivnosti), temveč tudi v možganih (zlasti v pozni starosti). Računanje, branje,
reševanje miselnih problemov in podobnih nalog poteka počasneje. Upada fizična moč (pri 70.
letu izgubijo 30 % mišične moči). Padajoča pojemajoča mobilnost in energija, zato večja potreba
po sedenju in počitku. Večja potreba po toaletnih prostorih.
●

●

●
●
●

Poskrbite za nivojski dostop, kjer je le mogoče: s stopniščnimi ograjami, rampami med nivoji,
lahko odpirajočimi vrati, hrapavimi talnimi površinami in lahko dostopnimi toaletnimi
prostori.
Zagotovite, da bo dovolj možnosti za sedenje tudi za morebitnega spremljevalca/ko, prostor
za sedenje naj bo jasno označen. Omogočite nekaj stolov z nasloni za roke in takih za sedenje
pri mizi.
Poskrbite za vozičke za invalide in starejše, ki naj bodo redno vzdrževani; za obsežnejše
dediščinske lokacije (na primer: krajinski in arheološki parki) razmislite o motornih skuterjih.
Poskrbite za hojce za pomoč pri hoji, uporabiti se jih da tudi za občasno sedenje. Poskrbite za
navodila o uporabi in možnost, da jih najprej preizkusijo.
Toaletni prostori morajo biti jasno označeni in lahko dosegljivi.

Čutna dostopnost

Značilnosti starejših na kratko: Naraščajoča slušna in vidna nezmožnost. Oslabi vidna občutljivost
(siva mrena, sploščeno zrklo), luči so bolj zaslepljujoče, vidno polje postane ožje; težje razlikujejo
barve. Oslabi tudi slušna občutljivost, posebno na visoke tone; upada tudi sposobnost možganov
prevajanja glasov v semantične enote. Spremenijo se govorne spretnosti, govorec jeclja, glas
postane tresoč in spregovorjene besede nimajo več polne barve. Posledica oslabitve občutkov za
toplo in hladno je napačno oblačenje in segrevanje prostorov.
•
•

•

Dobra razsvetljava je posebej pomembna na stopnicah in stopniščih, na vhodih v toaletne
prostore pa osvetljena pisna informacija.
Če boste poskrbeli za gradivo za ljudi, ki ne slišijo in ne vidijo dobro, zagotovite, da ga bodo
pred uporabo testirali prav ljudje z motnjami sluha in vida. Prosite jih za nasvet, kateri načini
so najbolj učinkoviti in jih potem ponudite obiskovalcem.
Pri toaletnih prostorih zagotovite: jasne oznake s simboli, čvrste ključavnice, ki se enostavno
odpirajo, oprijemna vodila (držalo, drog) ob straniščni školjki, ki ne sme biti prenizka,
enostaven in priročen splakovalnik, dobro osvetljenost, obešalne kljuke, piktograme za
navodila.
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Intelektualna dostopnost pri interpretaciji: spomin, pozornost, znanje

Značilnosti starejših na kratko: Pešanje kratkega spomina (za naučene podatke, za učenje novega,
»beseda na jeziku«, zalaganje stvari). Vpliv zunanjih motenj (npr. zvonjenja telefona) in šumov se
pri pomnjenju povečuje. Nastopijo težave, kadar je treba držati veliko enot v zavesti. Priklic
izoliranih podatkov, ki niso čvrsto zasidrani v spominskih strukturah, je težji. Upade hitrost
obdelave informacij, še posebno, kadar jih je veliko in je delovni spomin prenatrpan. Starejši težko
menjajo strategije in navade mišljenja, imajo manj odprto mišljenje. Zaradi obsežnejšega znanja in
izkušenj naraščajoča sposobnost »vzpostavljanja povezav«. Večja kapaciteta za podrobnejše
informacije. Naraščajoče zanimanje pri iskanju informacij, naraščajoče zanimanje za dediščino.
Spomin

●

●

●
●
●
●

●

Pri zadregi »imam besedo na jeziku, a se je ne morem spomniti« pomagamo z asociacijami na
to besedo: če gre za ime človeka, se spomnimo njegove družine, bivališča, pisarne itd., dokler
asociacije ne prebudijo besede, ki jo iščemo. Pomagamo lahko tudi z živimi predstavami.
Če je treba v zavesti držati velik obseg neposrednega spomina, pomagamo starejšim tako, da
številke združimo v pare, besede (npr. naslov razstave, teme, besedila) pa v neki ritem ali
rimo, posebno učinkovito pa je združevanje po pomenu besed.
Za učinkovito pomnjenje je najbolje, da vsak nov podatek povežemo z že znanimi in ga
vključimo v obstoječo spominsko shemo (tehnika asociacij).
Učinkovita kompenzacija za težave pri poslušanju hitrega govora avdio vodnika, vodiča ali
predavatelja je ponavljanje in zapisovanje.
Starejšim ljudem bolj ustrezajo kratka pisna besedila (panoji, ekrani) in kratki stavki.
Izogibajmo se predolgih stavčnih podredij.
Za miselno učinkovitost ponudimo možnost zapisovanja na delovne liste ali v beležnico.
Podatki naj bodo sistematično urejeni po smiselnih kategorijah, času vpisa ali abecedi.
Nadvse primerni so kontrolni seznami ali seznami s točkami.
Za boljše pomnjenje znanja je treba več ponavljati, tako da se tisto, kar je zapisano, ponovno
prebere, lahko se tudi glasno izgovori, zavpije, se podčrta ali pove še drugi osebi.

Pozornost

●

●

●

Selektivna funkcija pozornosti v starejših letih oslabi ali je celo neustrezna, zato se za
izboljšanje spomina priporoča namerno ozaveščanje. Obstaja preprosto navodilo v treh
točkah: 1. Bodi pozoren, 2. izgovori v sebi podatek ali številko, 3. ponovi takoj zatem, ko
gradiva nimaš več.
Ker starostniki težje delijo pozornost in težje zaznavajo več virov ali videvajo več prizorov
obenem, še posebej pri manj znanem gradivu, zato razstavno postavitev in informacijske
sklope gradimo hierarhično in postopno. Pri interpretaciji se osredotočimo samo na en vir,
druge pa začasno zanemarimo.
Starejšim pritegnejo pozornost predvsem predmeti in njihove značilnosti, ki niso dostopne
neposrednemu opazovanju: njihovo intelektualno oz. emocionalno sporočilo, njihova zgodba.

Znanje

●

●

Interpretacijo načrtujemo in ustvarjamo kot razumljiv in izčrpen dialog in pri tem
upoštevamo različne preference (osebnostne dejavnike) in habituse (individualne in
kolektivne izkušnje in navade) obiskovalcev.
Potrudimo se razložiti lokacijo (kontekst), družbene okoliščine nastanka in razlago vsebine ter
pomena (ikonografije/ikonologije) znamenitosti, predmeta, ali umetnine.
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●
●

●

●
●

Ljudi vseh starosti obravnavajmo enako, ne ocenjujemo jih, ne predvidevajmo pomanjkanja
ali visoke stopnje znanja.
Poskrbimo za večplastno razlago, za različne ravni, od preprostega pregleda do bolj
poglobljene predstavitve. Ljudem dajmo priložnost, da spoznajo več podrobnosti, tako na
kraju samem kot v publikacijah in na spletnih straneh. Pri tem upoštevajmo tri ključne tipe
starejših obiskovalcev: tako imenovane »iskalce znanja«, obiskovalce s čustvenim nabojem in
»dejavneže«, vsi trije tipi želijo izvedeti več na različne načine.
Opustimo preveč podrobne, včasih agresivne monologe v korist prikaza širokega in
poglobljenega konteksta (kulturnega, zgodovinskega ali antropološkega) in z vprašanji
spodbujajmo dialog, ki je še posebej primerna oblika učnega procesa pri starejših. Hitreje se
učijo, če primerjajo znanja in analizirajo izkušnje drugih sodelujočih v debati.
Ponudimo pričakovano uporabno učenje, odkrivanje, uporabno znanje, veščine.
Uporabimo modrost starejših kot znanje o temeljnih koristnih življenjskih dejavnosti, ki
omogoča izjemne vpoglede in sodbe.

Uporaba medijev in IT tehnologije

●

Omogočimo več različnih načinov predstavitev in razlag: osebno ali avdio interpretacijo,
tiskano gradivo, animacijo, film, glasbo in enostavno uporabna digitalna sredstva.
Razmislimo o seznamu literature za nadaljnje poglabljanje teme in o različnih učnih stilih, s
katerimi nagovorimo širše starejše občinstvo.

●

Smiselno uporabimo toliko različnih čutov, kot je le mogoče. Vključimo tudi tip, vonj, zvok,
zabavne dejavnosti in naprave za boljšo predstavnost.

●

Poskrbite za kakovostno natisnjene vodnike in razlage, ki jih lahko ljudje berejo na lokaciji ali
pa jih vzamejo s seboj.

Čustvena dostopnost

Značilnosti starejših: So zamerljivi in hitreje emocionalno prizadeti; osamljenost je eno od
njihovih prevladujočih razpoloženj; učenje v kombinaciji z druženjem jim je prijetno, ker se
počutijo živi, avtonomni in samozadostni, pa tudi vplivni. Močno osebno navezani na prostore,
kraje, lokacije; ponosni na lastno dediščino, narašča refleksija o osebnih izkušnjah. Moški se težje
odločajo za umetnostne vsebine (nosijo v sebi nedoločnost in negotovost, nagovarjajo
občutljivost, ne gredo po pravilih razuma).
●
●
●

●
●

Poskrbite za prijazno osebje in usposobljenost vodičev. Starejši potrebujejo spoštljiv odnos.
Bodite pozorni na čustvene prepreke, kot so strah pred višino, klavstrofobičnost in nejevolja
zaradi gneče.
Obiskovalci s čustvenim nabojem visoko cenijo čustva, ki vzniknejo ob stiku s predmetom v
prostoru ustanove in z drugimi obiskovalci. Zanje so najvažnejši pogovori, izmenjave čustev in
spoznanj. Dediščinske ustanove razumejo kot mesto široko razumljenih stikov in
komunikacije.
Na panojih in v živih interpretacijah opuščajte preveč podrobne, včasih agresivne razlage in
jih krepite v korist prikaza širokega in poglobljenega konteksta opazovanega predmeta.
Spodbudite zanimanje za pridobljeno znanje, spodbudite razmišljanje in pogovor, ne glede na
starost in raven znanja. Dialog je še posebej značilen element učnega procesa pri starejših.
Hitreje se učijo, če primerjajo znanja in analizirajo izkušnje drugih sodelujočih v debati.
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●

Razvijajte nove možnosti za učenje in spoznavanje (sodobne umetnosti), ki se bodo najprej
približale starejšim odraslim in pri njih spodbudile zanimanje ter nato razvijale potrebe po
soočanju s to umetnostjo.

Družbeno in kulturno angažiranje

●

●
●
●

Narašča želja biti skupaj s prijatelji, družinami in še posebej z vnuki, zato ponudite takšne
interpretacije razstav, programe in dogodke, ki bodo vključevale medgeneracijske dejavnosti
in sodelovanje.
Narašča želja po osebnem udejstvovanju, zato ponudite možnost sodelovanja s poklicnim
osebjem ali prostovoljnega dela.
Upoštevajte naraščajočo željo po razlagi, ki bo vključevala tudi pomen lokacije, kraja, regije
ali dežele v širših geografskih razsežnostih in v kontekstu svetovnih dogodkov.
Prisluhnite občutkom nostalgičnosti pri obiskovanju dediščine.

Starejši – avtorji osebnih razstav »Moje življenje, moj svet«
Stalna razstava Slovenskega etnografskega muzeja »Jaz, mi in drugi: Podobe mojega sveta« s
svojo muzeološko mozaično zgodbo nagovarja posameznega obiskovalca, da razmišlja o svojem
življenju in umeščanju v prostor, čas in med druge ljudi. Razstava razkriva različne vloge posameznika
v družini, lokalni skupnosti, narodu in svetu, hkrati pa tudi vpetost njegovih identitet v spomin in
dediščino.
Snovalci obrazstavnega programa in avtorji razstave so že ob pripravljanju razstave (2009) vanjo
vgradili idejo o njenem nenehnem vsebinskem in programskem dopolnjevanju ter iskali načine, kako
preseči klasično komunikacijo z obiskovalci. Z razstavo niso želeli zgolj poučevati, zabavati ali ponujati
priložnosti za druženje in izrabo prostega časa, ampak tudi spodbuditi prav vsakega obiskovalca k
samorefleksiji in aktivnemu vključevanju v muzejski program.
Izhodišče vseh obrazstavnih programov je postal obiskovalec – obiskovalec kot posameznik, kot
samosvoj in z lastnimi življenjskimi izbirami, identitetami in vlogami, ki spregovori o sebi na muzejski
način, z razstavo. Tako smo v Slovenskem etnografskem muzeju oblikovali cikel osebnih razstav
obiskovalcev z naslovom »Moje življenje, moj svet«. Posamezniki postanejo avtorji razstav, ki po svoji
presoji in s svojimi besedami izpostavijo in predstavijo vsebine, ki najbolj nazorno kažejo njihovo
življenjsko pot, ki so jo pripravljeni deliti z drugimi. Izbrani poudarki in načini interpretacije osebnih
vsebin niso stvar strokovnih muzejskih presoj, ampak oblika avtorjevega razmišljanja, v katero so
vključeni tudi drugi ljudje in splošne družbene razmere. Skozi zgodbe zbranih spominov, izkušenj in
spoznanj razkrivajo svoje pripadnosti različnim vlogam, ljudem, institucijam, krajem, zanimanjem itd.
Začetki osebnih razstav sovpadajo z nastankom stalne razstave. Najprej so bile to majhne
vitrinske razstave v »prostoru oddiha – dnevni sobi« na koncu razstave. Ta prostor je namenjen
premislekom, ki se pojavljajo na razstavi: Kdo sem jaz? Kaj je zame družina? Zdoma – kam in zakaj?
Kako občutim državo, ki ji pripadam? Kaj me vleče v tuje dežele med druge ljudi? Po čem presojam
drugačnost? Kateri so mejniki mojega življenja? Kaj pojmujem kot osebno dediščino? Prav v tem
prostoru jih čaka povabilo za pripravo svoje osebne razstave. Odziv obiskovalcev nanj je izjemen.
Osebne razstave pripravljajo posamezniki in skupine različnih starosti in pripadnosti.
Naše izkušnje kažejo, da so prav starejši populacija, ki je zelo zainteresirana za sodelovanje z
muzejem in se je pripravljena predstaviti z osebno razstavo. Po premisleku in ob pomoči muzejskega
mentorja avtorji podoživljajo dogodke iz različnih obdobij svojega življenja. Z izbranimi predmeti,
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zgodbami in fotografijami spregovorijo o sebi, dostikrat pa tudi o skupinah, ki jim pripadajo. So pa
osebne razstave vedno odraz njihove lastne presoje in izbire. Nekateri avtorji so celo ugotovili, da z
razstavo čistijo in urejajo svojo preteklost. Nenazadnje pa čutijo zadoščenje, da lahko svojo zgodbo
delijo z drugimi. Kajti vsak ima svojo zgodbo, ki je zanj najbolj pomembna.
Nabor dosedanjih osebnih razstav v Slovenskem etnografskem muzeju, ki so jih pripravili starejši,
kaže na veliko raznolikost med njimi in na različne avtorske pristope.
Sonja Kogej Rus,
Slovenski etnografski muzej

Participacija in vključevanje

●

Ponudite priložnost, da starejši zapišejo svoje reminiscence, spomine in druge vidike,
povezane z obiskom dediščinske lokacije, muzeja ali znamenitosti. Poskrbite za knjige vtisov,
anketne vprašalnike ali table s kredami ter panoje s kuliji za pisne komentarje. Dajte na
razpolago beležke za zapisovanje spontanih misli.

●

Prosite osebje in prostovoljce, da se pomešajo med obiskovalce in začnejo z diskusijo o
dediščinski lokaciji, muzeju ali naravni znamenitosti in zapisujejo/posnamejo komentarje.
Uporabite te odzive za izboljšanje vaše interpretacije, komunikacije in udejstvovanja
obiskovalcev.

●

Uporabite priložnosti za medgeneracijske ustvarjalne dejavnosti babic, dedkov in vnukov,
kjer delijo znanje in izkušnje.

●

Podžigajte spomine in domišljijo starejših obiskovalcev s tem, da v interpretacijo vključite
njim znane zgodovinske podobe, fotografije, besedila, citate itd.

●

Omogočite zanimive in za uporabo preproste interaktivne modele in dejavnosti: makete in
ekrane na dotik.

●

Omogočite in ponudite ljudem prostovoljno delo, saj nekateri starejši odrasli cenijo to
aktivnost in s svojimi izkušnjami in delom lahko prispevajo pri upravljanju dediščinske
ustanove.

Ustvarjalno sodelovanje pri razstavi »Več glav več ve« v Mestnem muzeju Ljubljana
•

•

•

Študijskim skupinam predstavimo zamisel o njihovem
sodelovanju in jih povabimo k interpretaciji
eksponatov na razstavi.
Obiščemo konservatorsko delavnico in si ogledamo
kiparske stvaritve, večinoma gre za doprsja znanih in
neznanih meščanov Ljubljane, pripravljena za
razstavo »Več glav več ve«.
Si ogledamo posamezne kipe in se pogovorimo z
restavratorko o tehnologiji izdelave in o konservaciji.
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•
•

Po ogledu vsak v skupini pripravi komentarje in refleksije na posamezne eksponate.
Posebej označene komentarje in refleksije članov študijske skupine po dogovoru s kustosinjo
razstave namestimo pod eksponate na razstavi.
Borut Rovšnik, upokojeni muzejski svetnik, Muzej in galerije mesta Ljubljane

Počitek, kontemplacija, posebni dogodki

●

Poskrbite za prostor počitka in kontemplacije. To je lahko tih kotiček z udobnimi naslanjači,
soba z mizo in stoli ali miren kavarniški kotiček. Priložnosti za kontemplacijo na dediščinskih
lokacijah in v muzejih so sicer redke, vseeno ge za cenjene »postojanke«, kjer lahko
obiskovalci reflektirajo in se pogovarjajo o svojih izkušnjah.

●

Ponudite možnost ogleda v času, ko ni obiskov otrok, ker si nekateri starejši želijo v miru in
sami ogledovati, ne da bi se v tem času srečali s šolskimi skupinami.

●

Organizirajte tematske dogodke za starejše, kot na primer jutranje kavice, glasbene
aktivnosti, obujanje spominov, čajanke s plesom in drugo.

●

Organizirajte večerne dogodke in dejavnosti samo za starejše ali posebne dejavnosti za ljudi z
demenco in drugimi motnjami. Ponudite skupno vstopnico za skrbnike in družinske člane.

●

Poskrbite za okrepčilo, v tem pogledu je primerna kavarna ali vsaj avtomat s kavo in čajem,
saj gre za pomemben del izleta na dediščinskih lokacijah.

●

Informirajte (ustno ali v spremnem besedilu) o povprečni porabi časa za obisk dediščinske
lokacije, za sprehod ali obisk razstave. Lahko navedete različne možnosti, kaj obiskovalec
lahko vidi v 30 minutah, v eni ali dveh urah.

Finančna dostopnost

●

Razmislite o popustih in dogodkih za starejše, spremljevalce in stare starše z vnuki in
razširjeno družino.

●

Razmislite o enoletnih vstopnicah z večkratnim obiskom, kar predstavlja poseben bonus za
starejše in še posebej za tiste z vnuki. Pomislite na vstopnico zvestobe s prostim vstopom na
več lokacij kot bonus po nekem določenem številu predhodnih obiskov.

●

Pomislite na ponudbo vstopnice s skupno ceno, ki povezuje več drugih lokacij zunaj vaše
ustanove.

●

Poskrbite za informacijo o znižanih cenah vozovnic javnega potniškega prometa do
dediščinske lokacije.

Osebna interpretacija (vodenje)
Splošni napotki:

●

Komunicirajte tako, kot da bi imeli dvosmerno konverzacijo; ne razlagajte o razstavi, kraju ali
znamenitosti v enosmernem monologu.
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●

Za govorjeno besedo si vzemite čas, toda zavedajte se, kdaj se je treba ustaviti in se izogniti
občutku, da ste jih kot vodič ujeli v past.

●

Obravnavajte vse enako in ne bodite pokroviteljski. Vsak si želi osebno pozornost, vsak se
rad počuti kot enakovreden član skupine.

●

Bodite potrpežljivi in dopustite ljudem čas za dojemanje. Naj povedo svoje zgodbe, s tem
boste dosegli, da bodo njihove izkušnje poosebljene. Kadar je smiselno, te zgodbe uporabite
kot del vaše interpretacije razstave ali dediščinske lokacije.

●

Vodeni ogled naj bo sestavljen iz več delov in naj vključuje srečanje in pozdrav skupine,
ustvarjanje odnosa z njo, razlago vsebine.

Pozdrav

●
●
●
●
●

Predstavite se in s svojo prijaznostjo in komunikativnostjo zagotovite, da se bodo ljudje
prijetno počutili.
Na začetku jim jasno povejte, kaj vse si boste ogledali, koliko časa bo to trajalo, ali bodo na
poti tudi stopnice oz. strmi tereni in kakšne so možnosti za počitek ali WC.
Dajte skupini občutek, da je dobrodošla, povabite jih k vprašanjem in se z njimi pogovarjajte v
prijaznem tonu.
Vprašajte jih, kaj želijo od obiska, spoznajte njihova zanimanja in izkušnje in prilagodite način
posredovanja informacij.
Vprašajte jih, če imajo kakšne spomine o kraju/ustanovi, ki si jo ogledujejo, ali morda kako
zgodbo o ljudeh, povezano s tem krajem ali z določeno temo.

Predstavitev

●
●

●
●
●
●
●
●
●
●

Ne stojte s hrbtom obrnjeni k oknu ali svetlobi, ker vas tako skupina ne vidi jasno.
Govorite počasi in razločno. Pazite, da med govorom gledate v skupino in da vas lahko vidijo
vsi člani skupine. Izogibajte se hitenju in govorite slišno. Uporabite primerno in učinkovito
avdio napravo in zagotovite, da bo celotno osebje usposobljeno za uporabo.
Na krajih ali v ustanovah, kjer je veliko skupinskih ogledov, pazite, da posamezna pot ogleda
ni znotraj slušne razdalje druge ogledne poti.
Izognite se tehničnemu jeziku. Če ga že morate uporabiti, ga razložite.
Bodite pozitivni in vljudni.
Privoščite ljudem čas in prostor in bodite gostoljubni z nasmehom.
Vprašajte jih, ali uživajo ob obisku in ali bi želeli še kakšne dodatne informacije.
Pogovarjajte se, če obiskovalke in obiskovalci želijo govoriti, vendar se ne vpletajte v daljši
pogovor.
Bodite pozorni na telesni jezik obiskovalcev.
Učite se iz izkušenj starejših in uporabite to pri svojih naslednjih vodenjih.

Komuniciranje

●

●

Ko govorite ljudem na vozičkih, se postavite tako, da bo glava osebe na isti višini kot vaša. Če
govorite iz višje pozicije, med govorjenjem stopite korak nazaj in s tem vzpostavite dober
očesni stik.
Ne domnevajte oz. ne skrbite, ali starejši obiskovalci potrebujejo pomoč, bodite pa
pripravljeni za primer, da bi bila pomoč potrebna.
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●

Prepričajte se, da so na kraju ogleda ali v dediščinski ustanovi ljudje, na katere se lahko
obiskovalci obrnejo, če je treba.

Zahvala

●

Ob koncu ogleda povabite obiskovalce k odzivu, bodisi ustnemu ali pisnemu v obliki ankete,
zahvalite se gostom za udeležbo in za njihov prispevek pri pogovoru, zaželite jim vse dobro in
jih povabite, naj se še vrnejo.

Starejši in vodniška služba v Tehničnem muzeju Slovenije

V Tehniškem muzeju Slovenije v Bistri s starejšimi že vrsto let dobro sodelujemo predvsem na
področju vodniške službe.
Pedagoško-andragoška služba se je formirala leta 1998, 1999 pa je že začela aktivno iskati
ljudi, ki bi bili pripravljeni voditi skupine po muzejskih zbirkah in občasnih razstavah. Za najbolj
zainteresirane in zanesljive so se izkazali prav upokojenci.
Do danes večino vodičev predstavljajo starejši, predvsem upokojeni učitelji (biologije,
zgodovine, geografije) in inženirji (gradbeništva, kemije, elektrotehnike). Imeli smo tudi pilota in
turističnega vodiča. Imajo veliko predhodnega znanja in izkušenj, kar zelo cenimo. Eden izmed njih je
nekoč celo živel v zdajšnjem muzejskem kompleksu, ko je bila tam še graščina. Znajo biti tudi
zahtevna publika, sploh ko imamo interna izobraževanja tako za pedagoško-andragoško službo kot za
vodje stalnih zbirk.
Redkokdaj imajo kakšne šume s
skupinami, če že, pa je to zato, ker želijo deliti
preveč. Sicer smo dogovorjeni, da vsak pove,
kakšne starostne skupine in področja mu
najbolj ustrezajo, da dobi primerno skupino
obiskovalcev in obratno.
Imenitno se nam zdi, da dediščino
predstavlja nekdo z izkušnjami in da se
vzpostavlja dialog s kustosi, ki prenavljajo
stalne zbirke. Starejši so v primerjavi z
mlajšimi bolj skrbni in pripadni v odnosu do
razstavljenih predmetov in ustanove, ki jo
zastopajo.
Poleg vodniške službe z nami ob sobotah in nedeljah sodelujejo tudi starejši izvajalci različnih starih
obrti.
Dostopnost za vse, na prvem mestu pa zagotovo za starejše, saj so nam oni »utirali« pot!
Ana Katarina Ziherl, višja kustodinja, Tehniški muzej Slovenije
Neosebna interpretacija

Ta vrsta interpretacije obsega tiskano gradivo, kot so zloženke, panoji, vodniki in iz računalnika
preneseno gradivo. Obsega tudi digitalne medije, kot so film, animacija, avdiovizualne prezentacije,
ekrani na dotik in spletne strani. Upoštevati velja nekaj splošnih načel dobre prakse.
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Predstavitev

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Uporabite neserifne in neležeče fonte, ki so jasni in lahki za branje.
Izogibajte se podčrtanih besed in besed z velikimi črkami.
Izberite barve, ki omogočajo dober kontrast med podlago in besedilom. Ne tiskajte besedil
čez fotografije.
Vsebino pišite v kratkih odstavkih, besedilo naj bo jasno in enostavno, primerno za
inteligentnega 12-letnika.
Izogibajte se žargona, če pa ga že morate uporabiti, ga razložite.
Zagotovite jasne in preproste zemljevide za kompleksne dediščinske kraje in ustanove in
diagrame za zapletenejše procese.
Izberite jasne podobe, ki bodo pritegnile oko obiskovalca.
Uporabite enak ali vsaj podoben oblikovalski pristop za interpretacijo na celotni dediščinski
lokaciji ali ustanovi.
Vzdržujte in posodabljajte interpretacijo, glejte, da bo koherentna čez celotno lokacijo ali
ustanovo.

Globina informacij

●
●
●

Pripravite večplastno interpretacijo, tako da bodo lahko obiskovalci dobili glavne poudarke iz
naslovov.
Poskrbite za bolj podrobno interpretacijo za tiste, ki želijo spoznati več. Naredite jo
dostopnejšo za iskanje po spletu.
Predstavite politične, kulturne in zgodovinske teme z občutljivostjo do različnih kultur,
nacionalnosti in prepričanj.

Dostopnost spremnega gradiva

●
●
●
●

Poskrbite za povečane verzije tiskanih zloženk kot izključno besedilne dokumente z zelo
preprostim videzom.
Poskrbite za tiskane verzije avdio vodnikov, ki se jih da prenesti z vaše spletne strani.
Poskrbite za specialista, ki vam bo pripravil avdio opis za slepe in slabovidne in pripravite
taktilne kopije eksponatov, kjer je to mogoče.
Filmi bi morali imeti podnapise in avdio opis.
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In še sklepna beseda
Skrb za človeka, za njegovo fizično, senzorno in mentalno počutje je neločljivo povezana z delom
vseh, ki se v javni ustanovi srečujemo z obiskovalci, uporabniki, strankami. Tokrat v ospredje
postavljamo ljudi v tretjem življenjskem obdobju in se sprašujemo, kaj smo doslej za to potencialno
skupino v dediščinskih in umetnostnih ustanovah že naredili in kaj še bomo. Nedavna anketa o
dostopnosti muzejev in galerij starejšim ni pokazala nič kaj rožnatih rezultatov, problematični sta
predvsem mobilnost po zgradbah (stopnišča, pomanjkanje dvigal) in orientacija do teh ustanov.
Kot nekdanji kustos pedagog in snovalec ene prvih komunikacijskih služb v muzejih sem imel
neprestano pred očmi tudi starejše, še posebej ker smo ob temeljiti prenovi stare muzejske stavbe
Mestnega muzeja v Ljubljani imeli priložnost, da upoštevamo in spoštujemo čim več standardov
dostopnosti za vse vrste ranljivih skupin. A moja priporočila, primeri podobnih praks ter očitki o
nespoštovanju zakonodaje niso vedno naleteli na odprta ušesa kustosov in vodilnih.
V več kot četrtstoletni praksi muzejskega pedagoga in raziskovalca občinstva sem se večkrat srečeval
s problematiko starejših, še pogosteje pa, ko sem se tudi sam znašel med starejšimi. Impulzi o
zagotavljanju večje dostopnosti so prihajali tako iz mednarodnih muzejskih organizacij in evropskih
projektov kakor tudi s strani strokovnjakov, ki smo jih povabili na mednarodna srečanja, imenovana
muzeoforum, kjer smo vzpostavljali dialog med domačimi in tujimi muzealci in izmenjevali izkušnje.
Tretji vir pa so bile raziskave občinstva in evalvacije razstav, ki smo jih sporadično opravljali po
slovenskih muzejih in galerijah.
Ob širokem teoretskem pregledu in ob dosedanjih številnih raziskavah in analizah o psihosocialnih
posebnostih in izobraževalnih potrebah starejših odraslih so priročnik sooblikovali tudi praktiki –
kustosi pedagogi in drugi strokovnjaki. Ducat primerov odlične prakse iz slovenskih dediščinskih in
umetnostnih ustanov, ki utegnejo navdihniti in opogumiti mlajšo generacijo muzealcev, zgovorno
priča, da slovenskim muzealcem ni čisto vseeno za srebrno generacijo. S prispevki sodelavcev te
publikacije smo odgovorili na nekatera pomembna vprašanja:
•
•
•
•

Na kakšen način lahko starejši odrasli spoznavajo kulturno dediščino in umetnost, kako lahko
ob prijetnem druženju potešijo svojo radovednost?
Kako se lahko prostovoljno vključijo in aktivno sodelujejo pri različnih dejavnostih?
Kaj lahko starejši prispevajo v zakladnico kolektivnega spomina in kakšni so terapevtski učinki
na osebni ravni?
Kako dediščino, shranjeno v dediščinskih in umetnostnih ustanovah, približati tistim
starejšim, ki zaradi fizičnih in senzornih motenj te ustanove ne morejo obiskati?

Iskrena zahvala še enkrat vsem sodelavcem za dragocene prispevke ter vse tistim, ki so pripomogli k
izdaji tega priročnika.
mag. Borut Rovšnik, muzejski svetnik v pokoju
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