Ponudba pooblaščenih muzejev in galerij
(m/g)
na spletu
za odrasle in starejše
pregled in analiza stanja:
januar - april 2021
mag. Borut Rovšnik,
muzejski svetnik v pokoju

Fokus in metoda pregleda (ang.surveya)
●
●
●
●

Kaj m/g ponujajo na svojih spletnih straneh in z njimi povezanih družabnih omrežjih you
tube in FB.
Katere vrste programov in dejavnosti se dogajajo v živo in katere na spletu
NE OBRAVNAVAMO: količine in kakovosti.
V preglednicah so navedeni samo tisti m/g, ki imajo ponudbo za določeno vrsto
programov (vodstev, delavnic, dogodkov)

Cilji in namen
●

Nastaviti ogledalo spletnim stranem in preveriti, kje so muzeji v primerjavi s ponudbo
pedagoških programov.

●

Ozavestiti in potem motivirati vse muzejske službe, da namenijo več pozornosti
programom za odrasle in starejše in objavljanju teh na spletu.

●

Povečati in izboljšati ponudbo za starejše odrasle.

Povzetek ugotovitev
●

Od pregledanih 52 pooblaščenih muzejev (https://www.gov.si/teme/muzeji) jih ima 48 m/g (92%)
na svoji spletni strani objavljeno ponudbo za odrasle v živo in/ali na spletu (v nadaljevanju: P).

●

P v živo je pod zelo različnimi naslovi: za odrasle, izobraževanje (pogosto), ponudba,

obiskovalci,aktualni.dogodki, ostalo

●

P v živo je včasih skrita in jo uporabnik v hierarhiji naslovov najde šele v tretjem koraku

●

Najpogostejša P v živo: vodstva – povprečno 1,3 na m/g; sledi P aktivnosti za odrasle -

●
●

povprečno 1,1 na m/g; skoraj enaka je P dogodkov - povprečno 1 na m/g.
P v živo eksplicitno navedena za starejše, močno zaostaja za odraslimi.- pojavlja se v tretjini
(31%) pooblaščenih m/g (v 15); skupaj smo jih našteli 24.
Spletna P za odrasle je razmeroma dobra - povprečno 3 enote na m/g (skupaj 153 enot)

Podrobnejša analiza podatkov

Belokranjski muzej Metlika
Galerija Božidarja Jakca
Galerija likovnih umetnosti…
Galerija Murska Sobota
Gorenjski muzej Kranj
Goriški muzej Nova Gorica
Gornjesavski muzej Jesenice
Kobariški muzej
Kozjanski park
Loški muzej Škofja Loka
Medobčinski muzej Kamnik
Mestni muzej Idrija
Mestni muzej Litija (ZKMŠ)
Mednarodni grafični likovni center…
Muzej in galerije mesta Ljubljane
Muzej na prostem Rogatec…
Muzej narodne osvoboditve Maribor
Muzej novejše zgodovine Celje
Muzej novejše zgodovine Slovenije
Muzej Ribnica in Miklova hiša…
Muzej Velenje
Muzej za arhitekturo in oblikovanje
Muzeji radovljiške občine
Narodna galerija
Narodni muzej Slovenije
Notranjski muzej Postojna
Pilonova galerija Ajdovščina
PM Celje
PM Koper
PM Ptuj Ormož
Pokrajinski muzej Kočevje
Pomorski muzej S. Mašera
Pomurski muzej Murska Sobota
Posavski muzej Brežice
Prorodoslovni muzej Slovenije
Slovenska kinoteka_Muzej slov.…
Slovenski etnografski muzej
Slovenski gledališki muzej
Tehniški muzej Slovenije
Tržiški muzej
Umetnostna galerija Maribor
Zasavski muzej Trbovlje

Ponudba vodstev
pooblaščenih m/ g
za odrasle na spletu

vodstva (javna,
strok.,temat.)
vodstva za
posameznike
vodstva (veččutna,
ovirani)

sprehodi, pohodi,
ogledi zunaj m/g

Najpogostejša Ponudba: vodstva - povpreč. 1,3 na m/g
(skupaj 63 enot)
● izstopajo 3 m/g: MGML, Muzeji radovljiške občine in
TMS.

Ponudba: aktivnosti za odrasle- povpreč.1,1 na m/g (skupaj 54
enot)
● izstopa 7 m/g: Gornjesavski muzej, Mednarodni grafični
likovni center, Muzej in galerije mesta Ljubljane, Muzej
Ribnica in Miklova hiša, Narodna galerija, Narodni muzej
Slovenije, Umetnostna galerija Maribor.

Ponudba dogodkov: povpreč. 1 dogodek na m/g (skupaj 49 enot)
● največ je predavanj, muzejskih in glasbenih večerov in
filmskih predstavitev - v 21 m/g
● najmanj je dogodkov: festivali, natečaji ekskurzije, nastopi,
koncerti.
● izstopa 5 m/g: Gornjesavski muzej Jesenice, Kobariški muzej,
PM Koper, Slovenska kinoteka (Divača), Slovenski
etnografski muzej.

Ponudba v živo, izrecno navedena za starejše, močno zaostaja za
odraslimi – v tretjini ali v 15 ustanovah (skupaj 24 enot)
● izstopajo 3 m/g: Narodna galerija, Narodni muzej Slovenije,
Tržiški muzej.
● v 6 m/g imajo študijske skupine/krožke.

Belokranjski muzej Metlika
Dolenjski Muzej Novo mesto
Galerija Božidarja Jakca
Galerija likovnih umetnosti Slovenj…
Galerija Murska Sobota
Gorenjski muzej Kranj
Goriški muzej Nova Gorica
Gornjesavski muzej Jesenice
Kobariški muzej
Kozjanski park
Loški muzej Škofja Loka
Medobčinski muzej Kamnik
Mestni muzej Idrija
Mednarodni grafični likovni center…
Muzej in galerije mesta Ljubljane
Moderna galerija in MSSUMetelkova
Muzej krščanstva na Slovenskem
Muzej na prostem Rogatec (Rokodelski…
Muzej narodne osvoboditve Maribor
Muzej novejše zgodovine Slovenije
Muzej Ribnica in Miklova hiša…
Muzej Velenje
Muzej za arhitekturo in oblikovanje
Muzeji radovljiške občine
Narodna galerija
Narodni muzej Slovenije
Notranjski muzej Postojna
Obalne galerije Piran
Pilonova galerija Ajdovščina
PM Celje
PM Koper
PM Maribor
PM Ptuj Ormož
Pokrajinski muzej Kočevje
Pomorski muzej S. Mašera
Pomurski muzej Murska Sobota
Posavski muzej Brežice
Prorodoslovni muzej Slovenije
Slovenska kinoteka_Muzej slov. film.…
Slovenski etnografski muzej
Slovenski gledališki muzej
Tehniški muzej Slovenije
Tolminski muzej
Tržiški muzej
Umetnostna galerija Maribor
Zasavski muzej Trbovlje

Spletna ponudba
za odrasle v m/g
e-razstave (e-360
stopinj), sprehodi
predstavitve,
predavanja (tv, radio,
youtube, fb)
zbirke (izbor
predmetov, arhivalij,
razglednic…)
delavnice, kvizi,
natečaji,
kratkočasnice, uganke
dogodek, prireditev

e-gradiva, M+

e-vodstvo

sodelovanje: projekti,
blog, vtisi obisk.

Spletna ponudba za odrasle je razmeroma dobra.
Povprečno tri enote na m/g (skupaj 153 enot).
● izstopa 5 ustanov: NMS (7 vrst ponudbe),
Gornjesavski muzej, Loški muzej, Muzej
Ribnica in Obalne galerije (po 6 vrst ponudbe).

