SKIMMERS,
SWIMMERS
AND DIVERS
SURFERJI,
PLAVALCI
IN POTAPLJAČI
USTVARJANJE ZANIMIVIH VSEBIN
ZA VAŠE DIGITALNE UPORABNIKE

znak+napis

UPORABNIKI DIGITALNIH
VSEBIN MUZEJEV SO
PRIMERLJIVI Z OBISKOVALCI
V MUZEJU. OBOJI DELUJEJO
PO ENAKEM PRINCIPU,
GLEDE NA NAČIN PRISTOPA
PA JIH LAHKO DELIMO NA
SURFERJE, PLAVALCE IN
POTAPLJAČE. TA NAČIN
DELITVE OBISKOVALCEV
LAHKO USPEŠNO
UPORABIMO PRI PRIPRAVI
IN IZVEDBI DIGITALNE
STRATEGIJE.

SURFERJI

Obiskovalci, ki pridejo v muzej, se
premikajo hitro, preberejo le naslove,
nikakor ne celotnih besedil. V muzeju
preživijo le kratek čas, kar pa ne pomeni,
da jih vsebina ne zanima. Možno je, da
želijo biti učinkoviti, videti čim več, ali pa
jih je v muzej pripeljal kdo drug.

PLAVALCI

Večina obiskovalcev spada v to skupino.
V obisk vložijo precej energije in časa,
vendar pa se zadržujejo le na zadevah,
ki jih zanimajo.
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POTAPLJAČI

So nadvse predani, tudi sicer naklonjeni
muzejem, njihovi redni obiskovalci ali
donatorji. Po obisku ostanejo v rednem
kontaktu. Potrebujejo veliko pozornosti.

Omenjene kategorije so lahko povezane z
osebnostnimi značilnostmi – nekateri obiskovalci
želijo podrobnosti, drugi želijo biti učinkoviti in
hitri. Vendar pa lahko med njimi pričakujemo
veliko fluidnosti. Ne gre nujno za stalne
značilnosti, obiskovalčev pristop je lahko odvisen
od trenutnega počutja, od teme, ki jih zanima ali
ne in dejstvo je, da lahko vsi pripadamo vsem
kategorijam.
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SURFERJI

PLAVALCI

POTAPLJAČI

Omenjene tipe obiskovalcev zasledimo tudi v
digitalnem muzejskem svetu. Pa poglejmo, kako
delujejo in kaj pričakujejo od nas.
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SURFERJI
Tip obiskovalca, ki od nas pričakuje hitrost, enostavnost, jasnost in
kratkost. Ne želijo si dolgega iskanja po spletni strani, nejasnih podatkov
in dolgoveznih besedil. Osredotočeni so večinoma na naslove in se preko
njih premikajo po spletni strani do želenih informacij.
Surferje zanimajo naslednji podatki:
V ČASU EPIDEMIJE:
•
•
•
•

Ali je muzej odprt? Kdaj bo muzej odprt?
Delovni čas
Ali ponuja muzej virtualne oglede?
Zaščitni ukrepi

VEDNO:
•
•
•
•
•

Cena vstopnice
Lokacija
Možnost parkiranja
Dostop z javnim prevozom
Razlog za obisk

Številni surferji bodo zadovoljni tudi z informacijami, ki jih o muzejih
dobijo na drugih spletnih straneh (Trip Advisor ipd.) Zaradi tega je
potrebno redno nadzirati objave in poskrbeti, da bodo le-te točne.
Omenjeno je pomembno tudi zaradi komunikacije z nezadovoljnimi
obiskovalci. Veliko število negativnih mnenj namreč takoj odvrne ta
tip obiskovalca. Nekatere platforme (npr. Google) omogočajo tudi
postavljanje vprašanj in puščanje sporočil. Surferji te možnosti velikokrat
izkoristijo in pomembno je, da prejmejo odgovor.
Spletno stran lahko surferjem naredimo prijazno z enostavnimi prijemi:
• uporabite domiselno tipografijo v svojih grafikah, uporabite barve,
• vključite ikone in skladno vizualno podobo,
• uporabite hiperpovezave v digitalnih dokumentih (za lažje
preskakovanje med posameznimi podstranmi),
• v spletno stran vključite iskalnik,
• uporabite različne ravni naslovov in vzpostavite jasno hierarhijo, ki bo
omogočala hitro razumevanje strukture strani,
• naslovi naj bodo jasni in jedrnati.
V kolikor stran prilagodite surferjem, bo ta prijazna in uporabna za vse
obiskovalce, saj bo organizirana in enostavna za uporabo.
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PLAVALCI
Obiskovalci, ki si želijo globlje raziskati vsebine in se bolj vključiti, vendar
imajo omejeno količino časa in energije, ki jo bodo namenili spletni strani,
zato potrebujejo:
•
•
•
•
•

enostavnost,
novosti,
kreativnost,
raziskovanje,
učinkovitost.

Če boste plavalcem ponudili nekaj inovativnega in kreativnega, bodo
zlahka postali potapljači. V kolikor bo izkušnja preveč zakomplicirana,
bodo postali surferji. Plavalci so tako poseben izziv, kajti izmed vseh
obiskovalcev jih lahko najhitreje navdušimo, a hkrati tudi najhitreje
izgubimo. Potrebno jim je dati možnost, da pridejo do želenih informacij
na preprost način.
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Distribucija internetnega prometa julija 2020 (statista.com)

Statistike kažejo, da iz leta v leto vedno več uporabnikov dostopa do
interneta preko mobilnih telefonov. Pri oblikovanju spletne strani moramo
zato biti pozorni, da bo le-ta temu prilagojena.
Da bi zadovoljili plavalce, mora biti spletna stran odzivna in se prilagajati
različnim ekranom. Tudi Google je objavil, da bo v prihodnosti dajal
prednost prilagodljivim spletnim stranem. V kolikor ne želite, da se
muzejska spletna stran izgubi v ogromni ponudbi na spletu, jo morate
prilagoditi.
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Potrebno je testirati uporabnost spletne strani na mobilnih napravah.
V kolikor ugotovite, da le-ta ne deluje in ni prilagojena, se je potrebno
posvetiti rešitvam.
V nadaljevanju je nekaj idej, kako lahko spletne strani prilagodimo
plavalcem:
• oblikujte sekcijo »Najboljše« (Best of) - najboljši predmeti, slike, viri itd.,
• oblikujte tematske digitalne zbirke,
• pripravite možne itinerarije (npr. priporočilo 2 urnega obiska, priporočilo
ogleda najznamenitejših predmetov itd.),
• najpogosteje uporabljene strani in informacije naj bodo le en klik
oddaljene,
• (previdno) uporabite pojavna okna.
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POTAPLJAČI
Ta tip obiskovalca se želi poglobiti in dobiti vse možne podatke v vseh
možnih podrobnostih. Potapljač bo pregledal in prebral celotno vsebino
ter se po vsej verjetnosti večkrat vrnil na spletno stran iskat nove
podatke.
Potapljači si želijo:
•
•
•
•

podrobnosti,
ozadje,
interakcijo,
povezavo.

Potapljačem lahko spletno stran prilagodimo z naslednjimi koraki:
• podatki naj bodo organizirani na intuitiven način, da si bo obiskovalec
lahko oblikoval mentalni zemljevid spletne strani,
• uporabite večpredstavnostne vsebine (videoposnetke, slike, zvok),
• naj bo jasno razvidno premikanje po spletni strani (pot povezav).
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Za potapljače je pomembno tudi, da ste pri vsebinah spletne strani
konsistentni in interaktivni. Odzovite se na njihove komentarje in
sporočila. Poskušajte z njimi vzpostaviti pogovor in jim zastavljajte
vprašanja, povabite jih k sodelovanju.
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KAKO IZKORISTITI MIKRO TRENUTKE V OBLIKOVANJU SPLETNE STRANI
Nekoč je bila priključitev na internet poseben dogodek, vendar se je
do danes to spremenilo. Internet je danes dejansko naše »življenje«.
Razlika med spletnim in resničnim življenjem je skoraj izginila, oboje je
prepleteno.

SPLET

“ŽIVLJENJE”

DOGODEK

“RESNIČNOST”

IZKUŠNJE

RESNIČNOST
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Da to dejansko drži, kažejo tudi statistični podatki iz leta 2020, ki
razkrivajo, da kar 76 % prebivalcev Slovenije med 16. in 74. letom vsak
dan uporablja internet. Med rednimi uporabniki jih kar 92 % do interneta
dostopa s pomočjo pametnega telefona. Zanimiv je tudi podatek, da je
v letu 2020 kar 63 % Slovencev starih med 16 in 74 let opravilo spletni
nakup. Vsi ti podatki so za nas izrednega pomena, kajti te številke bodo v
prihodnosti še naraščale.
Novi način življenja, v katerem sta splet in resničnost prepletena, morajo
sprejeti tudi muzeji. Meja med digitalnim in fizičnim mora izginiti –
ustvariti moramo integrirano muzejsko izkušnjo.

KAJ PRAVZAPRAV JE INTEGRIRANA IZKUŠNJA?
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Integrirana izkušnja obiskovalcu omogoča dostop do informacij o muzeju
in trenutnih razstavah, delovnem času in drugih posebnostih muzeja,
ponuja mu spletni nakup vstopnic, pomeni vključevanje uporabe/objave
na družabnih omrežjih, naknadno oceno izkušnje, informacije o ponudbi
v prihodnosti itd. Integrirana izkušnja zajema torej čas pred obiskom,
med obiskom in po obisku. Dejansko gre lahko za daljše časovno obdobje,
ki obiskovalca povezuje z muzejem. Ob tem pomeni tudi uporabo
različnih naprav in funkcij. Obiskovalec ob tem ne loči digitalne in fizične
povezanosti, zanj je to le ena, integrirana izkušnja, ki jo vodijo mikro
trenutki. In prav mikro trenutki so tisti, ki so za nas izjemnega pomena.

KAKO RAZUMETI MIKRO TRENUTKE?
Mikro trenutke določajo:
• čas,
• naprava,
• razpoloženje uporabnika.
Za vsak mikro trenutek je ključnega pomena, katere informacije in v
kakšni obliki jih je potrebno ponuditi uporabnikom, da bi lahko ta mikro
trenutek popolnoma izkoristili.
Naša pričakovanja in dejanja na internetu lahko uvrstimo v štiri mikro
trenutke:
1. Želim vedeti – raziskovanje, a ni še pripravljenosti za dejanje.
2. Želim iti – konkretni cilj, iščemo bolj podrobne informacije.
3. Želim narediti – doseči želimo svoj cilj.
4. Želim kupiti – spletni nakup.
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Vsako naše dejanje na spletu spada v eno od teh kategorij, zato mora
tudi muzej vedeti, kakšne so potrebe njegovih obiskovalcev.
Kako zelo pomembni so mikro trenutki potrjuje statistika – kar 69 %
ljudi, ki radi potujejo, ideje za potovanja iščejo s pomočjo pametnih
telefonov v prostih trenutkih. Kar 91 % uporabnikov pametnih telefonov
pa informacije išče medtem ko opravljajo neko drugo delo. Čeprav muzeji
vložijo veliko dela v ponudbo za obiskovalce, pa to ne pomeni, da tudi
obiskovalci vložijo enako količino raziskovanja v priprave na obisk. Gre za
trenutne odločitve in od nas je odvisno, ali jih bomo uspeli pritegniti.

VEDETI

Mikro trenutki torej vodijo naše obiskovalce, vrstni red pa je odvisen
od potreb vsakega posameznika. Mikro trenutki se zgodijo hitro in
hitro izginejo. Obiskovalcem moramo pomagati, da svoje potrebe hitro
zadovoljijo. Kako torej to doseči? Najbolje je, da se posvetimo spletni
strani muzeja.

SPLETNA STRAN
Čeprav se zadnje čase zdi, da se celotno spletno »življenje« odvija
na družabnih omrežjih, obstajajo številni razlogi, zakaj se je potrebno
posvetiti spletni strani:
1. Dostop (30,2 % Slovencev ne uporablja družabnih omrežij).
2. Družabna omrežja so sestavljena iz dolge linije informacij, zato
je na njih težko najti konkretno informacijo, še posebej v mikro
trenutku.
3. Lastništvo – družabna omrežja niso naša last, lastniki lahko z
njimi počno kar želijo, zato nimamo nadzora ali vpliva. Vpliv in
priljubljenost družabnih omrežij se hitro spreminja.
4. Spletna stran se dolgoročno obrestuje. Če vlagate in optimizirate
spletno stran, bodo informacije bolj dostopne, vlaganje pa se bo
obrestovalo v prihodnosti.
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KAKO LAHKO V SPLETNO STRAN INTEGRIRAMO MIKRO TRENUTKE?
Obstajajo tri strategije, s katerimi lahko optimiziramo spletno stran:
•

RAZUMETI SVOJE OBISKOVALCE

Preden se lahko posvetimo našim obiskovalcem, moramo vedeti, kaj
počno, kaj bi želeli početi… Muzeji se med seboj razlikujejo, zato je nujno
potrebno poznati lastne obiskovalce. Njihove potrebe in želje so drugačne
kot potrebe in želje obiskovalcev drugih muzejev. Kako to dosežemo?
1.
2.
3.

•

Izkoristite možnosti aplikacije Google Analytics in preverite interese
obiskovalcev svoje spletne strani (referrals, Affinity Categories,
In-Market Segments).
Pridobite mnenja vaših obiskovalcev (knjige vtisov, naključni 			
komentarji, komentarji na družabnih omrežjih, najboljši pa je osebni
stik …).
Iz pridobljenih informacij poskusite sestaviti zgodbe, ki opisujejo 		
izkušnje obiskovalcev v vašem muzeju.
DATI PREDNOST MOBILNEMU

Glede na to, da obiskovalci v veliki večini uporabljajo mobilne telefone,
poskrbite, da bo spletna stran temu prilagojena.
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1.
2.
3.
4.

•
1.
2.
3.

Poskrbite, da bo stran odzivna.
Sami testirajte delovanje spletne strani.
Stran testirajte z opazovanjem uporabnikov.
Poskrbite za hitrost delovanja spletne strani (53 % uporabnikov 		
zapusti stran, če potrebujejo za odpiranje več kot 3 sekunde – 		
thinkwithgoogle.com/feature/testmysite).
PREMOSTITI RAZLIKO MED ONLINE IN OFFLINE
Preverite, ali je terminologija vaše spletne strani jasna vašim 		
obiskovalcem.
Naj bo navigacija spletne strani čim bolj enostavna (čim manj izbire
v glavnem izborniku, enostavni opisi …).
Poskrbite za optimizacijo spletne strani (da bo ta na vrhu iskalnega
niza – za to lahko uporabite Google Search Console).

Ne pozabite, da je prehod med spletom in realnim življenjem za naše
obiskovalce le stvar trenutka, mi pa moramo izkoristiti vsak tak mikro
trenutek.
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IZDELAVA DIGITALNE STRATEGIJE
Digitalno se v muzej vključuje na različnih nivojih:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Spletna stran in digitalne zbirke
Digitalne vsebine
Izobraževanje
Marketing in reklama
Družabna omrežja
Digitalna galerija
Akademska raziskovanja in objave
Trgovina
Razvoj in zbiranje sredstev
Podatki o obiskovalcih

Ko govorimo o digitalizaciji, je potrebno poudariti pet pojmov:
• Sistemi, ki jih uporabljate, so lahko vidni ali nevidni. Nevidni so
prodaja kart, zbiranje podatkov o obiskovalcih ipd., vidni so javno
dostopni kanali in aplikacije. Oboje mora biti povezano in usklajeno.

• Znanja, ki jih potrebujemo, da smo samostojni na področju digitalnega.
Vendar to ne pomeni, da moramo biti tehnično podkovani. Za to
obstajajo strokovnjaki.
• Tehnologija
Za določene naloge in objave (Facebook, Instagram) tehnologija ni
potrebna, za druge je.

• Sistemi in procesi, ki jih potrebujemo za opravljanje dela, da bi dosegli
maksimalni uspeh.
• Izkušnje obiskovalca
Potrebno je spremljati in beležiti izkušnje obiskovalcev, da bi muzej
prilagodili njihovim potrebam.
Vsi ti dejavniki morajo biti povezani, saj bo le tako izkušnja obiskovalca
popolna. Epidemija Covid-19 je popolnoma spremenila delo muzejev
in galerij. Le-ti so morali čez noč svoje delo preseliti v virtualno okolje.
Postali muzeji brez zidov, muzeji, ki so odprti 24 ur dnevno. Spremenilo
se je tudi obnašanje obiskovalcev v muzeju, saj se le-ti ne smejo več
dotikati predmetov, hkrati pa so uvedene tudi druge omejitve za
varovanje zdravja obiskovalcev in delavcev v muzeju.
Kriza pa je prinesla tudi številne priložnosti – muzeji so lahko v miru
analizirali svoje delo, raziskali nove načine dela, vlagali v nova znanja in
sposobnosti delavcev, ob vsem tem pa so lahko razmislili o novih načinih
vključevanja muzejskega dela v skupnost in večanja pomena muzejev ter
razvijali delo z novimi obiskovalci.
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DIGITALNA STRATEGIJA
Pri oblikovanju digitalne strategije muzeja si je potrebno zapomniti
naslednje:
• Vsak muzej je drugačen, vendar pa vsi muzeji delijo skupne značilnosti
(zbirka, izobraževalni programi, razstave …). Posledično bo digitalna
strategija vsakega muzeja drugačna, saj bo prilagojena posebnostim
muzeja, njegovim ciljem in zmožnostim.
• Oblikujmo pristope, ki so primerni za našo velikost, sposobnosti in
finančne zmožnosti – manjše kvalitetne spremembe so boljše od
previsokih ambicij, ki dolgoročno ne zdržijo.
• V pripravo strategije je potrebno vključiti celoten kolektiv, saj bomo le
na ta način dosegli, da strategija ne bo le mrtva črka na papirju.
Kako narediti strategijo, ki bo kratka in uporabna?
•
•
•
•
•
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Preglejmo vizijo svojega muzeja.
Razmislimo, kako bo digitalno pripomoglo k doseganju vizije muzeja.
Vključimo pregled dosedanje digitalne aktivnosti muzeja.
Razmislimo, katere aktivnosti želimo vključiti v digitalno strategijo.
Razmislimo o tem, kaj lahko dosežemo kratkoročno, srednjeročno in
dolgoročno.
• Razmislimo o finančnih sredstvih in viru financiranja za uspešno
izvedbo zastavljenih načrtov.
Pri pripravi digitalne strategije je potrebno razmisliti o naslednjem:
• Kaj vse potrebujemo – delovna sila, sposobnosti, znanja?
• Kdo mora biti vključen v izdelavo strategije in kdo bo vključen v
izvajanje strategije.
• Potrebna finančna sredstva.
• Časovni načrt izvedbe.
• Načrt vzdrževanja v prihodnosti.
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ELEMENTI STRATEGIJE
FINANCE

ČASOVNI
OKVIR

IZZIVI/
PREPREKE KRITERIJI
USPEHA
POTREBNA
TEHNOLOGIJA

RESURSI
DIGITALNE
AKTIVNOSTI
CILJI IN
REZULTATI

PARTNERSTVA
STRATEŠKA
VIZIJA

NAPREDEK

NEKAJ NAMIGOV
• Spletna stran mora biti enostavna, jasna, pregledna in redno
vzdrževana. Potrebno je objavljati vedno nove vsebine. Spletne strani
obiskujejo različni obiskovalci, zato mora biti razumljiva različnim
vrstam obiskovalcev.

• Redno objavljajmo na družabnih omrežjih. Koncentrirajmo se na eno ali
dve platformi. Objave naj bodo redne, kvalitetne, ne prepogoste.
• Ustvarimo enostavne izobraževalne vsebine. Drage aplikacije niso
potrebne, pomembna je povezava z učitelji in pogovor z uporabniki.

• Če digitaliziramo zbirko, si zastavimo nizke, dosegljive cilje. Začnemo
z zakladi, najpomembnejšimi predmeti in šele nato preidemo na druge.
Digitalizacija celotnih zbirk je dolgoročni načrt.
• Eksperimentirajmo z novimi formati. Lahko pripravimo video posnetek
spletnega dogodka ali vodstva po razstavi. Da bi dosegli uspeh, je
potrebno spremljati odzive uporabnikov. Preizkušajmo različne oblike
prezentacije, dolžine video posnetka, način govora in nastopa …

• Digitalno naj bo enostavno! Obvladajmo osnove, nato gradimo naprej.
• Uporabniki imajo radi vizualno privlačne objave – lepi predmeti, lepe
zgradbe.
• Uporabimo zanimive, kratke, bogate in privlačne zgodbe. Dodajmo
fotografije, zvok ali video posnetke.

• Uporabniki imajo radi zgodbe iz ozadja dela v muzeju. Zanima jih delo
kustosov, delo tehničnega osebja in vpogled v to, kaj se zgodi, ko se
muzej zapre.
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