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Вовед	  
	  
Фондацијата	   „Културно	   наследство	   без	   граници“	   (КНбГ)	   (Foundation	   Cultural	   Heritage	  
without	   Borders	   -‐	   CHwB)	   е	   независна	   невладина	   организација	   од	  Шведска	   којашто	   се	  
залага	   за	   заштита	   и	   зачувување	   на	   материјалното	   и	   нематеријалното	   културно	  
наследство,	  кое	  е	  загрозено	  од	  конфликт,	  негрижа,	  природни	  катастрофи	  или	  човечка	  
активност.	   Ние	   гледаме	   на	   нашата	   работа	   како	   на	   придонес	   кон	   градењето	   на	  
демократијата	  и	  поддршка	  на	  човековите	  права.	  Фондацијата	  е	  неутрална	  во	  услови	  на	  
конфликт,	  но	  не	  и	  кога	  се	  во	  прашање	  човечките	  права	  на	  културно	  наследство	  –	  како	  
денес,	  така	  и	  во	  иднина.	  	  
	  
Фондацијата	  го	  користи	  културното	  наследство	  како	  активен	  потенцијал	  во	  процесот	  на	  
помирувањето,	   градењето	   на	   мирот,	   социјалниот	   и	   економски	   развој	   преку	   градење	  
капацитети,	   јакнење	   на	   свеста	   и	   создавање	   можности	   за	   зачувување	   и	   заштита	   на	  
културното	   наследство	   во	   општествата,	   кое	   е	   загрозено	   од	   конфликт,	   негрижа,	  
природни	  катастрофи	  или	  човечки	  активности.	  
	  
Фондацијата	   се	   залага	   за	   еднаквост,	   одговорност	   и	   транспарентност,	   но	   и	   еднаква	  
застапеност	  и	  спречување	  на	  дискриминацијата.	  	  
	  
Овој	  комплет	  алатки	  е	  осмислен	  како	  еден	  вид	  поддршка	  за	  долгорочните	  напори	  што	  
се	   вложуваат	   со	   цел	  музеите	   во	   Западен	   Балкан	   да	   станат	   попристапни	   за	   лицата	   со	  
попречености.	   Голем	   дел	   од	   информациите	   се	   веќе	   опфатени	   со	   проектите	   и	  
работилниците	   кои	   беа	   организирани	   во	   рамки	   на	   Регионалната	  мрежа	   на	  музеи	   од	  
Западен	   Балкан	   и	   великодушно	   помогнати	   од	   Фондацијата	   „Ставрос	   Нијахрос“.	  
Комплетот	  алатки	  го	  изготви	  Мишел	  Тејлор,	  раководителка	  на	  проектот.	  Свој	  придонес	  
дадоа	   и	   колегите	   од	   Западен	   Балкан,	   односно	   поединци	   кои	   се	   дел	   од	  
новоформираната	  Групација	  на	  земјите	  од	  Западен	  Балкан	  за	  овозможување	  пристап	  
(Western	  Balkan	  Access	  Group).	  
	  
Комплетот	   алатки	   им	   е	   наменет	   на	   сите	   оние	   кои	   сакаат	   да	   ја	   унапредуваат	  
инклузивноста.	  Ве	  молиме	  да	  го	  користите	  и	  да	  нè	  известите	  доколку	  би	  сакале	  нешто	  
да	  додадете!	  
	  
Повеќе	  за	  работата	  на	  Фондацијата	  „Културно	  наследство	  без	  граници“	  прочитајте	  на	  	  
www.chwb.org	  
	  
	  
	  
Ова	  авторско	  део	  е	  заштитено	  со	  лиценцата	  Creative	  Commons	  Attribution-‐ShareAlike	  3.0	  
Unported	  License.	  Доколку	  сакате	  да	   ја	  погледнете	  копијата	  од	  лиценцата,	  посетете	  го	  
следниот	  линк	  http://creativecommons.org/licenses/by-‐sa/3.0/	  или	  писмено	  обратете	  се	  
на	   следната	   адреса:	   Creative	   Commons,	   444	   Castro	   Street,	   Suite	   900,	   Mountain	   View,	  
Califoria,	  94041,	  USA. 	  
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10	  работи	  што	  можете	  да	  ги	  направите,	  а	  што	  нема	  да	  ве	  чинат	  многу

1. Објавете	  ги	  е-‐маил	  адресата	  и	  бројот	  на	  мобилниот	  
телефон	  преку	  кои	  луѓето	  ќе	  можат	  да	  Ве	  
контактираат	  (€0)	  

2. Дајте	  му	  пенкало	  и	  лист	  хартија	  на	  персоналот	  кој	  
работи	  со	  посетителите	  (€1).	  

3. Заменете	  ги	  дотраените	  или	  нечитливите	  знаци	  со	  
нови,	  направени	  на	  компјутер	  и	  пластифицирани.	  
Внимавајте	  пластичната	  заштита	  да	  не	  рефлектира	  
премногу	  светлина	  зашто	  инаку,	  знакот	  би	  бил	  
нечитлив	  (€0.50	  по	  знак	  плус	  работното	  време	  на	  
вработените).	  
	  
Ова	  може	  да	  Ви	  користи	  додека	  не	  бидете	  во	  можност	  
сосема	  да	  ги	  замените	  со	  потрајни	  знаци.	  	  
	  
Во	  Велика	  Британија,	  Кралскиот	  национален	  институт	  
за	  слепи	  (Royal	  National	  Institute	  for	  the	  Blind	  -‐	  RNIB)	  на	  
својот	  веб-‐сајт	  има	  објавено	  упатства	  за	  тоа	  како	  
печатениот	  материјал	  да	  биде	  јасен	  и	  читлив.	  
Погледнете	  го	  следниот	  линк:	  
http://www.rnib.org.uk/professionals/accessibleinformat
ion/text/Pages/clear_print.aspx	  

4. Обезбедете	  цевки	  за	  пиење	  секаде	  каде	  што	  
продавате	  или	  послужувате	  пијалоци	  (€1	  месечно).	  

5. Погрижете	  се	  предната	  страна	  на	  сите	  надворешни	  
скалила	  јасно	  да	  се	  разликува	  од	  местото	  за	  стоење	  на	  
скалилото.	  Јасно	  означете	  ги	  и	  најниското	  и	  
највисокото	  скалило	  за	  да	  луѓето	  видат	  дека	  има	  
скали	  (€25).	  	  

6. Преместете	  го	  мебелот,	  а	  патеките	  за	  посета	  низ	  
музејот	  нека	  бидат	  широки	  и	  јасно	  означени	  (€0).	  

7. Набавете	  сад	  за	  вода	  за	  кучињата-‐водичи	  на	  лицата	  
со	  оштетен	  вид	  или	  слух	  (€3).	  

8. Направете	  брошура	  за	  посетителите	  со	  информации	  
за	  пристапноста	  до	  музејот,	  но	  и	  со	  податоци	  за	  
евентуалните	  пречки	  (€0).	  

9. Со	  помош	  на	  компјутер	  изгответе	  читлив	  текст	  во	  
голем	  формат	  со	  информации	  за	  програмата,	  	  знаците	  
и	  други	  корисни	  податоци	  (€	  трошок	  за	  хартија	  и	  
тонер	  плус	  работното	  време	  на	  вработените).	  

10. Замолете	  ги	  посетителите	  со	  попречености	  да	  ги	  
споделат	  впечатоците	  и	  мислењата	  за	  преземените	  
мерки	  (€0).

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Погрижете	  се	  да	  има	  
места	  за	  паркирање	  за	  
лицата	  со	  попречености	  
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Пристапност	  до	  музеите	  и	  локалитетите	  на	  културно	  наследство	  за	  слепи	  лица	  
и	  лица	  со	  оштетен	  вид

Пречки	  со	  кои	  се	  соочуваат	  слепите	  лица	  и	  
лицата	  со	  оштетен	  вид	  

Слепите	  лица	  и	  лицата	  со	  оштетен	  вид	  може	  да	  се	  соочат	  со	  
многу	  пречки	  при	  посетата	  на	  музеи	  и	  локалитети	  на	  
културно	  наследство.	  Некаде,	  информациите	  за	  
посетителите	  не	  се	  достапни,	  пристапот	  до	  зградите	  и	  
движењето	  низ	  нив	  е	  отежнато,	  а	  текстовите	  на	  легендите	  
се	  испечатени	  со	  ситни	  букви.	  Понекогаш,	  вработените	  не	  
се	  чувствуваат	  доволно	  сигурни	  за	  да	  разговараат	  со	  
слепите	  лица	  и	  лицата	  со	  оштетен	  вид	  и	  не	  знаат	  како	  да	  
им	  помогнат.	  Интерактивните	  изложби	  најчесто	  изискуваат	  
добар	  вид,	  а	  често	  не	  постои	  можност	  да	  се	  допираат	  
предметите	  ниту,	  пак,	  да	  се	  добијат	  аудио-‐	  информации.	  

Отстранување	  на	  пречките	  
Постојат	  многу	  начини	  на	  кои	  музеите	  можат	  да	  ја	  
подобрат	  достапноста	  за	  слепите	  лица	  и	  лицата	  со	  
оштетен	  вид,	  како	  на	  пример:	  

• Аудио-‐водичи	  кои	  се	  достапни	  за	  слепи	  и	  лица	  со	  
оштетен	  вид;	  

• Организирани	  тури	  при	  што	  се	  опишуваат	  градбата,	  
збирките	  и	  контекстот;	  

• Тактилни	  слики	  коишто	  ги	  претставуваат	  уметничките	  
дела,	  предметите,	  градбите	  и	  нивните	  планови	  итн.	  

• Допирање	  на	  самите	  предмети	  во	  склоп	  на	  тури	  или	  
сесии	  каде	  е	  дозволено	  држењето	  на	  предметите	  в	  
раце,	  или	  обезбедување	  копии	  од	  делата	  коишто	  
можат	  да	  се	  допираат;	  

• Избор	  на	  отпечатените	  информации	  во	  повеќе	  
формати	  (покрупни	  букви,	  ЦД,	  Брајово	  писмо);	  

• Можност	  за	  поблизок	  пристап	  на	  посетителите	  до	  
предметите	  без	  опасност	  од	  нивно	  оштетување;	  

• Јасно	  отпечатени	  легенди	  и	  толкувања;	  

• Подготовка	  на	  белешки	  за	  изложбите	  и	  информации	  
за	  предметите	  и	  збирките	  на	  листови	  кои	  
посетителите	  ќе	  можат	  да	  ги	  земат	  со	  себе	  низ	  
изложбените	  сали;	  

• Обезбедување	  парчиња	  проѕирна	  пластика	  за	  
зголемување.	  

	  
	  

	  

	  

	  

	  

Дури	  и	  ако	  е	  рачно	  напишан,	  Вие	  сепак	  
можете	  да	  го	  направите	  текстот	  јасен	  и	  

читлив	  за	  многумина	  
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Аудио	  опис	  
Аудио	  описот	  е	  говорен	  коментар	  кој	  може	  да	  ја	  подобри	  достапноста	  на	  музеите	  и	  културно-‐
историските	  локалитети.	  Тој	  не	  е	  обичен	  аудио-‐водич	  наменет	  за	  секој	  посетител.	  Аудио	  описот	  
детално	  ги	  опишува	  предметите	  или	  сликите	  за	  да	  слепите	  и	  лицата	  со	  оштетен	  вид	  можат	  да	  добијат	  
појасна	  претстава	  за	  експонатот.	  За	  изготвување	  на	  ваков	  аудио	  опис	  потребна	  е	  специфична	  вештина,	  
односно	  треба	  да	  биде	  направен	  од	  стручни	  лица.	  Ним	  веројатно	  ќе	  им	  биде	  потребна	  помош	  од	  
музејскиот	  персонал	  за	  да	  состават	  текст	  кој	  би	  ги	  содржел	  сите	  важни	  информации.	  

Аудио	  описот	  може	  да	  се	  пренесува	  и	  и	  во	  живо,	  како	  дел	  од	  некој	  настан.	  Тоа	  може	  да	  се	  направи	  
преку	  слушалки	  или,	  пак,	  преку	  обраќање	  до	  сите	  присутни,	  доколку	  целната	  публика	  на	  настанот	  се	  
слепи	  и	  лица	  со	  оштетен	  вид.	  

Изготвување	  тактилни	  дијаграми	  и	  претстави	  

Понекогаш,	  слепите	  лица	  и	  лицата	  со	  оштетен	  вид	  сакаат	  да	  користат	  тактилни	  мапи	  и	  дијаграми,	  а	  
понекогаш	  сакаат	  да	  имаат	  на	  располагање	  тактилни	  претстави	  на	  уметнички	  слики	  и	  фотографии.	  

Едноставни	  тактилни	  мапи	  и	  дијаграми	  можат	  да	  се	  направат	  со	  вешто	  користење	  на	  конец,	  лепак	  и	  
други	  слични	  материјали.	  

Во	  Обединетото	  Кралство,	  на	  пример,	  веб-‐страницата	  на	  Националниот	  центар	  за	  тактилни	  дијаграми	  
накусо	  ги	  претставува	  разните	  начини	  на	  изготвување	  тактилни	  слики.	  

Пристап	  до	  збирките	  преку	  Интернет	  

Подемот	  на	  Интернетот	  значи	  дека	  и	  многу	  слепи	  лица	  и	  лица	  со	  оштетен	  вид	  сега	  имаат	  пристап	  до	  
многубројни	  информации	  и	  услуги.	  Кога	  го	  развивате	  и	  дизајнирате	  Вашиот	  веб-‐сајт,	  погрижете	  се	  
сите	  страници	  да	  бидат	  визуелно	  јасни.	  

Во	  Обединетото	  Кралство,	  на	  пример,	  КНИС	  (Кралскиот	  национален	  институт	  за	  слепи)	  нуди	  упатства	  
за	  креирање	  веб-‐сајтови	  коишто	  ќе	  бидат	  достапни	  за	  употреба	  на	  слепи	  и	  лица	  со	  оштетен	  вид.	  

Уверете	  се	  и	  самите	  на	  следниот	  линк:	  
http://www.rnib.org.uk/professionals/webaccessibility/designbuild/Pages/design_build.aspx	  

Додека	  сте	  на	  Интернет,	  посетете	  ја	  и	  www.accessify.com/tools-‐and-‐wizards/accessibility-‐tools/,	  која	  
нуди	  одредени	  алатки	  што	  можат	  да	  Ви	  помогнат	  во	  креирањето	  на	  достапни	  веб-‐сајтови	  и	  
документи.	  Таму	  постои	  дури	  и	  алатка	  која	  може	  да	  Ви	  укаже	  доколку	  постои	  проблем	  со	  достапноста	  
на	  Вашиот	  веб-‐сајт.	  
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Музеј	  за	  сите	  

Тања	  Мијатовиќ,	  Народен	  музеј	  на	  Босна	  и	  Херцеговина,	  Сараево	  

Благодарение	  на	  соработката	  помеѓу	  Организацијата	  „Културно	  наследство	  без	  граници“,	  
Фондацијата	  „Ставрос	  Нијархос“	  и	  Народниот	  музеј	  на	  Босна	  и	  Херцеговина,	  се	  направија	  
првите	  чекори	  во	  насока	  на	  подобрување	  на	  пристапноста	  на	  една	  од	  најстарите	  институции	  во	  
Босна	  и	  Херцеговина.	  

Работевме	  на	  два	  проекти:	  

• „Аудио-‐водич	  за	  слепи	  лица	  и	  лица	  со	  оштетен	  вид“	  и	  
• „Музеј	  во	  куфер“	  

„Аудио-‐водич	  за	  слепи	  лица	  и	  лица	  со	  оштетен	  вид“	  
Првиот	  чекор	  беше	  да	  се	  истражат	  техничките	  решенија	  коишто	  им	  беа	  на	  располагање	  на	  
слепите	  и	  лицата	  со	  оштетен	  вид	  преку	  пребарување	  на	  Интернет	  и	  разгледување	  на	  проектите	  
за	  пристапност	  на	  други	  музеи.	  Откако	  беше	  собран	  голем	  број	  на	  информации,	  стана	  јасно	  
дека:	  „Јас	  немам	  никаков	  критериум	  за	  да	  го	  одберам	  најдоброто	  решение“.	  Па	  така,	  во	  
библиотеката	  и	  училиштето	  се	  информирав	  за	  потребите	  на	  слепите	  лица	  и	  лицата	  со	  оштетен	  
вид	  со	  помош	  на	  експертите	  кои	  работат	  на	  ова	  поле.	  Дознав	  дека:	  

• Една	  од	  најважните	  работи	  што	  ги	  научив	  е	  дека	  Брајовата	  азбука	  можат	  да	  ја	  читаат	  
само	  луѓе	  што	  се	  родени	  слепи	  или	  кои	  го	  изгубиле	  видот	  на	  млада	  возраст.	  Ова	  беше	  
суштински	  важно	  за	  изборот	  на	  најдоброто	  решение.	  

• Важно	  е	  да	  се	  соберат	  информации	  од	  институциите	  кои	  ги	  поддржуваат	  слепите	  и	  
лицата	  со	  оштетен	  вид	  на	  професионално	  ниво.	  

• Важно	  е	  да	  се	  направи	  споредба	  помеѓу	  различните	  извори	  на	  информации.	  
• Од	  клучно	  значење	  е	  да	  се	  вклучат	  слепите	  лица	  и	  лицата	  со	  оштетен	  вид	  во	  секоја	  

етапа	  од	  проектот	  зашто	  тие	  се	  истовремено	  најдобриот	  извор	  на	  информации	  и	  
најдобрите	  критичари	  на	  процесот.	  

Целта	  на	  овој	  проект	  е	  да	  им	  се	  овозможи	  на	  лицата	  со	  оштетен	  вид	  и	  слепите	  лица	  да	  ги	  
посетуваат	  постојните	  музејски	  збирки	  самостојно,	  како	  и	  да	  го	  разберат	  она	  што	  е	  изложено.	  

Со	  цел	  нашата	  музејска	  институција	  навистина	  да	  стане	  музеј	  за	  сите,	  значајно	  беше	  да	  се	  
вклучат	  слепи	  посетители	  и	  посетители	  со	  оштетен	  вид	  од	  сите	  групи	  и	  возрасти.	  Следствено,	  
можеме	  да	  кажеме	  дека	  имаме	  еден	  „општ“	  тип	  на	  изложба	  или	  „интро“.	  

Согледувајќи	  ги	  потребите	  за	  пристапност,	  станав	  потполно	  свесна	  за	  обемот	  на	  
интервеницијата	  што	  требаше	  да	  се	  направи:	  музејот	  е	  направен	  врз	  принципот	  „не	  допирај“!	  
Во	  исто	  време	  ми	  стана	  јасно	  дека	  е	  невозможно	  да	  се	  направи	  сè	  што	  беше	  потребно.	  Мораше	  
да	  се	  направат	  планови,	  овој	  проект	  требаше	  да	  претставува	  добра	  основа	  за	  понатамошни	  
подобрувања,	  коишто,	  претпоставувам,	  ќе	  биде	  полесно	  да	  се	  направат	  отколку	  овој	  прв	  чекор.	  

Технологија	  
Конечно,	  читачот	  на	  бар-‐кодови	  „И.Д.Мате“	  (I.D.Mate)	  беше	  избран	  како	  најдобро	  и	  
наједноставно	  решение	  и,	  што	  е	  најважно,	  како	  решение	  што	  ќе	  функционира	  за	  сите.	  

Тоа	  е	  преносен	  говорен	  скенер	  на	  бар-‐кодови	  со	  чија	  помош	  луѓето	  можат	  да	  идентификуваат	  
предмети	  преку	  бар-‐кодот	  на	  производот	  или	  универзалниот	  код	  на	  производот.	  Користејќи	  
технологии	  за	  претворање	  на	  текстот	  во	  говор	  и	  за	  дигитално	  снимање	  на	  говор,	  тој	  им	  
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овозможува	  на	  корисниците	  да	  пристапат	  кон	  внесената	  база	  на	  податоци	  со	  описи	  на	  
предмети	  и	  соодветно	  подготвената	  група	  на	  снимени	  гласовни	  пораки.	  

Знаејќи	  дека	  сите	  информации	  се	  содржани	  на	  мала	  мемориска	  картичка,	  оваа	  мала	  направа	  
би	  можела	  да	  се	  користи	  во	  разни	  ситуации;	  аудио-‐водичот	  може	  да	  се	  користи	  на	  различни	  
јазици	  или	  за	  разни	  намени.	  Сè	  што	  е	  потребно	  е	  да	  се	  промени	  мемориската	  картичка.	  

Денес	  располагаме	  со	  три	  читачи	  на	  бар-‐кодови	  бидејќи	  нашиот	  музеј	  е	  составен	  од	  три	  
оддели,	  а	  во	  случаи	  кога	  имаме	  поголема	  посета,	  можеме	  да	  ги	  поделиме	  посетителите	  на	  три	  
групи	  и	  така	  да	  им	  овозможиме	  попријатно	  искуство.	  

Можен	  проблем	  може	  да	  биде	  тоа	  што,	  на	  крајот	  на	  краиштата,	  никој	  не	  сака	  да	  биде	  
одговорен	  за	  една	  ваква	  направа	  ниту,	  пак,	  да	  учи	  „нови	  и	  сложени	  работи“	  (иако	  не	  се	  
сложени).	  Нашето	  решение	  беше	  да	  заедно	  со	  читачот	  на	  бар-‐кодови,	  се	  добијат	  и	  детални	  
упатства	  за	  употреба.	  

Поставување	  на	  првата	  музејска	  тактилна	  изложба	  за	  слепи	  лица	  и	  лица	  со	  
оштетен	  вид	  

Заедно	  со	  кустосите	  и	  конзерваторот	  одбравме	  музејски	  предмети	  што	  ќе	  ја	  сочинуваат	  нашата	  
тактилна	  колекција.	  

• Од	  Археолошкиот	  оддел	  зедовме	  веќе	  изложени	  предмети	  од	  постојните	  изложби.	  
• Етнолошкиот	  оддел	  користеше	  оригинални	  предмети	  од	  депото,	  а	  откупи	  и	  направи	  

неколку	  нови	  предмети	  само	  за	  оваа	  цел.	  
• Предизвикот	  беше	  најголем	  во	  Природнонаучниот	  оддел,	  каде	  што	  сите	  предмети	  се	  

изложени	  преку	  стакло.	  Така,	  направивме	  сосема	  нови	  предмети	  кои	  можеа	  да	  
послужат	  како	  тактилни	  примероци	  и	  ги	  поставивме	  покрај	  оригиналите.	  

Дел	  од	  сопственото	  знаење	  морав	  да	  им	  пренесам	  на	  кустосите	  за	  да	  можат	  да	  направат	  
описна	  приказна	  за	  изложените	  тактилни	  предмети,	  која	  сигурно	  и	  сосема	  ќе	  ја	  разберат	  
посетителите.	  Многу	  полесно	  ќе	  ја	  остварите	  целта	  доколку	  ги	  едуцирате	  или	  подучите	  Вашите	  
колеги	  (од	  кустоси	  до	  уметниците)	  за	  Вашата	  работа.	  Можеби	  нештата	  дополнително	  би	  ги	  
олеснило	  официјално	  писмо	  од	  директорот	  на	  музејот,	  како	  што	  беше	  во	  мојот	  случај,	  кое	  ќе	  
им	  укаже	  на	  луѓето	  на	  важноста	  на	  Вашата	  работа.	  

Една	  од	  најважните	  работи,	  која	  ќе	  ги	  спои	  сите	  делови	  во	  едно,	  е	  создавањето	  на	  тактилни	  
мапи	  и	  водич	  за	  достапност.	  За	  потребите	  на	  посетителот	  е	  исклучително	  важно	  да	  се	  направи:	  

• Детален	  тактилен	  план	  на	  музејот	  со	  локациите	  на	  изложените	  тактилни	  предмети	  и	  
• Водич	  за	  пристапност	  којшто	  ќе	  биде	  достапен	  и	  на	  веб-‐сајтот	  на	  музејот.	  

Благодарение	  на	  организацијата	  „Културно	  наследство	  без	  граници“,	  имав	  можност	  да	  следам	  
обука	  за	  тактилни	  слики	  на	  Кралскиот	  национален	  институт	  за	  слепи	  лица	  во	  Бирмингем,	  
Обединетото	  Кралство.	  Искуството	  што	  го	  стекнав	  многу	  ми	  послужи	  при	  остварувањето	  на	  овој	  
проект.	  

Дури	  по	  оваа	  обука	  сфатив	  што	  значи	  добра	  тактилна	  слика	  и	  веднаш	  почнав	  да	  ги	  согледувам	  
грешките	  што	  сум	  ги	  направила	  при	  изработката	  на	  мојата	  убава	  и	  технички	  исправна	  мапа!	  
Организацијата	  „Културно	  наследство	  без	  граници“	  обезбеди	  опрема	  за	  изработка	  на	  тактилни	  
мапи,	  па	  заедно	  со	  четворица	  колеги,	  обучувавме	  професионалци	  од	  11	  различни	  музеи-‐
членови	  на	  Балканската	  музејска	  мрежа.	  
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Една	  целна	  група	  –	  една	  промоција	  
Двата	  проекти	  беа	  промовирани	  преку	  медиумите	  (радио,	  печатени	  и	  електронски	  медиуми),	  
понатаму	  во	  склоп	  на	  проектот	  „Центар	  за	  слепи	  лица	  и	  лица	  со	  оштетен	  вид“	  и	  преку	  
информирање	  на	  училиштата	  за	  едукативните	  работилници.	  Голема	  промоција	  се	  случи	  во	  
Народниот	  музеј	  на	  Босна	  и	  Херцеговина.	  

Многу	  е	  важно	  да	  се	  разбере	  дека	  работилниците	  што	  се	  организираат	  во	  училиштата,	  ги	  
едуцираат	  идните	  самостојни	  посетители	  на	  музеите.	  
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	  Основни	  совети	  за	  пристапеб-‐сајт

Бидете	  сигурни	  дека	  дизајнерот	  на	  Вашиот	  веб-‐сајт	  ги	  разбира	  
проблемите	  на	  пристапноста	  и	  дека	  тој	  аспект	  е	  земен	  
предвид	  уште	  од	  самиот	  почеток.	  Подобро	  е	  ова	  да	  го	  решите	  
веднаш	  отколку	  подоцна	  да	  правите	  промени	  и	  измени.	  

Запомнете	  
1. ако	  имате	  копче	  коешто	  води	  до	  страницата	  за	  

пристапност,	  погрижете	  се	  да	  биде	  во	  горниот	  лев	  агол	  
на	  почетната	  страница;	  во	  спротивно,	  посетителите	  нема	  
лесно	  да	  го	  најдат.	  

2. поставете	  верзија	  од	  Вашиот	  веб-‐сајт,	  која	  ќе	  има	  само	  
текст	  без	  слики;	  

3. користете	  ја	  опцијата	  за	  „алтернативен	  текст“	  (alt	  
attribute)	  за	  важни	  описи	  на	  сликите/графичките	  
елементи;	  

4. сите	  документи	  за	  преземање	  нека	  бидат	  достапни	  во	  
форматите	  RTF,	  PDF	  и	  Word;	  

5. информациите	  нека	  бидат	  поставени	  јасно,	  а	  линковите	  
јасно	  означени;	  

6. обезбедете	  документи	  или	  препис	  од	  какви	  било	  аудио	  
или	  аудиовизуелни	  материјали	  кои	  ги	  имате	  поставено;	  

7. погрижете	  се	  движењето	  низ	  веб-‐сајтот	  и	  меѓу	  
страниците	  да	  биде	  лесно,	  а	  особено	  враќањето	  на	  
почетната	  страница;	  	  

8. поставете	  ја	  мапата	  на	  веб-‐сајтот;	  

9. колку	  е	  визуелно	  поголем	  контрастот	  помеѓу	  текстот	  и	  
позадината,	  толку	  подобро;	  

10. не	  користете	  копчиња	  или	  линкови	  кои	  се	  тешко	  
читливи	  или	  за	  кои	  се	  потребни	  многу	  прецизни	  
движења	  со	  глувчето;	  

11. следете	  ги	  општите	  упатства	  за	  чисто	  и	  јасно	  печатење	  и	  
уредување	  електронски	  текстови	  (на	  пример,	  не	  
поставувајте	  текст	  врз	  слика);	  

12. не	  користете	  текст	  што	  трепка,	  ниту	  пулсирачки	  или	  
блескави	  графики	  или	  копчиња.	  

	  

	  

Преку	  прилагодување	  на	  
веб-‐сајтот	  кон	  потребите	  

на	  лицата	  со	  
попречености,	  Вашиот	  

музеј	  станува	  подостапен	  
и	  за	  нив	  
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Проверете	  си	  го	  веб-‐сајтот	  	  

Водете	  се	  според	  упатствата	  за	  достапни	  информации	  утврдени	  со	  Иницијативата	  за	  
електронска	  достапност.	  Или	  ѕирнете	  го	  краткото	  резиме	  на	  следниов	  линк:	  	  
http://www.w3.org/WAI/WCAG20/glance/	  

	  
Сите	  веб-‐сајтови	  треба	  да	  ги	  исполнуваат	  барем	  основните	  стандарди.	  
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Нарачка	  и	  изработување	  модели	  

Иван	  Кручичан,	  Народен	  музеј	  на	  Србија,	  Белград	  

Историјат	  

Во	  2009	  година	  добивме	  донација	  од	  организацијата	  „Културно	  наследство	  без	  
граници“	  за	  изработка	  на	  шест	  тактилни	  модели	  на	  средновековни	  споменици,	  коишто	  
би	  се	  користеле	  во	  Галеријата	  на	  фрески	  во	  Народниот	  музеј	  на	  Србија	  во	  Белград.	  Ова	  
требаше	  да	  претставува	  новина	  во	  нашата	  понуда	  за	  вклучување	  на	  сите	  категории	  на	  
посетители.	  Овие	  шест	  модели	  беа	  дел	  од	  планот	  за	  изработка	  на	  дваесетина	  модели	  
на	  споменици	  од	  различни	  периоди,	  кои	  би	  биле	  од	  големо	  значење	  за	  нашата	  
инклузивна	  образовна	  работа	  со	  училишни	  групи,	  специјални	  училишта	  и	  возрасни.	  

Што	  направивме	  
За	  оваа	  задача	  ангажиравме	  млад	  уметник	  кој	  во	  тоа	  време	  сè	  уште	  беше	  студент	  во	  
четврта	  година	  на	  Белградската	  уметничка	  академија,	  но	  веќе	  имаше	  добиено	  неколку	  
награди,	  меѓу	  кои	  и	  за	  два	  модели	  кои	  ги	  изработил	  за	  Народниот	  музеј	  во	  Белград	  во	  
2008	  година.	  

Цената	  што	  беше	  понудена	  и	  наведена	  во	  договорот	  беше	  многу	  ниска,	  но	  тој	  прифати	  
да	  ја	  изработи	  нарачката	  како	  еден	  вид	  услуга	  кон	  нашиот	  музеј.	  Работата	  беше	  многу	  
деликатна,	  а	  тој	  доцнеше	  со	  испораката	  на	  моделите.	  Со	  согласност	  од	  организацијата	  
„Културно	  наследство	  без	  граници“,	  му	  беше	  даден	  рок	  од	  дополнителни	  четири	  
месеци,	  но	  и	  по	  неговото	  изминување,	  работата	  не	  беше	  целосно	  завршена.	  До	  март	  
2010	  година	  беа	  изработени	  само	  два	  модели,	  а	  уште	  еден	  беше	  почнат.	  Моравме	  да	  
решиме	  дали	  ќе	  го	  прекинеме	  проектот	  и	  ќе	  ја	  вратиме	  донацијата	  или	  ќе	  побараме	  
уште	  едно	  продолжување	  на	  рокот.	  Организацијата	  „Културно	  наследство	  без	  граници“	  
го	  одобри	  новиот	  рок,	  по	  што	  продолжи	  изработката	  на	  преостанатите	  четири	  модели.	  

Конечно,	  четирите	  тактилни	  модели	  беа	  завршени,	  грантот	  ги	  покри	  трошоците	  за	  
материјалите,	  надоместокот	  за	  уметникот	  кој	  ги	  изработи	  моделите	  и	  за	  консултантот	  
од	  Здружението	  за	  слепи	  лица	  на	  Србија,	  но	  имавме	  проблеми	  поради	  доцнењето.	  

Што	  научивме	  

Работите	  не	  одеа	  сосема	  како	  што	  се	  надевавме	  или	  очекувавме,	  но	  изложбата	  што	  ја	  
организиравме	  беше	  добро	  прифатена	  од	  сите	  слепи	  лица	  и	  лица	  со	  оштетен	  вид	  кои	  
го	  посетија	  нашиот	  музеј.	  Подготвивме	  и	  каталог	  напишан	  со	  Брајово	  писмо,	  па	  така,	  
оваа	  соработка	  отвори	  нови	  идеи	  и	  можности	  за	  идните	  проекти.	  

Проблемот	  на	  којшто	  наидовме	  беше	  во	  тоа	  што	  договорената	  цена	  не	  ни	  оставаше	  
простор	  да	  го	  притискаме	  уметникот	  да	  работи	  побрзо,	  но	  на	  крајот	  ги	  добивме	  
четирите	  модели	  по	  цена	  за	  еден,	  а	  можеби	  дури	  и	  за	  помалку.	  Моделите	  се	  со	  
одличен	  квалитет,	  заради	  што	  ќе	  се	  користат	  и	  за	  изложбените	  постановки	  и	  во	  
образовните	  програми	  во	  следните	  неколку	  децении.	  

Поради	  ограничените	  средства	  моравме	  многу	  да	  импровизираме,	  но	  извлековме	  
поука.	  Од	  своите	  грешки	  научивме	  како	  да	  планираме	  подобро	  и	  да	  правиме	  или	  
краткорочни	  планови	  (на	  пример,	  еден	  по	  еден	  модел)	  или	  да	  ја	  прошириме	  
соработката	  со	  нашето	  Министерство	  и	  со	  други	  институции	  и	  организации,	  но	  и	  да	  
работиме	  на	  нешто	  што	  не	  е	  ограничено	  со	  краен	  рок.	  
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Инсталирање	  допирен	  екран	  

Даница	  Иванчевиќ,	  Музеј	  на	  градот	  Нови	  Сад,	  Србија	  

Историјат	  

Нашиот	  музеј	  е	  лоциран	  во	  тврдината	  на	  брдото	  и	  до	  него	  водат	  249	  скали!	  Немаме	  
пристапни	  тоалети,	  ниту	  други	  погодности	  кои	  на	  луѓето	  со	  попречености	  би	  им	  ја	  
олесниле	  посетата	  на	  музејот.	  На	  пример,	  изложбите	  коишто	  би	  биле	  соодветни	  за	  
лицата	  со	  оштетен	  вид,	  не	  нудат	  легенди,	  а	  нема	  ни	  добра	  инфраструктура:	  доколку	  
сакаат	  да	  го	  посетат	  музејот,	  лица	  со	  попречености	  ќе	  мора	  многу	  да	  се	  потрудат,	  а	  без	  
никакво	  превозно	  средство,	  тоа	  е	  речиси	  невозможно.	  

Лицата	  со	  попречености	  не	  можат	  да	  ги	  совладаат	  овие	  пречки;	  за	  нив,	  тоа	  е	  
невозможна	  мисија!	  

Што	  направивме	  

Минатата	  година	  организиравме	  настан	  за	  да	  го	  промовираме	  допирниот	  екран	  во	  
музејот.	  Се	  вклучија	  низа	  организации	  на	  лица	  со	  попречености.	  Нивните	  предлози	  ни	  
беа	  од	  голема	  помош:	  тие	  ни	  укажаа	  колку	  високо	  и	  каде	  точно	  да	  го	  инсталираме	  
екранот	  и	  како	  да	  бидеме	  сигурни	  дека	  е	  навистина	  достапен.	  

Луѓето	  од	  клубот	  „Ротари“	  многу	  ни	  помогнаа,	  за	  што	  обезбедивме	  и	  одредени	  
средства.	  

На	  допирниот	  екран	  е	  претставена	  аудиовизуелна	  презентација	  на	  две	  постановки,	  
како	  и	  на	  подземните	  воени	  галерии,	  кои	  се	  сосема	  недостапни	  за	  лицата	  со	  тешкотии	  
во	  движењето.	  

Што	  научивме	  

Допирниот	  екран	  е	  многу	  добра	  и	  корисна	  алатака,	  а	  лицата	  со	  попречености	  се	  многу	  
среќни	  што	  се	  дел	  од	  културните	  збиднувања	  во	  нашиот	  град.	  За	  нас	  беше	  
исклучително	  корисна	  работата	  со	  лица	  со	  попречености,	  кои	  ни	  дадоа	  одлични	  
совети.	  

Сепак,	  уште	  многу	  треба	  да	  се	  направи	  за	  нашиот	  културен	  живот	  да	  биде	  подостапен	  
за	  сите.	  

Располагаме	  со	  пристапна	  рампа,	  допирен	  екран,	  два	  водичи	  кои	  го	  познаваат	  
Брајовото	  писмо	  и	  со	  добра	  волја	  да	  ги	  примиме	  и	  работиме	  со	  лицата	  со	  
попречености	  секогаш	  кога	  тоа	  е	  возможно.	  
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Сензорен	  музеј	  

Симонида	  Миљковиќ,	  Национален	  музеј	  на	  Македонија 

Проектот	  „Сензорен	  музеј“	  се	  оствари	  благодарение	  на	  Организацијата	  „Културно	  
наследство	  без	  граници“	  и	  Фондацијата	  „Ставрос	  Нијархос“.	  

Со	  години,	  Одделот	  за	  музејски	  менаџмент	  и	  едукација	  при	  НУ	  Музеј	  на	  Македонија	  
изготвува	  програми	  за	  лица	  со	  попречености	  во	  склоп	  на	  образовната	  програма.	  
Постојаната	  соработка	  со	  слепи	  лица	  и	  лица	  со	  оштетен	  вид	  вроди	  со	  низа	  проекти.	  

Во	  Музејот	  имаме	  предмети	  кои	  се	  популарни	  меѓу	  посетителите,	  но	  кои,	  заради	  
заштита,	  не	  смеат	  да	  се	  допираат	  и	  се	  изложени	  во	  стаклени	  витрини.	  

Еден	  од	  нив	  е	  садот	  за	  вода	  т.н.	  хидрија.	  Станува	  збор	  за	  стар,	  интересен	  и	  за	  некои	  
посетители,	  необичен	  предмет	  поради	  формата,	  но	  особено	  поради	  приказната	  што	  ја	  
пренесува	  преку	  нацртаните	  слики.	  	  

Едукаторите	  во	  Музејот	  беа	  инспирирани	  да	  размислуваат	  пошироко	  за	  концептот	  
„сензорен	  музеј“:	  човекот	  го	  доживува	  светот	  околу	  себе	  преку	  основните	  сетила	  -‐	  вид,	  
слух,	  допир,	  вкус	  и	  мирис.	  

Така,	  го	  испланиравме	  и	  остваривме	  проектот	  „Сензорен	  музеј“	  на	  следната	  тема:	  

Целна	  група	  

Проектот	  го	  насочивме	  кон	  учениците	  од	  државното	  училиште	  за	  рехабилитација	  на	  
деца	  и	  млади	  со	  оштетен	  вид	  „Димитар	  Влахов“	  во	  Скопје,	  како	  и	  кон	  нивните	  
наставници	  и	  семејства.	  

Групите	  ги	  поделивме	  на	  помали	  групи	  од	  по	  пет	  ученици	  и	  ги	  распоредивме	  нивните	  
посети	  на	  музејот.	  

Цели	  на	  проектот	  

Имавме	  за	  цел	  да	  

• им	  го	  претставиме	  музејот	  на	  учениците	  како	  место	  каде	  што	  можат	  да	  си	  го	  
збогатат	  знаењето	  и	  да	  се	  дружат	  меѓусебно;	  

• ги	  едуцираме	  слепите	  ученици	  и	  учениците	  со	  оштетен	  вид	  за	  нашето	  богато	  
културно	  наследство;	  

• ја	  утврдиме	  методологија	  за	  успешно	  спроведување	  на	  музејска	  едукација	  и	  за	  
организирање	  поинаква	  презентација;	  

• понудиме	  можности	  со	  цел	  поттикнување	  рамноправно	  учество	  и	  вклучување	  на	  
младите	  со	  оштетен	  вид	  (како	  и	  на	  останатите	  луѓе	  со	  попречености)	  во	  
општеството;	  

• ги	  оствариме	  и	  унапредиме	  основните	  граѓански	  и	  човекови	  права	  на	  лицата	  со	  
попречености.	  

Активности	  
Проектните	  активности	  се	  поделени	  во	  три	  етапи.	  

Мај-‐октомври,	  2011	  година	  -‐	  подготовка	  

Формирање	  тим	  на	  експерти	  од	  музејот	  и	  утврдување	  на	  општата	  проектна	  рамка.	  
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Воспоставување	  контакт	  со	  раководниот	  тим	  и	  тимот	  на	  експерти	  од	  училиштето.	  	  
Нивна	  посета	  на	  музејот	  и	  посета	  на	  музејските	  едукатори	  во	  училиштето.	  

Изготвување	  стручен	  текст,	  прилагоден	  на	  целната	  група.	  

Утврдување	  на	  списокот	  на	  материјали	  потребни	  за	  реализирање	  на	  програмата.	  

Изработка	  на	  релјефни	  цртежи	  на	  Брајова	  машина.	  

Чукање	  на	  изготвениот	  текст	  со	  Брајова	  азбука	  и	  на	  текст	  во	  поголем	  формат.	  

Инсталирање	  програма	  за	  говор	  на	  компјутер.	  

Снимање	  на	  приказната	  за	  хидријата	  и	  на	  митот	  за	  богот	  Дионис	  на	  ЦД.	  	  

Декември,	  2011	  год.	  (Месец	  посветен	  на	  лицата	  со	  попречености),	  посета	  и	  активности	  
за	  учениците.	  

Секој	  ученик	  беше	  придружуван	  од	  едукатор	  или	  наставник.	  

По	  објаснувањето	  за	  основата	  на	  образовните	  програми,	  учениците	  можат	  да	  ги	  
отворат	  фиоките	  и	  да	  ги	  допрат	  предметите	  во	  нив,	  да	  ги	  помирисаат,	  видат,	  слушнат	  и	  
вкусат,	  како	  и	  да	  ја	  состават	  приказната	  за	  изложениот	  предмет.	  Потоа,	  можат	  да	  се	  
запознаат	  со	  митот	  за	  богот	  Дионис	  преку	  допирање	  на	  релјефните	  цртежи.	  Имаат	  
можност	  и	  да	  ја	  слушнат	  оваа	  приказна	  со	  помош	  на	  компјутер.	  

Учениците	  беа	  охрабрувани	  да	  размислуват	  креативно	  и	  логички	  и	  активно	  да	  
учествуваат	  во	  музејската	  работилница,	  да	  ги	  претстават	  своите	  впечатоци	  преку	  цртеж	  
обработен	  на	  Брајова	  машина.	  Резултатите	  од	  работилницата,	  односно	  релјефните	  
цртежи,	  ќе	  бидат	  претставени	  на	  изложба	  во	  Музејот	  на	  Македонија	  и	  во	  училиштето.	  

На	  крајот	  на	  посетите	  следуваше	  освежување	  за	  секој	  ученик,	  како	  и	  подарок:	  папка	  со	  
текст	  напишан	  на	  Брајово	  писмо	  и	  ЦД	  со	  приказната	  за	  хидријата	  и	  митот	  за	  богот	  
Дионис.	  	  

Декември,	  2011	  година	  -‐	  преглед	  

Имавме	  за	  цел	  	  

• да	  воспоставиме	  постојана	  соработка	  со	  институциите	  за	  лица	  со	  попречености;	  
• да	  постигнеме	  социјална	  вклученост	  на	  лицата	  со	  попречености	  во	  современото	  

општество;	  
• да	  ја	  подигнеме	  свеста	  кај	  лицата	  со	  попречености	  за	  важноста	  од	  унапредувањето	  

и	  зачувувањето	  на	  културното	  наследство;	  
• да	  ја	  утврдиме	  методологијата	  за	  спроведување	  музејска	  едукација	  со	  користење	  

различни	  методолошки	  алатки	  и	  пристапи.	  

Одржливост	  на	  проектот	  

Изготвените	  содржини	  и	  изложбата	  на	  Сензорниот	  музеј	  ќе	  се	  применат	  понатаму	  во	  
образованието	  во	  Музејот	  на	  Македонија,	  при	  што	  ќе	  се	  опфатат	  и	  останатите	  лица	  со	  
попречености	  преку	  нивните	  здруженија,	  членовите	  на	  Детскиот	  клуб	  при	  Музејот	  и	  
општо,	  преку	  посетителите.	  
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Благодарност	  

Би	  сакале	  да	  изразиме	  особена	  благодарност	  за	  поддршката	  во	  вид	  на	  финансиски	  
средства	  и	  материјали,	  која	  ни	  ја	  укажаа	  шведската	  организација	  „Културно	  наследство	  
брз	  граници“	  и	  Фондацијата	  „Ставрос	  Нијархос“.	  	  Голема	  благодарност	  упатуваме	  и	  до	  
д-‐р	  Дијана	  Волтерс,	  регионална	  координаторка	  на	  музејот,	  која	  ја	  отпочна	  соработката	  
за	  проектот	  „Сензорен	  музеј“.	  

Благодарение	  на	  размената	  на	  искуства	  во	  работата	  со	  наставниците	  и	  експертите,	  
учениците,	  но	  и	  ние,	  музејските	  едукатори,	  искусивме	  големо	  задоволство	  и	  се	  
стекнавме	  со	  поголема	  самодоверба.	  	  
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Изготвување	  достапни	  пишани	  информации

Ние	  препорачуваме:	  	  
1. Фонтот	  на	  буквите	  на	  летокот	  или	  брошурата	  да	  

биде	  најмалку	  12	  	  

2. Фонтот	  на	  постерите	  да	  биде	  уште	  поголем	  
(најмалку	  18)	  за	  да	  може	  лесно	  да	  се	  чита	  од	  
поголема	  оддалеченост	  

3. Фонтот	  да	  биде	  во	  стилот	  на	  сан	  сериф	  (sans	  serif)	  
	  

4. Да	  нема	  текст	  печатен	  врз	  фотографија	  или	  
дијаграм	  

5. Фонтот	  да	  биде	  во	  црна	  или	  темносина	  боја	  врз	  бела	  или	  жолта	  
основа,	  или,	  пак,	  во	  бела	  или	  жолта	  боја	  на	  црна	  или	  темносина	  
основа.	  Визуелно,	  вака	  се	  постигнува	  најдобар	  контраст	  

Ова	  е	  црно	  на	  бело	  

Ова	  е	  бело	  на	  црно 

 

6. 	  Во	  текстот	  да	  се	  користи	  комбинација	  од	  големи	  и	  мали	  букви,	  
како	  што	  вообичаено	  се	  пишува,	  наместо	  само	  големи	  букви	  

 
Ова	  е	  вообичаен	  пример	  на	  мешавина	  од	  букви.	  Тука	  
се	  користат	  големи	  и	  мали	  букви,	  како	  што	  и	  би	  
очекувале,	  за	  разлика	  од	  

ОВОЈ	  ТЕКСТ,	  КОЈ	  Е	  ЦЕЛОСНО	  НАПИШАН	  СО	  ГОЛЕМИ	  
БУКВИ	  И	  Е	  ТЕШКО	  ЧИТЛИВ	  

7. Во	  текстот	  да	  не	  се	  користат	  накосени	  букви,	  кои	  се	  
потешко	  читливи	  

8. Целиот	  текст	  да	  биде	  во	  една	  колона,	  бидејќи	  текст	  во	  повеќе	  
колони	  е	  потешко	  достапен	  

9. Текстот	  да	  биде	  порамнет	  од	  лево,	  наместо,	  на	  пример,	  
централно	  или	  од	  десно	  

Ова	  е	  текст	  порамнет	  од	  лево	  

Овој	  е	  централно	  

Овој	  е	  порамнет	  од	  десно	  

	  

	  

Овој	  дел	  од	  текстуалното	  
толкување	  е	  напишан	  врз	  

горниот	  дел	  од	  една	  слика	  и	  е	  
речиси	  невозможно	  да	  се	  

прочита	  
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10. Да	  се	  користи	  хартија	  која	  не	  е	  сјајна,	  со	  тежина	  од	  најмалку	  90	  гр	  (што	  ја	  намалува	  
можноста	  да	  се	  проѕира	  текстот	  напишан	  на	  другата	  страна)	  

11. Пишаниот	  материјал	  да	  биде	  достапен	  на	  хартија	  во	  различна	  боја	  (за	  некои	  луѓе,	  како	  
на	  пример,	  луѓето	  со	  дислексија,	  напишаното	  е	  појасно	  доколку	  хартијата	  не	  е	  бела)	  

12. Избегнувајте	  ги	  зелената,	  розовата	  и	  црвената	  боја	  (доколку	  не	  се	  конкретно	  побарани)	  
бидејќи	  можат	  да	  им	  го	  отежнат	  читањето	  на	  далтонистите	  

Овој	  пасус	  е	  напишан	  со	  крупни	  букви,	  со	  користење	  на	  
обичниот	  програмски	  пакет	  „Ворд“	  (Word).	  

Со	  примена	  на	  упатствата	  наведени	  погоре,	  погрижете	  се	  
големината	  на	  Вашиот	  фонт	  да	  биде	  помеѓу	  16	  и	  22	  (ова	  е	  
фонт	  18).	  
	  
Текстовите	  можете	  да	  ги	  уредувате	  така	  што	  прво	  ќе	  го	  
означите	  целиот	  документ,	  па	  потоа	  ќе	  го	  зголемите	  фонтот.	  	  
Брајово	  писмо	  

Ова	  е	   систем	  за	  пишување	  со	  користење	  испакнати	  точки	  на	  страницата.	  Се	  добива	  со	  
помош	   на	   машина	   дизајнирана	   токму	   за	   оваа	   намена;	   преводот	   на	   поголем	   документ	  
може	  да	  чини	  многу.	  

Аудио-‐касета	  или	  ЦД	  

Имајте	  на	  ум	  дека	  овој	  формат	  е	  корисен	  за	  сите	  оние	  кои	  повеќе	  сакаат	  да	  
слушаат	  наместо	  да	  читаат.	  

И	  вие	  самите	  можете	  да	  снимите	  една	  копија.	  Читајте	  бавно	  и	  јасно	  опиштете	  ги	  
сите	  табели	  или	  дијаграми	  што	  се	  наведени	  во	  документот.	  

Електронски	  информации	  

Многу	  слепи	  лица	  веќе	  поседуваат	  софтвер	  и/или	  хардвер,	  што	  значи	  дека	  
можат	  да	  ги	  добиваат	  информациите	  на	  ЦД	  или	  електронски	  и	  можат	  да	  ги	  
користат	  онака	  како	  што	  ним	  најмногу	  им	  одговара.	  Тие	  можеби	  користат	  
софтвер	  кој	  им	  ги	  „чита“	  информациите	  или	  направа	  за	  превод	  на	  документот	  во	  
Брајово	  писмо,	  или	  едноставно	  го	  продуцира	  со	  покрупни	  букви.	  

Достапна	  веб-‐страница	  
Луѓето	  со	  попречености	  сè	  повеќе	  го	  користат	  Интернетот	  за	  да	  се	  информираат.	  
Веб-‐сајтот	  којшто	  е	  уште	  од	  самиот	  почеток	  дизајниран	  и	  осмислен	  така	  да	  биде	  
достапен,	  ќе	  биде	  едноставен	  за	  користење.	  
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	  Нарачка	  на	  аудио-‐водич

Вовед	  
Ова	  	  е	  скратена	  верзија	  на	  документ	  изготвен	  од	  „Токинг	  имиџис“	  
(Talking	  Images),	  проект	  на	  Кралскиот	  национален	  институт	  за	  
слепи,	  „ВокалАјз“	  (VocalEyes	  	  –	  организација	  која	  посветено	  
работи	  на	  изготвување	  висококвалитетни	  аудио-‐описи),	  чија	  цел	  
е	  да	  ја	  подобри	  достапноста	  на	  музеите	  и	  галериите	  за	  слепите	  
лица	  и	  лицата	  со	  оштетен	  вид.	  

Доколку	  сте	  заинтересирани,	  можете	  да	  дознаете	  повеќе	  за	  
проектот	  „Токинг	  Имиџис“	  на	  	  

Rnib.org.uk/professionals/solutionsforbusiness/leisure/museumsgall
eries/Pages/talking_images.aspx	  

А	  за	  „ВокалАјз“	  можете	  да	  прочитате	  повеќе	  на	  
www.vocaleyes.co.uk/	  

Работи	  што	  треба	  да	  ги	  утврдите	  пред	  нарачката	  
Пред	  воопшто	  да	  нарачате	  аудио-‐водич,	  важно	  е	  да	  размислите	  за	  
неколку	  прашања	  и	  нивното	  влијание	  врз	  слепите	  лица	  и	  лицата	  со	  
оштетен	  вид.	  	  

Зошто	  Ви	  е	  потребен	  аудио-‐водич?	  

Најмногу	  што	  аудио-‐водичот	  може	  да	  им	  понуди	  на	  слепите	  лица	  
и	  лицата	  со	  оштетен	  вид	  е:	  

• самостојна	  посета	  при	  што	  не	  им	  е	  потребна	  помош	  од	  
вработените	  или	  друго	  лице	  кое	  нема	  проблеми	  со	  видот	  	  

• услуга	  која	  не	  мора	  однапред	  да	  се	  закаже,	  а	  е	  достапна	  во	  
секое	  време	  

• висококвалитетни	  информации	  за	  експонатите	  и	  изложбите	  
во	  Вашиот	  музеј	  

Сепак,	  аудио-‐водичот	  сам	  по	  себе	  не	  може	  да	  ги	  реши	  сите	  
проблеми	  со	  пристапноста	  за	  слепите	  и	  лицата	  со	  оштетен	  вид	  и	  
затоа	  треба	  да	  гледате	  на	  него	  само	  како	  на	  една	  од	  музејските	  
услуги.	  	  	  

Дали	  аудио-‐водичот	  е	  вистинското	  решение	  за	  Вашиот	  
музеј?	  

Понекогаш,	  аудио-‐водичот	  не	  е	  најдоброто	  решение	  за	  
пристапноста	  во	  Вашиот	  музеј.	  На	  пример,	  ако	  често	  поставувате	  
нови	  изложби	  или	  често	  се	  менуваат	  и	  знаете	  дека	  нема	  да	  можете	  
редовно	  да	  го	  ажурирате	  водичот	  или,	  пак,	  распоредот	  на	  
изложбите	  е	  сложен	  (можеби	  би	  било	  подобро	  да	  се	  обидете	  да	  
изнајдете	  поедноставен	  начин	  од	  аудио-‐водичот	  за	  музејската	  
посета	  на	  слепите	  лица	  и	  лицата	  со	  оштетен	  вид).	  

	  

Програмата	  „Допри	  со	  
рацете“	  (Hands	  On),	  

спроведена	  во	  Британскиот	  
музеј,	  им	  овозможува	  на	  
луѓето	  да	  ги	  држат	  

предметите	  в	  раце	  додека	  
обучен	  персонал	  им	  дава	  

аудио-‐описи	  
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Би	  можеле	  предвид	  да	  земете	  активности	  како	  што	  се	  обучувањето	  на	  персоналот	  со	  
цел	  развивање	  на	  визуелната	  свест	  и	  способностите	  за	  опишување	  или	  
индивидуалните	  тури	  како	  додаток	  или	  замена	  за	  аудио-‐водичот.	  
За	  кого	  е	  наменет	  аудио-‐водичот?	  

Водичот	  изготвен	  за	  слепи	  лица	  и	  лица	  со	  оштетен	  вид	  треба	  да	  содржи	  подетални	  описи	  отколку	  
општиот	  водич,	  како	  и	  информации	  за	  просторот	  во	  кој	  луѓето	  се	  наоѓаат	  кога	  го	  слушаат.	  

Овие	  дополнителни	  информации	  можат	  да	  бидат	  вклучени	  и	  во	  општиот	  водич.	  Аудио-‐водичите	  
овозможуваат	  „напластување“	  на	  информациите,	  така	  што	  корисникот	  може	  да	  одбере	  дали	  воопшто	  
ќе	  ги	  слуша	  дополнителните	  снимки.	  Оттука,	  еден	  „сеопфатен“	  аудио-‐водич	  би	  можел	  да	  им	  се	  најде	  
на	  повеќе	  различни	  групи	  посетители.	  

Дали	  ќе	  им	  наплатувате	  на	  слепите	  лица	  и	  лицата	  со	  оштетен	  вид	  за	  користење	  на	  аудио-‐
водичот?	  
Дури	  и	  ако	  одлучите	  да	  им	  наплатувате	  на	  повеќето	  посетители	  за	  користење	  аудио-‐водич,	  не	  смеете	  
да	  им	  наплатувате	  за	  оваа	  услуга	  на	  слепите	  и	  лицата	  со	  оштетен	  вид.	  Ним	  често	  им	  е	  оневозможен	  
пристапот	  до	  информации	  и	  постои	  голема	  веројатност	  дека	  не	  им	  се	  достапни	  ниту	  сите	  информации	  
во	  Вашиот	  музеј	  или	  културно-‐историски	  локалитет.	  Усвоете	  инклузивен	  пристап,	  што	  е	  всушност	  и	  
пожелно,	  и	  бесплатно	  понудете	  им	  го	  аудио-‐водичот	  на	  сите	  оние	  кои	  ќе	  Ве	  известат	  дека	  имаат	  
проблеми	  со	  видот,	  односно	  дека	  се	  слепи	  или	  со	  оштетен	  вид.	  

Каде	  ќе	  се	  предава	  аудио-‐водичот?	  

Сметаме	  дека	  аудио-‐водичот	  мора	  да	  се	  чува	  и	  предава	  на	  некое	  логично	  и	  лесно	  достапно	  место.	  
Сите	  вработени	  во	  институцијата	  треба	  да	  знаат	  каде	  се	  чува	  и	  како	  се	  користи.	  Ова	  е	  особено	  важно	  
доколку	  водичот	  не	  се	  користи	  често.	  Подеднакво	  важно	  е	  да	  ги	  известите	  посетителите	  за	  оваа	  услуга	  
преку	  користење	  јасни	  и	  видливи	  знаци	  низ	  музејот.	  
	  
На	  кој	  начин	  аудио-‐водичот	  ќе	  биде	  поврзан	  со	  другите	  услуги	  и	  толкувања	  во	  музејот?	  
Аудио-‐водичот	  не	  би	  требало	  да	  биде	  одделен	  од	  останатите	  услуги.	  Тој	  треба	  да	  биде	  дополнување	  
на	  посетата	  во	  музејот	  и	  да	  се	  користи	  во	  комбинација	  со	  други	  медиуми,	  како	  што	  се	  тактилните	  
слики,	  моделите	  и	  подеталните	  информации	  или	  мапи	  во	  достапен	  формат.	  

Многу	  слепи	  лица	  и	  лица	  со	  оштетен	  вид	  може	  да	  имаат	  корист	  од	  аудио-‐водичот.	  Аудио-‐водичот	  
претставува	  одлична	  можност	  да	  ги	  информирате	  посетителите	  и	  за	  останатите	  услуги,	  како	  што	  се	  
музејската	  продавница,	  кафулето	  и	  локацијата	  на	  тоалетите.	  

Како	  ќе	  го	  промовирате	  аудио-‐водичот	  меѓу	  слепите	  лица	  и	  лицата	  со	  оштетен	  вид?	  
Нема	  никаква	  смисла	  да	  изготвите	  аудио-‐водич	  кој	  никој	  не	  го	  користи.	  Пред	  да	  почнете	  со	  
подготовката	  на	  аудио-‐описот,	  размислете	  како	  и	  каде	  ќе	  им	  го	  претставите	  на	  луѓето.	  За	  ова	  се	  
потребни	  време	  и	  ресурси.	  Колку	  повеќе	  контакти	  имате	  со	  локални	  групи	  на	  слепи	  лица	  или	  лица	  со	  
оштетен	  вид,	  толку	  поуспешно	  ќе	  можете	  преку	  нив	  да	  го	  информирате	  локалното	  население	  за	  
понудата	  во	  Вашиот	  музеј.	  Дополнително,	  би	  требало	  да	  го	  претставите	  водичот	  во	  сите	  промотивни	  
материјали	  за	  музејот.	  

Работи	  што	  треба	  да	  ги	  земете	  предвид	  при	  нарачката	  на	  аудио-‐водич	  

Консултација	  со	  слепи	  лица	  и	  лица	  со	  оштетен	  вид	  

Побарајте	  од	  производителот	  на	  аудио-‐водичи	  да	  се	  консултира	  со	  слепи	  лица	  и	  лица	  со	  оштетен	  вид	  
во	  текот	  на	  целиот	  работен	  процес.	  Ова	  не	  подразбира	  само	  „проверка“	  на	  водичот	  откако	  ќе	  биде	  
напишан,	  туку	  постојана	  консултација	  за	  време	  на	  неговата	  подготовка	  зашто	  само	  така	  можете	  да	  
бидете	  сигурни	  дека	  ќе	  им	  биде	  од	  корист	  на	  луѓето	  за	  кои	  е	  наменет.	  Повратните	  информации	  
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добиени	  од	  целната	  група	  во	  текот	  на	  процесот	  можеби	  ќе	  се	  однесуваат	  на	  промени	  на	  аудио-‐
водичот	  кои	  ќе	  треба	  да	  ги	  направите,	  за	  што	  најверојатно	  би	  ви	  било	  потребно	  повеќе	  време	  и	  пари.	  

Аудио-‐текст	  

Бидете	  сигурни	  дека	  во	  пишувањето	  на	  аудио-‐описот	  ќе	  учествува	  и	  лице	  со	  искуство	  во	  подготвување	  
описи	  за	  слепи	  лица	  и	  лица	  со	  оштетен	  вид,	  особено	  доколку	  аудио-‐водичот	  се	  изготвува	  наменски	  за	  
потребите	  на	  слепите	  лица	  или	  лицата	  со	  оштетен	  вид.	  

Индормации	  за	  движење	  низ	  музејот	  

Сите	  информации	  во	  аудио-‐водичот	  коишто	  би	  им	  го	  олесниле	  движењето	  на	  луѓето	  низ	  музејот,	  
треба	  да	  се	  изготват	  во	  соработка	  со	  слепи	  лица	  или	  лица	  со	  оштетен	  вид.	  Би	  било	  добро	  да	  го	  
испробате	  аудио-‐водичот	  со	  лица	  кои	  патат	  од	  различен	  степен	  на	  оштетување	  на	  видот	  за	  да	  се	  
осигурате	  дека	  понудените	  информации	  се	  точни,	  корисни	  и	  безбедни	  за	  следење.	  

Ниту	  една	  информација	  не	  може	  да	  ги	  замени	  услужливиот	  персонал,	  добрата	  сигнализација,	  
крупните	  букви	  и	  тактилните	  мапи.	  
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Тактилни	  реплики	  на	  археолошки	  и	  историски	  предмети	  

Лејла	  Махмиќ,	  Музеј	  на	  градот	  Зеница,	  Босна	  и	  Херцеговина	  

Нашите	  постојани	  поставки	  претрпеа	  само	  неколку	  мали	  промени	  со	  цел	  музејот	  да	  стане	  
достапен	  за	  лицата	  со	  попречености.	  На	  пример,	  музејот	  е	  простран	  за	  движење,	  но	  
предметите	  не	  се	  поставени	  на	  соодветна	  висина,	  а	  стаклените	  витрини	  во	  кои	  се	  изложени	  
имаат	  голем	  отсјај.	  	  

Барајќи	  начин	  како	  да	  го	  направиме	  музејот	  подостапен	  главно	  за	  слепите	  лица	  и	  лицата	  со	  
оштетен	  вид,	  се	  сетивме	  дека	  може	  да	  одбереме	  дел	  од	  повпечатливите	  предмети	  изложени	  
во	  археолошката	  и	  историската	  постановка	  и	  да	  направиме	  нивни	  тактилни	  копии.	  Ова	  би	  било	  
корисно	  за	  слепите	  лица	  и	  лицата	  со	  оштетен	  вид,	  како	  и	  за	  другите	  лица	  со	  попречености,	  но	  
би	  можело	  да	  биде	  интересно	  и	  за	  децата	  и	  другите	  посетители	  бидејќи	  би	  им	  овозможило	  да	  
ги	  земат	  предметите	  в	  раце	  и	  да	  ракуваат	  со	  нив.	  А	  тоа,	  пак,	  е	  невозможно	  со	  оригиналните	  
предмети.	  

Најдовме	  скулптор	  кој	  можеше	  да	  направи	  верни	  копии	  гледајќи	  ги	  или	  цртежите	  од	  
предметот	  (бидејќи	  некои	  експонати	  се	  достапни	  само	  како	  дводимензионални	  слики	  од	  
предметот,	  изложени	  во	  постојаната	  постановка)	  или	  самиот	  оригинал.	  	  

Стапивме	  во	  контакт	  со	  здруженијата	  за	  слепи	  лица	  и	  лица	  со	  оштетен	  вид	  и	  ги	  замоливме	  да	  
ни	  укажат	  на	  што	  мора	  да	  внимаваме	  при	  создавањето	  на	  копиите.	  Оттука	  знаевме	  дека	  
мораме	  да	  ги	  имаме	  предвид	  следниве	  работи:	  	  

• репликите	  треба	  да	  бидат	  со	  исти	  пропорции	  како	  и	  оригиналните	  предмети,	  а	  ако	  е	  
возможно,	  дури	  и	  со	  исти	  димензии;	  

• репликите	  треба	  да	  бидат	  направени	  од	  ист	  или	  сличен	  материјал	  за	  да	  го	  предизвикуваат	  
истото	  чувство	  како	  и	  оригиналот	  (на	  пример,	  чувството	  при	  допирање	  челик,	  ако	  
оригиналот	  е	  направен	  од	  челик	  или	  чувството	  при	  допирање	  коска	  ако	  оригиналот	  е	  
направен	  од	  коска);	  

• репликата	  мора	  да	  ги	  има	  сите	  поважни	  релјефни	  одлики	  кои	  ги	  има	  и	  оригиналот;	  
• репликата	  треба	  да	  биде	  безбедна	  за	  ракување;	  
• доколку	  оригиналот	  бил	  пронајден	  во	  фрагменти	  и	  отпосле	  реставриран,	  тогаш	  репликата	  

прво	  треба	  да	  се	  искрши	  на	  парчиња,	  па	  да	  се	  „реставрира“,	  односно	  состави	  за	  да	  го	  
предизвика	  истото	  чувство	  како	  при	  допир	  на	  оригиналот.	  

Така,	  на	  пример,	  ги	  изработивме	  следниве	  реплики:	  
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1.	  Античка	  светилка	  од	  нашата	  постојана	  археолошка	  
постановка..	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

2.	  Отомански	  лулиња	  
од	  нашата	  постојана	  
историска	  
постановка.	  
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3.	  Керамика	  (антички	  садови)	  од	  нашата	  
постојана	  археолошка	  постановка.	  
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4.	  Мала	  пушка	  од	  
нашата	  постојана	  
историска	  
постановка.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

5.	  Средновековен	  меч	  (изработен	  е	  од	  
дводимензионална	  фотографија,	  која	  е	  дел	  од	  
постојаната	  археолошка	  постановка).	  
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6.	  Отоманска	  сабја	  
(т.н.	  јатаган),	  дел	  од	  
постојаната	  
историска	  
постановка.	  Рачката	  е	  
направена	  од	  коска	  
од	  крава,	  опточена	  со	  
челични	  парчиња	  и	  
камени	  украсни	  
делови,	  кои	  ние	  ги	  
изработивме	  од	  ПВЦ	  
и	  челик,	  а	  кои	  при	  
допир	  потсетуваат	  на	  
коска.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

И	  еве	  како	  се	  користи...	  

	  

По	  претставувањето	  на	  овие	  
реплики,	  слепите	  лица	  и	  лицата	  со	  
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оштетен	  вид	  од	  нашата	  заедница	  пред	  кои	  ги	  претставивме,	  нè	  информираа	  дека	  копиите	  се	  
добри	  и	  дека	  навистина	  можат	  да	  ги	  почувствуваат	  различните	  материјали,	  дека	  има	  многу	  
детали,	  но	  и	  дека	  по	  првпат	  можат	  да	  „видат“	  нешто	  во	  Музејот.	  
	  
Ние	  научивме	  многу	  нешта	  и	  што	  е	  најважно,	  согледавме	  дека	  репликите	  се	  навистина	  тешки	  
(бидејќи	  користевме	  материјали	  што	  се	  најблиски	  до	  оригиналите)	  и	  следствено	  на	  тоа,	  
несоодветни	  за	  ракување:	  мора	  да	  бидат	  поставени	  на	  сталак	  на	  отворено	  –	  што	  е	  речиси	  
спротивно	  на	  причините	  заради	  кои	  беа	  воопшто	  направени.	  
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Музеј	  во	  куфер	  
Сотирула	  Хоџа	  и	  Етлева	  Демолари,	  Национален	  историски	  музеј	  на	  Албанија	  

Во	  склоп	  на	  активностите	  кои	  Музејот	  ги	  презема	  со	  цел	  создавање	  нова	  публика,	  а	  со	  
поддршка	  од	  Развојниот	  фонд	  за	  пристапност	  на	  лицата	  со	  попречености	  на	  
Организацијата	  „Културно	  наследство	  без	  граници“,	  Националниот	  историски	  музеј	  во	  
Тирана,	  Албанија,	  го	  реализираше	  проектот	  „Сензорен	  музеј	  –	  Музеј	  во	  куфер“.	  	  

Во	  соработка	  со	  наставниците	  од	  Институтот	  за	  слепи	  лица,	  одлучивме	  да	  изготвиме	  
два	  куфери,	  еден	  за	  албанските	  епски	  песни,	  а	  друг	  за	  албанските	  антички	  лидери.	  

 

Решивме	  да	  почнеме	  со	  албанските	  епски	  песни	  зашто	  тие	  им	  се	  поблиски	  на	  децата,	  
но	  и	  заради	  тоа	  што	  овие	  песни	  наскоро	  би	  можеле	  да	  станат	  дел	  од	  светското	  
наследство	  заштитено	  од	  УНЕСКО.	  	  

 

 

Традиционалната	  албанска	  епска	  поезија	  вклучува	  албански	  народни	  поеми	  кои	  се	  
дел	  од	  албанската	  култура.	  
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Работната	  група	  при	  Националниот	  историски	  музеј	  реализираше	  теренски	  
истражувања.	  Притоа,	  пронајдовме	  предмети	  што	  се	  поврзани	  со	  обете	  теми:	  
предмети	  како	  лаута	  (лира),	  тирк	  (традиционални	  панталони),	  елек,	  џублете	  (везен	  
фустан),	  труба,	  лулка,	  средновековни	  воени	  топови	  од	  дрво,	  бродови	  и	  многу	  други	  
антички	  и	  етнографски	  предмети	  кои	  сведочат	  за	  нашето	  богато	  културно	  наследство.	  	  

За	  сите	  предмети	  подготвивме	  легенди	  со	  Брајово	  писмо.	  Преводот	  на	  Брајова	  азбука	  
беше	  направен	  во	  соработка	  со	  наставниците	  од	  училиштето	  „Рамазан	  Кабаши“.	  

Во	  контакт	  со	  разни	  колекционери,	  успеавме	  да	  ги	  пронајдеме	  оригиналните	  
етнографски	  предмети	  или	  нивните	  копии.	  Имавме	  можност	  и	  да	  направиме	  
документарен	  филм	  за	  нашата	  работа.	  

Проектот	  беше	  резултат	  на	  постојана	  комуникација	  со	  директорот,	  наставниците	  и	  
учениците	  од	  училиштето,	  понатаму	  со	  директорот	  на	  музејот	  (г.	  Луан	  Малтези)	  и	  
директорот	  на	  Институтот	  за	  слепи	  лица	  (г.	  Хајри	  Мандрија);	  учество	  зеде	  и	  
програмската	  координаторка	  на	  Организацијата	  „Културно	  наследство	  без	  граници“	  (г-‐
а	  Леила	  Хаџиќ).	  	  

 

Во	  склоп	  на	  активностите,	  им	  раскажавме	  на	  децата	  за	  албанските	  песни	  на	  
пограничните	  војници,	  сликовито	  појаснувајќи	  го	  кажаното	  со	  веродостојни	  предмети	  
од	  нашата	  колекција,	  како	  и	  со	  свирење	  на	  лирата.	  Тие	  можеа	  да	  ги	  допрат	  предметите.	  
Благодарение	  на	  легендите	  напишани	  со	  Брајова	  азбука,	  и	  потполно	  слепите	  деца	  
можеа	  да	  ги	  допираат	  предметите	  и	  да	  читаат.	  

Направивме	  тактилни	  слики	  со	  помош	  на	  отпечатени	  фотографии	  од	  „кулите“	  (типично	  
албански	  живеалишта)	  и	  направата	  ZY-‐фузен	  грејач.	  	  

Овој	  проект	  беше	  медиумски	  покриен	  во	  Албанија.	  
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Иако	  некои	  од	  нив	  ги	  имаа	  слушнато	  овие	  инструменти	  и	  знаеја	  што	  се	  етнолошки	  
предмети,	  сепак	  првпат	  имаа	  можност	  да	  ги	  допрат.	  

На	  крајот	  на	  настанот	  им	  понудивме	  сокчиња.	  Денот	  им	  беше	  исполнет	  со	  радост.	  
Децата	  не	  беа	  само	  гледачи,	  туку	  и	  протагонисти	  зашто	  ги	  облекуваа	  народните	  носии	  
и	  ракуваа	  со	  предметите.	  

Им	  ветивме	  дека	  ќе	  дојдеме	  повторно	  со	  друг	  куфер	  и	  други	  херои	  од	  антиката.	  Целта	  
ни	  е	  да	  ја	  раскажуваме	  античката	  историја	  на	  Албанија	  преку	  предмети,	  легенди	  и	  
приказни	  за	  историските	  личности	  и	  настани	  кои	  се	  важни	  за	  минатото	  на	  нашиот	  
народ.	  

Научивме	  дека	  треба	  да	  работиме	  повеќе	  со	  лицата	  со	  попречености,	  а	  не	  само	  со	  
децата	  од	  училиштето	  за	  слепи.	  Токму	  затоа	  планираме	  да	  појдеме	  со	  овие	  куфери	  во	  
центарот	  на	  Здружението	  на	  слепи	  лица	  во	  Тирана.	  	  	  
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Подготвување	  презентација	  во	  „Пауер	  поинт“	  достапна	  за	  слепи	  лица	  и	  лица	  

со	  оштетен	  вид

Вашата	  публика	  
Важно	  е	  да	  запомните	  дека	  во	  Вашиот	  музеј	  секогаш	  доаѓаат	  
обични	  луѓе	  како	  Вас	  самите,	  кои	  понекогаш	  имаат	  
попречености.	  Оттука,	  треба	  да	  внимавате	  Вашата	  
презентација	  да	  биде	  јасна	  за	  нив.	  На	  пример,	  запомнете	  дека	  
според	  Светската	  здравствена	  организација,	  денес	  во	  светот	  
има	  314	  милиони	  лица	  со	  оштетен	  вид.	  Триесет	  и	  седум	  
милиони	  од	  нив	  се	  слепи,	  124	  милиони	  имаат	  слаб	  вид	  дури	  и	  
со	  очила,	  а	  153	  милиони	  имаат	  проблем	  со	  далековидноста.	  
Општо	  прифатено	  е	  и	  дека	  дури	  4%	  од	  оваа	  популација	  пати	  од	  
дисклексија.	  Па	  така,	  не	  е	  исклучено	  дека	  меѓу	  Вашите	  
посетители	  ќе	  има	  лица	  и	  од	  оваа	  категорија.	  	  
	  
Следниве	  упатства	  ќе	  Ви	  помогнат	  да	  направите	  колку	  што	  е	  
можно	  подостапна	  и	  технички	  поквалитетна	  презентација	  за	  
Вашите	  посетители.	  	  

Практични	  решенија	  

Користете	  палета	  на	  бои	  со	  силен	  контраст,	  кои	  се	  лесно	  
видливи	  од	  задниот	  дел	  на	  поголема	  просторија.	  
Препорачуваме	  или	  темен	  текст	  на	  бела	  основа	  или	  бел	  
текст	  на	  темна	  основа.	  Чистобелата	  позадина	  има	  отсјај	  и	  
може	  да	  биде	  непријатна	  за	  гледање.	  

Невозможно	  е	  да	  се	  утврди	  која	  би	  била	  најдобрата	  
комбинација	  на	  бои	  за	  читање	  зашто	  сите	  имаат	  различно	  
мислење.	  Препорачливо	  е	  позадината	  да	  биде	  во	  само	  една	  
боја	  без	  дополнителни	  слики	  под	  текстуалниот	  дел.	  	  

Препорачлива	  големина	  на	  фонтот	  и	  обем	  на	  текст	  на	  
секој	  слајд	  	  
Би	  било	  добро	  секој	  слајд	  да	  содржи	  само	  неколку	  редови	  или	  
потточки,	  а	  идеално	  е	  доколку	  нема	  повеќе	  од	  пед	  до	  седум	  
реда	  и	  само	  пет	  или	  шест	  зборови	  во	  секој	  ред,	  порамнети	  од	  
лево,	  односно	  не	  централно.	  Мора	  да	  има	  празен	  простор	  
помеѓу	  редовите	  за	  да	  се	  избегне	  ефектот	  на	  „пренатрупаност“	  
при	  читањето.	  

Препорачуваме	  да	  нема	  повеќе	  од	  шест	  реда	  текст	  на	  секој	  
слајд,	  со	  растојание	  меѓу	  редовите	  од	  1.5	  и	  со	  маргини	  од	  2,5	  
см	  на	  сите	  четири	  страни	  за	  заглавјето	  и	  подножјето	  на	  слајдот	  
итн.	  Ова	  би	  можело	  да	  се	  постигне	  со	  големина	  на	  фонтот	  48,	  а	  
препорачуваме	  никогаш	  да	  не	  користите	  фонт	  помал	  од	  32.	  

	  

	  

	  Ако	  ги	  презентирате	  
информациите	  на	  начин	  кој	  е	  
јасен	  за	  луѓето	  со	  оштетен	  вид,	  
тогаш	  и	  на	  многу	  други	  луѓе	  ќе	  
им	  биде	  полесно	  да	  ги	  читаат.	  

Овој	  знак	  од	  „Проектот	  Еден“	  во	  
Корнвел,	  Англија,	  многу	  добро	  
ги	  користи	  сликите,	  но	  поради	  

отсјајот	  од	  плексигласот,	  
читањето	  е	  речиси	  невозможно	  

за	  кого	  било	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Адаптирано	  од	  документ	  
изготвен	  од	  страна	  на	  

Светската	  унија	  на	  слепите	  
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Би	  било	  корисно	  доколку	  користите	  мали	  и	  големи	  букви,	  а	  не	  само	  големи.	  

Препорачлив	  тип	  на	  фонтови	  

Подобро	  е	  да	  користите	  фонтови	  од	  типот	  „сан	  сериф“	  (sans	  serif)	  како	  што	  се	  „Хелветика“	  
(Helvetica),	  „Ариел“	  (Ariel)	  или	  „Вердана“	  (Verdana)	  отколку	  „Тајмс	  Њу	  Роман“	  (Times	  New	  
Roman).	  Тие	  се	  обично	  полесни	  за	  читање.	  

Не	  користете	  закосен	  фонт	  бидејќи	  и	  овој	  стил	  е	  тешко	  читлив.	  

Задржете	  го	  истиот	  фонт	  во	  целата	  презентација.	  Доколку	  сакате	  да	  истакнете	  некој	  дел	  од	  
текстот,	  користете	  поголем	  фонт	  или	  задебелени	  букви	  за	  да	  го	  привлечете	  вниманието.	  

Доколку	  информацијата	  на	  слајдот	  Ви	  користи	  само	  Вам,	  како	  што	  е	  насловот	  на	  
презентацијата	  и	  бројот	  на	  страницата	  во	  заглавјето,	  тогаш	  намалете	  ја	  големината	  на	  буквите	  
колку	  што	  е	  можно	  повеќе	  за	  да	  остане	  повеќе	  место	  за	  информациите	  што	  се	  важни	  за	  
публиката.	  

Контраст	  на	  боите	  и	  осветленост	  

Обидете	  се	  да	  користите	  темни	  бои	  за	  позадината	  и	  светли	  бои	  за	  текстот.	  На	  пример,	  добра	  
комбинација	  е	  бели	  букви	  на	  темносина	  позадина.	  Избегнувајте	  ја	  црвено-‐зелената	  
комбинација.	  

Слики	  и	  графикони	  

Сликите	  и	  графиконите	  претставете	  ги	  што	  е	  можно	  поедноставно.	  Користете	  контрастни	  бои	  
како	  и	  кај	  текстот.	  

За	  сликите	  во	  текстот	  користете	  фонт	  од	  типот	  „сан	  сериф“;	  никогаш	  не	  употребувајте	  повеќе	  
од	  еден	  тип	  на	  фонт	  на	  еден	  слајд	  ниту,	  пак,	  закосени	  букви.	  

Анимации	  

Ве	  молиме,	  сведете	  го	  користењето	  на	  анимации	  на	  минимум	  бидејќи	  можат	  да	  бидат	  
збунувачки.	  

Говорење	  за	  време	  на	  презентацијата	  во	  „Пауер	  поинт“	  

Откако	  ќе	  се	  претставите,	  објаснете	  ја	  и	  формата	  на	  сесијата	  и	  бидете	  јасни	  околу	  тоа	  дали	  
може	  публиката	  да	  Ве	  прекине	  за	  да	  Ви	  постави	  прашање	  или	  за	  да	  Ве	  замоли	  да	  објасните	  
нешто.	  

Би	  било	  корисно	  да	  го	  читате	  на	  глас	  целиот	  текст	  на	  слајдовите.	  Така,	  никој	  во	  публиката	  
нема	  да	  мора	  да	  биде	  способен	  да	  чита	  за	  да	  ги	  има	  истите	  информации	  како	  и	  останатите.	  
Поради	  истата	  причина	  треба	  да	  се	  објаснат	  и	  сликите	  и	  графиконите.	  Потрудете	  се	  целосно	  
да	  ја	  објасните	  сликата	  или	  табелата;	  на	  пример	  „на	  овој	  слајд	  резултатите	  се	  сумирани	  во	  
табела	  со	  повеќе	  колони.	  Колоните	  на	  левата	  страна	  ги	  прикажуваат	  податоците	  од	  
експерименталната	  фаза;	  колоните	  на	  десната	  страна...“.	  
Доколку	  одреден	  текст	  е	  многу	  важен,	  тогаш	  подгответе	  внимателно	  дизајнирана	  копија	  во	  
повеќе	  отпечатени	  примероци	  за	  подоцнежно	  читање.	  	  

Печатени	  материјали	  
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Би	  можело	  да	  биде	  корисно	  доколку	  ѝ	  поделите	  на	  публиката	  печатени	  материјали	  на	  
почетокот	  на	  сесијата	  бидејќи	  така	  би	  ѝ	  укажале	  дека	  треба	  да	  се	  фаќаат	  белешки.	  

Доколку	  направите	  црно-‐бели	  копии	  од	  слајдовите	  и	  контрастот	  не	  е	  многу	  јасен,	  тогаш	  тој	  
најверојатно	  не	  е	  доволно	  силен	  ни	  во	  оригиналната	  верзија	  во	  боја.	  

Подгответе	  печатени	  примероци	  од	  сите	  слајдови	  во	  случај	  некој	  да	  сака	  да	  ја	  следи	  
презентацијата,	  а	  да	  не	  може	  да	  ги	  следи	  слајдовите	  на	  екранот.	  

Подгответе	  ја	  Вашата	  презентација	  и	  во	  достапни	  формати,	  односно	  на	  Брајово	  писмо,	  ЦД	  или	  
мемориски	  стик	  за	  да	  можат	  слепите	  членови	  на	  публиката	  да	  ја	  преземат	  на	  своите	  
преносни	  компјутери.	  Вака	  ќе	  бидете	  сигурни	  дека	  на	  крајот,	  лицето	  кое	  не	  може	  да	  ја	  следи	  
презентацијата	  ниту	  да	  ја	  прочита	  отпечатената	  копија,	  сепак	  ќе	  има	  пристап	  до	  истите	  
информации	  како	  и	  останатите	  присутни	  на	  презентацијата.	  

Ако	  веќе	  покажувате	  нешто,	  тогаш	  говорете	  за	  тоа.	  Доколку	  си	  замислите	  дека	  ја	  
слушате	  Вашата	  презентација	  на	  радио,	  дали	  би	  имала	  смисла	  и	  дали	  сосема	  би	  ги	  
разбрале	  претставените	  информации?	  
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Отворање	  на	  уметностите	  и	  музеите	  за	  лицата	  со	  оштетен	  слух

	  Неспособноста	  за	  слушање	  е	  често	  невидлива,	  па	  
најчесто	  не	  ја	  ни	  забележуваме.	  Важно	  е	  да	  се	  разбере	  
дека	  лицата	  со	  оштетен	  слух	  се	  разликуваат	  по	  следново:	  

• обемот	  на	  она	  што	  можат	  да	  го	  слушнат	  
• начинот	  на	  кој	  слушаат	  
• колку	  долго	  имаат	  оштетен	  слух	  
• возраста	  на	  која	  го	  изгубиле	  слухот	  
• причината	  за	  губење	  на	  слухот	  
• начинот	  на	  кој	  комуницираат	  
• поддршката	  што	  ја	  имаат	  
• како	  гледаат	  на	  себе	  и	  на	  својата	  неспособност	  за	  

слушање	  

При	  основна	  комуникација	  е	  исклучително	  важно	  да	  
бидеме	  свесни	  за	  овие	  разлики.	  

Основните	  категории	  на	  лица	  со	  оштетен	  слух	  се	  
следниве:	  

Глуви	  лица	  	  

Глуви	  лица	  се	  (главно)	  оние	  кои	  го	  изгубиле	  слухот	  на	  
многу	  рана	  возраст	  или	  од	  самото	  раѓање.	  Често	  
користат	  некаква	  форма	  на	  знаковен	  јазик,	  кој	  можеби	  
е	  нивниот	  основен	  јазик.	  Оттука,	  многумина	  од	  нив	  се	  
сметаат	  како	  дел	  од	  културно	  или	  јазично	  малцинство,	  а	  
не	  како	  лица	  со	  попречености.	  Важно	  е	  да	  се	  напомене	  
дека	  нивната	  способност	  за	  користење	  на	  говорните	  
јазици	  во	  Вашата	  земја	  може	  да	  биде	  многу	  
ограничена.	  

Глувонеми	  или	  лица	  кои	  го	  изгубиле	  слухот	  
подоцна	  во	  животот	  
Наглувите	  и	  глувонемите	  луѓе	  обично	  не	  користат	  
никаков	  знаковен	  јазик	  и	  	  нивни	  главен	  јазик	  е	  најчесто	  
некој	  од	  говорните	  јазици	  во	  земјата.	  Веројатно	  е	  дека	  
тие	  нема	  да	  чувствуваат	  голема	  поврзаност	  со	  глувите	  
луѓе	  кои	  сметаат	  дека	  му	  припаѓаат	  на	  некое	  културно	  
или	  јазично	  малцинство.	  Помошните	  апарати	  за	  
слушање	  не	  би	  биле	  од	  голема	  помош.	  Многу	  
поприфатен	  би	  бил	  методот	  за	  претворање	  на	  говорот	  
во	  текст,	  па	  така,	  преписите	  (писмена	  верзија	  на	  
кажаното)	  може	  да	  бидат	  корисни.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Секој	  би	  сакал	  да	  може	  да	  ги	  
допре	  нештата,	  да	  си	  поигра	  
со	  нив	  и	  да	  ги	  проба	  на	  себе,	  

но	  овој	  вид	  на	  физичко	  
искуство	  е	  исклучително	  

значаен	  за	  луѓето	  со	  оштетен	  
слух	  

	  

	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
Засновано	  на	  напис	  на	  

„Дефворкс“	  
(www.deafworksco.uk)	  и	  
користено	  со	  дозвола	  
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Приглуви/корисници	  на	  апарат	  за	  слушање	  

Во	  оваа	  група	  спаѓаат	  многу	  луѓе.	  Оние	  повозрасните	  го	  губат	  слухот	  како	  
резултат	  на	  стареењето	  (или	  поради	  одредена	  изложеност	  на	  врева),	  па	  
потребен	  им	  е	  апарат	  за	  слушање	  за	  да	  го	  користат	  слухот	  и	  говорот	  во	  
комуникацијата	  со	  другите	  луѓе.	  

Музејски	  персонал	  
Вработените	  во	  музејот	  се	  многу	  важна	  алатка	  за	  вклучување	  на	  лицата	  со	  оштетен	  
слух	  во	  целокупната	  музејска	  понуда.	  Потребно	  е	  да	  ги	  поддржите	  и	  обучите	  Вашите	  
вработени	  за	  да	  знаат	  дека	  

• нивниот	  однос	  спрема	  глувоста	  и	  губењето	  на	  слухот	  и	  
• нивното	  познавање	  на	  опремата	  и	  другите	  ресурси,	  како	  и	  самодовербата	  при	  

нивно	  користење	  
се	  соодветни	  за	  лицата	  со	  оштетен	  слух. 

Понекогаш,	  вработените	  реагираат	  негативно	  спрема	  глувите	  луѓе:	  или	  се	  нервозни	  и	  
не	  ги	  разбираат,	  наместо	  да	  бидат	  смирени	  и	  природни.	  За	  вработените	  кои	  се	  во	  
директен	  контакт	  со	  посетителите,	  особено	  корисна	  би	  била	  обука	  за	  подигање	  на	  
свеста	  за	  глувоста. 

Една	  таква	  обука	  би	  можела	  да	  им	  помогне	  на	  вработените	  да	  научат	  како	  успешно	  да	  
комуницираат	  со	  посетителите	  со	  оштетен	  слух.	  На	  пример,	  би	  научиле	  дека	  е	  важно	  
да:	  

• бидат	  смирени	  додека	  зборуваат	  
• бидат	  јасни	  и	  концизни	  во	  изразувањето	  
• не	  зборуваат	  за	  повеќе	  работи	  истовремено	  
• внимаваат	  лицето	  да	  им	  е	  јасно	  осветлено	  
• одржуваат	  контакт	  со	  очи	  
• не	  стојат	  премногу	  далеку	  од	  лицето	  со	  оштетен	  слух	  
• зборуваат	  јасно,	  но	  не	  и	  да	  викаат	  
• внимаваат	  устата	  да	  не	  им	  е	  скриена	  за	  да	  може	  посетителот	  да	  им	  чита	  од	  усните.	  
Кога	  станува	  збор	  за	  читањето	  од	  усни,	  треба	  да	  се	  напоменат	  и	  следниве	  работи:	  

• особено	  важен	  е	  изразот	  на	  Вашето	  лице	  
• пребрзо	  или	  пребавно	  зборување	  не	  е	  пожелно	  
• невообичаен	  нагласок	  може	  да	  биде	  неразбирлив	  
• гестовите	  можат	  да	  бидат	  корисни	  
Дел	  од	  овие	  работи	  не	  можете	  да	  ги	  смените,	  но	  корисно	  е	  да	  знаете	  дека	  посетителот	  
не	  може	  да	  Ви	  чита	  од	  усните	  поради	  тоа	  што	  имате	  невообичаен	  нагласок	  или	  брада.	  

Пристапност	  
Подеднакво	  важно	  е	  музејскиот	  простор	  да	  биде	  физички	  достапен.	  Ова	  може	  да	  се	  
постигне	  со:	  

• системи	  за	  засилување	  на	  гласот	  на	  говорникот,	  со	  што	  им	  се	  олеснува	  слушањето	  
на	  лицата	  кои	  користат	  апаратчиња	  за	  слушање.	  Овој	  систем	  може	  да	  
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бидат	  корисен	  во	  големи	  сали	  или	  галерии	  (најчесто	  поставен	  како	  фиксни	  
индукциски	  јамки	  низ	  просторијата).	  Постојат	  и	  преносни	  системи	  кои	  им	  
овозможуваат	  на	  глувите	  лица	  да	  се	  движат,	  на	  пример,	  за	  време	  на	  обраќање	  во	  
галерија;	  

• телефони	  со	  екрани	  за	  текстуални	  пораки	  (текстофони/миникоми)	  –	  со	  нив,	  
глувите	  лица	  можат	  да	  резервираат	  термини	  или	  да	  се	  распрашуваат	  без	  притоа	  
да	  користат	  обичен	  телефон;	  

• и	  факс-‐машините	  можат	  да	  им	  бидат	  од	  помош	  на	  глувите	  лица;	  
• електронска	  пошта;	  
• телефон	  со	  засилен	  звук;	  
• проверете	  дали	  Вашиот	  јавен	  телефон	  има	  засилувач	  на	  звукот;	  
• аларм	  за	  пожар	  со	  трепкачки	  светла,	  што	  е	  неопходно	  за	  главните	  јавни	  

простории;	  
• како	  и	  персонал	  кој	  е	  обучен	  да	  ја	  користи	  оваа	  опрема.	  

Со	  цел	  да	  биде	  полесна	  за	  користење,	  прилагодувања	  можат	  да	  се	  направат	  и	  на	  
самата	  музејска	  зграда	  или	  галеријата:	  

• добро	  осветлување	  за	  да	  се	  овозможи	  читање	  од	  усни;	  
• ролетни	  на	  прозорците	  за	  да	  се	  спречи	  заслепувачката	  сончева	  светлина	  без	  

притоа	  да	  се	  затемни	  просторијата,	  со	  што	  ќе	  се	  обезбедат	  добри	  услови	  за	  
читање	  од	  усни;	  

• јасни	  легенди,	  со	  јасни	  ознаки	  и	  стрелки;	  
• избор	  на	  бои:	  добрите	  позадини	  се	  важни	  за	  читањето	  од	  усни;	  
• предвид	  треба	  да	  се	  земе	  и	  акустиката	  бидејќи	  ехото	  ги	  отежнува	  условите	  за	  

глувите	  лица.	  	  

Постојани	  и	  тематски	  постановки	  
Кога	  ги	  осмислувате	  постојаните	  постановки	  и	  тематските	  изложби,	  важно	  е	  да	  
размислите	  за	  следново:	  

• изложбите	  треба	  да	  бидат	  интерактивни	  и	  визуелни;	  
• звучните	  системи	  треба	  да	  пренесуваат	  доволно	  квалитетен	  звук	  кој	  ќе	  можат	  да	  

го	  чујат	  и	  наглувите	  посетители;	  
• презентациите	  на	  слики	  или	  видеоснимки	  треба	  да	  бидат	  титлувани;	  
• треба	  да	  направите	  преписи	  од	  сите	  настани	  што	  вклучуваат	  јавно	  говорење;	  
• треба	  да	  подготвите	  детален	  опис	  на	  какви	  било	  звучни	  ефекти	  или	  аудиоснимки	  

кои	  се	  користат	  за	  да	  се	  „оживеат“	  одредени	  простории	  или	  изложбени	  сали	  
(може	  да	  бидат	  во	  форма	  на	  пишан	  материјал):	  ова	  треба	  да	  биде	  јасно	  
соопштено.	  	  

	  
Покрај	  подобрувањето	  на	  некои	  од	  постојаните	  елементи	  на	  музејот,	  како	  што	  се	  
персоналот,	  зградата	  и	  опремата,	  некои	  музеи	  увиделе	  и	  дека	  организирањето	  на	  
настани	  за	  лица	  со	  оштетен	  слух	  помага	  во	  создавањето	  на	  оваа	  нова	  публика.	  
Доколку	  се	  одлучите	  на	  ваков	  чекор,	  ќе	  треба	  да	  го	  направите	  следново:	  

• да	  обезбедите	  преведувач	  за	  знаковен	  јазик;	  
• да	  обезбедите	  „лице	  за	  добредојде“,	  кое	  ќе	  може	  природно	  да	  комуницира	  со	  

сите	  посетители;	  
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• да	  обезбедите	  лице-‐читач	  од	  усни	  или	  екран	  за	  пренесување	  на	  говорот	  во	  текст	  
доколку	  настанот	  има	  за	  цел	  да	  вклучи	  глуви	  и	  наглуви	  лица;	  

• да	  се	  осигурате	  дека	  осветлувањето	  е	  соодветно,	  односно	  дека	  јасно	  се	  гледа	  
водичот	  или	  преведувачот,	  а	  притоа	  да	  не	  се	  загрозуваат	  експонатите;	  

• да	  се	  осигурате	  дека	  групата	  на	  лица	  со	  оштетен	  слух	  јасно	  го	  гледаат	  водичот	  или	  
говорникот;	  

• да	  се	  осигурате	  дека	  содржината	  на	  говорот	  или	  предавањата	  постои	  во	  писмена	  
форма;	  

Публицитет	  за	  настанот	  
Кога	  станува	  збор	  за	  настани	  организирани	  специјално	  за	  лица	  со	  оштетен	  слух,	  
можеби	  ќе	  треба	  да	  изнајдете	  нови	  начини	  за	  привлекување	  на	  потенцијалните	  
посетители	  од	  оваа	  категорија:	  

• рекламирање	  во	  специјализирани	  списанија;	  
• составување	  список	  со	  електронски	  адреси	  на	  редовните	  посетители	  со	  оштетен	  

слух;	  
• создавање	  мрежа	  на	  лица	  со	  оштетен	  слух	  кои	  можат	  да	  ја	  споделуваат	  

информацијата	  за	  настанот;	  
• консултирање	  со	  лицата	  со	  оштетен	  слух	  за	  да	  проверите	  дека	  времето	  и	  

средствата	  не	  ги	  трошите	  залудно.	  
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Основен	  список	  на	  прашања	  за	  проверка	  на	  пристапот	  до	  Вашиот	  музеј	  

Како	  да	  се	  стигне	  до	  музејот	  

Размислете	   Да	   Не	   Треба	  да	  се	  направи	  
Дали	  музејот	  е	  близу	  до	  јавен	  транспорт?	   	   	   	  
Дали	  посетителите	  можат	  да	  бидат	  довезени	  со	  возило	  близу	  главниот	  
влез?	  

	   	   	  

Дали	  до	  главниот	  влез	  се	  стигнува	  преку	  широка	  рамна	  патека?	   	   	   	  

Дали	  има	  паркинг	  близу	  главниот	  влез?	   	   	   	  

Дали	  главниот	  влез	  е	  денивелиран	  или	  до	  него	  води	  пристапна	  рампа?	  	   	   	   	  
Доколку	  имате	  пристапна	  рампа,	  дали	  е	  најмалку	  1.200	  мм	  широка	  (800	  
мм	  ако	  е	  подвижна),	  дали	  е	  оградена	  барем	  од	  едната	  страна	  (односно	  на	  
двете	  ако	  е	  подолга	  од	  2	  м)	  и	  дали	  има	  пад	  од	  најмногу	  1:12	  (до	  должина	  
од	  2	  м),	  1:15	  (до	  должина	  од	  5	  м)	  или	  1:20	  (до	  должина	  од	  10	  м)?	  

	   	   	  

Доколку	  имате	  скали,	  дали	  имаат	  непрекината	  ограда	  на	  обете	  страни	  со	  
ограда	  насреде,	  доколку	  скалите	  се	  пошироки	  од	  1.800	  мм	  и	  дали	  
горниот	  раб	  на	  скалите	  не	  е	  повисок	  од	  900	  мм	  од	  нивото	  на	  скалилата?	  

	   	   	  

Во	  спротивно,	  дали	  имате	  пристапна	  рампа	  или	  денивелиран	  влез	  и	  
доколку	  имате,	  дали	  е	  јасно	  обележано?	  

	   	   	  

Дали	  влезната	  врата	  лесно	  се	  отвора	  (на	  пример,	  дали	  ја	  оставате	  
отворена	  или	  автоматски	  се	  отвора)?	  

	   	   	  

Во	  спротивно,	  дали	  имате	  ѕвонче	  или	  персоналот	  може	  да	  види	  кога	  
некој	  сака	  да	  влезе?	  

	   	   	  

Дали	  влезната	  врата	  е	  најмалку	  800	  мм	  широка?	   	   	   	  

Дали	  до	  приемниот	  простор	  води	  денивелиран	  пристап	  или	  рампа?	  	   	   	   	  
Дали	  приемниот	  простор	  е	  погоден	  за	  прием	  на	  лица	  со	  попречености	  (на	  
пример,	  дали	  имате	  и	  пулт	  со	  пониска	  горна	  површина)?	  
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Движење	  низ	  музејот	  

Размислете	   Да	   Не	   Треба	  да	  се	  направи	  
Дали	  до	  сите	  простории	  води	  денивелиран	  влез,	  пристапна	  рампи	  или	  
лифт?	  

	   	   	  

Доколку	  имате	  пристапна	  рампа,	  дали	  е	  најмалку	  1.200	  мм	  широка	  (800	  
мм	  ако	  е	  подвижна),	  дали	  е	  оградена	  барем	  од	  едната	  страна	  (односно	  на	  
двете	  ако	  е	  подолга	  од	  2	  м)	  и	  дали	  има	  пад	  од	  најмногу	  1:12	  (до	  должина	  
од	  2	  м),	  1:15	  (до	  должина	  од	  5	  м)	  или	  1:20	  (до	  должина	  од	  10	  м)?	  

	   	   	  

Доколку	  имате	  скали,	  дали	  имаат	  непрекината	  ограда	  на	  обете	  страни	  со	  
ограда	  насреде,	  доколку	  скалите	  се	  пошироки	  од	  1.800	  мм	  и	  дали	  
горниот	  раб	  на	  скалите	  не	  е	  повисок	  од	  900	  мм	  од	  нивото	  на	  скалилата?	  

	   	   	  

Доколку	  имате	  лифт,	  дали	  копчињата	  пред	  и	  во	  лифтот	  се	  на	  висина	  
помеѓу	  900	  и	  1.100	  мм	  од	  подот?	  Дали	  лифтот	  е	  со	  димензии	  1.100	  x	  1.400	  
мм?	  Дали	  има	  огледало	  на	  задната	  страна	  во	  лифтот?	  Дали	  има	  звучни	  
известувања?	  

	   	   	  

Дали	  сите	  патеки	  се	  широки	  најмалку	  1.100	  мм?	   	   	   	  

Дали	  сите	  патеки	  се	  без	  ризични	  точки?	   	   	   	  
Дали	  има	  места	  за	  седење	  во	  јавните	  простории	  на	  музејот	  (по	  можност	  
комбинација	  од	  столчиња	  со	  и	  без	  потпирачи	  за	  раце,	  при	  што	  столчето	  
не	  е	  повисоко	  од	  900	  мм	  од	  подот)?	  

	   	   	  

Дали	  сите	  стаклени	  површини	  се	  јасно	  обележани?	   	   	   	  
Дали	  сите	  врати	  се	  широки	  најмалку	  800	  мм?	   	   	   	  

Дали	  осветлувањето	  е	  добро	  и	  изедначено	  низ	  целиот	  музеј?	   	   	   	  

Дали	  имате	  јасни	  ознаки	  низ	  музејот	  т.е.	  ознаки	  и	  со	  слики	  и	  со	  текст?	   	   	   	  
Дали	  постапката	  за	  евакуација	  е	  едноставна,	  лесна	  и	  безбедна	  за	  лицата	  
со	  попречености?	  Дали	  персоналот	  е	  обучен	  за	  евакуација	  на	  лица	  со	  
попречености	  во	  случај	  на	  опасност?	  
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Погодности	  во	  Вашиот	  музеј	  

Размислете	   Да	   Не	   Треба	  да	  се	  направи	  
Дали	  имате	  тоалети	  наменети	  исклучиво	  за	  лица	  со	  попречености?	   	   	   	  

Дали	  кабината	  е	  со	  димензии	  1.400	  x	  2.200	  мм?	   	   	   	  

Дали	  тоалетите	  се	  јасно	  означени?	   	   	   	  
Доколку	  имате	  простории	  за	  освежување,	  дали	  се	  лесно	  пристапни	  за	  
лицата	  со	  попречености	  (на	  пример,	  дали	  обезбедувате	  цевки	  за	  пиење,	  
дали	  има	  доволно	  простор	  за	  движење	  во	  инвалидска	  количка,	  дали	  
имате	  некакви	  перничиња)?	  

	   	   	  

Дали	  имате	  индукциски	  систем	  за	  засилување	  на	  звукот?	   	   	   	  
Дали	  имате	  стакла	  или	  пластични	  листови	  за	  зголемување,	  предвидени	  
за	  посетителите?	  

	   	   	  

Дали	  подвижните	  столчиња	  се	  секогаш	  на	  располагање?	   	   	   	  

Дали	  дозволувате	  посета	  со	  кучиња-‐водичи?	   	   	   	  

Reklamiranje	  muzeja	  

Размислете	   Да	   Не	   Треба	  да	  се	  направи	  
Дали	  го	  промовирате	  Вашиот	  музеј	  во	  печатени	  материјали?	   	   	   	  

Доколку	  е	  така,	  дали	  ги	  следите	  упатсвата	  за	  разбирливо	  печатење?	   	   	   	  
Дали	  го	  промовирате	  музејот	  на	  веб-‐сајт?	   	   	   	  

Доколку	  е	  така,	  дали	  ги	  следите	  упатствата	  за	  пристапен	  веб-‐сајт?	   	   	   	  

Дали	  Вашите	  промотивни	  материјали	  нудат	  информации	  за	  
пристапноста?	  

	   	   	  

Дали	  постојат	  повеќе	  опции	  за	  контакт	  со	  музејот	  (телефон,	  е-‐мејл,	  смс)?	   	   	   	  
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Основен	  список	  на	  прашања	  за	  проверка	  на	  пристапноста	  при	  осмислување	  изложба	  

Користете	  го	  следниов	  список	  за	  проверка	  како	  водич	  низ	  процесот	  на	  креативно	  осмислување	  или	  реосмислување	  на	  
изложба.	  Направете	  повеќе	  примероци	  од	  списокот	  и	  користете	  го	  за	  секоја	  постановка	  или	  изложба.	  

Изложбен	  простор	  

Размислете	   Да	   Не	   Треба	  да	  се	  направи	  
До	  изложбата	  води	  денивелиран	  пристап,	  рампа	  или	  лифт?	  	   	   	   	  
Дали	  помеѓу	  витрините	  и	  мебелот	  има	  доволно	  простор	  за	  движење	  со	  
инвалидска	  количка	  или	  бел	  бастун	  (растојанието	  треба	  да	  биде	  1.100	  
мм)?	  

	   	   	  

Доколку	  опасни	  предмети	  го	  отежнуваат	  движењето	  по	  патеката,	  дали	  се	  
јасно	  означени?	  

	   	   	  

Дали	  бучавата	  е	  сведена	  на	  минимум?	   	   	   	  
Дали	  ги	  известувате	  посетителите	  доколку	  самата	  изложба	  вклучува	  
бучава?	  

	   	   	  

Дали	  избегнувате	  преклопување	  на	  звуците	  од	  две	  различнни	  изложби	  
или	  простории?	  

	   	   	  

Дали	  осветлувањето	  е	  доволно	  силно	  за	  да	  луѓето	  можат	  јасно	  да	  ги	  видат	  
предметите?	  

	   	   	  

Дали	  осветлувањето	  е	  изедначено	  низ	  просториите?	   	   	   	  
Дали	  ги	  известувате	  посетителите	  доколку	  мора	  да	  имате	  послабо	  
осветлување?	  

	   	   	  

Дали	  обезбедувате	  места	  за	  седење	  во	  изложбените	  сали	  (по	  можност	  
комбинација	  на	  столчиња	  со	  и	  без	  потпирачи	  за	  раце,	  при	  што	  столчето	  не	  
е	  пониско	  од	  500	  мм	  од	  подот)?	  

	   	   	  

Дали	  подвижните	  столчиња	  се	  секогаш	  на	  располагање?	   	   	   	  
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Изложби	  

Размислете	   Да	   Не	   Треба	  да	  се	  направи	  
Дали	  експонатите	  во	  витрините	  се	  на	  висина	  достапна	  и	  за	  корисниците	  
на	  инвалидска	  количка	  (не	  повисоки	  од	  900	  мм	  од	  подот)?	  

	   	   	  

Дали	  експонатите	  на	  ѕидовите	  се	  на	  висина	  достапна	  за	  корисниците	  на	  
инвалидска	  количка	  (помеѓу	  1.220	  и	  1.600	  мм	  од	  подот)?	  

	   	   	  

Доколку	  експонатите	  се	  на	  постамент,	  дали	  постаментите	  се	  на	  висина	  од	  
1.000	  мм	  од	  подот	  или	  пониско?	  

	   	   	  

Дали	  изложбените	  витрини	  имаат	  вдлабнатини	  за	  колена	  така	  што	  
лицата	  во	  инвалидска	  количка	  би	  можеле	  да	  им	  се	  приближат	  (висина:	  
750	  мм,	  	  	  ширина:	  900	  мм	  и	  длабочина:	  400	  мм)?	  

	   	   	  

Дали	  користите	  нерефлектирачко	  стакло	  за	  изложбените	  витрини?	   	   	   	  
Дали	  постои	  визуелен	  контраст	  помеѓу	  експонатот	  и	  материјалот	  во	  
позадината	  на	  витрините?	  

	   	   	  

Дали	  има	  зголемени	  фотографии	  или	  копии	  од	  малите	  предмети?	   	   	   	  
Дали	  постои	  друг	  начин	  да	  се	  види	  изложбата	  за	  луѓето	  кои	  не	  можат	  или	  
не	  сакаат	  да	  дојдат	  во	  музејот	  (на	  пример,	  висококвалитетни	  фотографии	  
на	  компјутер	  или	  виртуелна	  тура	  на	  Интернет)?	  

	   	   	  

Доколку	  имате	  интерактивни	  активности,	  дали	  упатствата	  се	  лесно	  
разбирливи?	  

	   	   	  

Дали	  сите	  интерактивни	  активности	  можат	  да	  се	  изведуваат	  само	  со	  една	  
рака	  стисната	  во	  тупаница?	  

	   	   	  

Доколку	  постојат	  аудио-‐информации	  на	  изложбата,	  дали	  имате	  
индукциски	  јамки	  за	  засилување	  на	  звукот?	  

	   	   	  

Доколку	  постојат	  аудио-‐информации	  на	  изложбата,	  дали	  тие	  се	  достапни	  
и	  визуелно	  (во	  вид	  на	  титлувано	  видео,	  препис	  или	  снимен	  текст)?	  

	   	   	  

Дали	  постои	  друг	  начин	  да	  се	  види	  изложбата	  (висококвалитетни	  
фотографии	  на	  компјутер	  или	  виртуелна	  тура	  на	  Интернет)?	  
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Легенди	  и	  каталози	  

Размислете	   Да	   Не	   Треба	  да	  се	  направи	  
Дали	  големината	  на	  текстот	  на	  главните	  табли	  и	  воведните	  легенди	  е	  
најмалку	  24?	  	  

	   	   	  

Дали	  големината	  на	  текстот	  на	  легендите	  е	  најмалку	  18?	   	   	   	  

Дали	  фонтот	  на	  текстот	  е	  „сан	  сериф“,	  без	  сенки?	   	   	   	  

Дали	  текстот	  е	  порамнет	  од	  лево	  (не	  сосема	  порамнет)?	   	   	   	  

Дали	  текстот	  е	  во	  контраст	  со	  позадината?	   	   	   	  

Дали	  избегнувате	  да	  поставувате	  текст	  врз	  слики?	   	   	   	  

Дали	  текстот	  е	  достапен	  и	  во	  аудио-‐варијанта?	   	   	   	  

Дали	  имате	  легенди	  со	  Брајово	  писмо?	   	   	   	  

Дали	  посетителите	  можат	  да	  го	  прочитаат	  текстот	  одблиску?	   	   	   	  

Дали	  текстот	  е	  доволно	  осветлен?	   	   	   	  
Дали	  поставеноста	  и	  дизајнот	  на	  легендите	  се	  изедначени	  на	  изложбата?	   	   	   	  

Дали	  текстовите	  и	  легендите	  се	  поставени	  на	  висина	  од	  1.200	  до	  1.600	  мм	  
од	  подот?	  

	   	   	  

Дали	  легендите	  и	  текстот	  се	  достапни	  во	  печатена	  форма	  која	  
посетителите	  би	  можеле	  да	  ја	  понесат	  со	  себе?	  

	   	   	  

Дали	  каталозите	  се	  достапни	  во	  повеќе	  формати?	   	   	   	  

Дали	  печатените	  каталози	  ги	  следат	  основните	  правила	  за	  чисто	  
печатење?	  
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Изложбена	  содржина	  и	  настани	  

Размислете	   Да	   Не	   Треба	  да	  се	  направи	  
Доколку	  во	  текстот	  се	  спомнуваат	  лицата	  со	  попречености,	  дали	  се	  
именувани	  соодветно	  и	  со	  почит?	  	  

	   	   	  

Доколку	  е	  соодветно	  да	  се	  претстави,	  дали	  искуството	  на	  лицата	  со	  
попречености	  е	  претставено	  на	  изложбата?	  

	   	   	  

Дали	  претходно	  се	  советувавте	  со	  лицата	  со	  попречености	  при	  
поставување	  на	  изложбата?	  

	   	   	  

Доколку	  организирате	  работилници,	  предавања	  или	  други	  настани,	  дали	  
поканувате	  лица	  со	  попречености	  во	  улога	  на	  предавачи,	  соработници	  или	  
уметници?	  

	   	   	  

Дали	  обезбедувате	  превод	  на	  знаковен	  јазик	  за	  предавањата,	  
работилниците	  и	  другите	  настани?	  

	   	   	  

Дали	  имате	  индукциски	  јамки	  за	  засилување	  на	  звукот	  за	  посетителите	  
кои	  користат	  апаратчиња	  за	  слушање?	  

	   	   	  

Дали	  изложбата	  нуди	  повеќесетилно	  искуство?	   	   	   	  
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Проекти	  за	  лица	  со	  попречености	  
на	  Фондацијата	  „Нијахрос“	  

Примери	  за	  добра	  практика	  
	  

Иако	  буквите	  на	  стаклото	  не	  се	  најјасни,	  сепак	  информацијата	  	  
(„37	  скалила	  надолу	  кон	  галеријата“)	  е	  многу	  корисна	  
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Местата	  за	  седење	  се	  навистина	  корисни	  	  

Добро	  е	  доколку	  луѓето	  имаат	  можност	  да	  ракуваат	  со	  експонатите	  во	  музејот	  
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Изложбената	  витрина	  е	  пристапна	  зашто	  е	  ниско	  поставена	  и	  има	  многу	  	  
простор	  за	  пристап	  со	  инвалидска	  количка	  

Ова	  се	  јасни	  ознаки	  кои	  користат	  и	  слики	  и	  текст	  
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Некои	  луѓе	  можеби	  имаат	  потреба	  од	  инвалидска	  количка	  

Многу	  места	  за	  седење	  и	  информации	  	  
достапни	  на	  ниско	  ниво	  и	  под	  удобен	  агол	  
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Јасни	  и	  практични	  информации	  

Вклучете	  информации	  за	  слушање,	  како	  и	  за	  гледање,	  допирање	  и	  мирисање	  
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Чист	  простор	  за	  прием	  со	  клупа	  за	  одмор	  

Инвалидска	  количка	  како	  дел	  од	  изложба	  за	  технологијата,	  	  
а	  не	  за	  попреченостите	  
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Работи	  за	  ракување,	  ниско	  поставени	  	  

Активирањето	  на	  сите	  сетила	  е	  добар	  начин	  да	  се	  вклучат	  многу	  луѓе	  
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Понудете	  им	  на	  луѓето	  да	  се	  вклучат	  во	  настанот	  и	  	  
да	  ви	  дадат	  повратна	  информација	  на	  разни	  начини	  	  

Изложбата	  користи	  соодветен	  предмет	  за	  појасно	  толкување	  
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Претставување	  дело	  на	  уметник	  со	  посебни	  потреби	  за	  да	  се	  прикажат	  
различните	  перспективи	  на	  човечкото	  тело	  

Секој	  сака	  да	  може	  да	  ги	  земе	  експонатите	  и	  да	  си	  поигра	  со	  нив	  
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Обезбедувањето	  на	  лупа,	  односно	  соодветна	  алатка	  за	  зголемување,	  	  го	  
збогатува	  искуството	  на	  секој	  посетител	  

Тактилните	  посети	  со	  аудио-‐описи	  се	  широко	  прифатени	  меѓу	  	  
слепите	  и	  лицата	  со	  оштетен	  вид	  
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Изготвувањето	  на	  тактилна	  мапа	  може	  да	  биде	  едноставно	  

Оваа	  мапа	  е	  јасна	  за	  многумина	  
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Информациите	  за	  времето	  на	  чекање	  се	  корисни	  за	  луѓето	  со	  попречености,	  	  	  
но	  и	  за	  сите	  останати	  

Овој	  знак	  е	  многу	  јасен	  
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Огледало	  во	  природна	  големина	  може	  да	  биде	  корисно	  за	  сите	  посетители	  



	  

	   	  
1	  

Зошто	  да	  размислуваме	  за	  попреченостите?

Лицата	  со	  попречености	  се	  предмет	  на	  дискриминација	  и	  
предрасуди.	  А	  тие,	  пак,	  негативно	  се	  одразуваат	  врз	  
нивното	  образование,	  остручување,	  друштвениот	  живот	  и	  
можностите	  за	  вработување.	  Многу	  лица	  со	  попречености	  
секојдневно	  живеат	  со	  проблемите	  кои	  произлегуваат	  од	  
ниските	  очекувања	  што	  другите	  луѓе	  ги	  имаат	  од	  нив;	  така,	  
нивните	  соништа	  и	  афинитети	  се	  уништуваат,	  а	  надежите	  за	  
обука,	  вработување	  и	  кариера	  молчешкум	  се	  занемаруваат	  
или	  отворено	  се	  исмејуваат.	  

Сепак,	  лицата	  со	  попречености	  се	  ресурс	  на	  општеството,	  
неопходен	  на	  секое	  општество	  што	  сака	  да	  функционира	  
добро.	  Концептот	  на	  инклузивност	  на	  лицата	  со	  
попречености,	  односно	  идејата	  да	  се	  срушат	  пречките	  кои	  ја	  
оневозможуваат	  пристапноста,	  не	  е	  само	  обично	  граѓанско	  
право.	  Несомнено	  е	  дека	  станува	  збор	  за	  правда	  и	  права,	  но	  
станува	  збор	  и	  за	  квалитет.	  Музејот	  кој	  се	  стреми	  да	  
постигне	  и	  понуди	  квалитет,	  мора	  да	  им	  обезбеди	  на	  лицата	  
со	  попречености	  вистинска	  пристапност	  до	  зградата,	  
колекциите,	  експонатите	  и	  услугите.	  Само	  така,	  музејот	  ќе	  
може	  навистина	  посеопфатно	  да	  ги	  искористи	  сите	  вештини,	  
таленти,	  искуства	  и	  информации	  кои	  постојат,	  наместо	  да	  
„игра	  на	  сигурно“	  само	  со	  веќе	  познатите	  групи	  на	  луѓе. 

Музеите	  и	  локалитетите	  на	  културно	  наследство	  треба	  да	  
играат	  значајна	  улога	  во	  општеството:	  тие	  треба	  да	  бидат	  
одраз	  на	  општеството,	  но	  и	  да	  влијаат	  на	  него.	  Сите	  ние,	  а	  
особено	  младите	  луѓе,	  во	  голема	  мера	  ги	  усвојуваме	  
моделите	  на	  однесување	  преку	  музеите,	  наследството	  и	  
приказните	  за	  светот	  што	  ни	  ги	  раскажуваат.	  Учиме	  кои	  луѓе	  
се	  прифатени,	  почитувани	  и	  високо	  вреднувани	  во	  нашето	  
општество.	  Токму	  затоа	  и	  е	  исклучително	  важно	  луѓето	  со	  
попречености	  да	  бидат	  видливи	  во	  нашите	  музеи. 

Лицата	  со	  попречености	  се	  дел	  од	  потенцијалната	  публика	  на	  
музеите.	  Така,	  доколку	  на	  каков	  било	  начин	  ја	  исклучиме	  
оваа	  група	  на	  луѓе	  од	  наследството	  или	  уметноста,	  
ризикуваме	  да	  изгубиме	  добра	  можност	  за	  маркетинг.	  	  

Суштински	  важно	  е	  да	  им	  се	  овозможи	  на	  лицата	  со	  
попречености	  да	  творат,	  но	  и	  да	  ги	  користат	  уметноста	  и	  
организациите	  за	  културно	  наследство	  за	  да	  ги	  раскажат	  
своите	  приказни.	  Доколку	  не	  им	  го	  дозволиме	  тоа,	  тогаш	  
нашето	  наследство	  нема	  целосно	  и	  вистински	  да	  ја	  отсликува	  
нашата	  култура.	  Заедниците	  се	  поубаво	  место	  за	  живеење	  
кога	  секој	  поединец	  има	  можност	  да	  ја	  каже	  својата	  приказна	  
и	  таа	  да	  биде	  слушната.	  	  

Вашиот	  музеј	  може	  да	  
раскажува	  приказни	  за	  лицата	  

со	  попречености.	  Таквиот	  
пристап	  може	  да	  биде	  дел	  од	  
тематски	  изложби	  за	  луѓето	  со	  

попречености	  или,	  пак,	  од	  
други	  изложби	  кои	  

обработуваат	  поинакви	  теми.	  



	  

	  	  
1	  

Социјален	  модел	  на	  попреченоста

Вовед	  
Во	  текот	  на	  втората	  половина	  на	  ХХ	  век	  започна	  Движењето	  
на	  лицата	  со	  попречености.	  Паметните	  и	  активистите	  од	  
Движењето	  го	  ставија	  во	  преден	  план	  размислувањето	  за	  
попреченоста,	  кое	  повеќе	  се	  фокусира	  на	  препреките	  со	  
коишто	  оваа	  категорија	  на	  луѓе	  се	  соочува	  отколку	  на	  
попреченоста	  како	  медицинска	  состојба.	  Овој	  пристап	  го	  
нарекоа	  социјален	  модел,	  а	  стариот	  начин	  на	  размислување	  
го	  оквалификуваа	  како	  индивидуален	  или	  медицински	  
модел. 

Социјалниот	  модел	  на	  попреченоста	  е	  спротивен	  на	  
индивидуалниот	  модел,	  кој	  ги	  дефинираше	  размислувањата,	  
политиката	  и	  практиката	  во	  последните	  двесте	  години,	  ако	  не	  
и	  подолго.	  

Индивидуален	  модел	  
Индивидуалниот	  модел	  на	  попреченоста	  ги	  доведува	  
тешкотиите	  на	  лицата	  со	  попречености	  во	  директна	  врска	  со	  
нивниот	  инвалидитет	  (нивната	  медицинска	  состојба). 

Кога	  креаторите	  на	  политики	  и	  менаџерите	  им	  приоѓаат	  на	  
попреченостите	  на	  ваков	  начин,	  тие	  ги	  насочуваат	  своите	  
напори	  кон	  изнаоѓање	  еден	  вид	  на	  „компензација“	  за	  
луѓето	  со	  попречености,	  односно	  за	  она	  што	  „не	  е	  во	  ред“	  со	  
нивните	  тела,	  и	  „помагање“	  на	  овие	  лица	  да	  се	  справат	  со	  
состојбата. 

Индивидуалниот	  модел	  на	  попреченоста	  влијае	  негативно	  и	  
врз	  самодовербата	  на	  лицата	  со	  попречености.	  Оттука,	  
многумина	  од	  нив	  веруваат	  дека	  сите	  проблеми	  што	  ги	  
имаат,	  произлегуваат	  од	  немањето	  на	  „нормално“	  тело.	  И	  
лицата	  со	  попречености	  можат	  да	  бидат	  наведени	  да	  
веруваат	  дека	  нивната	  медицинска	  состојба	  автоматски	  ги	  
спречува	  да	  учествуваат	  во	  општествените	  активности. 

Индивидуалниот	  модел	  е	  модел	  со	  недостаток;	  тој	  главно	  
укажува	  што	  не	  е	  во	  ред,	  како	  лицето	  со	  попреченост	  е	  
различно	  од	  нормално	  здраво	  лице,	  разните	  недостатоци	  на	  
лицата	  со	  попречености.	  	  

Овој	  модел	  укажува	  на	  тоа:	  

• што	  тие	  можат	  и	  не	  можат	  да	  прават;	  
• што	  тие	  можат	  и	  нема	  да	  можат	  и	  понатаму	  да	  

прават;	  
• што	  им	  е	  потребно;	  
• каков	  живот	  ќе	  водат.	  

	  

Јас	  сум	  онепособена	  од	  
скалите,	  не	  од	  мојата	  

медицинска	  состојба.	  Ако	  се	  
постави	  лифт,	  тогаш	  овие	  скали	  

нема	  да	  ме	  попречуваат
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Социјален	  модел	  
Социјалниот	  модел	  на	  попреченоста	  јасно	  ги	  разликува	  „инвалидитетот“	  и	  „попреченоста“. 

Социјалниот	  модел	  е	  воспоставен	  од	  страна	  на	  самите	  луѓе	  со	  попречености,	  кои	  сметаа	  дека	  
индивидуалниот	  модел	  не	  нуди	  соодветно	  објаснување	  за	  начинот	  на	  кој	  тие	  се	  исклучени	  од	  
општеството.	  Нивните	  искуства	  покажуваат	  дека	  во	  најголема	  мера	  нивните	  проблеми	  не	  
произлегуваат	  од	  нивната	  попреченост,	  туку	  од	  начинот	  на	  кој	  е	  организирано	  општеството. 

Така,	  социјалниот	  модел	  на	  попреченоста	  ги	  дава	  следните	  клучни	  дефиниции:	   

Инвалидитет	  

Повреда,	  болест	  или	  состојба	  која	  долгорочно	  се	  одразува	  врз	  физичкиот	  изглед	  и/или	  
предизвикува	  функционален	  проблем	  кај	  лицето.	  Искуствата	  покажуваат	  дека	  последиците	  
можат	  да	  бидат	  најразлични.	  	  

Попреченост	  

Ограничување	  на	  можностите	  на	  лицата	  со	  попречености	  за	  рамноправно	  учество	  во	  
општеството	  со	  останатите	  поради	  социјални	  и	  физички	  пречки.	    

Попреченоста	  се	  претставува	  како	  последица	  предизвикана	  од	  „пречки“	  кои	  се	  поставени	  без	  
притоа	  да	  се	  води	  сметка	  за	  лицата	  со	  попречености.	   

Општеството	  ги	  оневозможува	  луѓето	  со	  попречености	  бидејќи	  начинот	  на	  кој	  е	  организирано	  
ги	  спречува	  да	  учествуваат	  во	  секојдневниот	  живот.	  Оттука	  произлегува	  дека	  за	  да	  можат	  тие	  
да	  бидат	  дел	  од	  главните	  случувања	  во	  општеството,	  начинот	  на	  кој	  е	  тоа	  организирано	  ќе	  
мора	  да	  се	  промени.	  А	  тоа	  може	  да	  се	  постигне	  со	  отстранување	  на	  пречките	  кои	  ги	  
исклучуваат	  луѓето	  со	  попречености.	  

„Треба	  да	  се	  истакнат	  две	  основни	  поенти	  за	  индивидуалниот	  модел.	  Прво,	  тој	  го	  лоцира	  
„проблемот“	  на	  попреченоста	  во	  поединецот	  и	  второ,	  ги	  доведува	  причините	  за	  овој	  
проблем	  во	  врска	  со	  функционалните	  ограничувања	  и	  психолошките	  загуби,	  за	  кои	  се	  
претпоставува	  дека	  произлегуваат	  од	  попреченоста.“ 

Генезата,	  развојот	  и	  создавањето	  на	  социјалниот	  модел	  на	  попреченоста	  од	  страна	  на	  
самите	  лица	  со	  попречености,	  претставува	  отфрлање	  на	  овие	  основни	  премиси	  (Оливер,	  
1990	  год.).	  Тој	  не	  го	  негира	  проблемот	  на	  попреченоста,	  но	  категорично	  го	  сместува	  во	  
рамките	  на	  самото	  општество.	  Проблемот	  не	  го	  предизвикуваат	  индивидуалните	  
ограничувања,	  	  независно	  какви	  се,	  туку	  неуспехот	  на	  општеството	  да	  обезбеди	  
соодветни	  услуги	  и	  да	  се	  погрижи	  дека	  потребите	  на	  лицата	  со	  попречености	  ќе	  бидат	  
земени	  предвид	  во	  целост	  во	  рамките	  на	  општественото	  организирање.	  Понатаму,	  
последиците	  од	  овој	  неуспех	  не	  се	  одразуваат	  единсвтено	  врз	  поединецот,	  туку	  
систематски	  ги	  засегаат	  сите	  лица	  со	  попречености	  како	  група,	  која	  се	  соочува	  со	  овој	  
неуспех	  низ	  институционализираните	  форми	  на	  дискриминација	  во	  целото	  општество.“	  

Мајк	  Оливер	  –	  Труд	  претставен	  на	  Заедничката	  работилница	  на	  Групата	  за	  опции	  на	  
живеење	  (Living	  Options)	  и	  Истражувачкото	  одделение	  при	  Кралскиот	  колеџ	  на	  лекари,	  
одржана	  во	  1990	  година. 

Социјалниот	  модел	  на	  попреченоста	  е	  најлибералниот	  модел	  за	  лицата	  со	  попречености	  и	  
јасно	  го	  лоцира	  проблемот	  не	  во	  нив,	  туку	  во	  општеството. 



	  

	  	  
3	  

Покрај	  тоа,	  важно	  е	  да	  се	  согледа	  и	  како	  општеството	  ги	  онеспособува	  луѓето	  со	  попречености	  
преку	  користење	  слики	  и	  претстави	  за	  попреченоста,	  како	  на	  пример,	  слики	  од	  лица	  со	  
попречености,	  или	  јазикот	  што	  го	  употребуваме	  кога	  зборуваме	  за	  нив.	  Луѓето	  со	  
попречености	  се	  попречени,	  исклучени	  и	  третирани	  на	  негативен	  начин	  од	  страна	  на	  оние	  кои	  
не	  гледаат	  на	  своите	  тела	  како	  на	  тела	  со	  инвалидитет. 

Пречките	  со	  кои	  овие	  лица	  се	  соочуваат,	  се	  сретнуваат	  на	  сите	  нивоа,	  при	  интервјуата	  за	  
работа,	  во	  образованието	  и	  едукацијата,	  во	  финансискиот	  систем,	  пристапот	  до	  изложбите,	  
комуникацијата,	  претпоставките,	  сликата	  во	  медиумите,	  уметничкиот	  развој,	  можностите	  за	  
вработување,	  работната	  средина	  и	  во	  општествените	  кругови.	  
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Социјален	  модел	  на	  попреченоста

Социјалниот	  модел	  се	  бави	  со	  	  

Stairs	  (скалила	  (прев.	  анг.)	  -‐	  	  физичката	  средина)	  

и	  

Stares	  (зјапање	  (прев.	  анг.)	  –	  односот	  на	  средината)	  

И	  едното	  и	  другото	  можат	  да	  ги	  онеспособат	  лицата	  со	  
попречености.	  

Запомнете:	  	  

	  
Медицински	  

модел	  
Социјален	  

модел	  

Во	  фокус	  е	   Поединецот	   Околината	  

Прашува	  
Што	  не	  е	  во	  ред	  со	  

тебе?	  
Каде	  се	  пречките?	  

Бара	   Лични	  информации	  
Практични	  

информации	  

Социјалниот	  модел	  

• се	  заснова	  врз	  Вашата	  стекната	  стручност;	  со	  други	  
зборови,	  се	  потпира	  врз	  Вашето	  познавање	  на	  средината	  
во	  која	  работите,	  а	  не	  врз	  медицинските	  информации	  и	  
вештини;	  

• се	  фокусира	  на	  Вашите	  постојни	  кругови	  на	  влијание;	  
• ќе	  им	  користи	  на	  многу	  луѓе,	  а	  не	  само	  на	  оние	  кои	  се	  

идентификуваат	  како	  лица	  со	  попречености;	  
• се	  заснова	  врз	  пракса	  и	  токму	  затоа,	  е	  директно	  

применлив;	  	  еднаквоста	  на	  лицата	  со	  попречености	  
треба	  да	  се	  пренесе	  во	  сферата	  на	  здравиот	  разум	  и	  
грижата	  за	  корисниците,	  како	  и	  управувањето;	  

	  

Социјалниот	  модел	  зборува	  за	  
“stairs”(„скали“)	  и	  “stares”	  

(„зјапање“)	  
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Медицинскиот	  модел	  
вели	  дека	  проблемот	  е	  во	  поединецот.	  На	  пример:	  

	  

Социјалниот	  модел	  
вели	  дека	  проблемот	  е	  во	  средината.	  На	  пример:	  

	  

	  
Поединец	  

	  
Високи	  
пултови	  

	  
Сложен	  
речник	  

	  
Скали	  

	  
Мали	  
букви	  

	  
Тешка	  
врата	  

	  
Позадинска	  

врева	  

	  
Не	  може	  да	  

оди	  

	  
Има	  МС	  

	  
Му	  треба	  
помош	  

	  
Не	  гледа	  

	  
Има	  

дијабетес	  

	  
Не	  може	  да	  се	  
сконцентрира	  

	  
Поединец	  
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Социјалниот	  модел	  функционира	  –	  знаеме	  како	  можеме	  да	  го	  направиме	  ова	  
за	  да	  создадеме	  инклузивност	  и	  еднаквост.	  

Медицинскиот	  модел	  не	  функционира	  –	  во	  најдобар	  случај,	  би	  можел	  да	  
„излечи“	  или	  прилагоди	  одредени	  видови	  на	  попречености,	  но	  никогаш	  нема	  
да	  ги	  опфати	  сите	  видови	  на	  попречености.	  

Секогаш	  ќе	  има	  луѓе	  со	  попречености.	  

Она	  што	  би	  можеле	  да	  го	  направиме,	  е	  да	  престанеме	  да	  ги	  онеспособуваме.	  
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	  Медиумски	  стереотипи	  за	  лицата	  со	  попречености

Професорот	  Колин	  Барнс	  изведе	  истражување	  за	  
дискриминацијата	  на	  лицата	  со	  попречености	  во	  општеството.	  
Според	  него,	  дискриминацијата	  уште	  повеќе	  се	  влошува	  
поради	  сликата	  која	  медиумите	  (дневниот	  печат,	  телевизијата,	  
радиото)	  ја	  создаваат	  за	  лицата	  со	  попречености.	  Еве	  како,	  
според	  Барнс,	  се	  претставуваат	  лицата	  со	  попречености:	  

• лице	  со	  попреченост	  како	  патетично	  и	  лице	  за	  жалење;	  
• лице	  со	  попреченост	  како	  предмет	  на	  насилство;	  
• лице	  со	  попреченост	  како	  лошо	  и	  злобно;	  
• лице	  со	  попреченост	  како	  причина	  за	  страв;	  
• лице	  со	  попреченост	  како	  супер-‐инвалид;	  
• лице	  со	  попреченост	  како	  предмет	  на	  потсмев;	  
• лице	  со	  попреченост	  како	  свој	  единствен	  и	  најлош	  
непријател;	  

• лице	  со	  попреченост	  како	  товар;	  
• лице	  со	  попреченост	  како	  сексуално	  абнормална	  
личност;	  

• лице	  со	  попреченост	  како	  личност	  неспособна	  целосно	  да	  
учествува	  во	  животот	  на	  заедницата.	  

А	  еве	  ги	  неговите	  упатства	  за	  позитивно	  претставување..	  

Правилно	  портретирање	  	  
Лицата	  со	  попречености	  и	  дискриминацијата	  
Кога	  се	  претставуваат	  лицата	  со	  попречености	  во	  медиумите,	  
важно	  е	  да	  се	  запомни	  дека	  пошироката	  јавност	  има	  малку	  
сознанија	  за	  физичките	  и	  социјалните	  пречки	  кои	  ги	  
онеспособуваат	  овие	  лица	  да	  водат	  исполнет	  и	  активен	  живот.	  
Живеењето	  со	  попреченост	  претставува	  секојдневно	  
соочување	  со	  физичките	  и	  социјалните	  пречки;	  секое	  
портретирање	  на	  лице	  со	  попреченост,	  во	  каков	  било	  
контекст,	  кое	  не	  го	  отсликува	  сосема	  ова	  секојдневие,	  не	  само	  
што	  е	  крајно	  неточно,	  туку	  придонесува	  кон	  понатамошното	  
постоење	  на	  истите	  пречки.	  	  

Лицата	  со	  попречености	  и	  добротворноста 
Избегнувајте	  да	  ги	  претставувате	  лицата	  со	  попречености	  како	  
приматели	  на	  добротворни	  прилози.	  Прикажете	  ги	  во	  
рамноправен	  однос	  со	  други	  луѓе	  со	  попречености,	  но	  и	  со	  
луѓе	  без	  попречености;	  како	  добиваат,	  но	  и	  како	  даваат.	  
Премногу	  често	  лицата	  со	  попречености	  се	  прикажувани	  само	  
како	  приматели	  на	  милостина.	  	  

	  

Можете	  да	  вклучите	  приказни	  за	  
лицата	  со	  попречености	  во	  која	  
било	  Ваша	  изложба,	  при	  што	  таа	  

не	  мора	  да	  биде	  изложба	  
посветена	  на	  попреченоста.	  

Оваа	  инвалидска	  количка	  е	  дел	  
од	  изложба	  за	  технологија.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Преземено	  од	  Колин	  Барнс,	  
„Сликата	  за	  лицата	  со	  

попречености	  и	  медиумите“	  
(Disabling	  Imagery	  and	  the	  
Media),	  Британски	  совет	  на	  
организации	  на	  лица	  со	  
попречености	  и	  „Рајбурн	  

Паблишинг“	  дооел,	  1992	  год.
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Лицата	  со	  попречености	  и	  индивидуалноста 

Држете	  се	  настрана	  од	  еднодимензионалното	  прикажување	  на	  лицата	  со	  
попречености.	  Секоја	  соодветна	  можност	  искористете	  ја	  за	  да	  ги	  прикажете	  како	  
лица	  кои	  имаат	  сложена	  личност	  со	  низа	  индивидуални	  особености,	  емоции	  и	  
активности.	  Како	  и	  сите	  останати	  луѓе,	  така	  и	  тие	  доживуваат	  различни	  емоции,	  како	  
среќа,	  депресија,	  бес	  и	  друго,	  и	  играат	  различни	  улоги,	  како	  љубовници,	  родители,	  
добавувачи	  итн.	  Сите	  овие	  аспекти	  треба	  да	  бидат	  реалистично	  опфатени	  во	  
портретирањето	  на	  лицата	  со	  попречености	  во	  медиумите.	  

Лицата	  со	  попречености	  и	  злото 
Избегнувајте	  да	  претставувате	  какви	  било	  физички	  или	  интелектуални	  карактеристики	  како	  
единствени	  одлики	  на	  личноста.	  Бидете	  особено	  внимателни	  да	  не	  навестите	  поврзаност	  
помеѓу	  попреченоста	  и	  злото. 
 
Лицата	  со	  попреченосит	  и	  воајеризмот 
Воздржувајте	  се	  од	  прикажување	  на	  лицата	  со	  попречености	  како	  предмети	  на	  љубопитност.	  
Лицата	  со	  попречености	  треба	  да	  бидат	  претставени	  како	  дел	  од	  обичната	  популација	  или	  
просечна	  група	  на	  луѓе.	  Генерално,	  луѓето	  со	  попречености	  се	  способни	  да	  учествуваат	  во	  сите	  
случувања	  во	  заедницата,	  па	  треба	  да	  бидат	  претставувани	  во	  разновидни	  улоги	  и	  ситуации. 
 
Лицата	  со	  попречености	  и	  исмевањето 
Лицата	  со	  попречености	  не	  треба	  да	  бидат	  предмет	  на	  потсмев	  ниту,	  пак,	  да	  бидат	  тема	  на	  
вицови	  (слепите	  лица	  или	  лицата	  со	  оштетен	  вид	  не	  возат	  автомобили,	  не	  играат	  пикадо,	  
ниту,	  пак,	  се	  удираат	  во	  сè	  што	  ќе	  им	  се	  најде	  на	  патот,	  и	  покрај	  митот	  што	  го	  создаваат	  некои	  
сценаристи,	  прилично	  ограничени	  комичари	  или	  бескрупулозни	  агенти	  за	  рекламирање). 
 
Лицата	  со	  попречености	  и	  сензационализмот 
Избегнувајте	  сензационални	  портретирања	  на	  лицата	  со	  попречености.	  Бидете	  особено	  
внимателни	  околу	  стереотипното	  претставување	  на	  лицата	  со	  попречености,	  било	  како	  жртви	  
или	  како	  престапници.  
  
Лицата	  со	  попречености	  и	  супер-‐инвалидитетот 
Воздржете	  се	  од	  претставување	  на	  лицата	  со	  попречености	  како	  лица	  со	  невообичаени	  
способности	  или	  атрибути.	  Во	  спротивно,	  би	  претполагале	  дека	  лицето	  со	  попречености	  мора	  
претерано	  да	  „надоместува“	  за	  својата	  состојба	  и	  да	  стане	  супер-‐човек	  за	  да	  биде	  прифатен	  
од	  општеството. 
 
Лицата	  со	  попречености	  и	  волјата 
Избегнувајте	  ги	  репликите	  од	  типот	  на	  „стисната	  горна	  усна“,	  која	  сугерира	  дека	  личноста	  со	  
попреченост	  треба	  да	  има	  само	  „волја“	  и	  „вистинско	  однесување“	  за	  да	  успее. 
 
Лицата	  со	  попречености	  и	  сексуалноста 
Одбегнувајте	  да	  ги	  прикажувате	  луѓето	  со	  попречености	  како	  сексуално	  абнормални.	  Не	  
претставувајте	  ги	  овие	  луѓе	  како	  сексуално	  мртви	  или	  сексуално	  пореметени.	  Претставете	  ги	  
во	  љубовна	  врска,	  како	  ги	  изразуваат	  истите	  сексуални	  потреби	  и	  желби	  што	  ги	  имаат	  и	  оние	  
лица	  без	  попречености. 
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Лицата	  со	  попречености	  и	  нивната	  популација 
Кога	  претставувате	  лица	  со	  попречености	  во	  медиумите,	  потрудете	  се	  тие	  да	  бидат	  
претставници	  на	  сите	  полови,	  раси,	  нации,	  родови	  и	  возрасти	  на	  кои	  инаку	  и	  им	  
припаѓаат.	  
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Попреченоста	  и	  музеите	  

„Попреченоста	  го	  разнишува	  нашето	  општество.	  Почнувајќи	  
од	  стекнувањето	  образование,	  движењето,	  градењето	  
кариера,	  станувањето	  родител,	  па	  сè	  до	  излегувањето	  со	  
пријателите	  и	  користењето	  Интернет,	  лицата	  со	  
попречености	  се	  соочуваат	  со	  многу	  повеќе	  предизвици	  
отколку	  нивните	  сограѓани	  кои	  немаат	  попречености,	  и	  
секојдневно	  се	  соочуваат	  со	  дискриминација	  и	  исклучување.	  
Никој	  не	  би	  можел	  сериозно	  да	  претполага	  дека	  лицата	  со	  
попречености	  би	  имале	  помалку	  можности	  од	  оние	  без	  
попречености,	  па	  сепак,	  некако	  се	  наоѓаме	  во	  ситуации	  каде	  
реалноста,	  онаква	  каква	  што	  е	  за	  лицата	  со	  попречености,	  ни	  
укажува	  на	  поинаква	  слика“.1	  

Прочитајте	   го	   овој	   пасус	   повторно.	   Тој,	   на	   некој	   начин,	   го	  
кажува	  сето	  она	  што	   јас	  би	  сакала	  да	  го	  запомните	  од	  овој	  
текст.	  
	  
„Демос“	   (кои	   се	   опишуваат	   себеси	   како	   Институт	   за	  
истражување	   од	   Лондон,	   кој	   се	   бави	   со	   демократијата	   во	  
секојдневниот	   живот)	   ја	   дефинира	   попреченоста	   како	  
„дискриминација,	   репресија	   или	   злоупотреба,	   заснована	  
врз	   верувањето	   дека	   лицата	   со	   попречености	   се	  
инфериорни	   во	   однос	   на	   другите“.	   Авторите	   зајадливо	  
додаваат	   дека	   „оваа	   дефиниција	   нема	   да	   ја	   најдете	   во	  
речник“.2	  
	  
Јас	  сум	  лице	  со	  попреченост.	  Јас	  сум	  и	  обучувач	  и	  консултант	  
и	  работам	  со	  различни	  организации,	  како	  што	  се	  музеите,	  и	  
во	  едно	  сум	  сигурна:	  репресијата	  спрема	  лицата	  со	  
попречености	  и	  глувите	  лица	  (попреченост)	  е	  широко	  
распространета	  во	  нашето	  општество,	  но	  во	  голема	  мера	  
незабележлива	  дури	  и	  за	  лицата	  и	  организациите	  чија	  
примарна	  грижа	  се	  прашањата	  на	  еднаквост	  и	  човековите	  
права.	  Ние	  толерираме	  постапки	  и	  дискурс	  за	  попреченоста	  и	  
лицата	  со	  оштетен	  слух	  или	  инвалидитет,	  кои	  се	  потполно	  
неприфатливи	  и	  кои	  во	  2009	  година	  не	  би	  се	  толерирале	  
доколку	  станува	  збор	  за	  кое	  било	  друго	  прашање	  на	  
еднаквост.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Попреченост	  „Како	  да	  се	  собори	  последната	  
предрасуда“,	  П.Милер,	  С.	  Паркер	  и	  С.	  Џилисон,	  „Демос“,	  
2004	  година,	  стр.	  11	  (Disablism	  How	  to	  tackle	  the	  last	  
prejudice,	  P.	  Miller,	  S.	  Parker	  &	  S.	  Gillinson,	  Demos)	  
 
2 ibid, стр. 9 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Да	  се	  направи	  музејот	  достапен	  за	  
лицата	  со	  попречености	  значи	  да	  
се	  погледне	  под	  површината	  и	  да	  

се	  вгради	  инклузивноста	  во	  
целокупната	  организација.	  

	  

	  

	  

	  

	  

Мишел	  Тејлор,	  независен	  
обучувач	  и	  консултант	  

Ова	  е	  адаптирана	  верзија	  на	  
статијата	  што	  се	  појави	  во	  
engage,	  меѓународниот	  магазин	  
за	  едукација	  за	  визуелни	  
уметности	  и	  галерии	  
(international	  journal	  of	  visual	  art	  
and	  gallery	  education),	  бр.	  23,	  
пролет	  2009	  година.	  
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Свесна	  сум	  дека	  еднаквоста	  е	  многу	  повеќе	  од	  терминологија	  и	  „пакување“,	  но	  знам	  и	  дека	  
постојат	   многу	   лица	   и	   групи	   кои	   излегуваат	   на	   крај	   со	   шокантно	   насилни	   и	   репресивни	  
однесувања.	  Сепак,	  кога	  станува	  збор	  за	  попреченоста,	  убедена	  сум	  дека	  многумина	  не	  се	  ни	  
свесни	   како	  би	   требало	   да	   постапуваат,	   размислуваат	   или	   зборуваат.	   Тие	   дури	   не	   знаат	   ни	  
како	  да	  разговараат.	  Токму	  затоа	  не	  се	  случуваат	  систематски	  и	  културни	  промени.	  
	  
Во	  1976	  година,	  Унијата	  на	  лицата	  со	  физичка	  попреченост	  против	  сегрегацијата	  (Union	  of	  the	  
Physically	   Impaired	   Against	   Segregation)	   ја	   утврди	   разликата	   помеѓу	   поимите	   инвалидитет	   и	  
попреченост.	  Движењето	  на	  лицата	  со	  попречености,	  кое	  претставува	  движење	  за	  човекови	  
права,	   постепено	   се	   ширеше	   и	   зајакнуваше	   со	   развојот	   на	   политиките	   за	   попречености.	  
Академици	  како	  Мајк	  Оливер3	  започнаа	  да	  го	  именуваат	  овој	  феномен	  како	  „социјален	  модел	  
на	  попреченоста“.	  
	  
Социјалниот	  модел	  беше	  формулиран	  како	  директна	  спротивност	  на	  индивидуалниот	  модел,	  
кој	  со	  векови	  преовладуваше	  во	  размислувањата	  за	  попреченоста,	  лицата	  со	  попречености	  и	  
глувите	  лица	  и	  кој	  е	  во	  сржта	  на	  однесувањата	  и	  искуствата	  спомнати	  во	  претходниот	  дел	  на	  
текстот.	  
	  
Индивидуалниот	  модел	  е	  модел	  со	  недостаток,	  модел	  кој	  се	  фокусира	  на	  она	  што	  не	  е	  во	  ред	  
со	  поединецот,	  на	  она	  што	   го	  разликува	  од	   „нормалната“	   здрава	  личност	  и	  на	  начините	  на	  
кои	  тој	  не	  може	  да	  функционира.	  Медицинските	  експерти	  и	  креаторите	  на	  политики	  кои	   го	  
користат	  индивидуалниот	  модел	  секогаш	  ќе	  бараат	  начин	  за	  компензација	  на	   состојбата	  на	  
лицата	  со	  попречености	  преку	  „посебно“	  наменети	  третмани.	  
	  
Варијанти	   на	   индивидуалниот	  модел	   се	  медицинскиот	  модел	   (кој	   се	   заснова	   на	   премисата	  
дека	   лицата	   со	   попречености	   и	   глувите	   лица	   треба	   да	   бидат	   излечени	   или	   „вратени	   во	  
нормала“)	  и	  милосрдниот	  модел	  (кој	  тргнува	  од	  претпоставката	  дека	  лицата	  со	  попречености	  
се	   корисници	   на	   придобивките	   и	  милоста	   на	   поединци	   и	   на	   општеството,	   а	   не	   членови	   на	  
општеството	  кои	  активно	  придонесуваат).	  
	  
Според	  индивидуалниот	  модел,	  луѓето	  се	  попречени	  од	  причини	  како	  церебрална	  парализа,	  
повреди,	  оштетувања	  на	  мозокот,	  мултиплекс	  склероза,	  слепило	  и	  епилепсија.	  
	  
Социјалниот	  модел	  го	  оспорува	  овој	  став.	  
	  
Разликата	  помеѓу	  инвалидитетот	  и	  попреченоста	  е	  суштински	  важна.	  Инвалидитет	  е	  повреда,	  
болест	  или	  вродена	  состојба	  која	  предизвикува	  (или	  најверојатно	  ќе	  предизвика)	  долгорочни	  
последици	   врз	   физичкиот	   изглед	   и/или	   ги	   ограничува	   функциите,	   кои	   се	   разликуваат	   од	  
вообичаените.	  Од	  друга	  страна,	  попреченоста	  е	  она	  со	  што	  се	  соочува	  лицето	  со	  попреченост	  
или	  глувото	  лице	  кога	  мора	  да	  се	  бори	  со	  пречките	  кои	  општеството	  им	  ги	  поставило,	  а	  кои	  го	  
отежнуваат	   нивното	   функционирање.	   Попреченоста	   се	   дефинира	   како	   загуба	   или	  
ограничување	  на	  можностите	  за	  рамноправно	  учество	  во	  општеството	  со	  другите	  луѓе	  поради	  
општествени	  пречки	  и	  пречки	  што	  произлегуваат	  од	  ставовите	  и	  средината.	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 На пример, „Политиката на попреченоста“, МекМилан, 1990 год. (The Politics of 

Disablement, MacMillan) 
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Социјалниот	  модел	  укажува	  дека	  луѓето	  се	  попречени	  од	  нешта	  како	  што	  се	  скалите,	  тесните	  
влезови,	   ситните	  букви,	   информациите	  достапни	  во	   само	  еден	  формат,	   текстот	  напишан	  на	  
стакло,	  незнаењето,	  искривената	  слика	  и	  претстава	  за	  лицата	  со	  попречености	  и	  сложениот	  
јазик.	  
	  
Индивидуалниот	   модел	   во	   основа	   ги	   поддржува	   претпоставките	   и	   неурамнотеженоста	   на	  
моќта,	  кои	  социјалниот	  модел	  ги	  оспорува.	  Така,	  тој	  ја	  одржува	  попреченоста,	  бидејќи	  го	  зема	  
предвид	   единствено	   инвалидитетот	   (или	   „попреченоста“,	   како	   што	   тој	   ја	   дефинира)	   како	  
нешто	  негативно,	  нешто	  што	  треба	  да	  се	  сожалува	  и	  лекува,	  нешто	  од	  што	  човек	  треба	  да	  се	  
плаши	  и	  држи	  понастрана.	  
	  
Не	   можам	   да	   најдам	   доволно	   пофални	   зборови	   за	   социјалниот	   модел	   како	   основа	   на	  
политиките	  и	  практиките	  во	  Вашиот	  музеј.	  Не	  затоа	  што	  претставува	  доследен	  и	  несоборлив	  
политички	  систем	  ниту,	  пак,	  цврста	  филозофска	  рамка.	  Искрено,	  не	  сум	  убедена	  во	  што	  било	  
од	  сето	  ова.4	  Сепак,	  се	  залагам	  за	  социјалниот	  модел	  како	  единствена	  конструктивна	  основа	  
за	   успешен	   практичен	   пристап,	   особено	   зашто	   им	   дава	   моќ	   на	   организациите	   кои	  
обезбедуваат	  стоки,	  средства	  и	  услуги	  и	  вработуваат	  луѓе.	  Факторите	  што	   ја	  предизвикуваат	  
попреченоста	   во	   рамките	   на	   индивидуалниот	   модел	   се	   сосема	   надвор	   од	   контролата	   на	  
професионалците	   кои	   ги	   менаџираат	   музеите	   и	   галериите,	   како	   и	   вработувањата	   во	   нив.	  
Според	  гледиштата	  на	  социјалниот	  модел,	  факторите	  кои	  ги	  попречуваат	  луѓето	  се	  аспекти	  на	  
средината	  којашто	   тие	  луѓе	   (Вие!)	   ја	   креираат,	  поддржуваат	  и	   се	  дел	  од	  неа.	   Грубо	  кажано,	  
Вие	  одлучувате	  дали	  средината	  што	  ја	  креирате	  ме	  попречува	  мене	  или	  не.	  
	  
Да	  резимираме:	  
	  
додека	  индивидуалниот	  модел	  ги	  лоцира	  проблемите	  кај	  поединецот,	  социјалниот	  модел	  ги	  
лоцира	   во	   средината;	   социјалниот	   модел	   го	   пренасочува	   фокусот	   од	   поединецот	   кон	  
средината	  
	  
додека	   индивидуалниот	   модел	   прашува	   „што	   не	   е	   во	   ред	   со	   тебе?“,	   социјалниот	   модел	  
прашува	  „каде	  се	  пречките?“	  
	  
додека	   индивидуалниот	   модел	   бара	   низа	   непотребни	   и	   лични	   информации,	   социјалниот	  
модел	  ги	  бара	  само	  оние	  информации	  што	  мора	  да	  се	  знаат.	  
	  
Прашањата	  што	  персоналот	  ги	  поставува,	  како	  и	  јазикот	  што	  генерално	  се	  користи,	  можат	  да	  
се	  проверат	  согласно	  социјалниот	  модел:	  дали	  одговорот	  ќе	  Ви	  каже	  што	  конкретно	  треба	  да	  
направите	   или	   промените?	   Ако	   не	   е	   така,	   тогаш	   прашањето	   најверојатно	   потекнува	   од	  
индивидуалниот	  модел	  заедно	  со	  нему	  својствената	  неизбалансираност	  и	  репресивност.	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 В. Лиз Кроу, „Вклучување на сите од нашите животи: обновување на социјалниот модел 

на попреченоста“ во „Истражување на поделеноста: Болест и попреченост“, К. Барнс и Г. 

Мерсер, Печат на лицата со попречености, 1996 година, за критика на првобитното 

согледување на социјалниот модел (Liz Crow, “Including All of Our Lives: renewing the social 

model of disability” in Exploring the Divide: Illness and Disability C. Barnes and G. Mercer) 
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Важен	   спореден	   ефект	   при	   примената	   на	   социјалниот	   модел	   е	   тоа	  што	   отстранувањето	   на	  
пречките	  неминовно	  ќе	  им	  користи	  и	  на	  другите	  луѓе,	  а	  не	  само	  на	  лицата	  со	  посебни	  потреби	  
и	  глувите	  лица,	  за	  кои	  овие	  пречки	  биле	  најочигледни.	  
	  
Секако,	   важни	  се	  и	   законските	  рамки.	  Овде,	   во	  Британија,	  Актот	  против	  дискриминација	  на	  
лицата	   со	   попречености	   (1995	   год.)	   и	   подоцнежните	   амандмани	   (вклучувајќи	   ги	   и	  
амандманите	   на	   Актот	   против	   дискриминација	   на	   лицата	   со	   попречености	   (2005	   год.))	   ги	  
пропишаа	  основните	  законски	  обврски.	  Во	  основа,	  лицата	  со	  посебни	  потреби	  и	  глувите	  лица	  
добија	   ново	   право	   кое	   требаше	   да	   ги	   штити	   од	   неправедната	   дискриминација	   на	   многу	  
полиња,	   како	   што	   се	   обезбедувањето	   на	   стоки,	   средства	   и	   услуги,	   и	   при	   вработување.	  
Музеите,	   како	   и	   другите	   организации,	   мора	   „разумно	   да	   ги	   прилагодат“	   своите	   политики,	  
процедури,	   практики	   и	   премиси,	   за	   да	   бидат	   сигурни	   дека	   лицата	   со	   посебни	   потреби	   и	  
глувите	  лица	  нема	  да	  бидат	  полошо	  третирани	  поради	  нивната	  попреченост.5	  Организациите	  
коишто	   функционираат	   како	   јавни	   институции,	   мора	   да	   исполнуваат	   шест	   општи	   обврски	  
согласно	  амандманите	  од	  2005	  година.	  Во	  согласност,	  пак,	  со	  обврските,	  организациите	  треба	  
да	   бидат	   проактивни	   во	   обезбедувањето	   на	   еднаквост	   за	   лицата	   со	   посебни	   потреби	   и	  
глувите	  лица.	  
	  
Важно	  е	  да	  се	  напомене	  дека	  постои	  голема	  разлика	  помеѓу	  почитувањето	  на	  Актот	  против	  
дискриминација	  на	  лицата	  со	  попречености	  од	  една	  страна,	  и	  најдобрите	  практики	  од	  друга.	  
	  
Пошироката	  правна	  рамка	   ја	  опфаќа	  Конвенцијата	  за	  правата	  на	  лицата	  со	  попречености	  на	  
Обединетите	   нации,	   која	   беше	   донесена	   на	   13	   декември	   2006	   година.	   Таа	   се	   стреми	   да	  
„обезбеди	  целосно	  и	   еднакво	   уживање	  на	   сите	   човекови	   права	   и	   основни	   слободи	   за	   сите	  
лица	  со	  попречености	  и	  да	  ја	  унапреди	  почитта	  за	  нивното	  вродено	  достоинство“.6	  Покрај	  тоа,	  
Универзалната	   декларација	   за	   човекови	   права	   гласи	   дека	   „(с)екој	   има	   право	   слободно	   да	  
учествува	  во	  културниот	  живот	  на	  заедницата,	  да	  ужива	  во	  уметноста	  ...“.7	  
	  
Да	  се	  разберат	  сите	  овие	  прашања	  значи	  да	  се	  согледа	  дел	  од	  предизвиците	  на	  кои	  наидува	  
секоја	  организација	  која	  сака	  сериозно	  да	  работи	  со	  лицата	  со	  попречености	  и	  глувите	  лица.	  
Не	   станува	   збор	   за	   одделни	   ad	   hoc	   решенија	   на	   конкретни	   проблеми	   во	   организацијата	  
(независно	  од	  добронамерноста).	  Еден	  од	  омилените	  зборови	  на	  културниот	  сектор	  е	  зборот	  
стратегиски;	   покорисно	   би	   било	   да	   се	   бараат	   систематски	   решенија.	   Усвојувањето	   на	  
систематско	   разбирање	   и	   пристап	   претставува	   цврста	   основа	   за	   остварување	   значајни	   и	  
ефикасни	  промени	  во	  начинот	  на	  функционирање,	  што	  би	  било	  потврда	  за	  почитта	  кон	  овие	  
лица.	  
	  
Музејот	   е	   систем;	   секој	   тим	   или	   оддел	   е	   систем.	   Музејот	   функционира	   во	   склоп	   на	   други	  
системи,	   а	  овие	   системи	   го	  вклучуваат	  и	  поширокото	  општество	  кое	   (како	  што,	   се	  надевам,	  
укажав)	  фундаментално	  се	  спротивставува	  или	  барем	  дава	  отпор	  кон	  еднаквоста	  на	  лицата	  со	  
попречености.	   Во	   овие	   системи	  функционираат	   посетителите	   со	   посебни	  потреби	  и	   глувите	  
лица,	   потенцијалните	   посетители,	   персоналот	   и	   потенцијалниот	   персонал,	   членовите	   на	  
управниот	   одбор	   и	   потенцијалните	   членови	   на	   управниот	   одбор.	   Музеите	   мораат	   да	   ги	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Самиот Акт користи јазик кој е подоследен на индивидуалниот модел 
6 Член 1 
7 Член 27 
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разберат	  овие	   системи	  и	  да	   ја	   препознаат	   попреченоста	   во	  нив	  доколку	   сакаат	  да	  остварат	  
контакт	  со	  лицата	  со	  посебни	  потреби	  и	  глувите	  лица.	  
	  
Тука,	  несомнено,	  станува	  збор	  и	  за	  практичните	  нешта:	  маркетингот;	  пристапноста	  до	  и	  околу	  
зградите,	  постојаните	  постановки,	  изложбите,	  информациите;	  како	  артефактите	  се	  опишани,	  
толкувани	  и	  поставени	  во	  просторот.	  Сепак,	  во	  прашање	  е	  многу	  повеќе	  од	  тоа.	  Тука	  станува	  
збор	  за	  тоа	  како	  музеите	  можат	  да	  ги	  уверат	  лицата	  со	  попречености	  дека	  тие	  се	  навистина	  
добредојдени	  во	  објектот,	  на	  настанот;	  во	  одборот,	  на	  изложбата.	  Станува	  збор	  и	  за	  тоа	  како	  
лицата	   со	   попречености	   се	   претставени	   во	   промотивните	   материјали.	   И	   за	   тоа	   дали	  
вработените	   се	  обучени	  да	  бидат	   сигурни	  во	   себе,	   опуштени	  и	   спремни	  да	  им	  помогнат	  на	  
лицата	   со	   попречености.	   И	   за	   тоа	   дали	   и	   во	   која	   мера	   ним	   им	   одговара	   работното	  
опкружување.	  Накусо,	  во	  прашање	  се	  доведува	  спремноста	  на	  музеите	  да	   го	  преиспитуваат	  
начинот	  на	  кој	  организациите	  функционираат.	  
	  
Мое	  лично	  гледиште	  е	  дека	  ако	  пред	  дваесет	  години	  се	  наоѓавме	  на	  надворешната	  страна	  и	  
гледавме	   навнатре,	   сега	   сме	   внатре	   и	   набљудуваме.	   Со	   други	   зборови,	   многу	   често	   ни	   е	  
дозволен	  пристап	  до	  зградите	  и	  настаните,	  но	  штом	  стигнеме	  таму,	  немаме	  многу	  можности	  
за	   учество,	   нема	   многу	   артефакти,	   уметнички	   дела	   или	   толкувања	   со	   кои	   можеме	   да	   се	  
поистоветиме	   ниту,	   пак,	   активности	   во	   кои	   можеме	   самостојно	   –	   рамноправно	   –	   да	  
учествуваме.	  
	  
А	   дотаму	   несомнено	   ќе	   стигнеме	   ако	   размислуваме	   само	   за	   пристапноста.	   Потребно	   е	   да	  
размислуваме	   пошироко,	   посистематски,	   на	   сите	   нивоа	   доколку	   навистина	   сакаме	   да	   ги	  
вклучиме	  лицата	  со	  попречености	  во	  општеството.	  
	  
Не	  велам	  дека	  не	  е	  важно	  да	  се	  размислува	  за	  пристапноста.	  Од	  перспектива	  на	  социјалниот	  
модел,	   клучно	   е	   да	   се	   анализира	   просторот	   и	   да	   се	   откријат	   пречките.	   Паметно	   би	   било	  
најпрво	   да	   се	   размислува	   за	   физичките	   пречки,	   сетилните	   пречки,	   интелектуалните	   и	   оние	  
кои	  произлегуваат	  од	   ставовите	  и	  можеби	  ќе	   треба	   (би	   требало)	  да	  разговарате	   со	  лица	   со	  
попречености	  за	  да	  бидете	  сигурни	  дека	  сте	  ги	  утврдиле	  сите	  проблеми.	  Би	  требало	  да	  барате	  
креативни	  решенија	  за	  да	  изнајдете	  начини	  за	  отстранување	  на	  пречките.	  Доколку	  тоа	  чини	  
многу	   пари	   и	   потребни	   се	   средства	   што	   Вие	   ги	   немате,	   ќе	   треба	   да	   смислите	   поевтини	   и	  
поедноставни	  начини	  за	  да	  го	  постигнете	  истиот	  резултат.	  На	  пример,	  доколку	  во	  буџетот	  не	  
се	  предвидени	   средства	   за	  автоматски	  врати,	  би	  можеле	  ли	  барем	  да	  поставите	   ѕвонче	   (на	  
соодветна	  висина),	  така	  што	  секој	  што	  нема	  да	  може	  да	  ја	  отвори	  вратата,	  би	  можел	  барем	  да	  
ги	  извести	  вработените	  дека	  е	  пред	  вратата	  и	  дека	  му	  треба	  помош?	  Доколку	  не	  можете	  да	  го	  
преуредите	  пултот	  за	  послужување	  кафе,	  би	  можеле	  ли	  да	  ги	  обучите	  вработените	  дискретно	  
да	  ги	  послужуваат	  посетителите	  на	  масите	  по	  потреба?	  
	  
Најзначајните	  системски	  работи	  што	  можете	  да	  ги	  направите	  во	  Вашата	  организација	  
се:	  

• да воведете постепена програма за Обука за еднаквост на лицата со 
попречености (заснована на социјалниот модел на попреченоста) за да 
бидете сигурни дека имате вработени способни примерно да се однесуваат 
со лицата со попречености 

• да се консултирате со лица со попречености за да бидете сигурни дека навистина 
ги задоволувате нивните потреби 



	  

	  
	   	   	   6	  

• да вградите инклузивни практики во Вашата политика и пракса при осмислувањето 
на изложбите и програмите 

• да испланирате постепено воведување на подобрувања: никој не очекува да ги 
решите сите проблеми преку ноќ 

• да разговарате со другите музеи и да споделувате идеи и ресурси 
• Парадоксално е тоа што од практична гледна точка, ова не е тешко. Сè што треба 

е да преземете три едноставни чекори: 
o да ги утврдите пречките 
o да сфатите зошто тие се пречки 
o да ги отстраните 

Тешкотиите	  би	  можело	  да	  се	  појават	   тогаш	  кога	  музеите	  кои	  сериозно	  ќе	  се	  зафатат	   со	  ова	  
прашање,	   ќе	   сфатат	  дека	   „пливаат	  наспроти	   струјата“	   со	   тоа	  што	  решиле	  да	   ги	  преиспитаат	  
начините	  на	  функционирање	  на	  други	  поголеми	  системи.	  

• Музеите кои во име на општеството, раскажуваат приказни и чуваат 
артефакти, можат да бидат носители на општествени промени за лицата со 
попречености. Треба да се случат и уште многу други работи, но придонесот 
што можете да го дадете е од исклучителна важност. Благодарение на 
системскиот пристап, вклучувањето на лицата со попречености би можело да 
го надмине основното обезбедување пристап до содржината што ја нудите. 
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Проекти	  за	  лицата	  со	  

попречености	  на	  Фондацијата	  
„Нијахрос“	  

	  
Социјален	  модел	  на	  попреченоста	  

	  

Медицински	  модел	  на	  
попреченоста	  

	  
	  

Медицинскиот	  модел	  се	  фокусира	  на	  
поединецот	  
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Медицински	  модел	  

глувост 

не може да  
оди долго 

не може да 
се сконцентрира 

слепило 

не може  
да оди 

не може да 
седи  
мирно 

церебрална 
парализа 

Поединец 

Социјален	  модел	  на	  попреченоста	  

	  
Социјалниот	  модел	  се	  фокусира	  на	  

опкружувањето	  
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Социјален	  модел	  

нема 
знаковен  
јазик 

нема места  
за седење 

премногу  
текст 

високи  
витрини 

  тешки  
 врати 

лоши  
седишта 

скали 

Поединец 

Причини	  за	  попреченост	  

Медицински	  модел	  
Пр.	  

Слепило	  
Глувост	  
Парализа	  
Несреќи	  
Насилство	  
Генетски	  пореметувања	  
Болест	  

Социјален	  модел	  
Пр.	  

Скали	  
Калдрма	  
Тешки	  врати	  
Ставови	  
Пракса	  при	  вработување	  
Лоша	  грижа	  за	  корисници	  
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Социјален	  модел	  на	  попреченоста	  

Медицински Социјален 

Поединец Средина 

Што не е во ред со 
тебе? Каде се пречките? 

Лични информации Практични 
информации 

Социјален	  модел	  на	  попреченоста	  

	  
Прво	  се	  бараат	  пречките	  	  

	  
А	  потоа	  се	  наоѓаат	  креативни	  решенија	  	  
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Исто	  така,	  моделот	  подразбира	  

	  препознавање	  пречки	  како	  што	  се	  
• 	  ставовите	  
• 	  очекувањата	  
• 	  стереотипите	  и	  претпоставките	  

Добри	  вести...	  

•  Социјалниот	  модел	  ги	  окуражува	  вашите	  
музеи	  

•  Вашите	  музеи	  можат	  да	  помогнат	  да	  се	  
смени	  	  општата	  слика	  за	  лицата	  со	  
попречености...	  

•  …и	  сликата	  што	  тие	  ја	  имаат	  за	  самите	  себе.	  	  
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Идентификување	  на	  пречките	  и	  решенијата	  

Размислувајте	  за	  Вашиот	  музеј.	  Кои	  од	  пречките	  што	  сè	  уште	  постојат,	  би	  можеле	  да	  ги	  
обесхрабрат	  лицата	  со	  попречености	  да	  го	  посетат	  музејот?	  

Како	  би	  можеле	  да	  ги	  отстраните	  овие	  пречки?	  

	   Пречки	   Решенија	  
Вашата	  зграда	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

	   	  

Маркетинг	  
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	   Пречки	  	   Решенија	  
Изложби	  и	  
постановки	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	   	  

Ставови	  на	  
вработените	  
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	   Пречки	  	   Решенија	  
Политика/	  
Култура	  на	  
организирање	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

	   	  

Друго	  
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Како	  да	  се	  користи	  овој	  список	  

Користејќи	  го	  овој	  список,	  ќе	  добиете	  брз	  преглед	  на:	  

• работите	  кои	  ги	  правите	  добро;	  

• работите	  кои	  треба	  да	  ги	  подобрите;	  

• работите	  на	  кои	  можеби	  сè	  уште	  не	  сте	  ни	  помислиле	  

Пожелно	  е	  да	  разговарате	  со	  колегите	  за	  добиените	  резултати.	  

Списокот	  за	  брза	  проверка	  ќе	  Ви	  помогне	  да	  ги	  утврдите	  и	  областите	  каде	  што	  би	  сакале	  повеќе	  да	  се	  вложите	  за	  
подетална	  проценка.	  

	  

(Овој	  документ	  е	  преземен	  и	  адаптиран	  од	  страна	  на	  Советот	  за	  музеи,	  библиотеки	  и	  архиви	  на	  Обединетото	  Кралство	  (Museums,	  Libraries	  and	  
Archives))	  
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Дали:	  

Обележете	  
ако	  ова	  го	  
правите	  
добро	  

Обележете	  
ако	  ова	  треба	  
да	  го	  
подобрите	  

Обележете	  
ако	  не	  сте	  
помислиле	  на	  
ова	  досега	  

1. Разговарате	  со	  голем	  број	  на	  лица	  со	  попречености	  за	  да	  ги	  
подобрите	  условите	  во	  Вашиот	  музеј?	  

	   	   	  

2. Организирате	  посебни	  настани	  во	  Вашиот	  музеј	  за	  лицата	  со	  
попречености?	  

	   	   	  

3. Размислувате	  за	  музејската	  понуда	  за	  да	  можете	  да	  ги	  
охрабрите	  лицата	  со	  попречености	  да	  го	  посетат	  музејот?	  

	   	   	  

4. Создавате	  услови	  кои	  можат	  да	  им	  користат	  на	  лицата	  со	  
попречености?	  

	   	   	  

5. Сте	  сигурни	  дека	  Вашите	  вработени	  се	  способни	  да	  им	  
помогнат	  на	  лицата	  со	  попречености?	  

	   	   	  

6. Го	  промовирате	  музејот	  како	  место	  за	  лица	  со	  
попречености?	  

	   	   	  

7. Ги	  оценувате	  Вашите	  услуги,	  програми	  и	  активности?	   	   	   	  
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	  Пишување	  водич	  за	  пристапност

Запомнете	  –	  погледнете	  примери	  од	  други	  организации	  

Запомнете	  –	  многу	  е	  важно	  да	  давате	  точни	  информации.	  

А.	  Како	  да	  се	  дојде	  до	  музејот	  
Дали	   можат	   посетителите	   лесно	   да	   стигнат	   до	   музејот	   со	  
јавен	  транспорт?	  
	  
Дали	   има	   паркинг?	   Дали	   дел	   од	   него	   е	   резервиран	   за	  
лицата	  со	  попречености?	  
	  
Дали	  музејот	  и	  влезот	  на	  музејот	  може	  лесно	  да	  се	  најдат?	  
	  
Дали	  има	  повеќе	  влезови?	  Доколку	  има,	  дали	  е	  јасно	  
обележано	  кој	  од	  нив	  би	  бил	  попристапен	  за	  некои	  лица	  со	  
попречености	  (на	  пример,	  ако	  има	  скали	  на	  главниот	  влез,	  
дали	  постои	  друг	  влез	  без	  скали?)	  

Б.	  Главни	  и	  внатрешни	  влезови	  
Дали	   има	   скали,	   пристапна	   рампа	   или	   денивелиран	  
пристап?	  
	  
Дали	  скалите	  и	  рампите	  се	  јасно	  обележани?	  
	  
Дали	  скалите	  и	  рампите	  се	  оградени?	  
	  
Дали	  влезовите	  се	  доволно	  широки	  за	  инвалидска	  количка?	  
	  
Дали	  вратите	  се	  отвораат	  лесно	  или	  се	  автоматски,	  дали	  се	  
отвораат	  со	  лизгање	  или	  со	  туркање?	  
	  
Каква	   е	   подната	   површина	   (на	   пример,	   дали	   има	   сјајни	  
плочки,	  килим	  или	  гумена	  подлога)?	  
	  
Дали	  се	  наплаќа	  влезот	  во	  музејот?	  Доколку	  се	  наплаќа,	  дали	  
има	  попуст	  за	  лицата	  со	  попречености	  и	  дали	  е	  потребно	  да	  се	  
прикаже	  некаква	  потврда	  за	  тоа?	  

В.	  Движење	  низ	  музејот	  
Опишете	  ги	  ходниците	  (на	  пример,	  дали	  се	  широки,	  тесни,	  
темни,	  светли,	  дали	  се	  вообичаено	  прометни	  или	  празни)?	  

Дали	  во	  сите	  простории	  на	  музејот	  (на	  пример,	  изложбените	  
сали	  или	  фоајето)	  има	  доволно	  простор	  за	  движење	  со	  
инвалидска	  количка,	  бел	  бастун	  или	  штаки,	  вклучително	  и	  за	  
свртување?	  

	  

Водичот	  за	  пристапност	  треба	  да	  
опфаќа	  основни	  информации,	  

како	  што	  се	  насоките	  за	  
движење	  низ	  музејот	  
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Опишете	  ја	  шемата	  на	  боите	  (на	  пример,	  дали	  има	  добар	  контраст	  на	  бои	  или	  е	  тешко	  да	  се	  
воочи	  разликата	  помеѓу	  ѕидовите	  од	  подовите?).	  
	  
Дали	  вратите	  се	  во	  контрастна	  боја	  и	  лесно	  забележливи?	  
	  
Дали	   се	   слуша	   музика	   или	   некои	   други	   звуци?	   Доколку	   е	   така,	   дали	   е	   бучно	   и	   дали	   би	   ја	  
намалиле	  јачината	  ако	  некој	  побара?	  
	  
Дали	  има	  скали?	  Доколку	  има,	  дали	  се	  јасно	  означени	  и	  оградени?	  
	  
Дали	  има	  лифтови?	  Доколку	  има,	  дали	  вратите	  се	  доволно	  широки	  за	  инвалидска	  количка?	  
Дали	   копчињата	   се	   доволно	   ниско	   поставени	   за	   пониски	   луѓе	   или	   луѓе	   во	   инвалидска	  
количка?	  Дали	  копчињата	  се	  означени	  со	  Брајова	  азбука?	  Дали	  спратовите	  се	  јасно	  означени?	  
Дали	  има	  огледало	  на	  задниот	  ѕид	  од	  лифтот?	  Дали	  корисниците	  на	  лифтот	  добиваат	  говорна	  
информација	  за	  спратот	  на	  кој	  се	  наоѓаат	  и	  отворањето	  и	  затворањето	  на	  вратите?	  
	  
Дали	  музејот	  располага	  со	  места	  за	  седење?	  

Г.	  Ознаки	  и	  информации	  
	  
Дали	  информациите	  се	  лесно	  достапни?	  
	  
Дали	  информациите	  се	  достапни	  во	  повеќе	  различни	  формати	  (Брајово	  писмо,	  аудио-‐формат,	  
крупни	  букви)?	  
	  
Дали	  ознаките	  се	  јасно	  видливи?	  Дали	  буквите	  се	  доволно	  големи?	  Дали	  се	  во	  добар	  контраст	  
со	  позадината?	  
	  
Дали	  покрај	  текст,	  ознаките	  содржат	  и	  слики?	  
	  
Дали	  ознаките	  даваат	  јасни	  насоки	  за	  движење	  низ	  музејот?	  
	  
Дали	  имате	  некаков	  индукциски	  систем	  за	  засилување	  на	  звукот	  во	  музејот?	  Доколку	  имате,	  
во	  кои	  простории?	  
	  
Д.	  Простор	  за	  прием	  и	  заеднички	  активности	  
	  
Дали	   овој	   простор	   е	   често	   преполн	   со	   луѓе	   или	   е	   доволно	   голем	   за	   вообичаениот	   број	   на	  
посетители?	  
	  
Дали	  движењето	  низ	  овој	  простор	  е	  едноставно	  и	  дали	  лесно	  се	  забележува	  правецот	  во	  кој	  
почнува	  разгледувањето	  на	  музејот?	  
	  
Дали	  овој	  простор	  е	  осветлен	  или	  темен?	  
	  
Дали	  се	  слуша	  музика	  или	  други	  звуци?	  Доколку	  се	  слуша,	  дали	  се	  гласни?	  
	  
Дали	  пултот	  за	  прием	  има	  две	  нивоа	  на	  различна	  висина?	  
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Дали	  мебелот	  во	  просториите	  за	  освежување	  може	  да	  се	  преместува?	  
	  
Дали	  вработените	  имаат	  разбирање	  за	  потребите	  на	  лицата	  со	  попречености	  и	  желба	  да	  им	  
помогнат?	  
	  
Дали	  вработените	  се	  обучени	  за	  работа	  со	  лица	  со	  попречености?	  
	  
Доколку	  имате	  кафуле,	  дали	  информациите	  за	  разните	  диететски	  барања	  на	  посетителите	  се	  
достапни?	  
	  
Ѓ.	  Тоалети	  
	  
Дали	  има	  голем	  број	  на	  тоалети?	  
	  
Дали	  се	  тие	  пристапни?	  
	  
Дали	  се	  добро	  означени	  и	  лесно	  достапни?	  
	  
Дали	  се	  чисти	  и	  добро	  опремени?	  
	  
Дали	   има	   простории	   за	   менување	   бебешки	   пелени?	   И	   во	   тоалетите	   за	   лицата	   со	  
попречености?	  
	  
Дали	  тоалетите	  за	  лицата	  со	  попречености	  се	  расчистени	  од	  непотребни	  предмети?	  
	  	  
Е.	  Галерии	  и	  изложби	  
	  
Дали	  изложбите	  се	  осмислени	  така	  за	  да	  сè	  биде	  лесно	  видливо?	  Дали	  може	  ниско	  лице	  во	  
инвалидска	  количка	  да	  ги	  види	  сите	  експонати?	  
	  
Дали	  има	  експонати	  што	  смее	  да	  се	  допираат?	  
	  
Дали	  легендите	  се	  во	  различен	  формат?	  Дали	  се	  доволно	  големи	  и	  дали	  се	  поставени	  така	  да	  
можат	  повеќето	  луѓе	  да	  ги	  прочитаат?	  Дали	  се	  напишани	  на	  разбирлив	  јазик?	  
	  
Дали	  е	  јасно	  означена	  евентуалната	  препорачана	  тура	  низ	  изложбата?	  
	  
Дали	  има	  каталог?	  Доколку	  има,	  дали	  е	  достапен	  во	  различни	  формати?	  
	  
Дали	  нудите	  аудио-‐водичи?	  
	  
Дали	  организирате	  настани	  со	  превод	  на	  знаковен	  јазик?	  
	  
Ж.	  Општо	  
	  
Кое	  е	  временското	  ограничување	  за	  посета	  на	  музејот?	  
	  
Зошто	  лице	  со	  попреченост	  би	  сакало	  да	  го	  посети	  овој	  музеј?	  
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Дали	  во	  близина	  има	  други	  музеи	  кои	  би	  биле	  интересни	  за	  посетителите?	  
	  
Дали	  Вашиот	  музеј	  би	  бил	  интересен	  и	  за	  деца?	  
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Претставување	  предлог

Можеби	   ќе	   треба	   да	   претставите	   предлог	   со	   цел	   да	  
убедите	   одредени	   чинители	   да	   финансираат	   проект	  
или	   програма	   за	   работа	   со	   лица	   со	   попречености.	  
Притоа,	   можеби	   ќе	   треба	   да	   се	   обратите	   до	  
надворешна	   публика	   или	   до	   луѓе	   од	   Вашата	  
организација	  за	  да	  добиете	  поддршка	  за	  проектот.	  

Вашето	   претставување	   мора	   да	   ја	   убеди	   публиката	  
дека	  станува	  збор	  за	  добар	  проект	  во	  кој	  тие	  треба	  да	  
инвестираат.	  

Мора	  да	  ја	  познавате	  Вашата	  публика	  –	  кои	  се	  нивните	  
приоритети	  и	  интереси,	  односно	  каков	  вид	  на	  проекти	  
би	  поддржале.	  

Внимавајте	  да	  ги	  опфатите	  следните	  елементи	  

1. Општите	   цели	   на	   проектот	   (и	   објаснете	   како	  
проектот	   се	   вклопува	   во	   општите	   цели	   на	   Вашиот	  
музеј)	  

2. Краткорочните	   цели	   (оние	   помалите	   мерливи	  
чекори	   кои	   ќе	   придонесат	   кон	   остварување	   на	  
општата	  цел)	  

3. Целната	  група	  на	  проектот	  
4. Детали	   за	   активностите	   (што	   ќе	   се	   случува,	   каде,	  

кога	  и	  колку	  долго)	  
5. Кои	  лица	  од	  персоналот	   ќе	  бидат	   вклучени	  во	   сите	  

етапи	  на	  проектот	  
6. Детали	   за	   евалуацијата	   на	   проектот,	   вклучително	   и	  

на	  неочекуваните	  аспекти	  
7. Распоред	   (крајни	   рокови	   за	   планирање,	  

остварување,	  ревизија)	  
8. Потребни	  ресурси	   (луѓе,	  време,	  пари,	  истражување,	  

што	  било	  друго)	  
9. Можни	  ризици	  за	  успешноста	  на	  проектот	  и	  како	  ќе	  

ги	  избегнете	  
10. Покажете	  страст	  и	  „заразете“	  ја	  публиката	  со	  Вашиот	  

ентузијазам	  
11. Дали	   ова	   е	   веќе	   некаде	   направено	   и	   доколку	   е,	  

какви	  се	  искуствата?	  
12. Како	   ќе	   го	   споделите	   искуството	   стекнато	   во	   овој	  

проект	  со	  другите	  музеи?	  
13. Зошто	   тие	   би	   го	   поддржале	   овој	   проект,	   кои	   се	  

подолгорочните	  придобивки?	  

	  

Ако	  сакате	  да	  добиете	  
финансиска	  поддршка	  за	  некој	  
проект,	  треба	  да	  умеете	  да	  ги	  

уверите	  луѓето	  дека	  
инвестицијата	  ќе	  им	  се	  исплати	  
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	  Пишување	  извештај	  за	  евалуација

1. 1.	  Вовед	  

Преглед	  на	  проектот	  и	  вовед	  во	  она	  што	  сте	  го	  
научиле	  

2.	  Што	  направивте?	  
Кои	   беа	   Вашите	   цели	   и	   задачи?	   (Тие	   би	   требало	   да	   бидат	  
наведени	  во	  Вашето	  првично	  барање)	  

Како	  го	  планиравте,	  реализиравте	  и	  анализиравте	  проектот?	  

Што	   точно	   се	   случуваше,	   кога,	   каде	   и	   кој	   беше	   вклучен	  
(персонал,	  други	  експерти	  и	  учесници)?	  

Со	  кого	  воспоставивте	  партнерски	  односи?	  (Со	  кого	  работевте,	  
особено	  од	  лицата	  со	  попречености?)	  

3.	  Што	  научивте?	  
Дали	  ги	  остваривте	  зацртаните	  цели?	  

Доколку	  ги	  остваривте,	  како	  и	  зошто	  и	  како	  знаете	  дека	  сте	  
ги	  оствариле?	  

Доколку	   не	   ги	   остваривте,	   зошто	   не	   ги	   остваривте	   и	   како	  
знаете	  дека	  не	  сте	  ги	  оствариле?	  

Што	  научивте?	  

Доколку	  имате	  следна	  можност,	  што	  и	  дали	  нешто	  воопшто	  
би	  направиле	  поинаку?	  

4.	  Други	  ефекти	  
Ефектите	  се	  однесуваат	  на	  сето	  она	  што	  се	  случило	  како	  
резултат	  на	  проектот	  или	  на	  промените	  до	  коишто	  тој	  
довел;	  на	  пример,	  за	  лицата	  со	  попречености,	  за	  другите	  
посетители,	  персоналот	  или	  вооптшто	  за	  целиот	  музеј.	  

Дали,	  како	  резултат	  на	  проектот,	   се	   случи	  нешто	  што	  не	   го	  
наведовте	   претходно?	   На	   пример,	   дали	   општо	   земено,	  
имаше	   повеќе	   посетители	   со	   попречености	   во	   музејот?	  
Дали	   некои	   други	   посетители	   коментираа	   дека	   им	   се	  
допаѓаат	   промените	   што	   сте	   ги	   направиле?	   Или	   можеби	  
членовите	  на	  персоналот	  кои	  не	  беа	  директно	  вклучени	  во	  
проектот,	   покажаа	   интерес	   да	   ги	   опфатат	   лицата	   со	  
попречености	  во	  својата	  работа?	  

Какво	   влијание	   имаше	   проектот	   врз	   учесниците	   и	   како	  
знаете?	   Дали	   проектот	   некако	   се	   одрази	   врз	   музејот	   во	  
целина?	  Како	  знаете?	  

Независно	  дали	  станува	  збор	  за	  
изложба,	  проект,	  работилница	  
или	  нова	  идеја,	  ВИе	  мора	  да	  

утврдите	  дали	  била	  успешна.	  На	  
пример,	  дали	  овие	  столчиња	  им	  
користат	  на	  луѓето	  и	  доколку	  не	  

им	  користат,	  дали	  може	  нешто	  да	  
се	  направи	  за	  да	  бидат	  

покорисни?	  Евалуацијата	  
подразбира	  учење	  кое	  ќе	  Ви	  

овозможи	  подобро	  да	  планирате	  
во	  иднина.	  
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5.	  Буџет	  
Вклучете	  краток	  преглед	  на	  проектниот	  буџет.	  

Објаснете	  ги	  отстапувањата	  (ако	  ги	  има)	  од	  првичниот	  буџет.	  

Дали	  беа	  очекувани?	  

Доколку	  не	  беа,	  зошто	  не	  биле?	  	  

6.	  Заклучоци	  

Накусо	   претставете	   го	   наученото	   и	   активностите	   што	   би	   можеле	   да	   се	   преземат	   за	  
понатамошно	  унапредување	  на	  работата	  на	  музејот	  со	  лица	  со	  попречености.	  

Објаснете	  како	  другите	  би	  можеле	  да	  го	  ползуваат	  Вашето	  искуство..	  
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Проекти	  за	  лица	  со	  попречености	  
на	  Фондацијата	  „Нијахрос“	  

Пријавување	  за	  финансиски	  
средства	  

Вашата	  организација	  

Финансиерите	  ќе	  ги	  интересира:	  
•  Големината	  на	  организацијата	  
•  Бројот	  на	  вработени	  
•  Со	  колку	  средства	  сте	  навикнале	  да	  
располагате?	  

	  
	  	  	  	  Ова	  е	  она	  што	  на	  англиски	  се	  нарекува	  “capacity”	  -‐

капацитет.	  	  Верувате	  дека	  ќе	  можете	  да	  го	  
остварите	  проектот?	  



© CHWB Niarchos Disability Toolkit 2 

Проект	  (1)	  

Тие	  ќе	  сакаат	  да	  чујат	  за:	  
•  Проектот	  во	  „два	  збора“	  
•  Дали	  Ви	  е	  јасно	  што	  точно	  сакате	  да	  постигнете	  

(општи	  цели)	  
•  Дали	  Ви	  е	  јасно	  кои	  чекори	  се	  потребни	  за	  да	  ја	  

остварите	  целта	  (задачи)	  
•  Дали	  се	  случува	  во	  соодветен	  временски	  период	  
•  Дали	  задачите	  се	  „паметно	  

утврдени“	  (специфични,	  достижни,	  мерливи)	  
Овде	  станува	  збор	  за	  јасноста	  	  

Проект	  (2)	  

Тие	  ќе	  сакаат	  да	  дознаат:	  
•  Колку	  е	  важен	  овој	  проект	  за	  Вашиот	  музеј	  
•  Дали	  ќе	  имате	  поддршка	  и	  од	  други	  луѓе	  
•  Дали	  и	  како	  лицата	  со	  попречености	  
активно	  ќе	  учествуваат	  во	  проектот	  
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Евалуација	  на	  проектот	  

Тие	  ќе	  сакаат	  да	  дознаат:	  	  
•  Како	  ќе	  им	  покажете	  дека	  добро	  сте	  ги	  
потрошиле	  нивните	  средства	  

•  Што	  ќе	  научите	  од	  проектот	  

Овде	  станува	  збор	  за	  вредноста	  на	  проектот	  

Поддршка	  

Тие	  ќе	  сакаат	  да	  видат:	  
•  Во	  која	  мера	  сте	  ги	  земале	  предвид	  
нивните	  потреби	  

•  Како	  нивните	  средства	  ќе	  му	  донесат	  
долгорочна	  корист	  на	  музејот	  
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Трошоци	  

Тие	  ќе	  сакаат	  да	  видат:	  
•  Колку	  сте	  реални	  за	  чинењето	  на	  проектот	  
•  Кој	  е	  односот	  помеѓу	  проектните	  трошоци	  и	  
Вашите	  вкупни	  расходи	  

•  Дали	  нивните	  средства	  се	  користат	  
ефикасно	  

Потврда	  

Тие	  ќе	  бараат:	  	  
•  Поддршка	  од	  повисоко	  рангирани	  лица	  во	  
музејот	  
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Проекти	  за	  лица	  со	  попречености	  
на	  Фондацијата	  „Нијахрос“	  

Политика	  и	  планирање	  или	  	  
Да	  знаете	  што	  правите	  	  
и	  зошто	  го	  правите	  

Што	  е	  политика?	  

•  Јавна	  изјава	  за	  квалитетот	  и	  посветеноста	  
•  Изјава	  за	  одговорност	  и	  отчетност	  
•  Приказ	  КАКО	  мисијата	  на	  музејот	  
функционира	  во	  пракса	  

•  Приказ	  КАКО	  ќе	  се	  распределат	  ресурсите	  
за	  да	  се	  постигнат	  зацртаните	  цели	  
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Улогата	  на	  политиките	  

„Доколку	  мисијата	  не	  е	  докрај	  јасна,	  тогаш	  
политиките	  се	  само	  празна	  форма.	  Но	  кога	  
политиките	  поддржуваат	  договорена	  
мисија,	  тогаш	  тие	  може	  многу	  поефикасно	  
да	  се	  насочат	  кон	  остварување	  на	  
заедничката	  цел“	  
	  
(Извор:	  „Прирачник	  за	  музејско	  управување“	  (The	  Manual	  of	  Museum	  Management,	  Lord	  
&	  Lord,	  HMSO	  2000,	  стр.7)	  

Мисија	  и	  политики	  
(Лорд	  и	  Лорд,	  2000	  год.)	  

	  
	  

Политики	  

Мисија	  

Инспирира	  

Овозможува/	  Одлукиа	  
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Главни	  компоненти	  

•  Изјава	  за	  целите	  
•  Изјава	  за	  функциите	  
•  Ниво	  на	  квалитет	  
•  Достижни	  стандарди	  
•  Поврзаност	  со	  минатото	  и	  иднината	  
	  
•  Треба	  да	  биде	  сеопфатна	  

Кому	  му	  е	  наменета?	  

•  Директори	  
•  Ментори	  
•  Одбори	  
•  Персонал	  
•  Јавност	  
•  Други	  чинители	  (основачи,	  медиуми	  итн.)	  
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Креирање	  политики	  

•  Кои	  се	  заинтересираните	  страни?	  
•  Кој	  треба	  да	  се	  биде	  консултиран?	  
•  Кој	  ќе	  ја	  утврди?	  

Размислете	  

Кои	  се	  вашите	  
заинтересирани	  

страни?	  

Кој	  би	  требало	  
да	  ја	  напише?	  	  

Кого	  би	  
требало	  да	  го	  
консултирате?	  
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Вдахнете	  ѝ	  живот	  

•  Мониторинг	  
– Кој	  може	  да	  спроведе	  мониторинг?	  
– Колку	  често	  би	  требало	  да	  се	  спроведува	  
	  
	  

•  Ревизија	  
– Кога	  би	  требало	  да	  се	  ажурира?	  

Планирање	  на	  рамноправноста	  
на	  лицата	  со	  попречености	  

Област на 
делување За 1 месец За 6 месеци Што ми 

треба 

Згради 

Изложби 

Информации 

Персонал 

Едукација 
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Проекти	  за	  лица	  со	  попречености	  
на	  Фондацијата	  „Нијахрос“	  

Изготвување	  водич	  за	  пристапност	  

Што	  е	  водич	  за	  пристапност?	  

•  Документ	  кој	  им	  нуди	  клучни	  информации	  
на	  лицата	  со	  попречености	  доколку	  сакаат	  
да	  го	  посетат	  Вашиот	  музеј	  и	  да	  ја	  искусат	  
музејската	  понуда	  како	  и	  сите	  останати	  
посетители	  

•  Ова	  значи	  дека	  треба	  да	  ги	  опфатите	  сите	  
преостанати	  пречки,	  како	  и	  сето	  она	  што	  сте	  
го	  направиле	  за	  да	  ги	  отстраните	  пречките	  
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Што	  треба	  да	  вклучам?	  

За	  ова	  морате	  самите	  да	  одлучите.	  
Некои	  музеи	  нудат	  детални	  информации,	  а	  некои	  
само	  основни.	  	  
Во	  секој	  случај,	  погрижете	  се	  дека	  луѓето	  знаат	  
како	  да	  најдат	  дополнителни	  информации	  –	  и	  дека	  
персоналот	  задолжен	  за	  телефонска	  и	  електронска	  
комуникација	  е	  адекватно	  информиран;	  не	  можете	  
однапред	  да	  знаете	  кој	  за	  што	  ќе	  се	  интересира,	  па	  
морате	  да	  бидете	  подготвени.	  

Размислувајте	  креативно	  
Еден	  од	  нашите	  омилени	  примери	  е	  музејот	  
„Ајронбриџ“	  (Ironbrdge).	  
Таму	  пишува	  колку	  време	  би	  поминале	  во	  
секој	  музеј	  –	  ова	  е	  навистина	  корисно	  зашто	  
им	  овозможува	  на	  луѓето	  да	  проценат	  за	  
што	  имаат	  доволно	  енергија.	  
Користете	  ја	  фантазијата,	  што	  Вие	  би	  сакале	  
да	  знаете	  (и	  имајте	  на	  ум	  дека	  водичот	  би	  
можел	  да	  им	  користи	  на	  многумина!)	  
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Запомнете	  

•  Сликите	  се	  особено	  корисни	  
•  Ако	  имате	  веб-‐сајт,	  односно	  кога	  ќе	  го	  
имате,	  вклучете	  го	  и	  водичот	  за	  
пристапност	  којшто	  корисниците	  ќе	  можат	  
да	  го	  преземаат	  

•  Вашиот	  водич	  мора	  да	  ги	  содржи	  „доброто,	  
лошото	  и	  грдото“!	  



	  

	  	  
1	  

Насоки	  за	  вклучување	  и	  консултирање	  на	  лицата	  со	  попречености	  

1. За	  почеток,	  земете	  „празен	  лист	  хартија“	  и	  
дозволете	  им	  на	  лицата	  со	  попречености	  да	  
Ви	  кажат	  што	  е	  важно	  	  	  

идете	  отворени	  и	  искрени	  за	  работите	  што	  не	  може	  да	  се	  
направат	  и	  за	  тоа	  како	  ќе	  ги	  искористите	  нивните	  коментари	  
(дали	  ќе	  ги	  земете	  предвид	  како	  предлози,	  препораки	  или	  
нешта	  што	  мора	  да	  се	  направат?)	  

2. Утврдете	  ја	  Вашата	  почетна	  позиција	  и	  зацртајте	  
достижни	  цели	  и	  рокови	  

За	  да	  имате	  полза	  од	  лицата	  со	  попречености	  со	  коишто	  се	  
советувате,	  дискутирајте	  за	  нивните	  потреби	  –	  на	  пример,	  
потреба	  од	  обука	  или	  други	  можности	  за	  едуцирање.	  

3. Обезбедете	  широка	  поддршка	  во	  Вашата	  организација	  
за	  советување	  со	  лицата	  со	  попречености	  

Така,	  можете	  да	  добиете	  повеќе	  за	  вложените	  средства	  и	  ќе	  
му	  помогнете	  на	  персоналот	  да	  ги	  сфати	  Вашите	  постапки..	  

4. Препознајте	  ги	  поборниците	  меѓу	  Вашите	  корисници	  и	  
воспоставете	  однос	  со	  нив	  колку	  што	  е	  можно	  порано	  

Корисници–поборници	  се	  оние	  лица	  со	  попречености	  кои	  
ќе	  сфатат	  што	  сакате	  да	  постигнете	  во	  музејот,	  кои	  веруваат	  
дека	  тоа	  е	  важно	  и	  имаат	  влијание	  меѓу	  лицата	  со	  
попречености	  во	  своето	  опкружување.	  Тие	  играат	  значајна	  
улога	  зашто	  можат	  да	  Ви	  помогнат	  да	  ги	  воочите	  
проблемите	  и	  да	  ги	  мотивираат	  останатите	  да	  се	  приклучат.	  	  

5. Создадете	  го	  профилот	  на	  постојните	  и	  
потенцијалните	  корисници	  	  

Применувајте	  различни	  форми	  на	  советување	  за	  да	  добиете	  
што	  е	  можно	  поширок	  спектар	  на	  гледишта.	  

6. Не	  потпирајте	  се	  на	  пишаната	  комуникација	  	  

Ова	  не	  е	  корисно	  за	  повеќето	  лица	  со	  попречености.	  
Можеби	  ќе	  треба	  да	  им	  испраќате	  електронска	  пошта,	  да	  
разговарате	  со	  нив	  по	  телефон,	  па	  дури	  и	  директно	  лице	  в	  
лице.	  

7. Вклучете	  ги	  корисниците	  во	  составувањето	  на	  
прашањата	  

Прашалниците	  и	  анкетите	  можат	  да	  ги	  одбијат	  луѓето	  уште	  
на	  самиот	  почеток	  доколку	  не	  ги	  поставите	  вистинските	  
прашања.	  Затоа,	  советувајте	  се	  пред	  да	  почнете	  со	  
пишување.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Погрижете	  се	  да	  ги	  задоволите	  
барањата	  на	  луѓето	  за	  

пристапност,	  така	  што,	  на	  
пример,	  ќе	  ангажирате	  

толкувач	  на	  знаковен	  јазик.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Адаптирано	  од	  публикацијата	  
„Музеи,	  библиотеки	  и	  архиви	  

(Обединето	  кралство)	  (Museums	  
Libraries	  and	  Archives,	  UK)
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8. Разгледајте	  ја	  можноста	  за	  отворени	  интервјуа	  и	  дискусии	  со	  корисниците	  
На	  тој	  начин	  би	  можеле	  да	  добиете	  поискрени	  и	  потранспарентни	  повратни	  информации.	  

9. Среќавајте	  се	  со	  корисниците	  во	  време	  и	  место	  кое	  ним	  им	  одговара	  
На	   тој	   начин	   ќе	   бидете	   сигурни	   дека	   ги	   почитувате	   нивните	   барања	   во	   однос	   на	  
достапноста.	  

10. Не	  очекувајте	  корисниците	  да	  се	  однесуваат	  како	  платен	  персонал	  
Сепак	  би	   требало	  да	  им	  исплатите	  надомест	   за	  нивниот	  придонес	  онолку	   колку	  што	   ќе	  
можете.	  Трошоците	  мора	  да	  им	  ги	  покриете,	  а	  можете	  да	  размислите	  и	  за	  хонорар.	  

11. Подредете	  ги	  приоритетите	  според	  она	  што	  им	  е	  најважно	  на	  повеќето	  корисници	  
	  

12. Корисниците	  редовно	  известувајте	  ги	  за	  напредокот	  
Известете	  ги	  за	  она	  што	  Ви	  го	  кажале	  и	  за	  она	  што	  потоа	  сте	  го	  промениле.	  
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Партнерства	  –	  фактори	  за	  успех

Во	  нашата	  работа	  забележавме	  дека	  за	  да	  едно	  
партнерство	  биде	  успешно,	  одредени	  елементи	  на	  
партнерскиот	  однос	  мора	  да	  бидат	  добро	  поставени.	  

1. Партнерските	  организации	  мора	  да	  бидат	  рамноправни	  
во	  партнерскиот	  однос.	  

2. Сите	   што	   се	   вклучени	   во	   партнерските	   организации	  
треба	   да	   бидат	   запознаени	   со	   придобивките	   од	  
партнерството;	   доколку	   само	   еден	   или	   двајца	   во	  
организацијата	  го	  поддржуваат	  партнерството,	  тогаш	  таа	  
организација	  многу	  потешко	  ќе	  се	  вклучи	  во	  процесот.	  

3. Сите	  партнерски	  организации	  треба	  да	  се	  согласат	  околу	  
целите	  и	   задачите	  и	  да	   ја	   потврдат	   својата	   посветеност	  
за	  нивно	  остварување.	  

4. Сите	   партнерски	   организации	   треба	   да	   имаат	   реална	  
претстава	   за	   времето	   и	   другите	   ресурси	   што	   ќе	   бидат	  
потребни	   за	   остварување	   на	   зацртаното,	   и	   да	   покажат	  
дека	   ќе	   можат	   да	   ги	   вложат	   потребното	   време	   и	  
останатите	  ресурси.	  

5. Во	  идеални	  услови,	  партнерските	  организации	  треба	  да	  
бидат	   свесни	   дека	   можеби	   ќе	   треба	   да	   ја	   променат	  
работната	   култура	  доколку	   сакаат	  да	   бидат	   успешни	   во	  
работата.	  

6. Треба	   да	   постои	   добра	   и	   отворена	   комуникација	   меѓу	  
партнерите,	   по	   можност	   помеѓу	   назначените	   лица	   од	  
секоја	   организација;	   ова	   ја	   поедноставува	  
комуникацијата.	  

7. Сите	  партнери	  треба	  да	  имаат	  реални	  очекувања	  за	  
можните	  резултати.	  

	  

Можете	  ли	  да	  се	  сетите	  на	  други	  фактори	  од	  лично	  искуство?	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Една	  од	  предностите	  на	  
партнерството	  е	  можноста	  за	  

користење	  на	  ресурсите	  на	  
поголема	  организација	  
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Проекти	  за	  лица	  со	  попречености	  
на	  Фондацијата	  „Нијахрос“	  

Советување	  со	  глуви	  лица	  и	  лица	  
со	  попречености	  

Едно	  истражување	  покажува	  дека	  библиотеките,	  музеите	  и	  архивите	  
кои	  имале	  „високи	  резултати“	  (имале	  остварено	  најмалку	  85	  од	  125	  
индикатори):	  
	  
• 	  50%	  почесто	  организирале	  неформални	  консултации	  со	  корисниците	  
отколку	  оние	  институции	  кои	  имале	  „ниски	  резултати“	  
• 	  четирипати	  почесто	  организирале	  настани	  каде	  што	  присутните	  
можеле	  да	  ги	  споделат	  своите	  коментари	  
• 	  четирипати	  почесто	  се	  советувале	  со	  корисниците	  
• 	  десетпати	  почесто	  нуделе	  нови	  услуги	  за	  корисниците	  и	  лицата	  кои	  не	  
се	  корисници	  
• 	  десетпати	  почесто	  се	  советувале	  со	  лицата	  кои	  не	  се	  корисници	  
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Партнерство	  

•  Советувањето	  треба	  да	  се	  заснова	  на	  
партнерски	  однос,	  а	  не	  на	  однос	  	  
понудувач-‐корисник	  

	  
•  Така,	  луѓето	  ќе	  имаат	  чувство	  на	  

припадност	  и	  почесто	  ќе	  се	  вклучуваат	  во	  
активностите	  

Размислете...	  
•  Треба	  да	  управувате	  со	  очекувањата	  
•  Треба	  да	  ги	  покриете	  трошоците	  на	  

учесниците	  
•  Можеби	  ќе	  треба	  да	  им	  надоместите	  на	  

луѓето	  за	  вложеното	  време	  
•  Идентификувајте	  ги	  „чуварите“	  
•  Каков	  модел	  најмногу	  би	  му	  одговарал	  на	  

Вашиот	  музеј?	  
•  Преземете	  „паметни“	  чекори	  и	  обезбедете	  

пристапност!	  
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Развивање	  локални	  партнерства	  со	  лицата	  со	  попречености	  

Иван	  Кручиќан,	  Народен	  музеј	  на	  Србија,	  Белград	  

Во	  напорите	  да	  развиеме	  инклузивен	  пристап	  и	  да	  организираме	  изложби	  и	  
други	  настани	  во	  Народниот	  музеј	  во	  Белград,	  моравме	  да	  утврдиме	  кои	  се	  и	  
како	  ќе	  ги	  задоволиме	  потребите	  на	  лицата	  со	  попречености.	  

На	  почетокот	  работите	  одеа	  лесно	  бидеќи	  луѓето	  од	  различни	  организации	  на	  
лица	  со	  попречености	  сакаа	  да	  ни	  помогнат	  и	  беа	  воодушевени	  од	  идејата.	  Но	  
наскоро	  увидовме	  дека	  немаат	  многу	  искуство	  и	  дека	  не	  знаат	  што	  точно	  да	  
побараат.	  Ова	  главно	  се	  должеше	  на	  недостигот	  од	  достапни	  културни	  
случувања	  (освен	  концертите	  во	  неколку	  концертни	  сали	  во	  Белград).	  Така,	  за	  
нас	  најлогично	  беше	  да	  се	  обидеме	  да	  ги	  направиме	  нашите	  редовни	  изложби	  
и	  настани	  достапни	  за	  поширока	  публика.	  Но	  тогаш	  се	  соочивме	  со	  други	  
проблеми,	  како	  на	  пример,	  фактот	  дека	  повеќето	  наши	  галерии	  се	  или	  
непристапни	  за	  корисници	  на	  инвалидска	  количка	  или	  допирањето	  на	  
експонатите	  е	  забрането	  или	  нема	  доволно	  објаснувања.	  

За	  жал,	  дури	  и	  покрај	  тоа	  што	  соработувавме	  со	  организации	  на	  лица	  со	  
попречености,	  почнавме	  да	  го	  применуваме	  медицинскиот	  модел	  иако	  не	  ни	  
знаевме	  што	  точно	  тој	  претставува.	  Научивме	  многу	  од	  оваа	  почетничка	  грешка.	  
Го	  препознавме	  вообичаениот	  проблем,	  присутен	  не	  само	  во	  Белград	  или	  
Србија,	  туку	  и	  пошироко	  во	  регионот:	  дека	  мора	  да	  се	  применува	  различно	  
гледиште	  во	  однос	  на	  потребите	  и	  очекувањата	  на	  лицата	  со	  попречености.	  
Повеќето	  организации	  користеа	  само	  различна	  терминологија,	  но	  проблемот	  не	  
лежеше	  само	  во	  примената	  на	  јазикот,	  туку	  и	  во	  прилично	  различните	  пристапи	  
и	  начини	  на	  разбирање	  на	  проблемите	  и	  барање	  решенија.	  

Токму	  овде	  многу	  ни	  користеа	  насоките	  на	  експертите	  од	  организацијата	  
„Културно	  наследство	  без	  граници“	  бидејќи	  ни	  помогнаа	  да	  ги	  согледаме	  
грешките	  и	  ни	  покажаа	  како	  посоодветно	  да	  ги	  користиме	  термините,	  како	  и	  
пристапите	  и	  начините	  на	  решавање	  на	  проблемите.	  

Соработката	  со	  организациите	  на	  лица	  со	  попречености	  значително	  се	  подобри	  
по	  низата	  работилници	  и	  програми	  на	  организацијата	  „Културно	  наследство	  без	  
граници“.	  

Со	  цел	  да	  развиеме	  партнерства,	  тргнавме	  од	  сопствените	  потенцијали	  и	  
ресурси.	  Стана	  јасно	  дека	  обете	  страни	  имаат	  многу	  да	  понудат	  и	  си	  помагавме	  
меѓусебно	  во	  изнаоѓањето	  на	  подобри	  модели	  за	  во	  иднина.	  Така,	  почнувајќи	  
од	  првите	  скромни	  чекори	  кон	  постигнување	  инклузивност,	  па	  до	  денес,	  

поминавме	  низ	  неколку	  фази	  во	  разни	  проекти	  заедно	  со	  неколку	  организации.	  

Единствена	  цел	  на	  почетокот	  ни	  беше	  достапноста	  на	  некои	  изложби	  и	  
подобрувањето	  на	  физичката	  пристапност.	  Подоцна,	  почнавме	  да	  
размислуваме	  за	  недостигот	  од	  едукација	  на	  полето	  на	  уметноста	  меѓу	  лицата	  
со	  попречености,	  па	  почнавме	  да	  соработуваме	  со	  нивните	  организации	  на	  



	  

	  
2	  

разни	  проекти	  за	  едукација.	  Со	  други	  зборови,	  им	  понудивме	  објаснувања	  за	  
најважните	  теми	  и	  правци	  за	  кои	  тие	  покажаа	  интерес.	  	  

Потоа	  почнавме	  да	  ги	  користиме	  ресурсите	  на	  организациите	  на	  лицата	  со	  
попречености	  со	  цел	  да	  информираме	  што	  повеќе	  луѓе	  за	  настаните	  кои	  беа	  
достапни	  и	  за	  нив.	  

По	  неколку	  инклузивни	  изложби,	  успеавме	  да	  охрабриме	  повеќе	  луѓе	  да	  ни	  
дојдат	  во	  посета,	  но	  не	  престанавме	  да	  соработуваме	  со	  организациите	  и	  
групите.	  

Моментално	  имаме	  неколку	  тековни	  проекти.	  Библиотеката	  на	  Здружението	  на	  
слепи	  лица	  беше	  нецелосна,	  па	  сега	  се	  обидуваме	  да	  ја	  потполниме	  празнината	  
со	  текстови	  за	  уметноста	  и	  културата.	  Благодарение	  на	  добрата	  соработка	  со	  
неколку	  други	  организации	  (Српското	  здружение	  за	  церебрална	  парализа	  и	  
мускулна	  дистрофија,	  Здружението	  на	  глуви	  лица	  итн.),	  отпочнуваме	  еден	  
пообемен	  проект	  со	  поддршка	  и	  од	  други	  културни	  институции.	  Знаејќи	  дека,	  
согласно	  законската	  рамка,	  државната	  стратегија	  има	  за	  цел	  да	  ја	  подобри	  
пристапноста,	  организациите	  на	  лица	  со	  попречености	  утврдија	  дека	  само	  
неколку	  културни	  институции	  ја	  унапредиле	  пристапноста	  додека	  останатите	  сè	  
уште	  ги	  прават	  првите	  чекори	  во	  насока	  на	  инклузивноста.	  Со	  цел	  да	  се	  избегнат	  
разните	  почетнички	  грешки,	  одлучивме	  да	  изготвиме	  и	  објавиме	  водич	  за	  
инклузивност,	  кој	  ќе	  содржи	  теориски	  објаснувања,	  но	  главно	  студии	  на	  случаи	  
и	  практични	  примери	  за	  добра	  и	  лоша	  пракса,	  како	  и	  начините	  на	  кои	  тоа	  се	  
правело	  тука	  досега.	  Платформата	  на	  овој	  проект	  сè	  уште	  не	  е	  потполно	  
утврдена,	  но	  сигурно	  ќе	  вклучува	  партнерство	  со	  десетина	  институции	  (државни	  
и	  НВО).	  

Партнерството	  со	  Здружението	  на	  слепи	  лица,	  коешто	  веќе	  се	  покажа	  како	  
исклучително	  позитивно,	  неодамна	  уште	  повеќе	  напредуваше	  бидејќи	  добивме	  
дозвола	  да	  го	  користиме	  нивното	  студио	  за	  снимање	  аудио-‐записи	  за	  
библиотеката	  за	  слепи	  лица.	  

И	  нашиот	  последен	  проект	  произлезе	  од	  една	  добра	  соработка,	  овојпат	  со	  
Здружението	  на	  глуви	  лица.	  Следната	  година	  во	  нашето	  Собрание	  ќе	  се	  гласа	  за	  
новиот	  закон	  кој	  треба	  да	  го	  подобри	  третманот	  на	  глувите	  лица	  и	  употребата	  
на	  знаковниот	  јазик.	  Толкувачите	  ќе	  бидат	  задолжителен	  персонал	  во	  сите	  
јавни	  институции,	  но	  организацијата	  на	  глуви	  лица	  нема	  доволно	  толкувачи.	  
Дури	  и	  кога	  би	  имала,	  би	  било	  проблематично	  да	  им	  се	  плаќа	  на	  толкувачите	  за	  
секој	  настан	  ако	  се	  има	  предвид	  дека	  буџетите	  на	  сите	  јавни	  институции	  се	  
намалени.	  Постои	  идеја	  за	  обучување	  и	  едуцирање	  за	  знаковен	  јазик	  на	  
вработените	  во	  јавните	  институции,	  кои	  понатаму	  би	  продолжиле	  да	  
соработуваат	  со	  Здружението	  на	  глуви	  лица	  на	  различни	  проекти	  за	  да	  можат	  
да	  вежбаат	  и	  да	  ги	  усовршуваат	  вештините.	  

Денес	  сме	  доволно	  искусни	  за	  да	  не	  ги	  направиме	  почетничките	  грешки.	  На	  
почетокот,	  сите	  ние	  се	  потпиравме	  на	  ентузијазмот	  и	  секојпат	  кога	  работевме	  
на	  некој	  проект	  чиј	  успех	  зависеше	  од	  трети	  лица,	  а	  не	  од	  музејот	  или	  
партнерската	  организација,	  обично	  се	  случуваше	  нешто	  да	  тргне	  наопаку	  или,	  
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пак,	  што	  беше	  почесто,	  да	  се	  надмине	  крајниот	  рок.	  Сега	  им	  пристапуваме	  на	  
зацртаните	  цели	  многу	  потрезвено	  и	  доколку	  е	  вклучен	  уште	  еден	  или	  повеќе	  
партнери,	  задаваме	  пофлексибилни	  крајни	  рокови.	  
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Примери	  –	  дополнителни	  информации	  
Ова	  е	  список	  на	  примери	  од	  документите	  вклучени	  во	  комплетот	  алатки,	  со	  детали	  
за	  изворите	  на	  информации	  и	  дополнителни	  веб-‐сајтови	  кои	  можете	  да	  ги	  посетите	  
за	  повеќе	  примери.	  Сите	  документи	  се	  користени	  со	  претходно	  добиена	  согласност..	  

Наслов	  на	  документот	   Автор	  

Водич	  за	  пристапност	  на	  Поморскиот	  музеј	  на	  
Австралија	  (Australian	  Maritime	  Museum)	  

Користен	  со	  согласност	  од	  
Поморскиот	  музеј	  на	  Австралија	  

Информации	  за	  пристапност	  на	  Британскиот	  
музеј	  (The	  British	  Museum)	  

Користени	  со	  согласност	  од	  
Британскиот	  музеј	  

Информации	  за	  пристапност	  на	  Музејот	  
„Дискавери“	  (Discovery	  Museum)	  

Користени	  со	  согласност	  од	  
Групацијата	  Tyne	  and	  Wear	  
Archives	  and	  Museums	  Service	  

Водич	  за	  пристапност	  на	  Музејот	  во	  Хертфорд	  
(Hertford	  Museum)	  

Користен	  со	  согласност	  од	  
Музејот	  во	  Хертфорд	  

Информации	  за	  пристапност	  на	  
Природонаучниот	  музеј	  во	  Лондон	  	  
(Natural	  History	  Museum)	  

Користени	  со	  согласност	  од	  
Природонаучниот	  музеј	  во	  
Лондон	  

	  

Дополнителни	  
информации	  

Достапни	  на:	  

Информации	  за	  пристап	  на	  
посетители	  на	  Музејот	  
„Фицвилијам“	  	  
(Fitzwilliam	  Museum)	  

http://www.fitzmuseum.cam.ac.uk/visit/access/	  

Насоки	  за	  креирање	  
пристапни	  изложби,	  
Институт	  „Смитсонијан“	  	  
(The	  Smithsonian	  Institute)	  

http://www.si.edu/Accessibility/SGAED	  

Водич	  за	  пристап	  до	  
музејот	  „Ајронбриџ	  Џорџ“	  	  
(Ironbridge	  Gorge	  Museum)	  

http://www.ironbridge.org.uk/assets/Uploads/accessgui
de.pdf	  

Водич	  за	  пристапноста	  на	  
Музејот	  на	  кралската	  
пешадија	  во	  Норфолк	  
(Royal	  Norfolk	  Regimental	  
Museum)	  

http://www.rnrm.org.uk/html/a_guide.html	  
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Почетна > Планирање на посетата > Водич за пристапност 

Водич за пристапност 

 Шевој Браун, толкувач на австралиски знаковен јазик, коментира за време на посетата на 
репликата на бродот „ХМБ Ендеавур“ (HMB Endeavour) 

Музејот настојува да обезбеди максимална пристапност до своите изложби и содржини. За 
прашања или забелешки околу пристаноста, Ве молиме обратете се на тел. број +61 
2 9298 3777. За групни посети, Ве молиме резервирајте термин на +61 2 9298 3655. 

Доколку сте глуви или имате оштетување на слухот или говорот, контактирајте нè преку 
Националната служба за релеј (НСР) (National Relay Service). 

 Корисниците на текст-телефон (TTY) можат да се јават на тел. број 133 677, а потоа 
да го побараат бројот 02 9298 3777 

 Корисниците на уреди од типот на „Зборувај и слушај“, можат да се јават на тел. 
број 1300 555 727, а потоа да го побараат бројот 02 9298 3777 

 Корисниците на услугите за релеј преку Интернет, можат да се поврзат на НСР и 
потоа да го побараат бројот 02 9298 3777. 

Дознајте како да стигнете до музејот.  

Сите информации за посета со деца Ви се достапни во Водичот за преживување за 
родители. 

http://relayservice.gov.au/
http://www.iprelay.com.au/call/index.aspx
http://www.anmm.gov.au/site/page.cfm?u=1378
http://www.anmm.gov.au/site/page.cfm?u=1349
http://www.anmm.gov.au/site/page.cfm?u=1349
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Достапен паркинг 
 
Веднаш до главниот влез на музејот се наоѓаат две достапни места за паркирање. Доколку 
сакате однапред да ги резервирате, Ве молиме јавете се на тел. број +61 2 9298 3777. 

Снаоѓање низ музејот 
 
До главниот влез на музејот води пристапна рампа. Сите изложби во главната музејска 
зграда се достапни со лифт и рампа, како и кејовите и надворешната платформа за 
набљудување. Пристапот до пловните објекти е ограничен. За повеќе информации, Ве 
молиме обратете се на тел. број +61 2 9298 3777. 

Инвалидските колички се достапни со уплаќање повратен депозит и фотографија од лична 
карта. За резервација, Ве молиме обратете се на тел. број +61 2 9298 3777. 

Тоалети има на долниот спрат на музејот (пристапни со лифт и патека) и во фоајето на 
влезот на приземје. 

Услуги и програми за лица со оштетен вид и слух 

 Аудио-индукциски јамки се поставени во амфитеатарот, просториите достапни со 
основниот билет и музејските сали за состаноци. Ве молиме јавете се на тел. број 
+61 2 9298 3777 за повеќе информации. Низ целиот музеј се поставени 
интерактивни екрани. 

 Музејот нуди програми со превод на австралиски знаковен јазик за глувите 
посетители, како и описни програми во вид на тактилни посети за посетителите со 
оштетен вид. За повеќе информации, Ве молиме јавете се на +61 2 9298 3777. 

 Flags Ahoy! е годишна постановка во Националниот поморски музеј на Австралија,  
Дарлинг Харбор Сиднеј во Нов Јужен Велс (Darling Harbour Sydney NSW), по повод 
одбележувањето на Меѓународниот ден на лицата со попречености. Оваа програма 
е креирана и се остварува во соработка со локалната заедница и групите на луѓе со 
попречености од целата територија на Нов Јужен Велс. 

Информации за придружниците на лицата со попречености 

Пристапот на пловните објекти е дозволен и бесплатен за сите придружници. При 
купувањето на билетите, Ве молиме да покажете потврда дека доаѓате во улога на 
придружник. 
 

Пристап до нашиот веб-сајт 

Променете ја големината на текстот 
За да ја промените големината на фонтот на страниците на нашиот веб-сајт во „Интернет 
Експлорер“, кликнете на опцијата „Приказ“ (View) на менито што се наоѓа во горниот дел на 
страницата, одберете „Големина на текст“ (Text Size) и големината што Ви одговара. За 
информации околу промената на големината на текстот во други пребарувачи како 
„Фајрфокс“, „Нетскејп“, „Опера“ и „Сафари“ (Firefox, Netscape, Opera, Safari) посетете го 
веб-сајтот за пристапност на Интернет W3C. 

На својот компјутер 
Можете да направите и други промени за да си го олесните пристапот, како на пример: 

http://www.anmm.gov.au/site/page.cfm?u=1596
http://www.w3.org/WAI/changedesign
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 Зголемете ја сликата на мониторот 
 Направете го курсерот полесно забележлив  
 Променете ги боите 
 Уклучете го „нараторот“ на компјутерот, односно функцијата за превод на текст во 

говор.  

За да ги направите овие промени со помош на Опциите за пристапност на „Виндоус“, 
кликнете Start > All programs > Accessories и одберете ја опцијата „Пристапност“ 
(Accessibility). 

 
КОРИСНИ ЛИНКОВИ 

Програма                             Како да се стигне до музејот 
 
Цени на билети                   Посети со водич        

 
 
 
 
http://www.anmm.gov.au/site/page.cfm?u=1345 
 

http://www.anmm.gov.au/site/page.cfm?u=1256
http://www.anmm.gov.au/site/page.cfm?u=1378
http://www.anmm.gov.au/site/page.cfm?u=1355
http://www.anmm.gov.au/site/page.cfm?u=1348
http://www.anmm.gov.au/site/page.cfm?u=1345
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Пристапност 
 
 

  
 

Влезови на музејот 

Влезот од страната на улицата „Грејт Расел“ (Great Russell) има 12 скалила со ограда. 
Од обете страни на скалите има автоматски лифтови. 
На влезот од страната на плоштадот „Монтаг“ (Montague) има денивелиран пристап. 
Повеќе информации на: +44 (0)20 7323 8299  

 

 
 

Лифтови и пристап до галериите 

Повеќето галерии и тематски постановки се потполно достапни. 
Бесплатни мапи на музејот се достапни во Големата сала. На нив се прикажани и 
локациите на лифтовите. 
Погледнете ја локацијата на лифотвите и галериите на мапа  

 

 
 
Паркинг за лица со попречености 

Бројот на места за паркирање наменети за лица со попречености, е ограничен.  
Ве молиме јавете се на тел. број +44 (0)20 7323 8299 барем 24 часа однапред. 
Ќе треба да дадете податоци за регистарскиот број, моделот на возилото и датумот на 

http://www.britishmuseum.org/visiting/floor_plans_and_galleries/ground_floor.aspx
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посета.  
 

 
 
Достапни тоалети 

Достапни тоалети има во Големата сала, Центарот на „Форд“ за млади посетители, 
Едукативниот центар „Клор“ (Clore) и северно од Соба 66. 

За повеќе информации обратете се на информативниот пулт во Големата сала. 

 

 
 
Изнајмување инвалидска количка 

Инвалидска количка можете да позајмите на двата влеза на музејот. 
За жал, Музејот не може да обезбеди помош при движењето на лицата во инвалидска 
количка.  
Билетот за придружното лице е бесплатен за сите изложби и настани. 
Ве молиме однапред најавете се на тел. број +44 (0)20 7323 8299. 

 

 
 
Кучиња-водичи 

Кучињата-водичи се добредојдени. Музејот обезбедува садови за вода. 
Информации можете да добиете на информативниот пулт во Големата сала. 

 

 
 
Места за седење 

Клупи и столчиња се поставени во Големата сала. Места за седење се достапни во некои 
галерии. 
Информации можете да добиете на информативниот пулт во Големата сала. 
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Попусти 
За посетителите со попречености имаме попуст за изложбите за кои се наплаќа билет. 
Билетот за придружните лица е бесплатен. Некои од изложбите за кои се наплаќа билет, 
имаат посебно работно време наменето за посетите на лицата со попречености. 
 
Погледнете ја програмата  
 

 
 
Системи за засилување на звукот/ Индукциски јамки 

Индукциските јамки се достапни во Центарот „Клор“ (Clore) и на пултот за информации. 
Системи за засилување на звукот со помош на преносни индукциски јамки се достапни за 
повеќето галерии и посетите во склоп на програмата „Отворач на очи“ (eyeOpener). 

 

 
 
Британски знаковен јазик (БЗЈ) 

Еднаш месечно музејот огранизира галериски посети со превод на знаковен јазик. 

Погледнете го календарот со настани   

Мултимедијален водич на БЗЈ за 200 достапни експонати    

Превод на БЗЈ за 18 означени експонати 

 
 

 
 
Можности за допирање експонати 

Музејот нуди секојдневни можности за допирање на изложените предмети во одделни 
галерии. 

http://www.britishmuseum.org/whats_on/exhibitions.aspx
http://www.britishmuseum.org/whats_on/events_calendar.aspx
http://www.britishmuseumshoponline.org/invt/mevhightourag
http://www.britishmuseum.org/about_this_site/accessibility/bsl.aspx
http://www.britishmuseum.org/visiting/planning_your_visit/object_handling_sessions.aspx
http://www.britishmuseum.org/visiting/planning_your_visit/object_handling_sessions.aspx
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Посети со можност за допирање експонати 

Вакви посети се достапни во Галеријата на египетски склуптури (Соба 4) и 
скулптурите од Партенон (Соба 18), каде што има ознаки на Брајово писмо и гипсани 
релјефи на скуптурите од Партенон. 
 

 

 
 
Водичи во голем формат 

Достапни се верзии во голем формат за публикацијата „Што се прикажува“ (What's on), 
бесплатниот план на Музејот, водичите за одредени галерии и некои привремени 
постановки. 
 

Алатки за зголемување  

Постои можност за изнајмување лупи со депозит во износ од £5. 

 

 
 
Мултимедијални водичи 

Повеќе од 200 аудио-записи за одбрани музејски експонати со интерактивна мапа на 
галериите. Спонзорирано од „Кореан Ер“ (Korean Air) 

 Резервирајте онлајн  
 Мултимедијален водич на БЗЈ  
 Мултимедијален водич за деца 

 
За повеќе информации, обратете се до информативниот пулт за мултимедијални водичи. 

 

 
 
Обезбедување пристап за групи 

 Посети во придружба на волонтер на Музејот 

 Прилагодени посети со можност за допирање на експонатите на теми кои се од 
интерес за групата лица со тешкотии во учењето 

http://www.britishmuseum.org/explore/galleries/ancient_egypt/room_4_egyptian_sculpture.aspx
http://www.britishmuseum.org/explore/galleries/ancient_greece_and_rome/room_18_greece_parthenon_scu.aspx
http://www.britishmuseumshoponline.org/invt/mevhightourag
http://www.britishmuseumshoponline.org/invt/mevhightourag
http://www.britishmuseum.org/visiting/floor_plans_and_galleries/ground_floor.aspx
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 Прилагодени предавања за музејските збирки со превод на знаковен јазик на 
тема која е од интерес за конкретната група посетители 
  

Доколку еден или повеќе членови на Вашата група имаат посебни барања за пристап, Ве 
молиме контактирајте ја Џејн Семјуелс, менаџерка за пристап, барем шест недели пред 
посетата на следниот тел. број +44 (0)20 7323 8506  или на jsamuels@britishmuseum.org 
 
Преземете ја Шемата и планот на активности за рамноправност на лицата со попречености  

mailto:jsamuels@britishmuseum.org
http://www.britishmuseum.org/pdf/disability.pdf
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Vodič	  za	  pristup	  Muzeju	  Discovery	  

Ulaz	  

Prilaz	  glavnom	  ulazu	  s	  parkinga	  i	  pješačke	  staze	  je	  asfaltni.	  Na	  glavnoj	  kapiji	  je	  blagi	  
nagib	  prema	  glavnom	  ulazu.	  Automatska	  klizna	  vrata	  vode	  prema	  glavnom	  ulazu	  
kojim	  dominira	  'Turbinia',	  prvi	  parobrod.	  Tu	  se	  nalazi	  i	  pult	  za	  informiranje,	  te	  
prodavnica.	  

Snalaženje	  u	  muzeju	  

U	  Muzeju	  se	  nalaze	  liftovi	  i	  stepenice	  kojima	  se	  može	  doći	  do	  svih	  spratova.	  U	  svim	  
liftovima	  postoji	  glasovno	  najavljivanje	  i	  indikatori	  na	  Brajevom	  pismu.	  Muzej	  ima	  
suteren,	  prizemlje,	  prvi	  i	  drugi	  sprat,	  te	  pristup	  četvrtom	  spratu	  kada	  su	  u	  Velikoj	  Sali	  
postavljene	  izložbe.	  Kafić	  je	  na	  drugom	  spratu.	  

Svi	  spratovi	  imaju	  ravan	  prilaz,	  a	  postoje	  rampe	  za	  prilaz	  prizemlju	  iz	  suterena	  na	  
glavnom	  ulazu.	  Na	  ogradi	  uz	  stepenice	  napravljeni	  su	  taktilni	  indikatori.	  Dio	  galerije	  
Priče	  o	  Newcastleu	  ima	  povišenu	  traku	  na	  podu	  koja	  služi	  za	  orijentaciju.	  

U	  toku	  je	  izrada	  velikih	  statičnih	  vizualnih	  i	  taktilnih	  mapa	  za	  snalaženje	  na	  svakom	  
od	  spratova	  Muzeja.	  

Mjesta	  za	  sjedenje	  

Kod	  glavnog	  ulaza	  dostupne	  su	  stolice	  s	  rukonaslonima.	  Na	  prvom	  spratu	  su	  
postavljene	  klupe	  za	  sjedenje	  u	  galerijama	  Working	  Lives	  i	  Tyneside	  Challenge.	  U	  
galeriji	  Soldier's	  Life	  postavljena	  su	  sjedala	  s	  rukonaslonima	  i	  klupe.	  Galerije	  Story	  of	  
the	  Tyne,	  Tyneside	  Challenge	  i	  Working	  Lives	  imaju	  sjedala	  s	  rukonaslonima	  i	  klupe	  
za	  sjedenje.	  U	  galeriji	  Live	  Wires	  nalaze	  se	  sjedala	  s	  rukonaslonima	  i	  sofa.	  Na	  drugom	  
spratu	  postavljene	  su	  klupe	  u	  galeriji	  Science	  Maze,	  te	  prostor	  za	  odmaranje	  sa	  
sofama	  u	  odjelu	  Fashion	  Works.	  

Posudba	  kolica	  

Posjetiteljima	  je	  na	  raspolaganju	  dvoje	  kolica,	  koja	  se	  nalaze	  kod	  glavnog	  ulaza.	  
Molimo	  obratite	  se	  pultu	  za	  informiranje.	  

Javna	  govornica	  

Telefon	  u	  prodavnici	  može	  se	  koristiti	  na	  zahtjev	  u	  hitnim	  slučajevima	  ili	  da	  bi	  se	  
pozvala	  taksi	  služba	  za	  osobe	  s	  invaliditetom.	  

Plan	  galerija	  

Na	  pultu	  za	  informiranje	  možete	  dobiti	  standardnu,	  te	  verzije	  plana	  krupne	  štampe	  i	  
na	  Brajevom	  pismu.	  

Informiranje	  prije	  posjete	  

Za	  slijepa	  i	  slabovidna	  lica	  pripremili	  smo	  pakete	  informacija	  koji	  se	  mogu	  posuditi	  
kako	  bi	  se	  isplanirala	  posjeta.	  Molimo	  da	  se	  obratite	  muzeju.	  Paket	  sadrži:	  
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•	   Brošura	  muzeja	  s	  krupnom	  štampom	  	  
•	   Brošura	  muzeja	  na	  Brajevom	  pismu	  	  
•	   Detaljan	  vodič	  kroz	  muzej	  i	  njegove	  sadržaje	  s	  krupnom	  štampom	  	  
•	   Detaljan	  vodič	  kroz	  muzej	  i	  njegove	  sadržaje	  na	  Brajevom	  pismu	  	  
•	   Detaljan	  vodič	  kroz	  muzej	  i	  njegove	  sadržaje	  na	  audio	  CD-‐u	  	  
•	   Detaljan	  vodič	  kroz	  muzej	  i	  njegove	  sadržaje	  na	  audio	  kaseti	  	  
•	   Krupno	  štampane	  mape	  spratova	  muzeja	  	  
•	   Taktilne	  i	  mape	  spratova	  muzeja	  na	  Brajevom	  pismu	  	  

Psi-‐vodiči	  

Psi	  vodiči	  su	  dobrodošli.	  Na	  pultu	  za	  informiranje	  možete	  dobiti	  zdjelu	  s	  vodom	  za	  
psa.	  

Indukcijske	  petlje	  

Indukcijske	  petlje	  su	  postavljene	  u	  galerijama	  Story	  of	  the	  Tyne,	  Tyneside	  Challenge	  i	  
Working	  Lives.	  Indukcijska	  petlja	  je	  dostupna	  i	  u	  Velikoj	  sali.	  Indukcijske	  petlje	  su	  
ugrađene	  u	  pultovima	  u	  prodavnici,	  pultu	  za	  informiranje,	  na	  recepciji	  muzejaTyne	  &	  
Wear	  i	  u	  kafiću.	  

Ekrani	  

Na	  većini	  lokacija	  s	  audio	  zapisom	  dostupne	  su	  i	  tekstualne	  verzije.	  Na	  audio-‐
vizualnim	  postavkama	  u	  galerijama	  Story	  of	  the	  Tyne,	  Tyneside	  Challenge	  i	  Working	  
Lives	  dostupni	  su	  titlovi.	  Na	  video	  zaslonu	  North	  East	  Innovators	  ispred	  galerije	  
Tyneside	  Challenge	  dodano	  je	  tumačenje	  na	  britanskom	  znakovnom	  jeziku.	  

Audio	  vodiči	  

Audio	  vodič	  kroz	  'najznačajnije'	  eksponate	  dostupan	  je	  na	  engleskom,	  urdu,	  silheti,	  
kantonskom,	  francuskom	  i	  norveškom	  jeziku.	  Opisni	  audio	  vodič	  za	  slijepe	  i	  
slabovidne	  osobe	  sadrži	  i	  niz	  prilika	  za	  dodirivanje	  eksponata.	  

Audio	  uređaj	  je	  sličan	  daljinskom	  upravljaču	  televizora.	  Ima	  brojčane	  tipke	  i	  tipke	  za	  
reprodukciju	  zvuka	  i	  pauzu.	  Dostupne	  su	  i	  slušalice	  te	  kablovi	  za	  korištenje	  bez	  ruku.	  
Vodič	  je	  besplatan	  za	  slijepe	  i	  slabovidne	  osobe,	  a	  može	  se	  dobiti	  na	  pultu	  za	  
informiranje	  u	  suterenu.	  

Obilazak	  Muzeja	  s	  vodičem	  

Kustos,	  osoblje	  za	  edukaciju	  i	  odnose	  s	  posjetiteljima	  mogu	  voditi	  obilaske,	  ali	  se	  to	  
mora	  ugovoriti	  unaprijed.	  Obilasci	  traju	  45	  minuta	  do	  sat	  vremena.	  

Požarni	  alarmi	  

Požarni	  alarmi	  opremljeni	  su	  glasovnim	  obavijestima,	  treptavim	  svjetlima,	  a	  širom	  
muzeja	  su	  postavljeni	  tekstualni	  displeji.	  Lift	  se	  ne	  može	  koristiti	  u	  slučaju	  požara.	  
Dostupna	  su	  kolica	  za	  evakuaciju	  za	  pomoć	  osobama	  koje	  ne	  mogu	  izaći	  iz	  zgrade	  te	  
sigurna	  mjesta	  na	  kojima	  se	  može	  čekati	  evakuacija.	  Mjesta	  su	  jasno	  označena.	  
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Ukoliko	  vam	  treba	  pomoć	  da	  izađete	  iz	  zgrade	  u	  slučaju	  da	  se	  oglasi	  požarni	  alarm,	  
molimo	  da	  obavijestite	  nekoga	  od	  osoblja.	  

Toaleti	  i	  presvlačenje	  beba	  

U	  prizemlju	  i	  na	  drugom	  spratu	  se	  nalaze	  muški	  i	  ženski	  toaleti.	  Zasebni,	  lako	  
dostupni	  toaleti	  se	  nalaze	  u	  prizemlju,	  na	  prvom	  i	  drugom	  spratu-‐	  Lako	  dostupni	  
toalet	  na	  drugom	  spratu	  ima	  i	  ležaj	  i	  tuš	  kabinu	  sa	  sjedalom.	  Postoji	  i	  lako	  dostupan	  
toalet	  u	  Narodnoj	  galeriji	  opremljen	  dizalom,	  ležajem	  i	  tuš	  kabinom.	  

Prostorija	  za	  presvlačenje	  beba	  nalazi	  se	  u	  muškim	  i	  ženskim	  toaletima	  u	  prizemlju	  i	  
na	  drugom	  spratu,	  te	  u	  lako	  dostupnom	  toaletu	  u	  prizemlju,	  na	  prvom	  i	  drugom	  
spratu	  i	  u	  lako	  dostupnom	  toaletu	  u	  Narodnoj	  galeriji.	  

Obroci	  u	  kafiću	  Discovery	  

Kafić	  je	  na	  drugom	  spratu.	  U	  ponudi	  su	  topli	  i	  hladni	  napitci,	  te	  obroci	  i	  sendviči	  u	  
vrijeme	  ručka.	  Jelovnici	  s	  krupnom	  štampom,	  pribor	  za	  jelo	  s	  velikim	  drškama,	  te	  
šolje	  s	  otvorenim	  ručkama	  dostupni	  su	  na	  zahtjev.	  

Ukoliko	  možemo	  učiniti	  bilo	  šta	  da	  vaš	  posjet	  učinimo	  ugodnijim,	  molimo	  obratite	  
nam	  se,	  biće	  nam	  drago	  pomoći	  vam.	  
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Попреченоста	  и	  пристапноста	  
	  
Овој	  водич	  беше	  изготвен	  со	  цел	  да	  им	  овозможи	  и	  олесни	  на	  нашите	  посетители	  со	  
попречености	  да	  уживаат	  во	  посетатата	  на	  музејот	  „Хертфорд“	  (Hertford	  Museum).	  
Mузејот	  „Хертфорд“	  е	  отворен	  за	  посетителите	  со	  попречености,	  како	  и	  за	  нивните	  
придружници	  заради	  што	  активно	  работиме	  на	  унапредување	  на	  еднаквите	  можности	  за	  
сите	  кои	  сакаат	  да	  нè	  посетат.	  Ги	  охрабруваме	  сите	  посетители	  во	  потполност	  да	  ги	  
користат	  сите	  достапни	  содржини	  во	  музејот.	  

	  
Планирање	  на	  посетата	  
	  
Музејот	  е	  отворен	  од	  вторник	  до	  сабота	  од	  10.00	  до	  17.00	  часот,	  а	  влезот	  е	  бесплатен.	  За	  
посебни	  настани	  или	  работилници	  обично	  се	  наплаќа	  мала	  сума.	  Музејот	  се	  наоѓа	  на	  
улицата	  „Бул	  Плејн“	  (Bull	  Plain),	  веднаш	  до	  улицата	  „Мејденхед“	  (Maidenhead)	  во	  центарот	  
на	  градот.	  До	  музејот	  може	  да	  се	  дојде	  со	  возило.	  Пред	  музејот	  има	  двојни	  жолти	  линии.	  	  

Места	  за	  паркирање	  има	  на	  улицата	  „Бул	  Плејн“	  (Bull	  Plain)	  (ограничен	  до	  30	  мин.)	  и	  во	  
повеќекатната	  гаража	  на	  улиците	  „Гаскојн	  Веј“	  (Gascoyne	  Way)	  и	  „Бирчирли	  Грин“	  
(Bircherley	  Green)	  и	  на	  улицата	  „Сент	  Ендру“	  (St.	  Andrew	  Street)	  (за	  краток	  период),	  кои	  се	  
наоѓаат	  во	  близина	  на	  музејот.	  На	  другиот	  крај	  на	  улицата	  се	  достапни	  три	  места	  за	  
паркирање	  за	  лица	  со	  попречености.	  

За	  повеќе	  информации	  за	  услугите	  на	  Музејот	  „Хертфорд“,	  Ве	  молиме	  обратете	  се	  до	  
музејот	  на	  тел.	  бр	  01992	  582686	  и	  побарајте	  ја	  кураторката	  Хелен	  Гурни.	  Можете	  да	  се	  
обратите	  до	  музејот	  и	  на	  следнава	  е-‐маил	  адреса:	  info@hertfordmuseum.org.	  

Пристап	  до	  услугите	  на	  Музејот	  
	  
Музејот	  „Хертфорд“	  е	  сместен	  во	  објект	  од	  категорија	  II,	  кој	  датира	  од	  1610	  година.	  
Музејот	  е	  отворен	  во	  1914	  година,	  а	  денес	  е	  регистриран	  како	  добротворно	  друштво	  и	  
музеј	  поддржан	  од	  Градскиот	  совет	  на	  Хертфорд.	  Во	  голема	  мера,	  музејот	  зависи	  од	  
јавната	  поддршка	  и	  донации.	  

Музејот	  беше	  повторно	  отворен	  за	  јавноста	  во	  февруари	  2010	  година	  по	  реализирањето	  
на	  голем	  развоен	  проект	  од	  програмата	  „Херитиџ	  Лотери“	  (Heritage	  Lottery),	  кој	  
предвидуваше	  подобрување	  на	  услугите	  и	  содржините	  на	  музејот	  за	  да	  локалното	  
население	  и	  другите	  посетители	  можат	  да	  имаат	  пристап	  и	  да	  уживаат	  во	  нивното	  
културно	  наследство.	  

Влез	  

Влезот	  се	  наоѓа	  на	  приземје;	  влезната	  врата	  е	  постојано	  отворена	  во	  текот	  на	  работното	  
време.	  Во	  деновите	  кога	  музејот	  е	  затворен	  (понеделник	  и	  недела),	  има	  ѕвонче	  со	  кое	  се	  
известува	  персоналот	  за	  преземање	  на	  доставата.	  
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Во	  фоајето	  има	  автоматски	  врати	  кои	  водат	  до	  главната	  зграда	  на	  музејот.	  	  

Приземје	  

Како	  што	  ќе	  ги	  поминете	  автоматските	  врати,	  ќе	  наидете	  на	  постамент	  со	  мапа	  за	  
ориентација,	  која	  на	  посетителите	  им	  го	  објаснува	  планот	  на	  музејската	  зграда.	  

Од	  лева	  страна	  се	  наоѓа	  помошната	  просторија	  со	  три	  компјутери	  за	  посетителите	  (со	  
пристап	  до	  Интернет	  и	  печатач)	  и	  влез	  до	  изложбените	  сали	  на	  музејот.	  Тука	  е	  поставен	  и	  
екран	  на	  допир	  преку	  кој	  посетителите	  можат	  да	  ја	  разгледаат	  музејската	  збирка	  на	  
фотографии.	  

Десно	  од	  влезот	  се	  наоѓаат	  рецепцијата	  (со	  пулт	  достапен	  за	  лица	  со	  инвалидска	  количка)	  
и	  продавницата.	  Во	  пултот	  на	  рецепцијата	  е	  вградена	  индукциска	  јамка	  за	  засилување	  на	  
звукот.	  

Некои	  од	  предметите	  во	  музејската	  продавница	  се	  поставени	  на	  повисоки	  полици,	  но	  
вработените	  се	  секогаш	  на	  рецепција	  и	  спремни	  да	  им	  помогнат	  на	  посетителите.	  

Од	  музејската	  продавница	  и	  рецепцијата	  до	  изложбените	  простории	  води	  пристапна	  
рампа	  со	  ограда.	  Подот	  тука	  е	  поинаков,	  односно	  тепихот	  е	  заменет	  со	  дрвени	  подни	  
даски.	  Просторијата	  е	  обоена	  во	  темноцрвена	  боја	  и	  има	  пет	  витрини	  на	  различна	  висина,	  
кои	  содржат	  различни	  предмети,	  а	  некои	  од	  експонатите	  се	  закачени	  на	  ѕид.	  

Право	  напред	  се	  наоѓа	  лифт	  со	  платформа,	  кој	  води	  до	  следното	  ниво	  (каде	  што	  се	  наоѓаат	  
тоалетите,	  просторијата	  „Ендрус“	  (Andrews)	  и	  влезот	  во	  градината).	  Вработените	  им	  стојат	  
на	  располагање	  на	  посетителите	  при	  користење	  на	  лифтот.	  На	  другиот	  крај	  на	  
просторијата	  се	  наоѓа	  лифт	  кој	  води	  до	  изложбените	  сали	  на	  првиот	  спрат.	  Повторно,	  
вработените	  им	  стојат	  на	  располагање	  на	  посетителите	  при	  користење	  и	  на	  овој	  лифт.	  

Право	  напред	  има	  три	  скалила	  кои	  водат	  до	  следното	  ниво.	  

	  
Тоалети	  и	  просторијата	  „Ендрус“	  

На	  следното	  ниво	  се	  наоѓа	  мало	  фоаје	  (со	  тепих).	  Ѕидовите	  се	  обоени	  во	  посветли	  нијанси.	  	  

Од	  десната	  страна	  се	  наоѓа	  тоалет	  пристапен	  за	  корисниците	  на	  инвалидска	  количка,	  
погоден	  и	  за	  мали	  деца	  и	  преслекување	  бебиња.	  Тоалетот	  е	  опремен	  со	  врвка	  за	  итни	  
случаи	  со	  чие	  повлекување,	  посетителите	  можат	  да	  ги	  известат	  вработените	  на	  
рецепцијата.	  Подот	  е	  обложен	  со	  плочки,	  а	  ѕидовите	  се	  светло	  обоени.	  

Право	  напред	  се	  наоѓа	  просторијата	  „Ендрус“,	  која	  претставува	  повеќенаменска	  
просторија	  за	  активности,	  училишни	  посети	  и	  групи.	  Не	  е	  постојано	  отворена.	  Можете	  
однапред	  да	  дознаете	  што	  ќе	  се	  случува	  во	  музејот	  преку	  веб-‐сајтот	  или	  на	  рецепција.	  
Подот	  е	  од	  линолеум,	  а	  ѕидовите	  се	  светло	  обоени	  и	  имаат	  високи	  прозорци.	  Преку	  оваа	  
просторија	  можете	  да	  излезете	  во	  музејската	  градина.	  Од	  обете	  страни	  се	  наоѓаат	  
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шкафчиња,	  а	  во	  просторијата	  често	  се	  поставени	  работни	  маси	  и	  столови.	  Во	  музејската	  
градина	  се	  влегува	  преку	  две	  врати	  кои	  се	  отвораат	  со	  притисок	  на	  шипка.	  	  

Од	  левата	  страна	  има	  мал	  ходник	  со	  тоалет	  наменет	  за	  тешко	  подвижни	  лица	  и	  уште	  еден	  
тоалет	  веднаш	  до	  него.	  Тоалетите	  се	  и	  за	  машки	  и	  за	  женски.	  И	  двата	  тоалети	  имаат	  
поплочен	  под	  и	  ѕидови	  обложени	  со	  сини	  плочки.	  

Во	  близина	  се	  наоѓа	  врата	  која	  се	  отвора	  со	  притисок	  на	  шипката,	  а	  преку	  која	  се	  излегува	  
во	  музејската	  градина.	  	  

Музејска	  градина	  

До	  музејската	  градина	  се	  стигнува	  преку	  оваа	  просторија.	  Патека	  со	  каменчиња	  води	  
околу	  средишниот	  дел	  на	  градината,	  кој	  има	  форма	  на	  чвор,	  и	  околу	  останатите	  делови	  со	  
засадено	  цвеќе.	  Посетителите	  можат	  да	  се	  одморат	  на	  т.н.	  „седало	  од	  камилица“.	  На	  
другата	  страна	  на	  градината	  се	  наоѓаат	  три	  скалила	  кои	  водат	  до	  пониското	  ниво.	  Постои	  и	  
рампа	  за	  инвалидска	  количка,	  која	  персоналот	  може	  да	  ја	  постави	  за	  да	  му	  го	  олесни	  на	  
посетителот	  во	  инвалидска	  количка	  пристапот	  до	  пониското	  ниво.	  

На	  пониското	  ниво	  има	  голема	  противпожарна	  врата	  и	  други	  цвеќиња,	  како	  и	  мал	  дел	  за	  
седење.	  Патека	  со	  камчиња	  води	  назад	  до	  задниот	  дел	  на	  музејот	  и	  внатрешноста	  на	  
музејската	  зграда,	  при	  што	  посетителите	  можат	  или	  да	  се	  качат	  по	  скали	  до	  првиот	  спрат	  
или	  да	  се	  вратат	  до	  постановките	  на	  приземјето.	  

Прв	  спрат	  

До	  првиот	  спрат	  може	  да	  стигне	  или	  по	  скали	  или	  со	  лифтот	  со	  платформа	  од	  приземје.	  

Во	  изложбениот	  простор	  на	  приземјето	  има	  врата	  која	  води	  до	  фоаје	  со	  скали	  кои	  
понатаму	  водат	  до	  пространо	  фоаје	  со	  стаклени	  панели	  преку	  кои	  посетителите	  можат	  да	  
ги	  гледаат	  постановките.	  

На	  обете	  страни	  на	  скалите	  има	  врати	  кои	  водат	  до	  изложбите.	  	  

Целокупната	  постановка	  на	  првиот	  спрат	  се	  наоѓа	  во	  еден	  единствен	  отворен	  простор.	  
Подот	  е	  денивелиран	  и	  со	  теписи.	  Тука	  се	  поставени	  најразлични	  витрини	  со	  различна	  
големина	  и	  голем	  број	  на	  експонати.	  Секоја	  витрина	  содржи	  плочки	  со	  текстуален	  опис	  и	  
легенда.	  Над	  повеќето	  витрини	  има	  ознаки	  кои	  упатуваат	  на	  видот	  на	  изложени	  
предмети.	  Повеќето	  експонати	  се	  поставени	  во	  витрини.	  Некои	  се	  закачени	  на	  таванот.	  
Примерок	  од	  стоматолошки	  стол	  е	  изложен	  на	  отворено.	  

На	  некои	  од	  витрините	  или	  во	  нивна	  близина	  се	  наоѓаат	  тактилни	  предмети.	  	  

Има	  и	  интерактивни	  експонати,	  како	  што	  се	  зоотропот	  (една	  од	  првите	  направи	  за	  
анимација	  (zoetrope,	  анг.))	  кој	  може	  да	  се	  врти,	  кутијата	  со	  костими	  за	  деца,	  старата	  
училишна	  клупа,	  просторот	  за	  играње	  улоги	  на	  продавач	  и	  купувач	  и	  магнетната	  игра	  на	  
тема	  „воена	  евакуација“.	  
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Достапни	  се	  и	  четири	  „места	  за	  слушање“	  покрај	  витрините	  со	  звучни	  записи	  на	  различни	  
теми,	  како	  на	  пример,	  училишни	  денови,	  работа,	  слободно	  време.	  Отпечатени	  преписи	  од	  
овие	  снимки	  се	  достапни	  на	  рецепцијата	  или	  покрај	  прозорскиот	  перваз,	  блиску	  до	  
стоматолошкиот	  стол.	  

Од	  таванот	  покрај	  лифтот	  виси	  организиран	  приказ	  на	  познати	  личности	  од	  Хертфорд.	  Со	  
помош	  на	  стариот	  црн	  телефон,	  посетителите	  можат	  да	  свртат	  број	  и	  да	  дознаат	  повеќе	  за	  
секоја	  од	  претставените	  личности.	  Покрај	  тоа,	  достапни	  се	  и	  печатени	  информации	  за	  
секоја	  личност.	  

Посетителите	  можат	  да	  излезат	  преку	  која	  било	  врата	  и	  да	  се	  вратат	  надолу	  по	  скали.	  До	  
приземјето	  може	  да	  се	  стигне	  со	  лифтот	  со	  платформа,	  кој	  се	  наоѓа	  во	  близина	  на	  
приказот	  на	  познатите	  личности	  од	  Хертфорд.	  
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Влезови во музејот 
 
 

 
 
Одберете го влезот кој Вам Ви одговара. 
 
Музејот има два влеза, а на влезот од страната на улицата „Кромвел Роуд“ има скали.  
 
Влезот од страната на улицата „Егзибишн Роуд“ нема скали и е подостапен за инвалидски 
колички и колички за деца. 

 Влез од страната на ул. „Кромвел Роуд“,  
10 скалила преку пристапна рампа од двете страни на влезот 

 Влез од страната на ул. „Егзибишн Роуд“ 
каде што нема скали до фоајето. Потоа има скали со 18 скалила, а можете да 
користите и лифт. 
 

Инвалидски колички можат да се позајмат од гардеробите, кои се наоѓаат веднаш до 
влезот од страната на улицата „Егзибишн Роуд“. 
 
Влез без скали за настани по работното време 
Лицата кои имаат Сина значка можат да резервираат ограничен број на места за 
паркирање преку Контролната соба на тел. број +44 (0)20 7942 5888. 
 
Доколку Ви треба помош или имате прашања во врска со пристапноста, Ве молиме 
обратете се до Службата за корисници на тел. број +44 (0)20 7942 5839 или преку е-пошта.  
 

http://www.nhm.ac.uk/about-us/contact-enquiries/forms/emailform.jsp?recip=feedback&business_title=Customer%20services&email_title=Access%20web%20enquiry
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Лесно достапни содржини 
 

 
 
Тоалети 
Лесно достапни тоалети има во Галеријата за цицачите и подземното кафуле. Во 
Црвената зона, тоалетите се наоѓаат во фоајето. Во Дарвиновиот центар, тоалетите се 
наоѓаат веднаш до пултот за информации. 
 
Ресторани и продавници 
Повеќето пултови во нашите ресторани и кафулиња се лесно достапни. Соодветно 
обучен персонал Ви стои на располагање. Повеќе информации можете да најдете во делот 
Храна и пијалоци и Продавници.  
 
Знаковен јазик 
Некои од вработените во Музејот се обучени за комуникација на знаковен јазик. 
Преводот на знаковен јазик е составен дел од образовната програма на Музејот. За повеќе 
информации, Ве молиме јавете се на нашиот тел. број за резервации за училиштата 
+44(0)20 7942 5555. 
 
Секој месец организираме предавања во рамки на програмата „Природата во живо“ 
(Nature Live) и посети на изложбата „Дух“ (Spirit), за кои е обезбеден превод на знаковен 
јазик. Овие бесплатни предавања и посети ќе Ве воведат во научните збирки на Музејот, 
како и во збирките кои не се изложени. Проверете ги термините и датумите. Повеќе 
информации можете да добиете по пат на е-пошта. 
 
Телефони 
Лесно достапни телефони се поставени во фоајето на влезот од страната на ул. 
„Кромвел Роуд“, средишната сала пред тоалетите и во фоајето на Галеријата за Земјата. 
  
Текстуално телефонирање (typetalk) 

http://www.nhm.ac.uk/visit-us/eating-drinking/index.html
http://www.nhm.ac.uk/visit-us/shopping/index.html
http://www.nhm.ac.uk/visit-us/whats-on/daytime-events/talks-and-tours/bsl/index.html
http://www.nhm.ac.uk/about-us/contact-enquiries/forms/emailform.jsp?recip=naturelive&business_title=Nature%20Live%20team&email_title=Meet%20the%20Scientist
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Отворени сме за повици по пат на текстуално телефонирање (Type talk) на тел. број 
18001 020 942 5000. 
 
Библиотека и читални 
Во Библиотеката, сликите во електронска верзија може да се разгледуваат на екрани со 
висока резолуција. На располагање Ви стојат и неколку лесно достапни читални. За 
помош, Ве молиме обратете им се на вработените. Библиотечниот каталог е достапен 
преку софтверите „Џос“ (Jaws) или „Зумтекст“ (Zoomtext), кои се инсталирани на компјутер 
во Главната библиотека.  
 
Работно време на библиотеката: понеделник-петок, 10.00-16.30ч. За повеќе информации, 
Ве молиме јавете се во Службата на библиотеката на тел. број +44 (0)20 7942 5460. 
 
Посета на збирката „Спирит“ во Дарвиновиот центар 
Доколку имате посебно барање во врска со пристапноста, неопходно е однапред да ја 
резервирате посетата. Ве молиме јавете се на тел. број +44 (0)207 942 6128 или лично 
резервирајте термин на пултот за информации, при што јасно ќе ги наведете Вашите 
барања. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.nhm.ac.uk/print-version/?p=/visit-us/access-guide/accessible-facilities/index.html 
 

http://www.nhm.ac.uk/print-version/?p=/visit-us/access-guide/accessible-facilities/index.html
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Снаоѓање низ музејот 
 

 
 
Лифтови 
Сите спратови од Сината, Зелената и Црвената зона, како и Дарвиновиот центар, се 
достапни со лифт. Моментално до Земјината лабораторија се стигнува единствено по 
скали, но можете да најдете опширни информации за карпите, минералите и 
идентификувањето на фосилите во базата на податоци на Земјината лабораторија. 
 
Кучиња-водичи 
Кучињата-водичи се добредојдени. Музејот располага со тревни површини за нив, а по 
барање на посетителот, може да се добие вода. Гардеробата нуди сигурно место каде што 
можете да го оставите Вашето куче на чување. За повеќе информации, Ве молиме јавете 
се на тел. број +44 (0)207 942 5011. 
 
Мапи 
Ве молиме обратете се на пултот за информации за големи мапи на музејот. 
 
Посетители со попречености 
Нашиот Музеј води инклузивна политика која на сите посетители што купуваат билет, им 
гарантира рамноправен и достоинствен третман. Посетителите со попречености имаат 
право на попуст* за изложбите кои се наплатуваат. Тие имаат право и на најмногу двајца 
придружници за кои влезот е бесплатен. 
 
*Попустот важи и за деца, возрасни лица над 60 години и невработени лица (можеби ќе 
треба да покажете потврда) 
 
Инвалидска количка 
Инвалидската количка може да се позајми од гардеробите. Количките се наоѓаат веднаш 
на влезот од страната на улицата „Егзибишн Роуд“ (Exhibition Road) и зад средишната сала 
кај главните тоалети. Оваа услуга е бесплатна. 

http://www.nhm.ac.uk/jdsml/nature-online/earthlab/
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Евакуација во случај на опасност  
Доколку имате посебни потреби во случај на опасност, Ве молиме за тоа да нè известите 
при доаѓањето во музејот. Низ целиот музеј има сигурни зони кои преку интерфон се 
поврзани со контролната просторија.  
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