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Увод	  

Фондација	  Културно	  наслеђе	  без	  граница	  (Foundation	  Cultural	  Heritage	  without	  Borders	  -‐	  
CHwB)	  је	  шведска	  независна	  невладина	  организација	  која	  ради	  на	  заштити	  и	  очувању	  
материјалне	  и	  нематеријалне	  културне	  баштине	  која	  је	  угрожена	  услед	  сукоба,	  
занемаривања,	  природних	  катастрофа	  или	  људског	  деловања.	  Ми	  свој	  рад	  сматрамо	  
кључним	  доприносом	  у	  изградњи	  демократије	  и	  подршци	  људским	  правима.	  CHwB	  је	  
неопредељена	  у	  односу	  на	  стране	  у	  сукобу,	  али	  не	  и	  у	  односу	  према	  праву	  људи	  на	  
културно	  наслеђе	  –	  било	  сада	  или	  у	  будућности.	  	  

CHwB	  користи	  културно	  наслеђе	  као	  активну	  силу	  у	  постизању	  помирења,	  
успостављању	  мира	  и	  социјалном	  и	  економском	  развоју,	  захваљујући	  изградњи	  
капацитета,	  јачању	  свести	  и	  стварању	  прилика	  за	  очување	  и	  заштиту	  културног	  наслеђа	  
у	  друштвима	  погођеним	  сукобима,	  занемаривањем,	  природним	  катастрофама	  или	  
људским	  деловањем.	  	  

CHwB	  је	  посвећена	  очувању	  једнакости,	  одговорности	  и	  транспарентности,	  као	  и	  
омогућавању	  једнаке	  заступљености	  и	  спречавању	  дискриминације.	  

Овај	  сет	  алата	  креиран	  је	  као	  облик	  подршке	  трајним	  напорима	  да	  се	  музеји	  
западног	  Балкана	  учине	  доступнијим,	  приступачнијим	  за	  особе	  с	  
инвалидитетом.	  Већина	  информација	  већ	  је	  обухваћена	  у	  пројектима	  и	  на	  
радионицама	  организованим	  у	  оквиру	  Мреже	  музеја	  западног	  Балкана,	  уз	  
обимну	  помоћ	  Фондације	  Stavros	  Niarchos.	  Сет	  алата	  креирала	  је	  Мишел	  Тејлор,	  
менаџерка	  пројекта.	  Свој	  допринос	  су	  дале	  и	  колеге	  из	  западног	  Балкана,	  
појединци	  који	  суделују	  у	  новонасталој	  Групацији	  западног	  Балкана	  за	  
омогућавање	  приступа	  (Western	  Balkans	  Access	  Group).	  

Овај	  сет	  алата	  намењен	  је	  свима	  који	  желе	  да	  постигну	  инклузивност.	  Молимо	  
да	  га	  слободно	  користите	  и	  да	  нас	  обавестите	  уколико	  бисте	  желели	  било	  шта	  
да	  додате!	  

Више	  информација	  о	  раду	  CHwB-‐a	  можете	  пронаћи	  на:	  www.chwb.org	  

	  

	  

	  

	  

	  

Овај	  рад	  заштићен	  је	  лиценцом	  Creative	  Commons	  Attribution-‐ShareAlike	  3.0	  
Unported	  License.	  Копију	  лиценце	  можете	  да	  видите	  ако	  посетите	  
http://creativecommons.org/licenses/by-‐sa/3.0/	  или	  се	  писменим	  путем	  обратите	  
на	  адресу:	  Creative	  Commons,	  444	  Castro	  Street,	  Suite	  900,	  Mountain	  View,	  
California,	  94041,	  USA.	  
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10	  Ствари	  које	  можете	  направити,	  а	  које	  вас	  неће	  скупо	  коштати

1. Објавите	  е-‐маил	  адресу	  и	  број	  мобилног	  телефона	  путем	  
којих	  вас	  људи	  могу	  контактирати	  (€0).	  

2. Дајте	  особљу	  које	  ради	  с	  посетиоцима	  оловку	  и	  папир	  
(€1).	  

3. Замените	  дотрајале	  и	  нечитке	  ознаке	  новим,	  креираним	  
уз	  помоћ	  рачунара	  и	  пластифицираним.	  Пазите	  да	  
пластична	  заштита	  ознаке	  не	  рефлектује	  превише	  
светлости,	  како	  знак	  неком	  не	  би	  био	  нечитак	  (€0.50	  по	  
знаку	  и	  радно	  време	  запослених).	  

Ово	  ће	  бити	  од	  користи	  док	  не	  будете	  у	  могућности	  да	  
потпуно	  замените	  ознаке	  трајнијим.	  	  	  

У	  Великој	  Британији,	  Краљевски	  државни	  институт	  за	  
слепе	  (Royal	  National	  Institute	  for	  the	  Blind	  -‐	  the	  RNIB)	  
начинио	  је,	  и	  путем	  своје	  веб	  странице	  учинио	  доступним,	  
упутства	  о	  томе	  како	  се	  побринути	  да	  штампани	  
материјал	  буде	  јасно	  видљив.	  Погледајте	  следећи	  линк:	  

www.rnib.org.uk/professionals/accessibleinformation/text/	  
Pages/clear_print.aspx	  

4. Осигурајте	  сламке	  за	  пиће	  на	  свим	  местима	  на	  којима	  
продајете	  или	  послужујете	  напитке	  (€1	  месечно).	  

5. E	  Побрините	  се	  да	  на	  свим	  степеницама	  изван	  зграде	  
предње	  странице	  буду	  означене	  тако	  да	  се	  јасно	  
разликују	  од	  стајне	  површине	  степеника,	  те	  да	  подножје	  и	  
највиши	  степеник	  такође	  буду	  означени	  како	  би	  људи	  
били	  свесни	  да	  се	  ту	  налази	  степениште	  (€25).	  

6. Померите	  намештај	  како	  би	  у	  вашем	  музеју	  стазе	  за	  
кретање	  посетилаца	  биле	  јасно	  видљиве	  и	  широке	  (€0).	  

7. Осигурајте	  посуду	  с	  водом	  за	  псе	  водиче	  за	  слабовида	  
или	  лица	  са	  оштећењима	  слуха	  (€3).	  

8. Направите	  летак	  за	  посетиоце	  са	  информацијама	  о	  
приступу	  садржајима,	  укључујући	  податке	  о	  евентуалним	  
препрекама	  (€0).	  

9. Уз	  помоћ	  рачунара	  креирајте	  читке	  верзије	  и	  верзије	  
крупне	  штампе	  са	  напоменама	  о	  програму,	  ознакама	  и	  
другим	  информацијама	  (€	  трошак	  папира	  и	  тонера,	  те	  
радног	  времена	  особља).	  

10. Замолите	  посетиоце	  са	  инвалидитетом	  или	  оштећењима	  
слуха	  за	  утиске	  и	  мишљење	  о	  предузетим	  мерама	  (€0).	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  	  

Побрините	  се	  да	  буду	  
доступна	  паркинг	  места	  за	  
особе	  са	  инвалидитетом	  
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Приступ	  слепих	  и	  слабовидих	  лица	  музејима	  и	  локацијама	  културног	  наслеђа

Препреке	  на	  које	  наилазе	  слепа	  и	  слабовида	  лица	  

Слепа	  и	  слабовида	  лица	  могу	  се	  суочити	  с	  бројним	  
препрекама	  приликом	  посете	  музејима	  и	  локацијама	  
културног	  наслеђа.	  На	  неким	  местима	  нису	  доступне	  
информације	  за	  посетиоце,	  у	  неке	  зграде	  је	  тешко	  ући	  
или	  се	  кретати	  у	  њима,	  а	  текстуалне	  ознаке	  су	  
одштампане	  ситним	  словима.	  У	  неким	  случајевима	  
особље	  не	  зна	  како	  да	  приступи	  слепим	  и	  слабовидим	  
особама	  или	  не	  знају	  како	  да	  им	  понуде	  помоћ.	  
Интерактивни	  садржаји	  обично	  захтевају	  добар	  вид,	  а	  
могуће	  је	  да	  није	  дозвољено	  додиривати	  предмете	  
или	  да	  информације	  нису	  доступне	  у	  аудио	  формату.	  

Уклањање	  препрека	  

Постоје	  многобројни	  начини	  помоћу	  којих	  музеји	  
могу	  да	  побољшају	  приступ	  слепих	  и	  слабовидих	  
лица	  садржајима,	  укључујући	  следеће:	  

1. израдити	  звучне	  водиче	  који	  ће	  бити	  доступни	  
слепим	  и	  слабовидим	  лицима;	  

2. понудити	  обилазак	  уз	  пратњу	  водича	  приликом	  
којег	  водич	  описује	  зграду,	  збирке	  и	  контекст;	  

3. израдити	  тактилне	  реплике	  уметничких	  дела,	  
предмета,	  зграда	  и	  њиховог	  плана,	  итд;	  

4. понудити	  додиривање	  стварних	  предмета	  у	  оквиру	  
тактилног	  обиласка	  или	  посета	  уговорених	  ради	  
остваривања	  тактилног	  искуства	  или	  додиривање	  
реплика	  направљених	  за	  ту	  сврху;	  

5. осигурати	  доступност	  свих	  штампаних	  материјала	  
на	  датој	  локацији	  у	  различитим	  форматима	  (нпр.	  
одштампаних	  великим	  словима,	  на	  ЦД-‐у,	  
Брајевим	  писмом);	  

6. омогућити	  посетиоцима	  да	  се	  што	  је	  могуће	  више	  
приближе	  предметима,	  а	  да	  притом	  предмет	  не	  
буде	  изложен	  ризику	  од	  било	  које	  врсте	  
оштећења;	  

7. ознаке	  и	  појашњења	  одштампати	  јасно	  видљивим	  
словима;	  

8. напомене	  о	  изложби	  и	  информације	  о	  предметима	  
и	  збиркама	  одштампати	  на	  листовима	  папира	  које	  
посетиоци	  могу	  носити	  са	  собом	  током	  посете;	  

9. осигурати	  листове	  који	  служе	  као	  лупа.

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Чак	  и	  у	  случају	  да	  сте	  текстуалне	  
напомене	  писали	  руком,	  и	  тада	  их	  
можете	  учинити	  јасним	  и	  читким	  за	  

многе	  посетиоце	  
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Звучни	  описи	  

Звучни	  опис	  је	  говорни	  коментар	  захваљујући	  којем	  се	  може	  унапредити	  приступ	  музејима	  и	  
локацијама	  културног	  наслеђа.	  То	  није	  само	  звучни	  водич	  који	  је	  доступан	  сваком	  посетиоцу.	  
Звучни	  опис	  подразумева	  изузетно	  детаљан	  опис	  предмета	  и	  слика	  како	  би	  слепе	  и	  
слабовиде	  особе	  могле	  стећи	  потпунији	  утисак	  о	  предмету.	  Израда	  оваквог	  звучног	  описа	  
представља	  специфичну	  вештину,	  па	  би	  за	  њу	  требало	  да	  буде	  задужена	  особа	  са	  
одговарајућим	  искуством.	  За	  потребе	  израде	  звучног	  описа	  биће	  потребна	  помоћ	  особља	  
музеја	  које	  би	  требало	  да	  напише	  сценарио	  који	  би	  обухватио	  све	  битне	  информације.	  

Звучни	  опис	  се	  може	  осигурати	  и	  уживо,	  као	  део	  неког	  догађаја.	  Опис	  може	  бити	  доступан	  
путем	  слушалица	  или	  преко	  разгласа	  како	  би	  био	  доступан	  свима,	  уколико	  је	  догађај	  
намењен	  слепим	  и	  слабовидим	  лицима.	  	  

Израда	  тактилних	  дијаграма	  и	  реплика	  

Неке	  од	  слепих	  и	  слабовидих	  особа	  воле	  да	  користе	  тактилне	  мапе	  и	  дијаграме,	  док	  неке	  
желе	  тактилне	  реплике	  слика	  и	  цртежа.	  

Једноставне	  мапе	  и	  дијаграме	  могуће	  је	  учинити	  доступним	  за	  додиривање	  помоћу	  веште	  
употребе	  конопца,	  лепка	  и	  сличних	  опипљивих	  материјала.	  	  

У	  Уједињеном	  Краљевству,	  Државни	  центар	  за	  тактилне	  дијаграме	  на	  својој	  веб	  страници	  
нуди	  добар	  преглед	  различитих	  начина	  за	  израду	  тактилних	  слика.	  	  

Приступ	  збиркама	  на	  интернету	  

Захваљујући	  развоју	  интернета,	  многа	  слепа	  и	  слабовида	  лица	  сада	  имају	  прилику	  да	  уживају	  
у	  разноврсним	  информацијама	  и	  да	  користе	  бројне	  услуге.	  Када	  будете	  креирали	  и	  развијали	  
своју	  веб	  страницу,	  побрините	  се	  да	  сви	  садржаји	  буду	  визуелно	  јасни.	  	  

У	  Уједињеном	  Краљевству,	  Краљевски	  државни	  институт	  за	  слабовиде	  (Royal	  National	  Institute	  
for	  the	  Blind	  -‐	  the	  RNIB)	  начинио	  је	  упутства	  о	  томе	  како	  веб	  страницу	  учинити	  доступном	  
слепим	  и	  слабовидим	  лицима.	  	  

Посетите:	  
http://www.rnib.org.uk/professionals/webaccessibility/designbuild/Pages/design_build.aspx	  	  

Такође,	  на	  интернету	  можете	  да	  посетите	  www.accessify.com/tools-‐and-‐wizards/accessibility-‐
tools/	  	  где	  су	  доступни	  алати	  који	  вам	  могу	  помоћи	  у	  креирању	  приступачних	  веб	  садржаја	  и	  
докумената.	  Овде	  чак	  можете	  наћи	  и	  алат	  који,	  након	  што	  га	  покренете,	  може	  пронаћи	  
евентуалне	  проблеме	  у	  вези	  доступности	  ваше	  веб	  странице.	  
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Музеј	  за	  све	  

Татјана	  Мијатовић,	  Земаљски	  музеј	  Босне	  и	  Херцеговине,	  Сарајево	  

Захваљујући	  сарадњи	  CHwB-‐a	  и	  Фондације	  Stavros	  Niarchos	  са	  Земаљским	  музејом	  
Босне	  и	  Херцеговине	  направили	  смо	  прве	  кораке	  ка	  побољшању	  доступности	  једне	  од	  
најстаријих	  институција	  Босне	  и	  Херцеговине.	  	  

Радили	  смо	  на	  два	  пројекта:	  

• “Аудио	  водич	  за	  слепа	  и	  слабовида	  лица“	  и	  
• “Музеј	  у	  коферу“	  

“Аудио	  водич	  за	  слепа	  и	  слабовида	  лица“	  
Први	  корак	  био	  је	  истражити	  техничка	  решења	  која	  су	  доступна	  слепим	  и	  слабовидим	  
лицима,	  претражујући	  интернет	  и	  анализирајући	  пројекте	  унапређења	  доступности	  
које	  су	  спровели	  други	  музеји.	  Након	  што	  смо	  прикупили	  велику	  количину	  података,	  
јавио	  се	  неизбежан	  закључак:	  “Немамо	  критеријуме	  за	  одабир	  најбољег	  решења!“	  
Стога	  сам	  се	  едуковала	  о	  потребама	  слепих	  и	  слабовидих	  лица	  код	  стручњака	  у	  
библиотекама	  и	  школама	  који	  су	  се	  бавили	  поменутом	  облашћу.	  Сазнала	  сам	  следеће:	  

• један	  од	  најбитнијих	  података	  који	  сам	  научила	  је	  да	  Брајево	  писмо	  знају	  да	  
читају	  само	  особе	  које	  су	  рођене	  слепе	  или	  су	  вид	  изгубиле	  у	  раној	  младости.	  То	  
је	  имало	  кључни	  утицај	  на	  избор	  најбољег	  решења	  

• битно	  је	  добити	  информације	  од	  институција	  које	  на	  професионалном	  нивоу	  
пружају	  подршку	  слепим	  и	  слабовидим	  особама	  	  

• битно	  је	  поредити	  различите	  изворе	  
• од	  највећег	  је	  значаја	  укључити	  слепа	  и	  слабовида	  лица	  на	  сваком	  кораку	  

пројекта,	  будући	  да	  су	  управо	  они	  најбољи	  извор	  информација	  и	  најбољи	  
критичари	  процеса.	  	  

Циљ	  овог	  пројекта	  је	  омогућавање	  слепим	  и	  слабовидим	  лицима	  да	  самостално	  
посећују	  постојеће	  колекције	  музеја,	  те	  да	  буду	  у	  стању	  да	  разумеју	  изложене	  
предмете.	  

Како	  бисмо	  наш	  музеј	  истински	  учинили	  музејомзасве,	  било	  је	  битно	  обухватити	  све	  
добне	  и	  друге	  групе	  слепих	  и	  слабовидих	  посетилаца.	  Сходно	  томе,	  можемо	  рећи	  да	  
имамо	  “општи”	  тип	  изложбе	  или“увод”.	  

Након	  што	  сам	  се	  упознала	  са	  проблемима	  доступности,	  схватила	  сам	  колико	  је	  
интервенција	  заправо	  потребно:	  музеј	  је	  направљен	  “далеко	  од	  додира“!	  У	  исто	  време	  
сам	  схватила	  да	  није	  могуће	  постићи	  све	  циљеве.	  Потребно	  је	  направити	  план	  за	  даље,	  
а	  овај	  пројекат	  би	  требало	  да	  буде	  добра	  основа	  за	  даља	  унапређења	  која	  ће,	  
претпостављам,	  бити	  једноставније	  постићи	  него	  што	  је	  био	  случај	  с	  првим	  кораком.	  

Технологија	  

Коначно,	  одабрали	  смо	  “I.D.Mate“	  бар-‐код	  читач	  као	  најбоље	  и	  најједноставније	  
решење,	  и,	  што	  је	  најважније,	  решење	  које	  ће	  функционисати	  за	  све	  посетиоце.	  	  	  
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То	  је	  преносни	  “све-‐у-‐једном”	  говорни	  скенер	  бар-‐кода	  који	  људима	  помаже	  приликом	  
идентификовања	  предмета	  путем	  бар-‐кода	  производа	  или	  UPC-‐a	  (универзалне	  шифре	  
производа,	  Universal	  Product	  Code).	  Захваљујући	  технологији	  претварања	  текста	  у	  говор	  
и	  дигиталног	  снимања	  гласа,	  овај	  читач	  омогућава	  корисницима	  да	  приступе	  постојећој	  
бази	  података	  која	  садржи	  описе	  производа,	  као	  и	  прилагођени	  скуп	  снимљених	  
говорних	  порука.	  	  

Будући	  да	  су	  све	  информације	  похрањене	  на	  малој	  меморијској	  картици,	  овај	  се	  уређај	  
може	  користити	  у	  различитим	  ситуацијама,	  а	  аудио	  водич	  може	  бити	  доступан	  на	  
различитим	  језицима	  и	  коришћен	  за	  различите	  намене.	  Све	  што	  је	  потребно	  је	  да	  
промените	  меморијску	  картицу.	  

Сада	  располажемо	  са	  три	  бар-‐код	  читача,	  будући	  да	  у	  нашем	  музеју	  имамо	  три	  
одељења,	  те	  у	  случају	  већег	  броја	  посетилаца	  у	  прилици	  смо	  да	  их	  поделимо	  у	  три	  
групе	  како	  би	  њихов	  доживљај	  музеја	  био	  што	  потпунији.	  	  

Један	  од	  могућих	  проблема,	  пак,	  би	  могао	  да	  буде	  да	  нико	  не	  жели	  да	  буде	  одговоран	  
за	  овај	  уређај,	  или	  да	  не	  жели	  да	  научи	  да	  користи	  „ову	  нову,	  компликовану	  справу“	  
(иако	  њено	  коришћење	  уопште	  није	  компликовано).	  Наше	  решење	  овог	  проблема	  би	  
било	  да	  уз	  уређај	  осигурамо	  пратећа,	  детаљна	  упутства	  за	  његово	  коришћење.	  	  

Реализација	  пројекта	  израде	  прве	  музејске	  тактилне	  изложбе	  за	  слепе	  и	  слабовиде	  
особе	  

Заједно	  са	  кустосом	  и	  конзерватором	  извршили	  смо	  одабир	  музејских	  примерака	  који	  
ће	  сачињавати	  нашу	  тактилну	  збирку.	  

• У	  Одељењу	  за	  археологију	  користили	  смо	  изложене	  предмете	  из	  постојећих	  збирки.	  
• Одељење	  за	  етнологију	  употребило	  је	  оригиналне	  предмете	  из	  продавница,	  док	  су	  

поједини	  предмети	  купљени	  или	  израђени	  за	  ове	  намене.	  	  	  
• Највећа	  потешкоћа	  јавила	  се	  у	  случају	  Одељења	  за	  природне	  науке,	  будући	  да	  се	  

све	  поставке	  налазе	  иза	  стаклених	  преграда,	  па	  смо	  направили	  нове	  предмете	  
погодне	  за	  коришћење	  у	  тактилним	  изложбама	  и	  изложили	  их	  поред	  оригиналних	  
поставки.	  

Део	  мог	  новог	  знања	  требало	  је	  пренети	  кустосима,	  будући	  да	  су	  они	  били	  задужени	  да	  
сачине	  опис	  тактилних	  предмета,	  како	  бисмо	  били	  сигурни	  да	  сви	  могу	  у	  потпуности	  да	  
разумеју	  шта	  је	  изложено.	  Уколико	  образујете	  или	  обавештавате	  своје	  колеге	  (од	  
кустоса	  до	  занатлија)	  о	  свом	  раду,	  много	  ћете	  лакше	  остварити	  своје	  циљеве.	  Можда	  
ће	  вам,	  као	  што	  је	  у	  мом	  случају,	  званично	  писмо	  директора	  музеја	  бити	  од	  помоћи	  јер	  
ће	  тако	  људи	  схватити	  значај	  вашег	  рада.	  

Једна	  од	  најзначајнијих	  ствари	  која	  ће	  повезати	  све	  делове	  у	  јединствену	  целину	  је	  
израда	  тактилних	  мапа	  и	  сачињавање	  водича	  о	  доступности.	  То	  је	  кључна	  информација	  
за	  посетиоца:	  

• Направити	  детаљну	  тактилну	  мапу	  музеја	  са	  означеним	  локацијама	  тактилних	  
поставки	  и	  

• Направити	  водич	  о	  доступности	  који	  се	  може	  прочитати	  на	  нашој	  веб	  страници.	  
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Похађала	  сам	  обуку	  о	  креирању	  тактилних	  слика	  при	  Краљевском	  државном	  институту	  
за	  слепе	  у	  Бирмингему,	  УК,	  коју	  је	  организовала	  Фондација	  Културно	  наслеђе	  без	  
граница.	  То	  ми	  је	  била	  значајна	  помоћ	  при	  реализацији	  овог	  пројекта.	  

Тек	  након	  завршене	  обуке	  сам	  схватила	  шта	  је	  добра	  тактилна	  слика	  и	  одмах	  сам	  могла	  
да	  препознам	  све	  грешке	  које	  сам	  направила	  јер	  сам	  хтела	  да	  моја	  мапа	  буде	  лепа	  и	  
технички	  исправна!	  

CHwB	  је	  обезбедио	  опрему	  за	  израду	  тактилних	  слика,	  па	  смо	  четворо	  мојих	  колега	  и	  ја	  
организовали	  	  тренинг	  за	  израду	  тактилних	  слика	  стручњацима	  из	  11	  различитих	  музеја	  
из	  Балканске	  мреже	  музеја.	  	  

Једна	  циљна	  група	  –	  једна	  промоција	  

Промоцију	  оба	  пројекта	  реализовали	  смо	  путем	  медија	  (радио	  станица,	  новина	  и	  
интернет	  портала),	  путем	  презентације	  пројекта	  у	  „Центру	  за	  слепа	  и	  слабовида	  лица“	  и	  
информисањем	  школа	  о	  едукативним	  радионицама.	  Велика	  промоција	  организована	  
је	  у	  Земаљском	  музеју	  Босне	  и	  Херцеговине.	  	  

Врло	  је	  важно	  схватити	  да	  уз	  помоћ	  радионица	  у	  школама	  образујемо	  будуће	  
самосталне	  посетиоце	  музеја.	  	  
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	  Основни	  савети	  о	  томе	  како	  своју	  веб	  страницу	  можете	  да	  учините	  приступачном
Побрините	  се	  да	  дизајнер	  ваше	  веб	  странице	  разуме	  
проблематику	  доступности,	  како	  би	  дизајн	  веб	  странице	  од	  
самог	  почетка	  узимао	  у	  обзир	  питање	  приступа.	  Ово	  је	  много	  
ефикасније	  него	  накнадно	  уношење	  измена	  и	  преправки.	  	  

Запамтите	  

1. ако	  имате	  дугме	  које	  посетиоци	  веб	  странице	  могу	  
притиснути	  како	  би	  отишли	  на	  страницу	  о	  доступности,	  
нека	  буде	  смештена	  горе	  лево	  на	  почетној	  страници,	  
иначе	  би	  могли	  да	  имају	  потешкоћа	  при	  њеном	  
проналажењу;	  	  

2. начините	  верзију	  веб	  странице	  која	  садржи	  само	  текст,	  
без	  слика;	  

3. користите	  “алт”	  текст	  како	  бисте	  унели	  корисне	  описе	  
слика/графичких	  елемената;	  

4. документе	  које	  је	  могуће	  скинути	  са	  веб	  странице	  
креирајте	  у	  RTF,	  PDF	  и	  Word	  формату;	  

5. побрините	  се	  да	  информације	  буду	  јасно	  изложене	  и	  да	  
линкови	  буду	  јасно	  назначени;	  

6. унесите	  титлове	  или	  осигурајте	  транскрипт	  за	  све	  аудио	  
и	  аудио-‐визуелне	  материјале;	  

7. побрините	  се	  да	  навигација	  на	  веб	  страници	  и	  прелазак	  
с	  једног	  дела	  на	  други	  буду	  једноставни,	  а	  нарочито	  да	  
увек	  буде	  лако	  вратити	  се	  на	  почетну	  страницу;	  

8. израдите	  мапу	  веб	  странице;	  

9. нека	  визуелни	  контраст	  између	  текста	  и	  позадине	  буде	  
јак;	  

10. немојте	  користити	  дугмиће	  или	  линкове	  који	  су	  малени	  
или	  који	  би	  захтевали	  веома	  прецизне	  покрете	  мишем;	  

11. следите	  општа	  упутства	  за	  јасну	  штампу	  за	  текст	  који	  се	  
приказује	  на	  екрану	  (на	  пример,	  немојте	  стављати	  текст	  
преко	  слике);	  

12. немојте	  користити	  текст	  који	  жмирка,	  нити	  графичке	  
елементе	  или	  дугмиће	  који	  пулсирају	  или	  бљеште.	  

	  

Омогућавање	  приступа	  
вашој	  веб	  страници	  

особама	  с	  инвалидитетом	  
је	  корак	  ка	  омогућавању	  
приступа	  вашем	  музеју	  
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Проверите	  своју	  веб	  страницу	  
Ради	  више	  информација	  о	  доступности	  прочитајте	  упутства	  Иницијативе	  за	  доступност	  
интернета.	  На	  следећем	  линку	  је	  доступан	  кратак	  „на	  први	  поглед“	  сажетак:	  

http://www.w3.org/WAI/WCAG20/glance/	  	  

Све	  веб	  странице	  би	  требало	  да	  задовољавају	  бар	  минималне	  стандарде.	  



	  
1	  

Наручивање	  и	  израда	  модела	  

Иван	  Кручичан,	  Народни	  музеј	  Србије,	  Београд	  

Увод	  
Током	  2009.	  године	  Фондација	  Културно	  наслеђе	  без	  граница	  дала	  нам	  је	  
донацију	  за	  израду	  шест	  тактилних	  макета	  средњевековних	  споменика	  које	  ће	  
се	  користити	  у	  Галерији	  фресака	  Народног	  музеја	  Србије	  у	  Београду.	  То	  је	  
требало	  да	  буде	  нови	  део	  наше	  свеобухватне	  понуде.	  Поменутих	  шест	  макета	  
биле	  су	  део	  плана	  да	  се	  изради	  двадесетак	  макета	  споменика	  из	  различитих	  
периода,	  што	  би	  било	  изузетно	  корисно	  у	  нашем	  укупном	  едукативном	  раду	  са	  
групама	  школараца,	  посетилаца	  из	  специјалних	  школа	  и	  одраслима.	  	  

Šta	  smo	  napravili	  
Za	  ovaj	  posao	  angažirali	  smo	  mladog	  maketara	  koji	  je	  u	  to	  vrijeme	  još	  bio	  student	  
završne	  godine	  Akademije	  lepih	  umetnosti	  u	  Beogradu,	  ali	  je	  već	  osvojio	  nekoliko	  
nagrada,	  uključujući	  i	  nagradu	  za	  dvije	  makete	  koje	  je	  izradio	  za	  potrebe	  Narodnog	  
muzeja	  u	  Beogradu	  2008.	  godine.	  

Cijena	  koju	  smo	  dogovorili	  i	  stavili	  u	  ugovor	  bila	  je	  izuzetno	  niska,	  ali	  je	  umjetnik	  
pristao	  da	  muzeju	  učini	  neku	  vrstu	  usluge.	  Rad	  je	  bio	  izrazito	  zahtjevan,	  pa	  je	  
umjetnik	  kasnio	  s	  isporukom	  maketa.	  Uz	  saglasnost	  CHwB-‐a,	  dozvolili	  smo	  mu	  još	  4	  
mjeseca	  da	  završi	  posao,	  ali	  ni	  u	  tom	  roku	  umjetnik	  nije	  uspio	  završiti	  sve.	  Do	  marta	  
2010.	  godine,	  svega	  dvije	  makete	  su	  bile	  potpuno	  završene,	  a	  jedna	  je	  započeta.	  Bili	  
smo	  prisiljeni	  odlučiti	  da	  li	  da	  prekinemo	  projekt	  i	  izvršimo	  povrat	  sredstava	  ili	  da	  
zatražimo	  dodatno	  produženje	  roka.	  CHwB	  	  je	  odobrio	  još	  jedno	  produženje	  roka,	  pa	  
je	  umjetnik	  nastavio	  rad	  kako	  bismo	  dobili	  planirana	  preostale	  četiri	  makete.	  	  

Na	  koncu,	  završena	  su	  četiri	  taktilna	  modela,	  a	  predviđena	  finansijska	  sredstva	  su	  
bila	  dovoljna	  za	  trošak	  materijala,	  naknadu	  umjetniku	  i	  našem	  konsultantu	  iz	  
Udruženja	  slijepih	  Srbije,	  ali	  smo	  ipak	  imali	  problem	  s	  kašnjenjem.	  	  

Шта	  смо	  научили	  
Није	  све	  било	  како	  смо	  се	  надали	  и	  очекивали,	  али	  су	  наши	  слепи	  и	  слабовиди	  
посетиоци	  изврсно	  примили	  изложбу	  коју	  смо	  организовали.	  Након	  тога	  смо	  
израдили	  каталог	  на	  Брајевом	  писму,	  па	  је	  ова	  сарадња	  отворила	  нове	  идеје	  и	  
пројекте	  за	  убудуће.	  	  

Суочили	  смо	  се	  с	  проблемом	  јер	  због	  ниске	  уговорене	  цене	  нисмо	  били	  у	  
могућности	  да	  терамо	  макетара	  да	  ради	  брже,	  али	  смо,	  коначно,	  ипак	  добили	  
четири	  макете	  за	  цену	  једне,	  или	  чак	  и	  мање.	  Квалитет	  макета	  је	  изузетан	  и	  
моћи	  ћемо	  да	  их	  користимо	  за	  поставке	  и	  едукативне	  програме	  током	  следећих	  
неколико	  деценија.	  	  

Због	  ограничених	  ресурса	  били	  смо	  присиљени	  да	  много	  импровизујемо,	  али	  
смо	  научили	  своју	  лекцију.	  Из	  својих	  грешака	  смо	  научили	  да	  боље	  планирамо	  и	  
да	  правимо	  или	  краткорочне	  планове	  (макету	  по	  макету,	  на	  пример)	  или	  да	  
успоставимо	  ширу	  сарадњу	  с	  нашим	  Министарством	  и	  различитим	  
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институцијама	  и	  организацијама,	  и	  да	  радимо	  на	  пројектима	  који	  нису	  
ограничени	  стриктним	  роковима.	  	  



	  
1	  

Инсталирање	  дисплеја	  осетљивог	  на	  додир	  

Даница	  Иванчевић,	  Музеј	  града	  Новог	  Сада,	  Србија	  

Увод	  

Наш	  музеј	  смештен	  је	  у	  тврђави	  на	  брду	  и	  има	  249	  степеника!	  Немамо	  лако	  
доступне	  тоалете,	  као	  ни	  многе	  друге	  садржаје	  који	  би	  особама	  са	  
инвалидитетом	  олакшали	  посету	  музеју.	  На	  пример,	  немамо	  легенде	  поставки	  
које	  би	  биле	  погодне	  за	  слабовида	  лица,	  нити	  добру	  инфраструктуру:	  уколико	  
особе	  са	  инвалидитетом	  желе	  доћи	  у	  музеј,	  морају	  се	  јако	  потрудити,	  а	  будући	  
да	  нема	  расположивог	  превозног	  средства,	  то	  значи	  да	  им	  је	  долазак	  
онемогућен.	  

Особама	  с	  инвалидитетом	  је	  немогуће	  да	  савладају	  ове	  препреке,	  то	  је	  
немогућа	  мисија!	  

Шта	  смо	  урадили	  

Прошле	  године	  смо	  организовали	  промоцију	  нашег	  дисплеја	  осетљивог	  на	  
додир.	  Удружења	  особа	  с	  инвалидитетом	  активно	  су	  учествовала	  у	  овом	  
догађају.	  Њихови	  предлози	  су	  били	  веома	  корисни:	  сазнали	  смо	  на	  којој	  висини	  
и	  на	  којем	  месту	  треба	  поставити	  дисплеј,	  те	  како	  се	  побринути	  да	  буде	  
доступан.	  

Чланови	  Ротари	  клуба	  су	  нам	  пуно	  помогли,	  будући	  да	  су	  осигурали	  одређена	  
финансијска	  средства	  како	  бисмо	  успели	  да	  остваримо	  планирано.	  

На	  дисплеју	  је	  доступна	  аудио-‐визуелна	  презентација	  поставки	  музеја	  и	  
подземних	  војних	  галерија,	  које	  су	  иначе	  потпуно	  недоступне	  особама	  с	  
потешкоћама	  у	  кретању.	  

Шта	  смо	  научили	  

Дисплеј	  осетљив	  на	  додир	  је	  изузетно	  добра	  и	  корисна	  справа,	  а	  особе	  с	  
инвалидитетом	  су	  врло	  захвалне	  што	  су	  постале	  део	  културних	  догађања	  у	  
нашем	  граду.	  	  

Било	  је	  изузетно	  корисно	  радити	  с	  особама	  са	  инвалидитетом	  и	  послушати	  
њихове	  савете.	  	  

Међутим,	  још	  се	  много	  тога	  мора	  урадити	  како	  бисмо	  културни	  живот	  учинили	  
доступнијим.	   

Имамо	  прилазну	  рампу,	  дисплеј	  осетљив	  на	  додир,	  два	  примерка	  водича	  
одштампана	  Брајевим	  писмом	  и	  добру	  вољу	  да	  примимо	  особе	  с	  
инвалидитетом	  и	  сарађујемо	  с	  њима	  кад	  год	  је	  то	  могуће.	  
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Сензорни	  музеј	  

Симонида	  Миљковић,	  Државни	  музеј	  Македоније	  

Пројекат	  Сензорног	  музеја	  омогућила	  је	  Фондација	  Културно	  наслеђе	  без	  
граница	  уз	  подршку	  Фондације	  Stavros	  Niarchos.	  

Већ	  годинама,	  Одељење	  за	  управљање	  музејом	  и	  едукацију	  НУ	  Музеј	  
Македоније	  организује	  програме	  за	  особе	  с	  инвалидитетом	  у	  оквиру	  свог	  
едукацијског	  програма.	  Континуирана	  сарадња	  са	  слепим	  и	  слабовидим	  
лицима	  резултовала	  је	  бројним	  пројектима.	  

У	  музеју	  имамо	  предмете	  који	  су	  омиљени	  посетиоцима,	  али	  који	  се	  не	  могу	  
додиривати,	  па	  су	  смештени	  у	  стаклене	  витрине	  како	  бисмо	  их	  заштитили.	  

Једна	  од	  њих	  је	  посуда	  за	  воду	  -‐	  хидрија.	  То	  је	  стари,	  занимљив,	  за	  неке	  и	  
необичан	  предмет	  због	  његовог	  облика,	  али	  нарочито	  због	  приче	  која	  је	  
испричана	  насликаним	  елементима.	  	  

Особље	  музеја	  које	  учествује	  у	  едукацији	  било	  је	  надахнуто	  да	  размисли	  о	  
ширем	  значењу	  “сензорног	  музеја”:	  људска	  бића	  доживљавају	  свет	  око	  себе	  
користећи	  основна	  чула:	  вид,	  слух,	  додир,	  укус	  и	  њух.	  	  

Стога	  смо	  планирали	  и	  реализовали	  пројекат	  “Сензорног	  музеја”	  на	  следећу	  
тему:	  

Циљна	  група	  	  
Пројекат	  смо	  наменили	  ученицима	  Државне	  рехабилитацијске	  школе	  за	  
слабовиду	  децу	  и	  омладину	  “Димитар	  Влахов”	  из	  Скопља,	  заједно	  са	  њиховим	  
наставницима	  и	  породицама.	  	  

Одељења	  смо	  поделили	  у	  мање	  групе	  од	  по	  пет	  ученика,	  те	  направили	  
распоред	  посета	  музеју.	  	  

Циљеви	  пројекта	  

Желели	  смо	  	  
• упознати	  ученике	  с	  музејом	  као	  местом	  на	  којем	  могу	  обогатити	  своја	  знања	  

и	  дружити	  се;	  
• едуковати	  слепе	  и	  слабовиде	  ученике	  о	  нашем	  богатом	  културном	  наслеђу;	  
• одредити	  методологију	  за	  успешну	  реализацију	  едукације	  у	  музеју	  и	  

организовање	  других	  облика	  презентација;	  
• осигурати	  прилике	  за	  подстицање	  равноправног	  учешћа	  и	  инклузије	  слепих	  и	  

слабовидих	  особа	  (као	  и	  других	  особа	  с	  инвалидитетом)	  у	  друштво;	  
• остварити	  и	  промовисати	  основна	  грађанска	  и	  људска	  права	  особа	  с	  

инвалидитетом.	  	  
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Активности	  	  
Активности	  из	  пројекта	  су	  подељене	  у	  три	  фазе.	  	  

Мај	  –	  октобар	  2011.	  године,	  припрема	  

Оснивање	  тима	  стручњака	  из	  музеја	  и	  дефинисање	  општег	  оквира	  унутар	  којег	  
би	  се	  пројекат	  реализовао.	  

Успостављање	  контакта	  с	  менаџментом	  и	  стручним	  тимом	  из	  школе.	  Њихова	  
посета	  музеју	  и	  узвратна	  посета	  едукацијског	  тима	  музеја	  школи.	  

Припрема	  едукативног	  материјала	  прилагођеног	  циљној	  групи.	  

Дефинисање	  пописа	  материјала	  потребних	  за	  реализацију	  програма.	  	  

Израда	  рељефних	  цртежа	  уз	  помоћ	  апарата	  који	  користи	  swell	  папир.	  	  

Штампање	  текста	  на	  Брајевом	  писму	  и	  текста	  са	  словима	  већег	  формата.	  

Инсталирање	  говорног	  програма	  на	  рачунару.	  

Снимање	  приче	  о	  хидрији	  и	  мита	  о	  богу	  Дионису	  на	  ЦД-‐има.	  	  

Децембар	  2011.	  године	  (Месец	  особа	  с	  инвалидитетом),	  посете	  и	  активности	  с	  
ученицима	  	  

Сваки	  ученик	  добио	  је	  предавача	  или	  наставника	  као	  пратњу.	  	  

Након	  објашњавања	  распореда	  едукацијских	  просторија,	  студенти	  су	  имали	  
прилику	  да	  отварају	  фиоке	  и	  додирују	  ствари	  у	  њима,	  да	  их	  помиришу,	  виде,	  
чују	  и	  окусе,	  као	  и	  да	  пронађу	  и	  споје	  причу	  о	  музејском	  предмету.	  Потом	  су	  
имали	  прилику	  да	  сазнају	  о	  миту	  о	  богу	  Дионису	  тако	  што	  су	  додиривали	  
рељефне	  цртеже.	  Имали	  су	  могућност	  и	  да	  чују	  о	  свему	  овоме	  уз	  помоћ	  
рачунара.	  

Ученике	  смо	  подстицали	  да	  размишљају	  креативно	  и	  логично	  и	  да	  активно	  
учествују	  у	  музејској	  радионици,	  да	  своју	  инспирацију	  пренесу	  на	  цртеж	  
израђен	  уз	  помоћ	  “swell”	  уређаја.	  Резултате	  музејских	  радионица,	  
представљене	  у	  рељефним	  цртежима,	  приказаћемо	  на	  изложби	  у	  Музеју	  
Македоније	  и	  у	  школи.	  

Посету	  смо	  завршили	  уз	  освежење	  за	  ученике,	  а	  сваки	  од	  њих	  је	  добио	  и	  
поклон:	  омот	  с	  текстом	  писаним	  Брајевим	  писмом	  и	  ЦД	  на	  којем	  су	  снимљени	  
прича	  о	  хидрији	  и	  мит	  о	  богу	  Дионису.	  

Децембар	  2011.	  године,	  анализа	  	  

Желели	  смо	  	  
• успоставити	  континуирану	  сарадњу	  са	  институцијама	  за	  особе	  с	  

инвалидитетом;	  	  
• постићи	  интеграцију	  особа	  с	  инвалидитетом	  у	  савременом	  друштву;	  
• подићи	  свест	  особа	  с	  инвалидитетом	  о	  значају	  промоције	  и	  чувања	  културног	  

наслеђа;	  
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• одредити	  методологију	  за	  извођење	  едукације	  у	  музеју	  уз	  помоћ	  различитих	  
метода	  и	  приступа.	  	  

Одрживост	  пројекта	  	  	  
Садржај	  који	  смо	  припремили	  и	  изложба	  сензорног	  музеја	  биће	  коришћени	  у	  
будућој	  едукацији	  при	  Музеју	  Македоније	  и	  за	  потребе	  других	  група	  особа	  с	  
инвалидитетом	  путем	  њихових	  удружења,	  за	  чланове	  музејског	  Дечијег	  клуба	  и	  
посетиоце	  уопште.	  	  	  	  

Захвалност	  

Желели	  бисмо	  да	  изразимо	  своју	  искрену	  захвалност	  за	  финансијску	  и	  
материјалну	  помоћ	  коју	  нам	  је	  пружила	  шведска	  огранизација	  Културно	  
наслеђе	  без	  граница,	  уз	  подршку	  Фондације	  Stavros	  Niarchos.	  Посебно	  бисмо	  
желели	  да	  захвалимо	  др	  Дијани	  Волтерс,	  Регионалној	  координаторки	  музеја	  
која	  је	  иницирала	  ову	  сарадњу	  за	  потребе	  пројекта	  Сензорни	  музеј.	  

Размена	  искустава	  у	  раду	  с	  наставницима	  и	  стручњацима	  пружила	  је	  
ученицима,	  али	  и	  нама,	  особљу	  музеја	  које	  ради	  на	  едукацији,	  истинско	  
задовољство	  и	  веће	  самопоуздање.	  	  
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реирање	  приступачних	  писаних	  информација

Препоручујемо	  да	  	  
1. фонт	  у	  летку	  или	  брошури	  буде	  најмање	  величине	  12	  	  

2. фонт	  на	  постерима	  буде	  још	  већи	  (најмање	  величине	  18)	  
како	  би	  се	  лако	  могао	  читати	  са	  удаљености	  

3. фонт	  буде	  у	  стилу	  sans	  serif	  

Ово	  је	  фонт	  sans	  serif.	  Једноставан	  је	  и	  много	  га	  је	  
лакше	  читати	  него	  

овај, који је фонт serif, који има додатне линије у 
словима које отежавају читање 

	  

4. текст	  не	  буде	  одштампан	  преко	  слике	  или	  дијаграма	  

5. фонт	  буде	  црн	  или	  тамно	  плави	  на	  белом	  или	  жутом,	  или	  
бели	  или	  жути	  на	  црном	  или	  тамно	  плавом.	  Тако	  се	  постиже	  
најбољи	  визуелни	  контраст	  

ово	  је	  црно	  на	  белом	  

ово је бело на црном 

6. тексту	  буде	  коришћена	  мешавина	  великих	  и	  малих	  слова,	  
како	  обично	  и	  пишемо,	  уместо	  да	  се	  користе	  само	  велика	  
слова 

Ово	  је	  уобичајена	  мешавина	  великих	  и	  малих	  
слова.	  У	  њој	  се	  велика	  и	  мала	  слова	  користе	  тамо	  
где	  бисте	  их	  и	  очекивали,	  за	  разлику	  од	  

ОВОГА,	  ГДЕ	  СУ	  СВА	  СЛОВА	  ВЕЛИКА	  ПА	  ЈЕ	  ТЕЖЕ	  
ЧИТАТИ	  

7. у	  тексту	  не	  буде	  курзива	  јер	  је	  тежак	  за	  читање	  

8. текст	  буде	  сав	  у	  једној	  колони,	  јер	  више	  колона	  
отежава	  читање	  

9. текст	  буде	  са	  левим	  поравнањем,	  уместо,	  на	  пример,	  у	  
центру	  или	  са	  десним	  поравнањем	  

Овај	  текст	  има	  лево	  поравнање	  

Овај	  је	  центриран	  

Овај	  има	  десно	  поравнање	  

	  Овај	  део	  текста	  с	  тумачењима	  је	  
написан	  преко	  слике,	  тако	  да	  га	  

је	  немогуће	  прочитати	  
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10. користите	  папир	  без	  сјаја,	  с	  квалитетом	  од	  најмање	  90	  г/м2	  (чиме	  се	  умањује	  могућност	  
да	  се	  текст	  с	  једне	  стране	  види	  и	  на	  другој)	  

11. материјал	  буде	  доступан	  на	  различитим	  папирима	  у	  боји	  (неки	  људи	  више	  воле	  да	  читају	  
с	  папира	  који	  није	  бели,	  на	  пример	  неке	  од	  особа	  с	  дислексијом)	  

12. никад	  не	  користите	  зелену,	  ружичасту	  и	  црвену	  (осим	  ако	  вам	  неко	  не	  затражи	  управо	  
ове	  боје)	  јер	  би	  могле	  да	  отежају	  читање	  далтонистима	  

Овај	  део	  је	  написан	  великим	  фонтом	  уз	  помоћ	  обичног	  
програма	  за	  обраду	  текста.	  	  

Примените	  исте	  принципе	  које	  смо	  навели	  у	  горњем	  тексту	  и	  
побрините	  се	  да	  величина	  фонта	  буде	  између	  16	  и	  22	  (ово	  је	  
величина	  18).	  

Своја	  документа	  можете	  уредити	  тако	  што	  ћете	  означити	  цео	  
документ,	  а	  потом	  повећати	  фонт.	  	  	  
Брајево	  писмо	  

То	  је	  писмо	  које	  користи	  повишене	  тачкице	  на	  папиру.	  Брајевим	  писмом	  
пишемо	  уз	  помоћ	  посебно	  направљене	  машине,	  што	  може	  захтевати	  велике	  
трошкове	  уколико	  желите	  да	  преведете	  велики	  документ.	  	  

Аудио	  касета	  или	  ЦД	  

Запамтите	  да	  овај	  формат	  може	  да	  буде	  користан	  за	  велики	  број	  људи	  који	  
више	  воле	  да	  слушају	  него	  да	  читају.	  	  

Дозвољено	  је	  да	  сами	  снимите	  једну	  копију	  касете.	  Побрините	  се	  да	  говорите	  
споро	  и	  јасно	  и	  да	  опишете	  све	  табеле	  и	  дијаграме	  који	  су	  садржани	  у	  
документу.	  	  

Електронске	  информације	  

Многе	  слепе	  особе	  поседују	  свој	  софтвер	  и/или	  хардвер,	  што	  значи	  да	  могу	  да	  
примају	  информације	  на	  дискетама	  или	  ЦД-‐овима	  или	  путем	  емаил-‐а,	  те	  их	  
користити	  на	  начин	  који	  им	  највише	  одговара.	  То	  значи	  да	  могу	  да	  користе	  
софтвер	  који	  им	  'чита'	  информације,	  или	  ће	  користити	  машине	  за	  превођење	  
докумената	  на	  Брајево	  писмо,	  или	  ће	  их	  једноставно	  одштампати	  великим	  
фонтом.	  

Приступачне	  веб	  странице	  

Људи	  са	  различитим	  потешкоћама	  све	  више	  користе	  интернет	  да	  би	  дошли	  до	  
информација	  које	  су	  им	  потребне.	  Веб	  страница	  која	  је	  од	  самог	  почетка	  
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дизајнирана	  и	  направљена	  како	  би	  била	  доступна,	  биће	  једноставна	  за	  
сналажење	  и	  коришћење.	  
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Наручивање	  аудио	  водича

Увод	  	  
Ово	  је	  скраћена	  верзија	  документа	  сачињеног	  у	  оквиру	  
пројекта	  Talking	  Images	  (Говорне	  слике),	  који	  је	  покренуо	  
Краљевски	  државни	  институт	  за	  слепе,	  VocalEyes	  (организација	  
која	  је	  посвећена	  подршци	  производње	  звучних	  описа	  високог	  
квалитета),	  с	  циљем	  побољшања	  приступа	  слепих	  и	  
слабовидих	  особа	  музејима	  и	  галеријама.	  	  

Уколико	  сте	  заинтересовани,	  можете	  да	  сазнате	  више	  о	  
Говорним	  сликама	  на	  следећем	  линку	  	  

rnib.org.uk/professionals/solutionsforbusiness/leisure/museumsg
alleries/Pages/talking_images.aspx	  	  

Можете	  да	  сазнате	  више	  о	  VocalEyes	  на	  www.vocaleyes.co.uk	  

О	  чему	  треба	  размислити	  пре	  наручивања	  	  	  
Пре	  него	  и	  почнете	  с	  процедуром	  наручивања	  аудио	  водича,	  
битно	  је	  размотрити	  одређене	  теме	  и	  њихов	  значај	  за	  слепе	  и	  
слабовиде	  посетиоце.	  	  

Зашто	  желите	  да	  имате	  аудио	  водич?	  	  

Слепим	  и	  слабовидим	  лицима	  аудио	  водич,	  у	  најбољем	  
случају,	  може	  осигурати:	  	  

• који	  виде	  
• услугу	  која	  се	  не	  мора	  унапред	  резервисати	  и	  доступна	  је	  у	  

сваком	  тренутку	  
• доследно	  висок	  ниво	  информисаности	  о	  предметима	  и	  

поставкама	  у	  вашем	  музеју.	  	  	  	  

Међутим,	  сам	  аудио	  водич	  неће	  решити	  проблеме	  
ограниченог	  приступа	  за	  слепе	  и	  слабовиде	  особе,	  па	  га	  треба	  
схватити	  само	  као	  део	  укупног	  решења.	  	  	  

Је	  ли	  аудио	  водич	  право	  решење	  за	  ваш	  музеј?	  	  

Постоје	  ситуације	  када	  аудио	  водич	  није	  најбоље	  решење	  за	  
ваш	  музеј.	  На	  пример,	  уколико	  се	  ваше	  поставке	  често	  мењају,	  
а	  знате	  да	  нећете	  бити	  у	  прилици	  да	  редовно	  ажурирате	  
водич,	  или	  ако	  ваша	  зграда	  има	  компликован	  план	  (у	  том	  
случају	  би	  било	  боље	  да	  покушате	  да	  пронађете	  једноставније	  
начине	  за	  слепе	  и	  слабовиде	  особе	  да	  се	  снађу	  у	  музеју,	  пре	  
него	  у	  обзир	  узмете	  аудио	  водич).	  	  Можда	  бисте	  могли	  да	  
размислите	  о	  другачијим	  решењима,	  рецимо	  да	  обучите	  своје	  
особље	  о	  значају	  визуелних	  елемената	  и	  вештинама	  
описивања,	  или	  да	  понудите	  појединачне	  посете	  с	  водичем,	  уз	  
или	  уместо	  снимљеног	  водича.	  

	  

Програм	  Hands	  On	  
Британског	  музеја	  омогућава	  

посетиоцима	  да	  дирају	  
предмете,	  а	  обучено	  особље	  
им	  може	  дати	  аудио	  описе	  
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Коме	  је	  намењен	  аудио	  водич?	  	  

Водич	  писан	  за	  слепе	  и	  слабовиде	  особе	  обично	  има	  детаљније	  описе	  него	  општи	  
водич,	  а	  у	  њему	  су	  садржане	  и	  информације	  о	  просторијама	  у	  којима	  се	  особе	  
налазе	  приликом	  слушања	  водича.	  

Ове	  додатне	  информације	  могу	  бити	  садржане	  и	  у	  општем	  водичу.	  Аудио	  водичи	  могу	  да	  
омогуће	  ‘нивое’	  информација	  како	  би	  корисник	  могао	  да	  одабере	  да	  ли	  ће	  слушати	  додатне	  
записе	  ли	  не.	  То	  значи	  да	  би	  један	  ‘свеобухватни’	  водич	  могао	  бити	  од	  помоћи	  различитим	  
групама	  посетилаца.	  	  	  

Да	  ли	  ћете	  слепим	  и	  слабовидим	  лицима	  наплаћивати	  коришћење	  аудио	  водича?	  	  

Чак	  и	  ако	  одлучите	  да	  ћете	  већини	  посетилаца	  наплаћивати	  коришћење	  аудио	  водича,	  то	  не	  
бисте	  смели	  да	  чините	  када	  се	  ради	  о	  слепим	  и	  слабовидим	  особама.	  Слепе	  и	  слабовиде	  
особе	  су	  често	  спречене	  да	  дођу	  до	  информација	  и	  мало	  је	  вероватно	  да	  су	  им	  све	  
информације	  из	  вашег	  музеја	  или	  локалитета	  доступне.	  Свеобухватни	  приступ,	  односно	  
препоручена	  варијанта,	  била	  би	  да	  се	  аудио	  водичи	  бесплатно	  дају	  на	  располагање	  свима	  
који	  кажу	  да	  имају	  оштећења	  вида	  или	  да	  су	  слепи	  или	  слабовиди.	  	  	  

Где	  ће	  аудио	  водичи	  моћи	  да	  се	  преузму	  и	  врате	  након	  обиласка?	  	  

Препоручујемо	  да	  се	  аудио	  водичи	  чувају	  и	  деле	  на	  логичном,	  лако	  доступном	  месту.	  Сви	  
чланови	  особља	  би	  требало	  да	  знају	  да	  водичи	  постоје,	  где	  су	  смештени	  и	  како	  се	  користе.	  То	  
је	  нарочито	  важно	  уколико	  се	  водичи	  ретко	  користе.	  Неопходно	  је	  да	  посетиоцима,	  уз	  помоћ	  
јасних,	  великих	  натписа	  доступних	  у	  сваком	  делу	  музеја,	  ставите	  до	  знања	  да	  су	  им	  доступни	  
аудио	  водичи.	  	  

Како	  повезати	  аудио	  водиче	  с	  другим	  услугама	  и	  појашњењима	  у	  музеју?	  	  

Аудио	  водич	  не	  треба	  да	  буде	  одвојен	  од	  дргуих	  услуга.	  У	  њему	  треба	  да	  буду	  јасно	  
назначене	  могућности	  за	  додиривање	  предмета	  у	  музеју,	  а	  треба	  и	  да	  упућује	  на	  друге	  
погодности	  као	  што	  су	  тактилне	  слике,	  модели	  и	  додатне	  информације	  или	  мапе	  у	  
приступачним	  форматима.	  	  	  

Многе	  слепе	  и	  слабовиде	  особе	  могу	  да	  користе	  аудио	  информације.	  Аудио	  водич	  је	  стога	  
изврсна	  могућност	  да	  посетиоце	  обавестите	  о	  својим	  осталим	  услугама,	  као	  што	  су	  	  
продавница,	  кафић,	  тоалети	  и	  њихове	  локације.	  

Како	  промовисати	  аудио	  водич	  слепим	  и	  слабовидим	  лицима?	  	  

Нема	  смисла	  израђивати	  доступан	  аудио	  водич	  ако	  нико	  неће	  знати	  за	  њега.	  Пре	  него	  што	  
израдите	  аудио	  водич,	  битно	  је	  да	  размислите	  на	  који	  начин	  и	  где	  ћете	  људе	  обавестити	  о	  
њему.	  За	  ово	  ће	  бити	  потребно	  време	  и	  ресурси.	  Што	  више	  будете	  у	  контакту	  с	  локалним	  
групама	  слепих	  и	  слабовидих	  лица,	  то	  ћете	  лакше	  преко	  њих	  доћи	  до	  људи	  у	  својој	  околини	  
како	  бисте	  их	  обавестили	  о	  музејској	  понуди.	  Водич	  би	  такође	  требало	  да	  промовишете	  у	  
склопу	  општег	  промотивног	  материјала.	  	  	  

Питања	  за	  разматрање	  приликом	  наручивања	  израде	  аудио	  водича	  

Консултације	  са	  слепим	  и	  слабовидим	  особама	  	  

Тражите	  од	  продуцента	  аудио	  водича	  да	  консултује	  слепе	  и	  слабовиде	  особе	  током	  
целокупне	  израде	  водича.	  То	  не	  сме	  бити	  само	  пука	  ‘провера’	  након	  што	  је	  водич	  већ	  
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написан,	  већ	  се	  треба	  одвијати	  током	  развоја	  водича	  како	  би	  се	  осигурало	  да	  резултат	  буде	  
релевантан	  и	  користан	  његовим	  корисницима.	  	  	  

Повратне	  информације	  из	  процеса	  консултација	  би	  могле	  да	  захтевају	  уношење	  измена	  у	  
аудио	  водич,	  што	  би	  могло	  да	  одузме	  додатно	  време	  и	  новчана	  средства.	  	  

Сценарија	  	  

Требало	  би	  да	  осигурате	  да	  особа	  која	  има	  искуства	  у	  осигуравању	  описа	  слепим	  и	  
слабовидим	  особама	  учествује	  у	  изради	  сценарија,	  нарочито	  ако	  ће	  аудио	  водич	  да	  се	  
израђује	  искључиво	  за	  слепа	  и	  слабовида	  лица.	  	  

Информације	  за	  лакше	  сналажење	  	  

Све	  информације	  из	  водича,	  које	  за	  циљ	  имају	  да	  олакшају	  сналажење	  у	  музеју,	  морају	  да	  се	  
припреме	  у	  сарадњи	  са	  слепим	  и	  слабовидим	  лицима.	  Добра	  идеја	  је	  да	  замолите	  
неколицину	  особа	  с	  различитим	  стањима	  вида	  да	  га	  испробају,	  како	  бисте	  били	  сигурни	  да	  су	  
информације	  тачне,	  корисне	  и	  сигурне.	  

Нити	  једна	  информација	  не	  може	  да	  замени	  особље	  које	  је	  спремно	  да	  помогне,	  добре	  
натписе,	  крупну	  штампу	  и	  тактилне	  мапе.	  	  	  
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Тактилне	  реплике	  археолошких	  и	  историјских	  експоната	  

Лејла	  Махмић,Музеј	  града	  Зенице,	  Босна	  и	  Херцеговина	  

Своје	  сталне	  поставке	  изменили	  смо	  у	  мањој	  мери	  како	  би	  музеј	  био	  доступан	  особама	  
с	  инвалидитетом.	  На	  пример,	  има	  довољно	  простора	  за	  кретање	  по	  музеју,	  али	  
експонати	  у	  витринама	  нису	  постављени	  на	  одговарајућу	  висину	  и	  окружени	  су	  
стакленим	  површинама	  које	  рефлектују	  много	  светлости.	  	  

Тражећи	  начин	  како	  да	  музеј	  учинимо	  приступачнијим,	  првенствено	  слепим	  и	  
слабовидим	  лицима,	  дошли	  смо	  на	  идеју	  да	  неке	  од	  репрезентативних	  предмета	  из	  
сталних	  археолошких	  и	  историјских	  поставки	  претворимо	  у	  тактилне	  реплике.	  Ово	  би	  
било	  корисно	  за	  слепе	  и	  слабовиде	  особе,	  као	  и	  за	  друге	  особе	  с	  инвалидитетом,	  али	  
би	  могло	  да	  буде	  корисно	  и	  занимљиво	  за	  децу	  и	  друге	  посетиоце	  јер	  могу	  експонате	  
да	  узму	  у	  руке	  и	  да	  их	  дирају.	  То	  није	  могуће	  када	  су	  у	  питању	  изворни	  експонати	  из	  
поставки.	  	  

Пронашли	  смо	  вајара	  који	  је	  у	  стању	  да	  ради	  или	  на	  основу	  цртежа	  предмета	  (јер	  су	  
неки	  експонати	  само	  дводимензионалне	  слике	  предмета	  стављене	  у	  сталну	  поставку),	  
или	  гледајући	  у	  стварни	  предмет,	  како	  би	  направио	  квалитетне	  и	  реалистичне	  реплике.	  	  

Контактирали	  смо	  локално	  удружење	  слепих	  и	  слабовидих	  лица	  и	  питали	  их	  на	  шта	  
треба	  да	  обратимо	  пажњу	  приликом	  израде	  реплика.	  Захваљујући	  њима,	  сазнали	  смо	  
да	  се	  морамо	  побринути	  да	  

• реплике	  буду	  истих	  пропорција	  као	  изворни	  предмет,	  односно	  исте	  величине	  где	  
год	  је	  то	  могуће;	  

• реплике	  буду	  израђене	  од	  истог	  или	  готово	  истог	  материјала	  као	  и	  изворни	  
примерци,	  како	  би	  се	  задржао	  осећај	  стварног	  материјала	  предмета	  (на	  пример,	  
осећај	  додиривања	  метала,	  уколико	  је	  изворни	  предмет	  израђен	  од	  метала,	  или	  
осећај	  додиривања	  кости,	  ако	  је	  изворни	  предмет	  израђен	  од	  кости);	  

• реплика	  има	  све	  значајне	  рељефне	  ознаке	  као	  и	  оригинал;	  
• реплика	  буде	  сигурна	  за	  коришћење;	  
• у	  случају	  да	  је	  изворни	  предмет	  пронађен	  у	  деловима,	  а	  потом	  рестауриран,	  

реплика	  би	  такође	  требало	  да	  буде	  разломљена	  на	  делове,	  а	  потом	  
“рестаурирана“,	  обновљена,	  како	  би	  посетиоци	  имали	  исти	  осећај	  као	  да	  додирују	  
изворни	  предмет.	  

Тако	  смо,	  на	  пример,	  израдили	  следеће	  реплике:	  
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1.	  Античка	  лампа	  из	  наше	  сталне	  археолошке	  
поставке	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

2.	  Отоманске	  луле	  
из	  наше	  сталне	  
историјске	  поставке	  
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3.	  Грнчарија	  (античке	  посуде)	  из	  наше	  
сталне	  археолошке	  поставке	  
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4.	  Мала	  пушка	  из	  
наше	  сталне	  
историјске	  поставке	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

5.	  Средњевековни	  мач	  (направљен	  на	  основу	  
дводимензионалне	  слике	  која	  је	  део	  наше	  сталне	  
археолошке	  поставке)	  
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6.	  Отомански	  мач	  
(назван	  јатаган)	  који	  
је	  део	  наше	  сталне	  
историјске	  поставке.	  
Држач	  је	  начињен	  од	  
кравље	  кости,	  
прекривене	  
металним	  деловима	  
и	  каменим	  украсима,	  
па	  смо	  овај	  део	  
израдили	  од	  ПВЦ-‐а	  и	  
метала	  јер	  на	  додир	  
делују	  као	  да	  
додирујете	  кост	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Ево	  га	  и	  у	  употреби…	  
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Након	  што	  смо	  реплике	  представили	  слепим	  и	  слабовидим	  особама,	  рекли	  су	  нам	  да	  су	  добре	  
и	  да	  су	  заиста	  могли	  да	  осете	  различите	  материјале,	  да	  су	  пуне	  детаља,	  и	  да	  је	  то	  за	  њих	  био	  
први	  пут	  да	  нешто	  и	  “виде“	  у	  музеју.	  	  

Али,	  научили	  смо	  понешто.	  Најбитнија	  лекција	  је	  да	  су	  неке	  од	  реплика	  заиста	  тешке	  (јер	  смо	  
користили	  материјале	  што	  сличније	  изворним),	  па	  зато	  нису	  погодне	  за	  држање	  у	  рукама:	  	  
морамо	  их	  држати	  на	  непокривеним	  постољима	  –	  што	  је	  скоро	  па	  контрадикторно	  разлозима	  
зашто	  су	  уопште	  и	  направљене.	  
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Музеј	  у	  коферу	  

Sotirulla	  Hoxha	  и	  Etleva	  Demollari,	  Државни	  историјски	  музеј	  Албаније	  

У	  оквиру	  циља	  музеја	  да	  привуче	  нове	  посетиоце,	  уз	  подршку	  CHwB-‐a,	  Развојног	  
фонда	  за	  лакши	  приступ	  особа	  с	  инвалидитетом,	  Државног	  историјског	  музеја	  
из	  Тиране,	  Албанија,	  реализовали	  смо	  пројекат:	  “Сензорни	  музеј	  –	  музеј	  у	  
коферу”.	  	  

У	  сарадњи	  с	  наставницима	  Иститута	  за	  слепе	  особе,	  одлучили	  смо	  да	  
направимо	  два	  кофера,	  један	  о	  албанским	  епским	  песмама,	  и	  другу	  о	  
албанским	  античким	  вођама.	  	  

 

Одлучили	  смо	  да	  почнемо	  с	  албанским	  епским	  песмама	  јер	  су	  оне	  ближе	  
дечијем	  свету,	  а	  и	  зато	  јер	  би	  ове	  песме	  ускоро	  могле	  да	  постану	  део	  светске	  
баштине	  под	  заштитом	  УНЕСКО-‐а.	  	  
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Традиционална	  албанска	  епска	  поезија	  обухвата	  народну	  албанску	  поезију	  и	  
песме	  које	  су	  део	  албанске	  културе.	  	  

Радна	  група	  Државног	  историјског	  музеја	  организовала	  је	  неколико	  
истраживачких	  експедиција.	  Пронашли	  смо	  предмете	  повезане	  са	  двема	  
одабраним	  темама:	  предмете	  као	  што	  је	  lahuta	  (лаута),	  tirq	  (традиционалне	  
панталоне),	  јакна,	  xhubletë	  (везена	  хаљина),	  рог,	  колевка,	  средњевековни	  ратни	  
топови	  израђени	  од	  дрвета,	  бродови	  и	  многи	  други	  антички	  и	  етнографски	  
предмети	  који	  сведоче	  о	  нашем	  богатом	  културном	  наслеђу.	  	  

Сви	  материјали	  имају	  и	  ознаку	  написану	  Брајевим	  писмом.	  Натписи	  на	  Брајевом	  
писму	  урађени	  су	  у	  сарадњи	  са	  наставницима	  школе	  "Ramazan	  Kabashi".	  	  

Успели	  смо	  да	  пронађемо	  оригиналне	  етнографске	  предмете	  –	  или	  њихове	  
копије	  –	  тако	  што	  смо	  обишли	  различите	  колекционаре.	  Успели	  смо	  да	  
снимимо	  и	  документарни	  филм	  о	  свом	  раду.	  	  

Пројекат	  је	  успео	  захваљујући	  сарадњи	  са	  директором,	  наставницима	  и	  
ученицима	  школе,	  директором	  музеја	  (г.	  Luan	  Malltezi),	  директором	  Института	  
за	  слепе	  особе	  (г.	  Hajri	  Mandriа);	  у	  пројекту	  је	  учествовала	  и	  координаторка	  
програма	  CHwB-‐a	  (Лејла	  Хаџић).	  	  

 

У	  овој	  активности	  причали	  смо	  ученицима	  о	  албанским	  граничарским	  песмама,	  
а	  предавање	  смо	  илустровали	  предметима	  које	  смо	  прикупили,	  а	  који	  су	  били	  
везани	  за	  дату	  тему,	  и	  свирањем	  лауте.	  Ученици	  су	  имали	  прилику	  да	  додирују	  
предмете.	  Захваљујући	  ознакама	  на	  Брајевом	  писму,	  и	  потпуно	  слепа	  деца	  су	  
могла	  да	  читају	  додиром.	  	  

На	  основу	  одштампаних	  фотографија	  “kulla”	  (типичних	  албанских	  настамби),	  и	  
уз	  помоћ	  уређаја	  Zy-‐Fuse	  Heater,	  за	  њих	  смо	  израдили	  и	  тактилне	  слике.	  	  

О	  пројекту	  су	  известили	  и	  албански	  медији.	  
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Иако	  су	  неки	  већ	  чули	  ове	  инструменте	  и	  знали	  понешто	  о	  етнографским	  
експонатима,	  ово	  је	  био	  први	  пут	  да	  су	  могли	  да	  их	  додирују.	  	  

На	  крају	  догађаја	  понудили	  смо	  им	  напитке.	  Био	  је	  то	  радостан	  дан	  за	  децу.	  
Деца	  нису	  била	  само	  гледаоци,	  већ	  и	  учесници.	  Пробали	  су	  традиционалне	  
ношње	  и	  играли	  се	  с	  предметима.	  	  

Обећали	  смо	  да	  ћемо	  доћи	  следећег	  месеца	  с	  још	  једним	  кофером	  и	  с	  другим	  
херојима	  античких	  времена.	  Желимо	  да	  им	  приповедамо	  о	  историји	  Албаније	  
од	  античких	  времена	  уз	  помоћ	  предмета,	  кроз	  легенде	  и	  приче	  о	  славним	  
историјским	  личностима	  и	  догађајима	  важним	  за	  историју	  нашег	  народа.	  

Научили	  смо	  да	  је	  потребно	  више	  радити	  с	  особама	  с	  инвалидитетом,	  не	  само	  
са	  школом	  за	  слепу	  децу.	  Планирамо	  да	  понесемо	  своје	  кофере	  и	  одемо	  и	  у	  
Центар	  слепих	  особа	  у	  Тирани.	  
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Како	  PowerPoint	  презентације	  прилагодити	  потребама	  слепих	  и	  слабовидих	  лица

Ваша	  публика	  	  
Коме	  год	  се	  обраћали,	  битно	  је	  имати	  на	  уму	  да	  су	  то	  обични	  
људи	  попут	  вас	  и	  да	  би	  неки	  од	  њих	  могли	  да	  имају	  одређене	  
потешкоће.	  Стога	  сте	  дужни	  да	  се	  побринете	  да	  им	  ваша	  
презентација	  не	  ствара	  додатне	  потешкоће.	  Запамтите,	  рецимо,	  
да	  према	  подацима	  Светске	  здравствене	  организације	  данас	  
постоји	  тристо	  четрнаест	  милиона	  особа	  с	  оштећењима	  вида.	  
Тридесет	  седам	  милиона	  је	  слепо,	  сто	  двадесет	  четири	  милиона	  
њих	  имају	  слаб	  вид	  упркос	  наочарима,	  а	  сто	  педесет	  и	  три	  
милиона	  људи	  слабо	  види	  на	  даљину.	  Општеприхваћен	  податак	  
је	  да	  скоро	  4%	  популације	  има	  значајну	  дислексију.	  Ваша	  би	  
публика	  могла	  да	  обухвати	  особе	  из	  свих	  наведених	  категорија.	  

Ова	  упутства	  ће	  вам	  помоћи	  да	  се	  побринете	  да	  ваша	  
презентација,	  као	  и	  техника	  предавања,	  буде	  што	  је	  могуће	  
приступачнија	  свима	  у	  публици.	  	  

Практична	  решења	  
Користите	  шему	  боја	  које	  имају	  јак	  контраст	  како	  би	  
презентација	  била	  јасно	  видљива	  и	  са	  другог	  краја	  велике	  
просторије.	  Препоручујемо	  да	  користите	  или	  тамни	  текст	  на	  
прљаво-‐белој	  позадини,	  или	  бели	  текст	  на	  тамној	  позадини.	  
Сасвим	  бела	  позадина	  може	  стварати	  неугодан	  одсјај.	  	  

Није	  могуће	  одредити	  јединствену,	  најбољу	  комбинацију	  која	  
ће	  одговарати	  свима	  будући	  да	  свакоме	  одговара	  нешто	  
другачије.	  Нека	  вам	  позадина	  буде	  у	  једној	  боји,	  и	  немојте	  да	  
користите	  слике	  као	  позадину	  текста.	  	  

Препоручена	  величина	  фонта	  и	  количина	  
текста	  на	  једном	  слајду	  

Добро	  је	  имати	  свега	  неколико	  редова	  текста	  или	  тачака	  
набрајања	  на	  слајду,	  а	  оптимално	  не	  више	  од	  пет	  до	  седам	  
редова	  са	  не	  више	  од	  пет	  до	  шест	  речи	  у	  реду,	  с	  левим	  
поравнањем	  (значи,	  текст	  не	  треба	  да	  буде	  центриран).	  
Потребно	  је	  оставити	  довољно	  простора	  између	  редова	  како	  
се	  приликом	  читања	  не	  би	  ‘мешали’	  редови.	  

Препоручујемо	  да	  слајд	  садржи	  највише	  шест	  редова	  текста	  с	  
размаком	  од	  1.5,	  маргинама	  од	  2,5	  цм	  на	  све	  четири	  стране	  за	  
заглавља	  и	  подножја	  текста,	  итд.	  Ово	  је	  обично	  могуће	  
постићи	  коришћењем	  фонта	  величине	  48,	  а	  ми	  препоручујемо	  
да	  се	  не	  користи	  фонт	  величине	  мање	  од	  32.	  

Корисно	  је	  мешати	  велика	  и	  мала	  слова,	  уместо	  да	  се	  пише	  
само	  великим	  словима.	  	  

Уколико	  презентујете	  
информације	  на	  начин	  који	  

је	  јасан	  слабовидим	  
особама,	  материјал	  ће	  бити	  

лакше	  читати	  и	  многим	  
другим.	  Овај	  знак,	  настао	  у	  

оквиру	  пројекта	  Еден	  у	  
Корнвалу,	  Енглеска,	  изузетно	  
добро	  користи	  слике	  –	  али	  га	  
је	  због	  рефлексије	  и	  одсјаја	  с	  

површине	  плексигласа	  
готово	  немогуће	  читати,	  без	  
обзира	  на	  квалитет	  вида	  
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Препоручена	  врста	  фонта	  	  

Користите	  фонт	  типа	  sans	  serif,	  као	  што	  је	  Helvetica,	  Arial	  или	  Verdana	  уместо	  фонтова	  
типа	  Times	  New	  Roman.	  Обично	  их	  је	  лакше	  читати.	  

Немојте	  да	  користите	  курзив	  јер	  је	  овај	  стил	  такође	  тешко	  читати.	  

У	  целој	  презентацији	  користите	  исти	  фонт.	  Уколико	  желите	  да	  истакнете	  један	  део	  
текста,	  употребите	  већи	  фонт	  или	  масна	  слова	  како	  бисте	  привукли	  пажњу	  читалаца.	  	  

Уколико	  су	  информације	  на	  неком	  слајду	  значајне	  само	  вама	  као	  презентатору,	  као	  
што	  је	  заглавље	  са	  насловом	  презентације	  и	  бројем	  страница,	  нека	  тај	  део	  текста	  
буде	  што	  је	  могуће	  ситнији	  како	  бисте	  уштедели	  простор	  за	  информације	  које	  су	  
значајне	  публици.	  	  

Контраст	  боја	  и	  јачина	  осветљења	  

Настојте	  да	  користите	  тамне	  боје	  позадине	  и	  светле	  боје	  текста.	  На	  пример,	  бели	  
фонт	  на	  тамноплавој	  позадини	  је	  добра	  комбинација.	  Немојте	  да	  користите	  
комбинацију	  црвене	  и	  зелене.	  	  

Цртежи	  и	  графикони	  

Ако	  имате	  цртеже	  и	  графиконе,	  нека	  буду	  што	  је	  могуће	  једноставнији.	  Користите	  
контрастне	  боје	  на	  исти	  начин	  као	  што	  сте	  урадили	  са	  текстом,	  како	  смо	  већ	  
појаснили.	  	  

Користите	  фонт	  типа	  tipa	  sans	  serif	  за	  текстуални	  део	  цртежа;	  немојте	  да	  користите	  
више	  од	  једног	  типа	  фонта	  на	  истом	  слајду	  и	  немојте	  да	  користите	  курзив.	  	  

Анимације	  

Молимо	  да	  што	  мање	  користите	  анимације	  јер	  могу	  да	  буду	  изразито	  збуњујуће.	  

Говор	  у	  PowerPoint	  презентације	  

Када	  се	  будете	  представљали,	  појасните	  како	  ће	  се	  одвијати	  предавање	  и	  нагласите	  
да	  публика	  може	  да	  прекине	  излагање	  како	  би	  вам	  поставила	  питање	  или	  од	  вас	  
тражила	  појашњење.	  	  

Корисно	  је	  да	  наглас	  прочитате	  текст	  са	  слајда.	  То	  значи	  да	  нико	  из	  публике	  није	  
присиљен	  да	  се	  труди	  да	  прочита	  текст	  како	  би	  добио	  исте	  информације	  као	  остали	  
у	  публици.	  Потребно	  је	  да	  појасните	  цртеже	  и	  графиконе	  из	  истог	  разлога.	  
Побрините	  се	  да	  у	  потпуности	  појасните	  слику	  или	  графикон,	  на	  пример,	  ‘на	  овом	  
слајду	  резултати	  су	  сумирани	  у	  облику	  тракастог	  графикона.	  Траке	  с	  леве	  стране	  
приказују	  податке	  о	  условима	  експеримента;	  траке	  с	  десне	  стране...’	  

Уколико	  је	  неки	  обиман	  текст	  врло	  значајан,	  направите	  пажљиво	  дизајнирану	  
брошуру	  коју	  ће	  бити	  могуће	  накнадно	  прочитати.	  

Брошуре	  	  

Уколико	  брошуре	  поделите	  на	  почетку	  презентације,	  оне	  би	  могле	  да	  буду	  корисне	  
јер	  из	  њих	  публика	  може	  да	  сазна	  да	  ли	  треба	  да	  пише	  белешке.	  	  

Уколико	  одштампате	  слајдове	  у	  црно-‐белој	  верзији,	  а	  контраст	  не	  буде	  јасан,	  то	  
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вероватно	  значи	  да	  ни	  контраст	  у	  оригиналним	  слајдовима	  у	  боји	  није	  довољно	  
јасан.	  	  	  

Побрините	  се	  да	  припремите	  и	  одштампате	  верзије	  слајдова	  на	  целој	  страници	  како	  
би	  презентацију	  могла	  да	  прати	  и	  особа	  која	  не	  може	  да	  види	  слајдове	  на	  екрану.	  	  

Припремите	  материјале	  у	  приступачним	  форматима,	  одштампане	  Брајевим	  писмом,	  
на	  ЦД-‐у	  или	  на	  USB	  меморији	  како	  би	  слепи	  чланови	  публике	  могли	  да	  похране	  
презентацију	  на	  својим	  преносним	  рачунарима.	  То	  би	  значило	  да,	  уколико	  слепа	  
особа	  не	  може	  да	  види	  PowerPoint	  презентацију	  или	  да	  чита	  брошуру,	  на	  крају	  ће	  
ипак	  имати	  приступ	  истим	  подацима	  као	  и	  остатак	  публике.	  	  

Ако	  неки	  податак	  имате	  на	  дисплеју,	  изговорите	  га.	  Замислите	  да	  слушате	  своју	  
презентацију	  на	  радију	  –	  да	  ли	  би	  имала	  смисла	  и	  да	  ли	  бисте	  могли	  у	  потпуности	  да	  
схватите	  све	  информације	  које	  се	  презентују?	  
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Учинити	  уметност	  и	  музеје	  доступним	  глувим	  особама

Глувоћа	  је	  обично	  невидљива,	  па	  је	  не	  приметимо.	  
Битно	  је	  схватити	  да	  се	  глуве	  особе	  међусобно	  
разликују	  на	  следеће	  начине:	  

• по	  прагу	  слуха	  

• начину	  на	  који	  чују	  

• трајању	  глувоће	  

• доби	  у	  којој	  су	  изгубиле	  слух	  

• узроку	  губитка	  слуха	  

• начину	  на	  који	  комуницирају	  

• подршци	  коју	  добијају	  

• начину	  на	  који	  доживљавају	  себе	  и	  глувоћу.	  

За	  потребе	  основне	  комуникације,	  неопходно	  је	  
освестити	  поменуте	  различитости.	  

The	  main	  different	  groups	  of	  deaf	  people	  are:	  

Особе	  с	  оштећењима	  слуха	  делимо	  на	  следеће	  
основне	  групе:	  

Глуви	  
Глуве	  особе	  су	  (обично)	  глуве	  од	  сасвим	  ране	  младости	  
или	  од	  рођења.	  Оне	  се	  обично	  служе	  неком	  врстом	  
знаковног	  језика	  који	  би	  им	  могао	  бити	  и	  матерњи.	  
Многе	  од	  њих	  се	  стога	  сматрају	  делом	  лингвистичке	  
мањине,	  а	  не	  особама	  с	  инвалидитетом.	  Битно	  је	  имати	  
на	  уму	  да	  њихово	  познавање	  језика	  којим	  се	  говори	  у	  
вашој	  земљи	  може	  бити	  прилично	  ограничено.	  

Глувонеме	  особе	  и	  особе	  које	  су	  у	  каснијој	  
животној	  доби	  изгубиле	  слух	  
Глувонеме	  особе	  и	  особе	  чији	  је	  слух	  оштећен	  у	  каснијој	  
животној	  доби	  обично	  се	  не	  служе	  знаковним	  језиком,	  
а	  њихов	  матерњи	  језик	  је	  обично	  један	  од	  језика	  којим	  
се	  говори	  у	  датој	  земљи.	  Они	  не	  осећају	  превелику	  
повезаност	  са	  глувима,	  који	  се	  сматрају	  културном	  и	  
лингвистичком	  мањином.	  Слушни	  апарати	  овим	  
особама	  нису	  од	  велике	  помоћи.	  Ова	  група	  више	  воли	  
да	  користи	  говор	  преточен	  у	  текст,	  па	  би	  транскрипти	  
(писане	  верзије	  говора)	  могли	  бити	  од	  користи.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Сви	  воле	  да	  додирују	  ствари	  
око	  себе,	  да	  се	  играју	  с	  њима,	  
да	  их	  искусе,	  али	  овај	  облик	  
телесног	  искуства	  може	  бити	  
од	  посебног	  значаја	  за	  особе	  

са	  оштећеним	  слухом	  

	  

	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  Прилагођено	  на	  основу	  чланка	  
организације	  Deafworks	  

(www.deafworks.co.uk)	  Уз	  
њихову	  сагласност	  
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Наглуви/особе	  које	  користе	  слушне	  апарате	  
Ова	  група	  је	  многобројна.	  Њени	  припадници	  су	  обично	  почели	  да	  губе	  слух	  у	  зрелој	  
доби	  као	  резултат	  старења	  (или	  због	  специфичне	  изложености	  буци),	  па	  су	  им	  
потребни	  слушни	  апарати	  како	  би	  могли	  да	  користе	  слух	  и	  говор	  у	  комуницирању	  с	  
другима.	  

Особље	  музеја	  
Особље	  вашег	  музеја	  је	  нарочито	  битно,	  обзиром	  да	  оно	  треба	  да	  се	  побрине	  да	  глуве	  
особе	  буду	  укључене	  у	  све	  што	  ваш	  музеј	  нуди.	  Особљу	  је	  потребна	  подршка	  како	  би	  
се	  осигурало	  да	  њихов	  

• став	  о	  глувоћи	  и	  оштећењима	  слуха	  и	  
• познавање	  опреме	  и	  ресурса,	  те	  способност	  њиховог	  коришћења	  

	  
буду	  прикладни	  за	  глуве	  особе.	  

Особље	  понекад	  негативно	  реагује	  на	  глуве	  особе:	  или	  су	  нервозни	  или	  их	  не	  
разумеју,	  уместо	  да	  буду	  мирни	  и	  понашају	  се	  уобичајено.	  Од	  велике	  би	  помоћи	  могла	  
бити	  обука	  за	  јачање	  свести	  о	  глувоћи	  за	  особље	  које	  је	  у	  директном	  контакту	  с	  
посетиоцима.	  На	  тај	  начин	  особљу	  можемо	  помоћи	  да	  схвати	  на	  који	  начин	  могу	  
ефикасно	  да	  комуницирају	  с	  глувим	  посетиоцима.	  На	  пример,	  тако	  ће	  научити	  да	  је	  
битно	  

• мирно	  стајати	  док	  говоре	  
• да	  говоре	  кратко	  и	  обрате	  пажњу	  како	  говоре	  
• држати	  се	  једне	  теме	  
• да	  се	  побрину	  да	  им	  је	  лице	  довољно	  осветљено	  
• одржавати	  контакт	  очима	  
• да	  се	  не	  стоји	  предалеко	  од	  глуве	  особе	  
• да	  се	  говори	  јасно,	  без	  викања	  
• да	  се	  побрину	  да	  им	  уста	  нису	  сакривена,	  како	  би	  омогућили	  саговорнику	  да	  чита	  с	  

усана.	  

Потребно	  је	  нагласити	  и	  неколико	  ствари	  о	  самом	  читању	  с	  усана:	  

• израз	  вашег	  лица	  је	  битан	  
• пребрз	  или	  преспор	  говор	  отежава	  читање	  с	  усана	  
• тешко	  је	  разумети	  неуобичајене	  акценте	  
• гестикулација	  може	  бити	  корисна.	  
	  
Један	  део	  наведених	  ствари	  не	  можете	  променити,	  али	  може	  бити	  од	  користи,	  на	  
пример,	  да	  знате	  да	  је	  прилично	  тешко	  читати	  с	  усана	  ако	  имате	  акценат	  који	  није	  
уобичајен	  у	  вашем	  музеју	  или	  ако	  имате	  браду.	  

Доступност	  
Такође	  је	  битно	  локацију	  учинити	  физички	  доступном.	  То	  се	  може	  односити	  на	  

• системе	  за	  појачавање	  гласа	  поворника,	  што	  ће	  бити	  олакшање	  за	  особе	  са	  
слушним	  апаратима.	  То	  може	  бити	  корисно	  у	  салама	  за	  предавања	  или	  
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галеријама	  (обично	  у	  облику	  фиксне	  индукцијске	  петље	  око	  просторије).	  Доступни	  
су	  и	  преносиви	  системи,	  чиме	  се	  глувим	  особама	  омогућава	  да	  се	  крећу	  по	  
просторији,	  рецимо	  приликом	  догађаја	  у	  галеријама;	  

• телефоне	  с	  визуелним	  дисплејима	  за	  текстуалне	  поруке	  (текстуални	  телефони,	  
textphones/minicoms,	  енг.)	  –	  они	  глувим	  особама	  омогућавају	  да	  врше	  резервације	  
и	  постављају	  питања	  без	  коришћења	  уобичајених	  телефона;	  	  

• глувим	  особама	  од	  велике	  користи	  могу	  бити	  факс	  уређаји;	  
• емаил;	  
• телефоне	  са	  појачаним	  звуком;	  
• проверите	  да	  ли	  ваша	  јавна	  телефонска	  говорница	  има	  појачивач	  звука;	  
• пожарни	  аларм	  с	  трептајућим	  светлом,	  који	  је	  неопходан	  за	  јавне	  просторије;	  
• као	  и	  на	  особље	  обучено	  за	  коришћење	  поменуте	  опреме.	  

Могу	  се	  извести	  и	  измене	  на	  згради	  музеја	  или	  галерије	  како	  би	  била	  погоднија	  за	  
глуве	  особе:	  

• добра	  расвета	  како	  би	  се	  омогућило	  једноставно	  читање	  с	  усана	  –	  најбоља	  је	  
добра,	  уједначена	  расвета	  која	  не	  ствара	  сенке;	  

• завесе	  на	  прозорима	  како	  би	  се	  умањило	  бљештавило	  сунчеве	  светлости	  без	  
замрачивања	  просторије,	  чиме	  се	  осигурава	  ниво	  осветљености	  погодан	  за	  
читање	  с	  усана;	  

• јасне	  ознаке,	  с	  јасним	  знацима	  и	  стрелицама;	  
• шема	  боја:	  особама	  које	  читају	  с	  усана	  битна	  је	  добра	  позадина;	  
• акустика	  се	  мора	  имати	  на	  уму,	  будући	  да	  просторије	  с	  јеком	  могу	  да	  компликују	  

живот	  глувим	  особама.	  	  

Сталне	  и	  привремене	  поставке	  
Приликом	  дизајнирања	  сталне	  или	  привремене	  поставке	  битно	  је	  размислити	  о	  
следећем:	  

• побринути	  се	  да	  поставке	  буду	  интерактивне	  и	  визуелно	  занимљиве;	  
• озвучење	  мора	  бити	  довољно	  да	  би	  звукове	  могле	  чути	  и	  наглуве	  особе;	  
• титлови	  за	  пројекцију	  филмова	  и	  видео	  снимака;	  
• припрема	  транскрипта	  за	  догађаје	  на	  којима	  се	  говори;	  
• припремити	  запис	  о	  свим	  звучним	  ефектима	  и	  аудио	  снимцима	  који	  се	  користе	  за	  

“оживљавање”	  просторија	  или	  поставки	  (ово	  се	  може	  урадити	  у	  облику	  брошуре):	  
такве	  ефекте	  је	  потребно	  јасно	  нагласити.	  	  

	  
Поред	  унапређења	  сталних	  ресурса	  музеја	  попут	  особља,	  зграде	  и	  опреме,	  бројни	  
музеји	  су	  схватили	  да	  им	  је	  увођење	  догађаја	  за	  глуве	  помогло	  у	  привлачењу	  овог	  
дела	  публике.	  Ако	  кренете	  овим	  путем,	  потребно	  је	  да	  размислите	  и	  о	  овоме:	  

• ангажовати	  преводиоца	  за	  знаковни	  језик;	  
• одабрати	  члана	  особља	  који	  ће	  “дочекивати”	  посетиоце	  и	  бити	  у	  стању	  да	  

лежерно	  комуницира	  са	  сваким;	  
• осигурати	  присуство	  особе	  која	  ће	  туђи	  говор	  понављати	  нечујно,	  али	  разговетно	  

(lipspeaker,	  енг.)	  или	  екрана	  за	  превођење	  говора	  у	  текст,	  уколико	  ће	  догађају	  
присуствовати	  глуве	  и	  наглуве	  особе;	  

• осигурати	  адекватну	  расвету	  како	  би	  публика	  могла	  да	  види	  водича	  
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или	  тумача,	  а	  да	  се	  не	  оштете	  експонати;	  
• побринути	  се	  да	  глуви	  посетиоци	  имају	  несметан	  поглед	  како	  би	  могли	  да	  виде	  

водича	  или	  говорника;	  
• осигурати	  одштампан	  синопсис	  или	  сценарио	  приликом	  организовања	  говора	  и	  

предавања;	  

Оглашавање	  догађаја	  
За	  потребе	  догађаја	  који	  се	  организују	  искључиво	  за	  глуве	  особе,	  требало	  би	  да	  
размислите	  о	  новим	  начинима	  за	  привлачење	  потенцијалних	  глувих	  посетилаца:	  

• оглашавање	  у	  часописима	  намењеним	  глувим	  особама;	  
• креирање	  листе	  за	  дистрибуцију	  обавештења	  сталним	  глувим	  посетиоцима;	  
• успостављање	  мреже	  глувих	  особа	  које	  могу	  да	  прошире	  вести;	  
• консултације	  с	  глувим	  и	  наглувим	  особама	  како	  бисте	  били	  сигурни	  да	  своје	  време	  

и	  новац	  трошите	  рационално.	  
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Попис	  основних	  питања	  о	  приступачности	  музеја	  

Долазак	  у	  музеј	  

Размислите	   Да	   Не	   Потребне	  мере	  

Је	  ли	  ваш	  музеј	  у	  близини	  јавног	  превоза?	   	   	   	  
Могу	  ли	  посетиоци	  изаћи	  из	  возила	  близу	  главног	  улаза?	   	   	   	  

Да	  ли	  се	  до	  главног	  улаза	  може	  доћи	  широким,	  равним	  путем?	   	   	   	  

Да	  ли	  је	  доступан	  паркинг	  у	  близини	  главног	  улаза?	   	   	   	  

Је	  ли	  главни	  улаз	  у	  равни	  тла	  или	  је	  доступна	  прилазна	  рампа?	   	   	   	  

Ако	  имате	  рампу,	  је	  ли	  најмање	  1200	  мм	  широка	  (800	  мм	  ако	  је	  
преносива),	  има	  ли	  заштитну	  ограду	  с	  бар	  једне	  стране	  (две,	  ако	  је	  дужа	  
од	  2	  м)	  и	  је	  ли	  јој	  нагиб	  навише	  1:12	  (до	  2	  м	  дужине),	  1:15	  (до	  5	  м	  дужине)	  
или	  1:20	  (до	  10	  м	  дужине)?	  

	   	   	  

Уколико	  имате	  степенице,	  је	  ли	  постављена	  непрекидна	  ограда	  с	  обе	  
стране	  степеништа,	  с	  оградом	  дуж	  средине	  степеништа	  ако	  је	  степениште	  
шире	  од	  1800	  мм,	  и	  је	  ли	  рукохват	  на	  висини	  која	  не	  прелази	  900	  мм	  од	  
нивоа	  газишта?	  

	   	   	  

Уколико	  је	  одговор	  не,	  имате	  ли	  улаз	  који	  је	  раван	  или	  с	  прилазном	  
рампом,	  и	  ако	  имате,	  је	  ли	  означен?	  

	   	   	  

Отварају	  ли	  се	  врата	  с	  лакоћом	  (на	  пример,	  стално	  су	  отворена	  или	  се	  
аутоматски	  отварају)?	  

	   	   	  

Ако	  не,	  имате	  ли	  звоно	  или	  особље	  може	  да	  види	  да	  неко	  чека	  на	  улазу?	   	   	   	  

Јесу	  ли	  улазна	  врата	  ширине	  најмање	  800	  мм?	   	   	   	  

Је	  ли	  раван	  прилаз	  главној	  рецепцији	  или	  је	  постављена	  прилазна	  рампа?	   	   	   	  
Је	  ли	  рецепција	  доступна	  особама	  с	  инвалидитетом	  (на	  пример,	  је	  ли	  део	  
рецепцијског	  пулта	  нижи)?	  
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Сналажење	  у	  музеју	  

Размислите	   Да	   Не	   Потребне	  мере	  

Јесу	  ли	  сви	  делови	  зграде	  доступни	  у	  нивоу	  тла,	  путем	  прилазних	  рампи	  
или	  лифтом?	  

	   	   	  

Ако	  су	  у	  музеју	  направљене	  рампе,	  јесу	  ли	  широке	  најмање	  1200	  мм	  (800	  
мм	  ако	  су	  преносиве),	  имају	  ли	  ограду	  с	  бар	  једне	  стране	  (две,	  ако	  је	  дужа	  
од	  2	  м)	  и	  је	  ли	  јој	  нагиб	  највише	  1:12	  (до	  2	  м	  дужине),	  1:15	  (до	  5	  м	  дужине)	  
или	  1:20	  (до	  10	  м	  дужине)?	  

	   	   	  

Уколико	  имате	  степенице,	  је	  ли	  постављена	  непрекидна	  ограда	  с	  обе	  
стране	  степеништа,	  с	  оградом	  дуж	  средине	  степеништа	  ако	  је	  степениште	  
шире	  од	  1800	  мм,	  и	  је	  ли	  рукохват	  на	  висини	  која	  не	  прелази	  900	  мм	  од	  
нивоа	  газишта?	  

	   	   	  

Ако	  имате	  лифт,	  има	  ли	  дугмад	  унутра	  и	  јесу	  ли	  на	  висини	  од	  900	  мм	  до	  
1100	  мм	  мерено	  од	  пода?	  Је	  ли	  кабина	  димензија	  најмање	  1100	  мм	  x	  
1400	  мм?	  Има	  ли	  огледало	  на	  задњој	  страни?	  Чују	  ли	  се	  говорна	  
саопштења?	  

	   	   	  

Јесу	  ли	  све	  стазе	  широке	  најмање	  1100	  мм?	   	   	   	  

Јесу	  ли	  све	  стазе	  ослобођене	  препрека?	   	   	   	  

Јесу	  ли	  доступна	  седишта	  у	  јавним	  просторима	  (по	  могућству,	  мешавина	  
седишта	  са	  и	  без	  руконаслона,	  на	  висини	  која	  не	  прелази	  900	  мм	  мерено	  
од	  пода)?	  

	   	   	  

Јесу	  ли	  све	  стаклене	  површине	  јасно	  означене?	   	   	   	  

Јесу	  ли	  сва	  врата	  широка	  најмање	  800	  мм?	   	   	   	  

Је	  ли	  осветљење	  равномерно	  и	  на	  одговарајућем	  нивоу	  у	  целом	  музеју?	   	   	   	  

Јесу	  ли	  у	  целом	  музеју	  постављени	  знакови	  са	  сликама	  и	  речима?	   	   	   	  

Је	  ли	  евакуација	  у	  случају	  опасности	  једноставна,	  лака	  и	  сигурна	  за	  особе	   	   	   	  
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с	  инвалидитетом?	  Је	  ли	  особље	  обучено	  да	  особама	  с	  инвалидитетом	  
помогне	  у	  случају	  опасности?	  

	  
	  

Садржаји	  у	  музеју	  

Размислите	   Да	   Не	   Потребне	  мере	  
Имате	  ли	  тоалете	  за	  особе	  с	  инвалидитетом?	   	   	   	  

Је	  ли	  кабина	  димензија	  најмање	  1400	  мм	  x	  2200	  мм?	   	   	   	  

Јесу	  ли	  тоалети	  јасно	  означени?	   	   	   	  
Уколико	  имате	  простор	  за	  освежење,	  је	  ли	  једноставан	  за	  коришћење	  
особама	  с	  инвалидитетом	  (на	  пример,	  јесу	  ли	  доступне	  сламке	  за	  пијење,	  
могу	  ли	  посетиоци	  померати	  столице,	  имате	  ли	  расположиве	  јастучиће)?	  

	   	   	  

Је	  ли	  у	  вашем	  музеју	  уграђена	  индукцијска	  петља?	   	   	   	  

Јесу	  ли	  посетиоцима	  доступне	  лупе	  или	  листови	  који	  служе	  како	  лупе?	   	   	   	  

Јесу	  ли	  доступна	  преносива	  седишта?	   	   	   	  

Дозвољавате	  ли	  улазак	  паса	  водича	  у	  музеј?	   	   	   	  
	  

Рекламирање	  музеја	  

Размислите	   Да	   Не	   Потребне	  мере	  

Оглашавате	  ли	  свој	  музеј	  путем	  штампаних	  материјала?	   	   	   	  

Ако	  је	  одговор	  да,	  држите	  ли	  се	  упутстава	  о	  јасној	  штампи?	   	   	   	  
Оглашавате	  ли	  свој	  музеј	  путем	  веб	  странице?	   	   	   	  

Ако	  је	  одговор	  да,	  јесте	  ли	  се	  држали	  упутстава	  о	  приступачности	  веб	  
страница?	  
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Јесу	  ли	  информације	  о	  једноставности	  приступа	  садржане	  у	  
маркетиншком	  материјалу?	  

	   	   	  

Могу	  ли	  људи	  да	  бирају	  начин	  на	  који	  могу	  да	  ступе	  у	  контакт	  с	  музејом	  
(на	  пример,	  путем	  телефона,	  емаил-‐а,	  текстуалних	  порука)?	  
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Попис	  основних	  питања	  о	  којима	  треба	  размислити	  приликом	  дизајнирања	  поставки	  

Овај	  ће	  вам	  попис	  користити	  као	  водич	  за	  креативно	  промишљање	  приликом	  дизајнирања	  или	  редизајнирања	  
поставки.	  Копирајте	  попис	  и	  користите	  га	  за	  сваку	  поставку	  или	  изложбу.	  	  

Изложбене	  просторије	  

Размислите	   Да	   Не	   Потребне	  мере	  

Је	  ли	  приступ	  поставци	  раван	  или	  је	  доступна	  прилазна	  рампа	  или	  лифт?	   	   	   	  

Има	  ли	  довољно	  простора	  између	  витрина	  и	  комада	  намештаја	  за	  особе	  у	  
колицима	  или	  са	  штаповима	  (стазе	  би	  требало	  да	  буду	  широке	  1100	  мм)?	  

	   	   	  

Има	  ли	  опасних	  предмета	  над	  стазом	  или	  уз	  стазу,	  и	  јесу	  ли	  јасно	  
означени?	  

	   	   	  

Је	  ли	  ниво	  буке	  сведен	  на	  минимум?	   	   	   	  

Ако	  гласни	  звукови	  морају	  да	  буду	  део	  изложбе,	  јесте	  ли	  посетиоце	  
упозорили	  на	  то?	  

	   	   	  

Јесте	  ли	  избегли	  мешање	  звукова	  с	  једне	  изложбе	  или	  локације	  на	  другој?	   	   	   	  

Је	  ли	  расвета	  довољно	  јака	  да	  посетиоци	  могу	  јасно	  да	  виде	  предмете?	   	   	   	  

Је	  ли	  расвета	  уједначена	  у	  свим	  просторијама?	   	   	   	  

Ако	  расвета	  мора	  да	  буде	  слаба,	  јесте	  ли	  посетиоце	  упозорили	  на	  то?	   	   	   	  

Јесте	  ли	  у	  просторијама	  с	  поставкама	  осигурали	  седишта	  (по	  могућству	  
мешовита	  –	  с	  руконаслонима	  и	  без	  –	  где	  је	  висина	  седишта,	  мерено	  од	  
пода,	  најмање	  500	  мм)?	  

	   	   	  

Јесу	  ли	  доступна	  преносива	  седишта?	   	   	   	  
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Витрине	  

Размислите	   Да	   Не	   Потребне	  мере	  
Јесу	  ли	  предмети	  у	  витринама	  на	  висини	  која	  омогућава	  особама	  у	  
колицима	  да	  их	  виде	  (не	  више	  од	  900	  мм	  мерено	  од	  пода)?	  

	   	   	  

Јесу	  ли	  предмети	  на	  зидовима	  постављени	  на	  одговарајућој	  висини	  како	  
би	  их	  особе	  у	  колицима	  могле	  да	  виде	  (између	  1220	  и	  1600	  мм	  мерено	  од	  
пода)?	  

	   	   	  

Ако	  су	  предмети	  на	  постољима,	  јесу	  ли	  постоља	  висока	  највише	  1000	  мм?	   	   	   	  

Имају	  ли	  витрине	  удубљења	  за	  колена	  како	  би	  особе	  у	  колицима	  могле	  
довољно	  да	  се	  приближе	  (димензија	  750	  мм	  висине,	  900	  мм	  ширине	  и	  
400	  мм	  дубине)?	  

	   	   	  

Је	  ли	  за	  израду	  витрина	  употребљено	  нерефлектујуће	  стакло?	   	   	   	  
Је	  ли	  постигнут	  визуелни	  контраст	  предмета	  у	  односу	  на	  материјал	  од	  
којег	  је	  израђена	  позадина	  витрине?	  

	   	   	  

Јесу	  ли	  доступни	  увећани	  модели	  или	  фотографије	  малих	  предмета?	   	   	   	  

Је	  ли	  понуђен	  алтернативни	  начин	  за	  посматрање	  изложбе	  за	  особе	  које	  
не	  могу	  или	  не	  желе	  да	  досегну	  витрине	  (на	  пример,	  квалитетне	  
фотографије	  на	  рачунару	  или	  виртуелни	  обилазак	  путем	  интернета)?	  

	   	   	  

Ако	  сте	  користили	  интерактивне	  елементе,	  јесу	  ли	  упутства	  јасна	  и	  лако	  
разумљива?	  

	   	   	  

Могу	  ли	  се	  интерактивни	  елементи	  користити	  уз	  помоћ	  једне	  руке	  
стиснуте	  у	  шаку?	  

	   	   	  

Ако	  поставка	  садржи	  аудио	  информације,	  јесу	  ли	  постављене	  индукцијске	  
петље?	  

	   	   	  

Ако	  поставка	  садржи	  аудио	  информације,	  јесу	  ли	  доступне	  и	  у	  визуелном	  
формату	  (на	  пример,	  титлови	  на	  видео	  записима,	  транскрипти	  снимљеног	  
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говора)?	  
Постоји	  ли	  више	  начина	  за	  посматрање	  збирки	  (на	  пример,	  квалитетне	  
фотографије	  на	  рачунару	  или	  виртуелни	  обилазак	  путем	  интернета)?	  

	   	   	  

	  

	  

Ознаке	  и	  каталози	  

Размислите	   Да	   Не	   Потребне	  мере	  

Је	  ли	  текст	  на	  свим	  главним	  паноима	  и	  уводима	  величине	  најмање	  24	  
тачке?	  

	   	   	  

Је	  ли	  текст	  на	  свим	  ознакама	  најмање	  18	  тачака?	   	   	   	  

Је	  ли	  целокупан	  текст	  написан	  фонтом	  типа	  sаns	  serif,	  без	  сенки?	   	   	   	  
Је	  ли	  целокупан	  текст	  с	  левим	  поравнањем	  (а	  не	  поравнат	  с	  обе	  стране)?	   	   	   	  

Је	  ли	  постигнут	  добар	  контраст	  између	  текста	  и	  позадине?	   	   	   	  

Јесте	  ли	  избегли	  писање	  текста	  преко	  слика?	   	   	   	  

Је	  ли	  доступна	  звучна	  верзија	  текста?	   	   	   	  

Јесу	  ли	  доступне	  ознаке	  на	  Брајевом	  писму?	   	   	   	  
Могу	  ли	  посетиоци	  да	  се	  приближе	  тексту?	   	   	   	  

Је	  ли	  расвета	  довољна	  за	  читање	  текста?	   	   	   	  

Је	  ли	  положај	  и	  дизајн	  ознака	  уједначен	  у	  целој	  поставци?	   	   	   	  

Јесу	  ли	  ознаке	  и	  текст	  постављени	  на	  висини	  између	  1200	  мм	  и	  1600	  мм	  
мерено	  од	  пода?	  

	   	   	  

Јесу	  ли	  ознаке	  и	  текст	  доступни	  одштампани	  на	  папирима	  како	  би	  их	  
посетиоци	  могли	  да	  носе	  са	  собом?	  

	   	   	  

Јесу	  ли	  каталози	  доступни	  у	  више	  формата?	   	   	   	  
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Задовољавају	  ли	  штампани	  каталози	  основна	  упутства	  о	  јасној	  штампи?	   	   	   	  
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	  Садржај	  поставке	  и	  догађаја	  

Размислите	   Да	   Не	   Потребне	  мере	  

Ако	  се	  особе	  с	  инвалидитетом	  помињу	  у	  тексту,	  да	  ли	  се	  о	  њима	  пише	  на	  
одговарајући	  начин,	  с	  поштовањем?	  

	   	   	  

Ако	  је	  могуће,	  је	  ли	  искуство	  особа	  с	  инвалидитетом	  заступљено	  на	  
изложби?	  

	   	   	  

Ако	  је	  могуће,	  јесте	  ли	  консултовали	  особе	  с	  инвалидитетом	  приликом	  
постављања	  изложбе?	  

	   	   	  

Ако	  састављате	  програм	  радионица,	  говора	  или	  других	  догађаја,	  јесу	  ли	  
особе	  с	  инвалидитетом	  заступљене	  као	  говорници,	  сарадници,	  уметници?	  

	   	   	  

Јесте	  ли	  осигурали	  тумача	  за	  знаковни	  језик	  за	  говоре,	  радионице	  и	  друге	  
догађаје?	  

	   	   	  

Имате	  ли	  уграђену	  индукцијску	  петљу	  за	  особе	  са	  слушним	  апаратима?	   	   	   	  

Садржава	  ли	  ваша	  изложба	  искуства	  која	  захтевају	  активирање	  више	  
чула?	  
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Пројекти	  за	  особе	  с	  
инвалидитетом	  Фондације	  

Niarchos	  
Примери	  добре	  праксе	  

Иако	  слова	  на	  стаклу	  нису	  сасвим	  јасна,	  информација	  (“37	  степеника	  до	  галерије	  
доле”)	  је	  веома	  корисна	  
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Седишта	  су	  заиста	  корисна	  

Добро	  је	  људима	  дати	  прилику	  да	  узимају	  у	  руке	  предмете	  из	  вашег	  музеја	  
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Ова	  витрина	  је	  доступна	  јер	  је	  ниска,	  а	  око	  ње	  је	  више	  него	  довољно	  простора	  за	  
прилаз	  особе	  у	  колицима	  

Ови	  јасни	  знакови	  садрже	  и	  слике	  и	  речи	  
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Неко	  би	  можда	  хтео	  да	  посуди	  колица	  

Много	  седишта	  и	  информације	  доступне	  на	  малој	  висини	  под	  погодним	  углом	  
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Јасне	  и	  практичне	  информације	  

Понудите	  информације	  које	  се	  могу	  слушати,	  као	  и	  гледати,	  додиривати,	  
мирисати…	  
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Веома	  јасан	  знак	  добродошлице	  са	  клупом	  за	  одмор	  

Ова	  колица	  су	  део	  изложбе	  о	  технологији,	  а	  не	  о	  инвалидитету	  
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Ниско	  постављена	  витрина	  за	  активности	  које	  се	  обављају	  рукама	  

Ангажовање	  свих	  чула	  је	  користан	  начин	  да	  се	  у	  активности	  укључе	  бројни	  
посетиоци	  
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Понудите	  људима	  много	  различитих	  начина	  да	  се	  укључе	  и	  дају	  своје	  мишљење	  

Ова	  поставка	  користи	  одговарајући	  предмет	  као	  део	  интерпретације	  
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Радовима	  уметника	  с	  инвалидитетом	  показују	  се	  различите	  перспективе	  људског	  
тела	  

Сви	  воле	  кад	  им	  се	  да	  прилика	  да	  узму	  предмет	  у	  руке	  и	  играју	  се	  с	  њим	  
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Ако	  осигурате	  лупу,	  сви	  посетиоци	  ће	  имати	  богатије	  искуство	  посете	  

Обиласци	  који	  нуде	  додиривање	  предмета	  и	  звучни	  опис	  су	  популарни	  међу	  
слепим	  и	  слабовидим	  посетиоцима	  
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Израда	  тактилних	  мапа	  може	  бити	  једноставна	  

Ова	  мапа	  је	  приступачна	  бројним	  људима	  
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Информација	  о	  времену	  чекања	  може	  бити	  веома	  корисна	  особама	  с	  
инвалидитетом	  –	  а	  и	  другима	  

Овај	  знак	  је	  веома	  јасан	  
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Ако	  употребите	  огледало	  у	  пуној	  висини,	  сви	  ће	  моћи	  да	  га	  користе	  



	  

	   	  
1	  

Зашто	  размишљати	  о	  инвалидитету?

Особе	  с	  инвалидитетом	  сусрећу	  се	  с	  дискриминацијом	  и	  
предрасудама.	  То	  утиче	  на	  наше	  образовање	  и	  обуку,	  на	  
наш	  друштвени	  живот	  и	  могућност	  запошљавања.	  Многе	  
особе	  с	  инвалидитетом	  се	  у	  својој	  свакодневици	  суочавају	  с	  
проблемима	  који	  су	  настали	  због	  ниских	  очекивања	  које	  
други	  имају	  према	  нама;	  наши	  снови	  и	  тежње	  су	  уништени,	  
а	  наша	  нада	  да	  ћемо	  стећи	  образовање,	  добити	  послове	  и	  
остварити	  каријере	  без	  речи	  се	  игноришу	  или	  отворено	  
исмејавају.	  

Па	  ипак,	  особе	  с	  инвалидитетом	  су	  друштвени	  ресурс,	  
неопходан	  сваком	  друштву	  које	  жели	  да	  функционише.	  Идеја	  
инклузије	  особа	  с	  инвалидитетом,	  односно	  да	  препреке	  
приступу	  треба	  уклонити,	  није	  тек	  једно	  од	  грађанских	  права	  
–	  иако	  се	  заиста	  тиче	  права	  и	  правде	  –	  она	  је	  и	  питање	  
квалитета.	  Сваки	  музеј	  који	  жели	  да	  искуси	  квалитет	  и	  
понуди	  кваалитет,	  мора	  да	  се	  побрине	  да	  особе	  с	  
инвалидитетом	  имају	  истински	  приступ	  зградама,	  збиркама,	  
предметима	  и	  услугама	  на	  свим	  нивоима.	  На	  тај	  начин	  се	  
музеј	  може	  побринути	  да	  искористи	  већи	  обим	  вештина,	  
талената,	  искустава	  и	  информација,	  него	  да	  се	  држи	  познатих	  
и	  сигурних	  група	  посетилаца.	  	  	  	  

Музеји	  и	  локације	  културног	  наслеђа	  играју	  значајну	  
друштвену	  улогу:	  они	  су	  огледало	  стања	  у	  друштву	  и	  утичу	  на	  
то	  стање.	  Сви	  људи,	  а	  нарочито	  млади,	  стичу	  узоре	  и	  путем	  
музеја,	  културне	  баштине	  и	  прича	  које	  се	  причају	  о	  нашем	  
свету.	  Тако	  учимо	  о	  томе	  какви	  су	  људи	  прихватљиви,	  
поштовани	  и	  цењени	  у	  нашем	  друштву.	  Стога	  је	  од	  кључног	  
значаја	  да	  особе	  с	  инвалидитетом	  буду	  видљиве	  у	  нашим	  
музејима.	  	  	  

Особе	  с	  инвалидитетом	  су	  потенцијални	  посетиоци	  музеја.	  
Ако	  искључимо	  особе	  с	  инвалидитетом	  с	  локација	  културног	  
наслеђа	  или	  из	  уметности,	  ризикујемо	  да	  изгубимо	  
маркетиншку	  прилику.	  	  

Од	  кључног	  је	  значаја	  да	  особе	  с	  инвалидитетом	  имају	  
приступ	  стварању	  уметности	  и	  коришћењу	  организација	  
које	  чувају	  уметност	  и	  баштину	  како	  би	  испричали	  своје	  
приче.	  Ако	  спречимо	  особе	  с	  инвалидитетом	  у	  томе,	  онда	  
наша	  баштина	  неће	  бити	  истински	  одраз	  наше	  културе.	  
Заједнице	  се	  обогаћују	  ако	  сви	  имају	  прилику	  да	  се	  чују	  и	  
испричају	  своју	  причу.	  	  

Ваш	  музеј	  може	  да	  исприча	  
приче	  особама	  с	  

инвалидитетом.	  То	  се	  може	  
постићи	  посебним	  поставкама	  
о	  особама	  с	  инвалидитетом	  

или	  у	  оквиру	  поставки	  о	  другим	  
темама	  



	  

	  	  
2	  

Социјални	  модел	  инвалидитета

Увод	  
У	  другој	  половини	  двадесетог	  века	  започео	  је	  Покрет	  особа	  с	  
инвалидитетом.	  Мислиоци	  и	  активисти	  овог	  покрета	  
промовисали	  су	  нови	  начин	  промишљања	  инвалидитета	  који	  
се	  фокусира	  на	  препреке	  на	  које	  наилазе	  особе	  с	  
инвалидитетом,	  уместо	  на	  сам	  инвалидитет	  као	  здравствено	  
стање.	  Назвали	  су	  га	  социјалним	  моделом,	  а	  стари	  начин	  
размишљања	  назвали	  су	  индивидуалним,	  односно	  
медицинским	  моделом.	  	  

Социјални	  модел	  инвалидитета	  супротставља	  се	  
индивидуалном	  моделу	  инвалидитета	  који	  је	  највећим	  делом	  
дефинисао	  размишљање,	  политику	  и	  праксу	  током	  протеклих	  
двеста	  година,	  ако	  не	  и	  дуже.	  

Индивидуални	  модел	  
У	  оквиру	  индивидуалног	  модела	  инвалидитета,	  тешкоће	  с	  
којима	  се	  особе	  с	  инвалидитетом	  сусрећу	  посматране	  су	  као	  
директна	  последица	  њиховог	  оштећења	  (њиховог	  
здравственог	  стања).	  

Када	  људи	  попут	  доносиоца	  одлука	  и	  менаџера	  размишљају	  о	  
инвалидитету	  на	  тај	  начин,	  они	  своје	  напоре	  усмеравају	  на	  
'компензацију'	  људи	  с	  оштећењима	  за	  оно	  што	  'не	  ваља'	  на	  
њиховим	  телима	  и	  на	  ‘помагање’	  особама	  с	  инвалидитетом	  да	  
се	  изборе	  с	  проблемима.	  

Индивидуални	  модел	  инвалидитета	  такође	  утиче	  на	  начин	  на	  
који	  особе	  с	  инвалидитетом	  виде	  себе.	  Многе	  особе	  с	  
инвалидитетом	  верују	  у	  негативне	  поруке	  да	  сви	  њихови	  
проблеми	  потичу	  из	  тога	  што	  немају	  'нормална'	  тела.	  Особе	  с	  
инвалидитетом	  могу	  чак	  поверовати	  у	  то	  да	  их	  њихово	  
здравствено	  стање	  аутоматски	  спречава	  да	  учествују	  у	  
друштвеним	  активностима.	  

Индивидуални	  модел	  је	  модел	  базиран	  на	  дефициту;	  он	  
углавном	  описује	  шта	  је	  погрешно,	  на	  који	  начин	  се	  дата	  особа	  
разликује	  од	  ‘нормалног’	  здравог	  појединца,	  у	  чему	  су	  
мањкави.	  	  

Њиме	  се	  описује	  

• шта	  могу	  а	  шта	  не	  могу	  да	  раде;	  
• шта	  ће	  и	  шта	  неће	  бити	  у	  стању	  да	  раде;	  
• шта	  им	  треба;	  
• какав	  ће	  живот	  имати.	  

Мене	  онеспособљавају	  
степенице,	  а	  не	  моје	  
здравствено	  стање.	  Ако	  

уградите	  лифт,	  то	  би	  могло	  да	  
значи	  да	  ме	  ово	  степениште	  не	  

онеспособљава
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Социјални	  модел	  
Социјални	  модел	  инвалидитета	  доноси	  битну	  разлику	  између	  'оштећења'	  и	  
'инвалидитета'.	  

Социјални	  модел	  су	  промовисали	  људи	  с	  инвалидитетом	  који	  сматрају	  да	  
индивидуални	  модел	  не	  даје	  адекватно	  објашњење	  зашто	  су	  особе	  с	  инвалидитетом	  
искључене	  из	  друштва.	  Њихова	  искуства	  су	  их	  научила	  да	  узрок	  већине	  њихових	  
проблема	  не	  лежи	  у	  њиховом	  оштећењу,	  већ	  у	  начину	  на	  који	  је	  друштво	  
организовано.	  

Стога	  су	  следеће	  дефиниције	  кључне	  у	  социјалном	  моделу	  инвалидитета:	  

Оштећење	  

Повреда,	  болест	  или	  стање	  које	  узрокује	  дугорочне	  последице	  по	  физички	  изглед	  
и/или	  функционалне	  потешкоће	  код	  појединца.	  Ове	  последице	  су	  дугорочније	  од	  
оног	  с	  чим	  се	  већина	  људи	  сусреће.	  	  

Инвалидитет	  

Ограничење	  способности	  особа	  с	  инвалидитетом	  да	  у	  друштву	  учествују	  у	  једнакој	  
мери	  као	  и	  други	  услед	  друштвених	  препрека	  и	  препрека	  које	  намеће	  њихова	  
средина.	  	  

Сматра	  се	  да	  је	  инвалидитет	  узрокован	  'препрекама'	  које	  делимично	  или	  потпуно	  
занемарују	  особе	  с	  оштећењима.	  	  

Друштво	  онеспособљава	  (disability	  је	  енглеска	  верзија	  појма	  инвалидитет,	  од	  глагола	  
disable,	  што	  значи	  онеспособити,	  онемогућити,	  прим.	  прев.)	  особе	  с	  оштећењима	  јер	  
начин	  на	  који	  оно	  функционише	  спречава	  особе	  с	  инвалидитетом	  да	  учествују	  у	  
свакодневном	  животу.	  Из	  тога	  следи	  да	  се	  начин	  на	  који	  је	  друштво	  организовано	  
мора	  мењати	  ако	  желимо	  да	  особе	  с	  инвалидитетом	  суделују	  у	  друштвеном	  животу.	  
Ова	  промена	  се	  може	  постићи	  уклањањем	  препрека	  којим	  се	  из	  друштва	  искључују	  
особе	  с	  оштећењима.	  	  

“Две	  основне	  ствари	  морају	  да	  се	  нагласе	  када	  се	  ради	  о	  индивидуалном	  моделу	  
инвалидитета.	  Као	  прво,	  њим	  се	  'проблем'	  инвалидитета	  приписује	  појединцу,	  а	  
друго,	  у	  њему	  се	  сматра	  да	  овај	  проблем	  произлази	  из	  функционалних	  ограничења	  
или	  физиолошког	  губитка,	  за	  које	  се	  претпоставља	  да	  имају	  основ	  у	  
инвалидитету.	  	  	  

Настанак,	  развој	  и	  артикулација	  социјалног	  модела	  инвалидитета,	  управо	  од	  
стране	  особа	  с	  инвалидитетом,	  представља	  одбијање	  свих	  ових	  фундаменталних	  
претпоставки	  (Oliver	  1990).	  Њиме	  се	  не	  негира	  проблем	  инвалидитета,	  већ	  се	  он	  
смешта	  управо	  у	  друштво.	  Нису	  индивидуална	  ограничења	  било	  које	  врсте	  та	  
која	  узрокују	  проблем,	  неспособност	  друштва	  да	  осигура	  адекватне	  услуге	  и	  на	  
примерен	  начин	  се	  побрине	  да	  се	  у	  организовању	  друштва	  у	  обзир	  узму	  потребе	  
особа	  с	  инвалидитетом.	  Надаље,	  последице	  ове	  неспособности	  не	  осећа	  тек	  
понеки,	  пуки	  појединац,	  већ	  их	  систематично	  трпе	  особе	  с	  инвалидитетом	  као	  
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група,	  која	  неуспех	  друштва	  доживљава	  као	  институционализовану,	  свеопшту	  
дискриминацију.”	  	  

Мајк	  Оливер	  –	  Рад	  презентован	  на	  заједничкој	  радионици	  групе	  Living	  Options	  и	  
Истраживачког	  одељења	  Краљевског	  медицинског	  колеџа	  1990.	  

Социјални	  модел	  инвалидитета	  је	  модел	  који	  је	  особама	  с	  оштећењима	  донео	  
ослобађање	  и	  који	  је	  јасно	  лоцирао	  проблем	  у	  друштву,	  а	  не	  у	  нама	  самима.	  	  

Важно	  је,	  такође,	  да	  погледамо	  како	  друштво	  онемогућава	  особе	  с	  оштећењима	  
коришћењем	  онеспособљавајућих	  представа	  и	  слика,	  на	  пример	  сликама	  особа	  с	  
инвалидитетом	  или	  речником	  који	  користимо	  када	  говоримо	  о	  њима.	  Према	  
особама	  с	  оштећењима	  негативно	  се	  односе,	  онеспособљавају	  их	  и	  искљујучују	  они	  
који	  своја	  тела	  не	  сматрају	  оштећеним.	  	  

Препреке	  које	  онеспособљавају	  делују	  на	  свим	  нивоима,	  приликом	  одабира	  
кадрова,	  у	  обучавању	  и	  школовању,	  у	  системима	  финансирања,	  у	  приступу	  
изложбама,	  средствима	  комуницирања,	  претпоставкама,	  медијском	  представљању,	  
уметничком	  развоју,	  приликама	  за	  запошљавање,	  у	  радном	  окружењу	  и	  
друштвеним	  круговима	  повезаним	  с	  њима.	  
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Социјални	  модел	  инвалидитета

Социјални	  модел	  тиче	  се	  	  

Stairs	  (степенице,	  енг.	  –	  физичког	  окружења)	  

и	  

Stares	  (зурење,	  енг.	  –	  ставова	  из	  окружења)	  

који,	  засебно	  или	  заједно,	  могу	  да	  онеспособе	  особе	  с	  
оштећењима.	  

Запамтите:	  	  	  

	   Медицински	  модел	   Социјални	  модел	  

Фокусира	  се	  
на	  

Појединца	   Окружење	  

Пита	  
Шта	  није	  у	  реду	  с	  

тобом?	  
Које	  су	  овде	  
препреке?	  

Тражи	   Личне	  податке	  
Практичне	  

информације	  

	   	   	  Социјални	  модел	  	  

• темељи	  се	  на	  вашим	  постојећим	  стручним	  знањима;	  
другим	  речима,	  он	  се	  ослања	  на	  ваше	  познавање	  
окружења	  у	  којем	  делујете,	  а	  не	  на	  медицинске	  податке	  
или	  вештине;	  

• фокусира	  се	  на	  ваше	  постојеће	  кругове	  утицаја;	  

• биће	  од	  користи	  многим	  људима,	  мимо	  оних	  који	  се	  
сматрају	  особама	  с	  инвалидитетом;	  

• базиран	  је	  на	  пракси	  и	  стога	  је	  једноставан	  за	  
имплементацију;	  Учините	  равноправност	  особа	  с	  
инвалидитетом	  делом	  здравог	  разума,	  као	  и	  делом	  
уобичајеног	  менаџмента	  и	  бриге	  о	  клијентима.	  

Социјални	  модел	  тиче	  се	  
“stairs”(степеница)	  и	  “stares”	  

(зурења)	  
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Медицински	  модел	  
Тврди	  да	  је	  проблем	  у	  појединцу,	  на	  пример:	  

	  

Социјални	  модел	  
Тврди	  да	  је	  проблем	  у	  окружењу,	  на	  пример:	  

	  

Појединац	  

Високи	  
пултови	  

Сложен	  
вокабулар	  

	  

Степенице	  

Ситна	  
штампа	  

Тешка	  
врата	  

Позадинска	  
бука	  

Не	  може	  да	  
хода	  

Има	  МС	  

Треба	  му	  
помоћ	  

Не	  види	  

Има	  
дијабетес	  

Не	  може	  да	  се	  
концентрише	  

Појединац	  
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Социјални	  модел	  функционише	  –	  знамо	  како	  ово	  треба	  да	  се	  уради	  и	  можемо	  постићи	  
инклузију	  и	  равноправност.	  	  

Медицински	  модел	  не	  функционише	  –	  у	  најбољем	  случају	  може	  да	  'залечи'	  или	  прилагоди	  
одређена	  индивидуална	  оштећења,	  али	  никад	  неће	  моћи	  да	  излечи	  сва	  оштећења.	  	  

Увек	  ће	  бити	  људи	  са	  оштећењима	  	  

Оно	  што	  можемо	  је	  да	  престанемо	  онеспособљавати	  људе	  
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Медијски	  стереотипи	  о	  особама	  с	  инвалидитетом

Професор	  Колин	  Барнс	  спровео	  је	  истраживање	  о	  
дискриминацији	  особа	  с	  инвалидитетом	  у	  друштву.	  Он	  сматра	  
да	  дискриминацију	  погоршава	  начин	  на	  који	  медији	  (новине,	  
телевизија,	  радио)	  приказују	  особе	  с	  инвалидитетом.	  Ево	  
пописа	  начина	  на	  које	  се	  приказују	  особе	  с	  инвалидитетом,	  
према	  Барнсовим	  речима:	  

• особа	  с	  инвалидитетом	  се	  представља	  као	  патетична	  и	  
вредна	  жаљења;	  

• особа	  с	  инвалидитетом	  се	  представља	  као	  предмет	  
насиља;	  

• особа	  с	  инвалидитетом	  се	  представља	  као	  зла	  и	  злобна;	  
• особа	  с	  инвалидитетом	  се	  представља	  као	  узрок	  

атмосфере	  страха;	  
• особа	  с	  инвалидитетом	  се	  представља	  као	  супер-‐богаљ;	  
• особа	  с	  инвалидитетом	  се	  представља	  као	  предмет	  

поруге;	  
• особа	  с	  инвалидитетом	  се	  представља	  као	  свој	  једини	  и	  

највећи	  непријатељ;	  
• особа	  с	  инвалидитетом	  се	  представља	  као	  терет;	  
• особа	  с	  инвалидитетом	  се	  представља	  као	  сексуално	  

поремећена;	  

особа	  с	  инвалидитетом	  се	  представља	  као	  неспособна	  да	  у	  
потпуности	  суделује	  у	  животу	  заједнице.	  

	  А	  ево	  и	  његових	  упутстава	  за	  стварање	  позитивних	  представа.	  

Тачни	  описи	  	  

Особе	  с	  инвалидитетом	  и	  дискриминација	  	  

Када	  о	  особама	  с	  инвалидитетом	  извештавамо	  у	  медијима,	  
битно	  је	  имати	  на	  уму	  да	  јавност	  нема	  увид	  у	  то	  какве	  их	  све	  
социјалне	  препреке	  и	  препреке	  у	  окружењу	  спречавају	  да	  
воде	  испуњен	  и	  активан	  живот.	  Живот	  с	  инвалидитетом	  
доноси	  свакодневно	  суочавање	  са	  социјалним	  препрекама	  и	  
препрекама	  у	  окружењу;	  стога	  је	  сваки	  опис	  особе	  с	  
инвалидитетом,	  без	  обзира	  на	  контекст,	  који	  занемарује	  такво	  
искуство	  истовремено	  и	  углавном	  непрецизан,	  али	  и	  велики	  
разлог	  зашто	  препреке	  и	  даље	  постоје.	  

Особе	  с	  инвалидитетом	  и	  самилост	  	  

Избегавајте	  да	  особе	  с	  инвалидитетом	  представљате	  као	  
особе	  вредне	  жаљења.	  Покажите	  како	  особе	  с	  инвалидитетом	  
остварују	  интеракцију	  са	  особама	  с	  нвалидитетом	  и	  особама	  
без	  инвалидитета	  као	  себи	  равним;	  они	  дају,	  као	  што	  и	  	  	  

У	  својим	  изложбама	  можете	  да	  
представите	  приче	  о	  особама	  с	  

инвалидитетом,	  а	  да	  их	  не	  
сведете	  само	  на	  инвалидитет.	  
Ова	  колица	  су	  део	  поставке	  о	  

технологији	  
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примају.	  Пречесто	  виђамо	  особе	  с	  инвалидитеотм	  искључиво	  као	  предмет	  жаљења.	  

Особе	  с	  инвалидитетом	  и	  индивидуалност	  	  

Бежите	  од	  једностраних	  карактеризација	  особа	  с	  инвалидитетом.	  Кад	  год	  је	  могуће,	  
покажите	  да	  особе	  с	  инвалидитетом	  поседују	  јединствену	  и	  сложену	  личност	  с	  
целокупним	  низом	  емоција	  и	  активности.	  Као	  и	  сви	  људи,	  особе	  с	  инвалидитетом	  
доживаљавају	  најразличитије	  емоције,	  као	  што	  су	  срећа,	  депресија,	  љутња,	  итд.,	  а	  
играју	  и	  низ	  улога	  укључујући	  улогу	  љубавника,	  родитеља,	  старатеља,	  итд.	  Те	  
различитости	  треба	  адекватно	  приказати	  у	  медијима	  када	  се	  говори	  о	  особама	  с	  
инвалидитетом.	  

Особе	  с	  инвалидитетом	  и	  зло	  	  

Избегавајте	  да	  физичке	  или	  интелектуалне	  особине	  било	  које	  врсте	  представљате	  
као	  једине	  одреднице	  нечије	  личности.	  Посебно	  будите	  опрезни	  да	  не	  имплицирате	  
повезаност	  оштећења	  и	  зла.	  	  

Особе	  с	  инвалидитетом	  и	  воајеризам	  	  

Суздржите	  се	  од	  тога	  да	  особе	  с	  инвалидитетом	  приказујете	  као	  предмет	  
знатижеље.	  Особе	  с	  инвалидитетом	  треба	  да	  буду	  приказане	  као	  део	  опште	  
популације	  или	  као	  разноврсни	  ликови.	  Особе	  с	  инвалидитетом	  су	  обично	  у	  стању	  
да	  суделују	  у	  свим	  аспректима	  друштвеног	  живота,	  па	  их	  треба	  приказати	  у	  
различитим	  улогама	  и	  ситуацијама.	  	  

Особе	  с	  инвалидитетом	  и	  смех	  	  

Особа	  с	  инвалидитетом	  не	  сме	  да	  буде	  предмет	  исмејавања	  или	  тема	  вицева	  (слепе	  
особе	  ни	  особе	  с	  оштећењима	  вида	  не	  возе	  аута,	  не	  играју	  пикадо,	  нити	  ударају	  у	  све	  
што	  им	  се	  нађе	  на	  путу;	  упркос	  митовима	  које	  стварају	  неки	  сценаристи,	  прилично	  
ограничени	  комичари	  или	  бескрупулозни	  маркетиншки	  стручњаци).	  

Особе	  с	  инвалидитетом	  и	  сензационализам	  	  

Избегавајте	  сензационализам	  у	  приказима	  особа	  с	  инвалидитетом.	  Будите	  нарочито	  
опрезни	  када	  се	  ради	  о	  стереоптипима	  о	  особама	  с	  инвалидитетом	  било	  као	  
жртвама	  или	  починиоцима	  насилних	  дела.	  

Особе	  с	  инвалидитетом	  и	  супер-‐богаљи	  	  

Одуприте	  се	  пориву	  да	  особе	  с	  инвалидитетом	  приказујете	  као	  људе	  изванредних	  
способности	  или	  особина.	  Ако	  то	  чинимо,	  изгледаће	  као	  да	  особа	  с	  инвалидитетом	  
мора	  компензовати	  своје	  оштећење	  и	  постати	  надчовек	  како	  би	  га	  друштво	  
прихватило.	  

Особе	  с	  инвалидитетом	  и	  снага	  воље	  	  

Избегавајте	  причу	  о	  'стиснутим	  зубима'	  којом	  се	  имплицира	  да	  су	  'воља'	  и	  'прави	  
став'	  све	  што	  некој	  особи	  с	  инвалидитетом	  треба	  да	  би	  успела	  у	  животу.	  	  

Особе	  с	  инвалидитетом	  и	  сексуалност	  	  

Немојте	  да	  особе	  с	  инвалидитетом	  приказујете	  као	  сексуално	  абнормалне.	  Немојте	  
о	  њима	  да	  пишете	  као	  о	  сексуално	  мртвим	  или	  поремећеним	  особама.	  Покажите	  
особе	  с	  инвалидитетом	  које	  живе	  у	  везама	  пуним	  љубави,	  које	  имају	  исте	  сексуалне	  
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жеље	  и	  потребе	  као	  и	  сви	  остали.	  	  

Особе	  с	  инвалидитетом	  и	  њихова	  популација	  	  

Када	  у	  медијима	  описујете	  особе	  с	  инвалидитетом,	  побрините	  се	  да	  прикажете	  
представнике	  свих	  полова,	  раса,	  нација	  и	  старосних	  група	  којима	  особе	  с	  
инвалидитетом	  припадају.	  
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Инвалидитет	  и	  музеји	  

“Инвалидизам	  мучи	  наше	  друштво.	  Од	  стицања	  образовања	  
до	  сналажења	  у	  простору,	  изградње	  каријере	  до	  
остваривања	  родитељства,	  изласка	  с	  пријатељима	  до	  
коришћења	  интернета,	  особе	  с	  инвалидитетом	  се	  сусрећу	  с	  
много	  више	  изазова	  него	  њихови	  суграђани	  без	  
инвалидитета,	  те	  су	  свакодневно	  дискриминисани	  и	  
искључени	  из	  друштва.	  Нико	  не	  може	  озбиљно	  да	  тврди	  да	  
особе	  с	  инвалидитетом	  треба	  да	  имају	  мање	  могућности	  на	  
располагању	  него	  особе	  без	  инвалидитета,	  па	  ипак	  се	  
налазимо	  у	  ситацији	  да	  нам	  стварни	  живот,	  каквим	  данас	  
живе	  особе	  с	  инвалидитетом,	  показује	  другачију	  слику”1.	  

Поново	  прочитајте	  претходни	  пасус.	  У	  њему	  је,	  на	  неки	  
начин,	  садржано	  све	  што	  желим	  да	  сазнате	  из	  овог	  чланка.	  	  

Демос	  (организација	  која	  се	  описује	  као	  ‘институт	  за	  
интелектуалне	  услуге	  са	  седиштем	  у	  Лондону,	  који	  се	  бави	  
демократијом	  у	  свакодневици')	  дефинише	  инвалидизам	  као	  
“дискриминацију,	  репресију	  или	  злостављање	  засновано	  на	  
уверењу	  да	  су	  особе	  с	  инвалидитетом	  инфериорне	  у	  односу	  
на	  друге”.	  Аутор	  заједљиво	  додаје	  да	  “дефиницију	  нећете	  
пронаћи	  у	  речнику”	  2.	  	  

Ја	  сам	  с	  инвалидитетом.	  Такође	  сам	  и	  тренерка	  и	  
консултанткиња	  која	  ради	  с	  различитим	  организацијама,	  
укључујући	  музеје,	  и	  немам	  никакве	  сумње:	  репресија	  према	  
глувим	  и	  особама	  с	  инвалидитетом	  распрострањена	  је	  у	  
нашем	  друштву,	  али	  је	  већином	  неприметна,	  чак	  и	  за	  
појединце	  и	  организације	  чији	  је	  основни	  задатак	  
равноправност	  и	  људска	  права.	  Ми	  толеришемо	  поступке	  и	  
дискурс	  о	  инвалидитету,	  глувим	  и	  особама	  с	  инвалидитетом	  
који	  су	  потпуно	  неприхватљиви,	  какве	  у	  2009.	  години	  не	  
бисмо	  трпели	  да	  се	  ради	  о	  било	  којем	  другом	  питању	  
равноправности.	  

Знам	  да	  равноправност	  подразумева	  више	  од	  термина	  и	  
паковања,	  а	  свесна	  сам	  и	  да	  постоје	  многи	  појединци	  и	  групе	  
људи	  који	  излазе	  на	  крај	  с	  невероватним	  примерима	  
злостављања	  и	  репресије.	  Па	  ипак,	  кад	  се	  ради	  о	  
инвалидитету,	  верујем	  да	  многи	  нису	  уопште	  свесни	  како	  би	  
требало	  да	  размишљају,	  поступају	  или	  говоре.	  Они	  чак	  не	  
знају	  ни	  како	  да	  успоставе	  конверзацију.	  Због	  свега	  тога	  
изостаје	  системска	  промена	  и	  помак	  у	  култури.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Disablism	  How	  to	  tackle	  the	  last	  prejudice,	  P.	  Miller,	  S.	  Parker	  &	  S.	  
Gillinson,	  Demos,	  2004,	  стр.	  11.	  
2	  ibid	  стр.	  9.	  
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испод	  површине	  и	  побринути	  се	  
да	  инклузија	  буде	  присутна	  у	  
целокупној	  организацији	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Мишел	  Тејлор,	  независна	  
тренерка	  и	  консултанткиња	  

Ово	  је	  прилагођена	  верзија	  
чланка	  објављеног	  у	  Еngage,	  
међународном	  журналу	  за	  

едукацију	  о	  визуелној	  уметности	  
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Унија	  особа	  с	  физичким	  оштећењима	  у	  борби	  против	  сегрегације	  1976.	  године	  
дефинисала	  је	  разлику	  између	  оштећења	  и	  инвалидитета.	  Покрет	  особа	  с	  
инвалидитетом,	  који	  је	  покрет	  за	  грађанска	  права,	  постепено	  се	  ширио	  и	  јачао	  с	  
развојем	  политике	  инвалидитета.	  Чланови	  академске	  заједнице	  попут	  Мајка	  
Оливера3	  почели	  су	  ово	  да	  означавају	  као	  ‘социјални	  модел	  инвалидитета’.	  

Социјални	  модел	  формулисан	  је	  као	  директна	  супротност	  индивидуалном	  моделу,	  
који	  има	  доминантан	  утицај	  на	  начин	  како	  већ	  вековима	  посматрамо	  инвалидитет,	  
глуве	  и	  особе	  с	  инвалидитетом,	  који	  је	  темељ	  ставова	  и	  искустава	  описаних	  у	  
претходном	  делу	  текста.	  	  

Индивидуални	  модел	  је	  модел	  дефицита,	  који	  пажњу	  усмерава	  на	  оно	  што	  није	  у	  
реду	  с	  поједницем,	  по	  чему	  се	  разликује	  од	  ‘нормалне’	  здраве	  особе	  и	  на	  које	  све	  
начине	  не	  може	  да	  функционише.	  Медицинско	  особље	  и	  креатори	  мера	  политике	  
који	  се	  служе	  индивидуалним	  моделом	  увек	  ће	  да	  траже	  начин	  да	  компензују	  особе	  с	  
инвалидитетом	  пружањем	  ‘специјалног’,	  циљаног	  третмана.	  

Варијанте	  индивидуалног	  модела	  су	  медицински	  модел	  (који	  се	  темељи	  на	  
претпоставци	  да	  особе	  с	  инвалидитетом	  и	  глуве	  треба	  излечити	  или	  учинити	  
нормалним),	  те	  милосрдни	  модел	  (заснован	  на	  претпоставци	  да	  су	  особе	  с	  
инвалидитетом	  корисници	  ресурса	  и	  доброчинства	  појединаца	  и	  друштва,	  а	  не	  
чланови	  друштва	  који	  дају	  свој	  допринос).	  

Са	  становишта	  индивидуалног	  модела,	  људе	  онеспособљавају	  стања	  попут	  
церебралне	  парализе,	  повреда,	  оштећења	  мозга,	  мултипле	  склерозе,	  слепила	  и	  
епилепсије.	  

Социјални	  модел	  позива	  на	  преиспитивање	  оваквог	  погледа	  на	  свет.	  

Разлика	  између	  оштећења	  и	  инвалидитета	  је	  кључна.	  Оштећење	  представља	  повреду,	  
обољење	  или	  урођено	  стање	  које	  узрокује	  (или	  би	  вероватно	  могло	  да	  узрокује)	  
дугорочне	  последице	  по	  физички	  изглед	  и/или	  ограничава	  функцију,	  те	  се	  разликује	  
од	  оног	  што	  је	  уобичајено.	  Инвалидитет	  је,	  пак,	  оно	  с	  чим	  се	  глува	  или	  особа	  с	  
инвалидитетом	  сусреће	  при	  савладавању	  препрека	  које	  јој	  друштво	  поставља,	  а	  које	  
јој	  отежавају	  једноставно	  и	  потпуно	  учешће	  у	  друштву.	  Инвалидитет	  представља	  
губитак	  или	  ограничење	  могућности	  за	  учествовање	  у	  друштву	  на	  начин	  једнак	  
другима,	  као	  последица	  друштвених	  препрека	  и	  препрека	  у	  ставовима	  и	  околини.	  

Социјални	  модел,	  дакле,	  говори	  да	  људе	  онеспособљавају	  ствари	  попут	  степеница,	  
уских	  улаза,	  високих	  постоља,	  ситне	  штампе,	  информација	  доступних	  само	  у	  једном	  
формату,	  појашњења	  написаних	  на	  стаклу,	  незнања,	  искривљених	  представа	  и	  слика	  о	  
особама	  с	  инвалидитетом	  и	  компликованог	  језика.	  

Индивидуални	  модел	  у	  својој	  основи	  подржава	  препоставке	  и	  дисбаланс	  моћи	  које	  
социјални	  модел	  доводи	  у	  питање.	  Њиме	  се	  наставља	  и	  одржава	  инвалидизам	  јер	  он	  
увек	  види	  оштећења	  (или	  'инвалидитет'	  који	  дефинише	  на	  свој	  начин)	  као	  негативне,	  
вредне	  сажаљења,	  нешто	  што	  треба	  да	  се	  лечи,	  чега	  се	  треба	  плашити	  и	  што	  треба	  да	  
се	  избегава.	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  На	  пример,	  The	  Politics	  of	  Disablement,	  MacMillan	  1990.	  
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Немам	  довољно	  речи	  хвале	  за	  социјални	  модел	  као	  основу	  за	  дефинисање	  мера	  
политике	  и	  праксу	  у	  вашем	  музеју.	  Не	  зато	  што	  он	  представља	  конзистентан	  и	  
необорив	  политички	  систем,	  нити	  зато	  што	  је	  то	  робустан	  филозофски	  оквир.	  Искрено	  
говорећи,	  нисам	  уверена	  да	  је	  социјални	  модел	  ишта	  од	  тога4.	  Међутим,	  ја	  сам	  
горљиви	  заговорник	  социјалног	  модела	  као	  једине	  конструктивне	  основе	  за	  успешан	  
практични	  приступ,	  понајвише	  зато	  што	  он	  представља	  оснажујући	  узор	  за	  
организације	  које	  нуде	  робе,	  средства	  и	  услуге	  и	  које	  запошљавају	  раднике.	  Према	  
индивидуалном	  моделу,	  фактори	  који	  узрокују	  инвалидитет	  су	  потпуно	  изван	  
контроле	  стручњака	  који	  воде	  музеје	  и	  галерије	  и	  ангажују	  раднике.	  Фактори	  који	  
онеспособљавају	  људе,	  према	  схватањима	  социјалног	  модела,	  представљају	  
елементе	  околине	  које	  ти	  људи	  (ви!)	  креирају,	  одржавају	  и	  чији	  су	  саставни	  део.	  Грубо	  
речено,	  ви	  имате	  контролу	  над	  тим	  да	  ли	  ће	  ме	  околина	  коју	  стварате	  онеспособити	  
или	  не.	  

Да	  сажмемо:	  

тамо	  где	  индивидуални	  модел	  проналази	  проблем	  у	  појединцу,	  ту	  га	  социјални	  модел	  
смешта	  у	  околину;	  социјални	  модел	  преусмерава	  пажњу	  с	  појединца	  на	  околину	  	  

тамо	  где	  индивидуални	  модел	  пита,	  “шта	  није	  у	  реду	  с	  тобом?”,	  социјални	  модел	  
пита,	  “где	  су	  препреке?”	  

тамо	  где	  индивидуални	  модел	  тражи	  разне	  врсте	  небитних,	  личних	  података,	  ту	  
социјални	  модел	  тражи	  само	  информације	  које	  су	  заиста	  потребне.	  

Питања	  које	  особље	  поставља,	  односно	  уопште	  језик	  који	  се	  користи,	  могу	  да	  се	  
провере	  по	  поставкама	  социјалног	  модела:	  хоће	  ли	  вам	  одговор	  рећи	  шта	  треба	  да	  
урадите	  или	  промените?	  Ако	  не,	  онда	  питање	  вероватно	  долази	  из	  индивидуалног	  
модела	  с	  припадајућим	  му	  дисбалансом	  и	  репресијом.	  

Значајна	  пропратна	  појава	  стварне	  примене	  социјалног	  модела	  је	  да	  ће	  због	  
уклањања	  препрека	  користи	  имати	  сви	  људи,	  а	  не	  само	  глуви	  и	  особе	  с	  
инвалидитетом	  којима	  су	  те	  препреке	  биле	  најочигледније.	  	  

Наравно	  да	  су	  законски	  оквири	  битни.	  Овде	  у	  Великој	  Британији,	  Закон	  о	  забрани	  
дискриминације	  инвалидитета	  (1995)	  и	  његове	  накнадне	  измене	  и	  допуне	  
(укључујући	  допуне	  Закона	  о	  забрани	  дискриминације	  из	  2005.	  године)	  прописао	  је	  
законске	  обавезе.	  У	  суштини,	  глувим	  и	  особама	  с	  инвалидитетом	  дато	  је	  ново	  право	  
да	  не	  буду	  неправедно	  дискриминисани	  у	  многим	  областима,	  укључујући	  нуђење	  
роба,	  средстава	  и	  услуга	  и	  запошљавање.	  Музеји,	  као	  и	  друге	  организације,	  морају	  да	  
се	  побрину	  да	  'адекватно	  измене'	  своје	  мере	  политике,	  процедуре,	  праксу	  и	  
просторије	  како	  би	  осигурали	  да	  глуве	  и	  особе	  с	  инвалидитетом	  не	  буду	  лошије	  
третиране	  због	  свог	  оштећења5.	  Организације	  које	  су	  јавни	  органи	  морају	  да	  испуне	  
шест	  општих	  обавеза	  прописаних	  допуном	  Закона	  из	  2005.	  године.	  Ове	  обавезе	  
захтевају	  од	  организација	  да	  активно	  раде	  на	  осигуравању	  равноправности	  за	  глуве	  и	  
особе	  с	  инвалидитетом.	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Можете,	  на	  пример,	  да	  погледате	  и	  чланак	  Лиз	  Кроу,	  “Including	  All	  of	  Our	  Lives:	  renewing	  the	  social	  
model	  of	  disability”	  објављен	  у	  делу	  Exploring	  the	  Divide:	  Illness	  and	  Disability	  C.	  Barnes	  and	  G.	  Mercer	  
(ур.),	  the	  Disability	  Press,	  1996.	  у	  којем	  се	  излаже	  критика	  изворног	  поимања	  социјалног	  модела.	  
5	  Закон	  о	  забрани	  дискриминације	  користи	  термине	  који	  су	  више	  у	  складу	  с	  индивидуалним	  моделом.	  
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Битно	  је	  схватити	  да	  постоји	  велика	  разлика	  између	  поштовања	  одредби	  Закона	  о	  
забрани	  дискриминације,	  с	  једне,	  и	  најбоље	  праксе,	  с	  друге	  стране.	  	  

Шири	  оквир	  обухвата	  и	  Конвенцију	  УН-‐а	  о	  правима	  особа	  с	  инвалидитетом,	  која	  је	  
усвојена	  13.	  децембра	  2006.	  године.	  Њом	  се	  настоји	  да	  се	  “постигне	  унапређење,	  
заштита	  и	  осигуравање	  пуног	  и	  равноправног	  уживања	  свих	  људских	  права	  и	  
основних	  слобода	  особа	  с	  инвалидитетом,	  и	  унапређење	  поштовања	  њиховог	  
урођеног	  достојанства”6.	  Поред	  тога,	  Универзална	  декларација	  о	  људским	  правима	  
каже	  да	  “[с]вако	  има	  право	  да	  слободно	  учествује	  у	  културном	  животу	  заједнице,	  да	  
ужива	  у	  уметности...”7.	  	  

Разумети	  ова	  питања	  значи	  разумети	  донекле	  задатак	  с	  којим	  се	  организација	  суочава	  
када	  заиста	  жели	  да	  успостави	  однос	  с	  глувим	  и	  особама	  с	  инвалидитетом.	  Ту	  се	  не	  
ради	  о	  изолованим,	  ad	  hoc	  решењима	  појединих	  проблема	  унутар	  организације	  (ма	  
колико	  добре	  намере	  биле).	  Сектор	  културе	  воли	  да	  користи	  реч	  'стратешки';	  било	  би	  
корисније	  да	  се	  траже	  системска	  решења.	  Успостављање	  системског	  разумевања	  и	  
начина	  приступа	  представља	  јаку	  основу	  за	  значајне,	  ефикасне	  измене	  у	  начину	  
функционисања	  организације	  које	  ће	  бити	  доказ	  поштовања.	  	  

Музеј	  је	  систем;	  сваки	  тим	  или	  одељење	  је	  систем.	  Музеј	  функционише	  унутар	  
система,	  који	  обухватају	  и	  друштво	  у	  ширем	  смислу	  које	  се	  (као	  што	  сам,	  надам	  се,	  
показала)	  фундаментално	  противи,	  или	  пружа	  отпор,	  равноправности	  особа	  с	  
инвалидитетом.	  Глуви	  посетиоци,	  посетиоци	  с	  инвалидитетом	  и	  потенцијални	  
посетиоци,	  особље	  и	  потенцијално	  особље,	  чланови	  одбора	  и	  потенцијални	  чланови	  
одбора	  функционишу	  унутар	  система.	  Музеји	  морају	  да	  упознају	  ове	  системе	  и	  да	  
препознају	  инвалидизам	  у	  њима	  како	  би	  остварили	  потпун	  контакт	  с	  глувим	  и	  
особама	  с	  инвалидитетом.	  

Ту	  се,	  наравно,	  ради	  о	  практичним	  питањима:	  о	  маркетингу;	  о	  томе	  како	  људи	  улазе	  и	  
крећу	  се	  по	  згради,	  о	  поставкама,	  изложбама	  и	  информацијама;	  о	  начину	  на	  који	  су	  
експонати	  описани,	  како	  су	  написана	  појашњења	  и	  где	  су	  физички	  смештени.	  
Међутим,	  у	  питању	  је	  много	  више	  од	  тога.	  Реч	  је	  о	  томе	  како	  музеј	  може	  да	  увери	  
глуве	  и	  особе	  с	  инвалидитетом	  да	  су	  истински	  добродошли	  у	  зграду	  или	  на	  догађај;	  у	  
одбор;	  да	  виде	  дело	  које	  је	  изложено.	  Реч	  се	  о	  начину	  на	  који	  су	  глуви	  и	  особе	  с	  
инвалидитетом	  представљени	  у	  маркетиншком	  материјалу.	  Ради	  се	  о	  томе	  да	  ли	  је	  
особље	  обучено	  да	  буде	  самоуверено,	  опуштено	  и	  спремно	  да	  помогне	  глувим	  и	  
особама	  с	  инвалидитетом.	  Реч	  је	  о	  радном	  окружењу	  и	  томе	  да	  ли	  оно	  одговара	  
глувим	  и	  особама	  с	  инвалидитетом.	  Укратко,	  ради	  се	  о	  томе	  у	  којој	  су	  мери	  музеји	  
спремни	  да	  доведу	  у	  питање	  целокупан	  начин	  управљања	  системима	  у	  датој	  
организацији.	  	  

Ја	  сматрам	  да	  се,	  за	  разлику	  од	  пре	  двадесет	  година,	  када	  су	  особе	  с	  инвалидитетом	  
биле	  изван	  (догађаја)	  и	  гледале	  унутра,	  сада	  налазимо	  унутра	  и	  мотримо.	  Другим	  
речима,	  често	  нам	  је	  омогућен	  прилаз	  зградама	  и	  догађајима,	  али	  када	  једном	  уђемо,	  
није	  доступно	  много	  тога	  у	  чему	  можемо	  да	  учествујемо,	  нема	  много	  експоната,	  
уметничких	  дела	  или	  тумачења	  у	  којима	  можемо	  да	  се	  пронађемо	  и	  веома	  је	  мало	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	  Члан	  1	  
7	  Члан	  27	  
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активности	  у	  којима	  можемо	  да	  будемо	  једни	  од	  учесника	  на	  свој	  –	  равноправан	  –	  
начин.	  

А	  то	  је,	  неизбежно,	  оно	  где	  ћемо	  да	  доспемо	  ако	  се	  фокусирамо	  само	  на	  питање	  
приступа.	  Треба	  да	  се	  размишља	  шире,	  на	  нивоу	  система,	  како	  бисмо	  радили	  на	  
стварној	  инклузији	  и	  суделовању	  глувих	  и	  особа	  с	  инвалидитетом.	  	  

Наравно	  да	  је	  битно	  да	  се	  размишља	  о	  приступу.	  Из	  перспективе	  социјалног	  модела,	  
од	  кључног	  је	  значаја	  да	  се	  анализира	  окружење	  и	  разоткрију	  препреке.	  Добро	  је	  
почети	  од	  размишљања	  о	  физичким	  препрекама,	  препрекама	  за	  поједина	  чула,	  
интелектуалним	  препрекама,	  препрекама	  у	  виду	  ставова,	  а	  можда	  бисте	  морали	  
(односно	  требало	  би)	  да	  разговарате	  с	  глувим	  и	  особама	  с	  инвалидитетом	  како	  бисте	  
били	  сигурни	  да	  сте	  препознали	  све	  проблеме.	  Потом	  би	  требало	  да	  се	  позабавите	  
креативним	  начинима	  за	  решавање	  проблема	  како	  бисте	  пронашли	  начине	  за	  
уклањање	  препрека.	  У	  случају	  да	  су	  решења	  скупа	  или	  да	  захтевају	  више	  од	  средстава	  
с	  којим	  располажете,	  потребно	  је	  да	  проблему	  приђете	  из	  другог	  угла	  и	  пронађете	  
јефтинији	  начин	  за	  постизање	  истог	  резултата.	  На	  пример,	  ако	  немате	  довољно	  
средстава	  за	  постављање	  врата	  која	  се	  аутоматски	  отварају	  и	  затварају,	  можете	  бар	  да	  
уградите	  звоно	  (на	  одговарајућој	  висини!)	  како	  би	  особа	  која	  сама	  не	  може	  да	  отвори	  
врата	  бар	  могла	  да	  дојави	  особљу	  да	  је	  ту	  и	  да	  јој	  треба	  помоћ?	  Ако	  не	  можете	  да	  
преуредите	  пулт	  за	  послуживање	  у	  кафићу,	  можете	  ли	  да	  обучите	  особље	  да	  послужи	  
госта	  за	  столом	  по	  потреби?	  

Најзначајније	  системске	  ствари	  које	  можете	  да	  урадите	  у	  својој	  организацији	  су:	  

• иницирати	  постепени	  програм	  обуке	  о	  равноправности	  особа	  с	  инвалидитетом	  
(заснован	  на	  социјалном	  моделу	  инвалидитета)	  како	  бисте	  се	  побринули	  да	  ваше	  
особље	  буде	  способно	  да	  се	  примерено	  односи	  према	  посетиоцима	  с	  
инвалидитетом	  

• консултовати	  глуве	  и	  особе	  с	  инвалидитетом	  како	  бисте	  били	  сигурни	  да	  
задовољавате	  њихове	  потребе	  

• учинити	  инклузивност	  делом	  својих	  мера	  политике	  и	  праксе	  у	  области	  
дизајнирања	  поставки	  и	  осмишљавања	  	  

• планирати	  постепено	  увођење	  побољшања:	  нико	  од	  вас	  не	  очекује	  да	  преко	  ноћи	  
решите	  све	  проблеме	  

• разговарати	  с	  другим	  музејима	  како	  бисте	  размењивали	  идеје	  и	  ресурсе	  
• парадоксално	  је	  да,	  што	  се	  тиче	  саме	  праксе,	  ово	  није	  тешко	  постићи.	  Све	  што	  

треба	  су	  три	  једноставна	  корака:	  
• идентификовати	  препреке	  
• разумети	  зашто	  је	  то	  препрека	  
• уклонити	  је	  

Оно	  што	  би	  могло	  бити	  тешко	  је	  да	  музеј	  који	  овај	  посао	  схвати	  озбиљно,	  схвати	  да	  
'плива	  узводно'	  јер	  ће	  тако	  почети	  да	  пропитује	  друге,	  веће	  системе.	  	  

Музеји,	  који	  у	  име	  друштва	  причају	  приче	  и	  чувају	  експонате,	  могу	  да	  буду	  покретачи	  
друштвених	  промена	  у	  корист	  глувих	  и	  особа	  с	  инвалидитетом.	  Постоји	  још	  пуно	  тога	  
што	  мора	  да	  се	  деси,	  али	  је	  допринос	  који	  ви	  можете	  да	  дате	  од	  кључног	  значаја.	  
Системски	  приступ	  ће	  осигурати	  да	  успостављање	  сарадње	  с	  глувим	  и	  особама	  с	  
инвалидитетом	  превазиђе	  тек	  пуко	  осигуравање	  приступа	  садржају	  који	  нудите.	  
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Пројекти	  Фондације	  Niarchos	  у	  
области	  инвалидитета	  

Социјални	  модел	  инвалидитета	  

Медицински	  модел	  
инвалидитета	  

	  
Медицински	  модел	  усмерен	  је	  на	  појединца	  
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Медицински	  модел	  

глувоћа 

не може 
пуно ходати 

не може се 
концентрисати 

слепило 

не може  
ходати 

не може  
мирно 
седети 

церебрална 
парализа 

Особа 

Социјални	  модел	  инвалидитета	  

	  
Социјални	  модел	  усмерен	  је	  ка	  околини	  
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Социјални	  модел	  

нема  
знаковног 
језика 

нема  
седишта 

превише  
речи 

високе  
витрине 

тешка  
врата 

лоша  
седишта 

степенице 

Особа 

Узроци	  инвалидитета	  

Медицински	  модел	  
нпр.	  

Слепило	  
Глувоћа	  
Парализа	  
Незгоде	  
Насиље	  
Генетски	  поремећаји	  
Болест	  

Социјални	  модел	  
нпр.	  

Степенице	  
Калдрма	  
Тешка	  врата	  
Ставови	  
Пракса	  код	  
запошљавања	  

Лоша	  брига	  за	  клијенте	  
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Социјални	  модел	  инвалидитета	  

Медицински Социјални 

Појединац Околина 

Шта није у реду с 
тобом? Које су препреке? 

Основни подаци Практичне 
информације 

Социјални	  модел	  инвалидитета	  

	  
Подразумева	  тражење	  препрека	  

	  
А	  потом	  проналажење	  креативних	  решења	  
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Он	  такође	  подразумева	  

	  идентификовање	  препрека	  као	  што	  су	  
• 	  ставови	  
• 	  очекивања	  
• 	  стереотипи	  и	  претпоставке	  

Добре	  вести…	  

•  Социјални	  модел	  оснажује	  ваше	  музеје	  
•  Ваши	  музеји	  могу	  направити	  разлику	  у	  
виђењу	  особа	  с	  инвалидитетом	  …	  

•  …и	  њиховом	  виђењу	  самих	  себе	  
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Идентификовање	  препрека	  и	  решења	  

Размислите	  о	  свом	  музеју.	  Које	  препреке	  још	  постоје,	  а	  да	  би	  могле	  да	  спрече	  особе	  с	  
инвалидитетом	  да	  посете	  музеј?	  

Како	  би	  те	  препреке	  могле	  да	  буду	  уклоњене?	  

	   Препреке	   Решења	  

Зграда	  музеја	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

	   	  

Маркетинг	  
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	   Препреке	   Решења	  

Изложбе	  и	  
поставке	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	   	  

Став	  особља	  
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	   Препреке	   Решења	  

Политика/Култура	  
организације	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

	   	  

Остало	  
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ЛИСТА	  ЗА	  БРЗУ	  ПРОВЕРУ	  тренутног	  стања	  у	  пружању	  услуга	  особама	  с	  инвалидитетом	  

Како	  користити	  ову	  листу	  

Захваљујући	  овој	  листи	  брзо	  ћете	  стећи	  увид	  у:	  

• ствари	  које	  добро	  радите;	  

• ствари	  које	  треба	  да	  побољшате;	  

• ствари	  о	  којима	  можда	  још	  нисте	  ни	  размишљали.	  

Можда	  ћете	  хтети	  да	  о	  резултатима	  разговарате	  с	  осталим	  колегама.	  

Листа	  за	  брзу	  проверу	  такође	  ће	  вам	  помоћи	  у	  идентификовању	  подручја	  на	  која	  бисте	  можда	  могли	  да	  усмерите	  
напоре	  како	  бисте	  спровели	  детаљнију	  процену.	  

	  

(Овај	  документ	  је	  прилагођен	  из	  публикације	  „Museums,	  Libraries	  and	  Archives“,	  UK)	  
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Да	  ли:	  

Обележите	  
квачицом	  ако	  
ово	  добро	  
радите	  

Обележите	  
квачицом	  ако	  
ово	  треба	  да	  
побољшате	  

Обележите	  
квачицом	  ако	  
о	  овом	  још	  
нисте	  
размишљали	  

1. Разговарате	  с	  различитим	  особама	  с	  инвалидитетом	  како	  би	  
вам	  помогли	  на	  унапређењу	  музеја?	  

	   	   	  

2. У	  свом	  музеју	  организујете	  посебне	  догађаје	  или	  прилике	  за	  
особе	  с	  инвалидитетом?	  

	   	   	  

3. Размишљате	  о	  својој	  понуди	  посетиоцима	  како	  бисте	  особе	  
с	  инвалидитетом	  подстакли	  да	  посете	  ваш	  музеј?	  	  

	   	   	  

4. Стварате	  услове	  у	  околини	  погодне	  за	  особе	  с	  
инвалидитетом?	  

	   	   	  

5. Сте	  се	  побринули	  да	  ваше	  особље	  буде	  у	  стању	  да	  особама	  с	  
инвалидитетом	  пружи	  подршку?	  

	   	   	  

6. Промовишете	  свој	  музеј	  као	  место	  за	  особе	  с	  
инвалидитетом?	  

	   	   	  

7. Вршите	  евалуацију	  својих	  услуга,	  програма	  и	  активности?	   	   	   	  
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Писање	  водича	  за	  приступ

Запамтите	  –	  погледајте	  примере	  из	  других	  организација.	  

Запамтите	  –	  изузетно	  је	  значајно	  да	  пружите	  прецизне	  
податке.	  

A.	  Долазак	  до	  музеја	  
Могу	  ли	  посетиоци	  лако	  доћи	  до	  вашег	  музеја	  користећи	  јавни	  
превоз?	  

Је	  ли	  доступан	  паркинг?	  Постоје	  ли	  паркинг	  места	  резервисана	  
за	  особе	  с	  инвалидитетом?	  

Је	  ли	  лако	  наћи	  музеј	  и	  је	  ли	  лако	  наћи	  главни	  улаз?	  

Има	  ли	  више	  улаза	  у	  музеј?	  Ако	  има,	  је	  ли	  јасно	  означено	  који	  
је	  погоднији	  за	  неке	  од	  посетилаца	  с	  инвалидитетом	  (на	  
пример,	  ако	  до	  главног	  улаза	  воде	  степенице,	  имате	  ли	  
додатни	  улаз	  без	  степеница)?	  

Б.	  Улази	  и	  унутрашња	  врата	  
Да	  ли	  постоје	  степенице,	  или	  рампа,	  или	  је	  улаз	  раван?	  	  

Јесу	  ли	  степенице	  и	  рампе	  јасно	  означени?	  	  

Имају	  ли	  степенице	  и	  рампе	  ограду?	  

Јесу	  ли	  врата	  довољно	  широка	  да	  може	  да	  прође	  особа	  у	  
колицима?	  

Јесу	  ли	  врата	  довољно	  лака	  да	  се	  могу	  једноставно	  отворити,	  
или	  су	  аутоматска,	  или	  су	  клизна,	  или	  окретна?	  

Какав	  је	  материјал	  подне	  површине	  (на	  пример,	  је	  ли	  од	  
сјајних	  плочица,	  од	  текстила	  или	  гуме)?	  

Плаћа	  ли	  се	  улаз	  у	  музеј?	  Ако	  да,	  јесу	  ли	  цене	  улазница	  за	  
особе	  с	  инвалидитетом	  снижене,	  и	  да	  ли	  је	  потребно	  да	  особа	  
предочи	  неку	  врсту	  доказа	  о	  инвалидитету)?	  

Ц.	  Сналажење	  у	  музеју	  
Опишите	  све	  ходнике	  (на	  пример,	  јесу	  ли	  широки	  или	  уски,	  
тамни	  или	  светли,	  мирни	  или	  углавном	  прометни?).	  

Да	  ли	  у	  свим	  просторијама	  (на	  пример,	  у	  дворанама	  и	  
предворјима)	  има	  довољно	  слободног	  простора	  како	  би	  се	  
особа	  у	  колицима,	  или	  неко	  са	  штапом	  или	  штакама,	  могла	  
једноставно	  кретати,	  што	  подразумева	  и	  окретање?	  

Водич	  за	  приступ	  треба	  да	  
садржава	  основне	  информације	  
као	  што	  је	  сналажење	  у	  згради	  
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Опишите	  шему	  боја	  (на	  пример,	  је	  ли	  осигуран	  добар	  контраст	  боја	  или	  је	  тешко	  
разликовати	  зидове	  од	  подова?).	  

Јесу	  ли	  врата	  обојена	  контрастном	  бојом	  тако	  да	  могу	  да	  буду	  лако	  примећена?	  

Свира	  ли	  музика	  или	  се	  чују	  други	  звукови?	  Ако	  да,	  је	  ли	  гласна,	  да	  ли	  бисте	  хтели	  да	  
стишате	  звук	  ако	  вас	  за	  то	  замоле	  посетиоци?	  

Постоје	  ли	  степенице?	  Ако	  да,	  јесу	  ли	  јасно	  означене	  и	  имају	  ли	  ограду?	  

Постоје	  ли	  лифтови?	  Ако	  да,	  јесу	  ли	  врата	  довољно	  широка	  како	  би	  особа	  у	  колицима	  
могла	  да	  уђе?	  Јесу	  ли	  дугмад	  постављена	  довољно	  ниско	  како	  би	  их	  могле	  да	  користе	  
особе	  ниског	  раста	  или	  особе	  у	  колицима?	  Јесу	  ли	  дугмад	  означена	  и	  на	  Брајевом	  
писму?	  Је	  ли	  лако	  разликовати	  спратове?	  Је	  ли	  постављено	  огледало	  на	  задњој	  страни	  
лифта?	  Има	  ли	  лифт	  говорне	  поруке	  како	  би	  посетиоци	  могли	  да	  знају	  на	  којем	  се	  
спрату	  налазе	  и	  како	  би	  разликовали	  када	  се	  врата	  отварају	  и	  затварају?	  

Јесу	  ли	  у	  музеју	  доступна	  седишта?	  

Д.	  Ознаке	  и	  обавештења	  
Да	  ли	  се	  информације	  лако	  проналазе?	  

Да	  ли	  су	  информације	  доступне	  у	  различитим	  форматима	  (Брајево	  писмо,	  звучни	  
записи,	  крупна	  штампа?)	  

Да	  ли	  су	  ознаке	  јасно	  видљиве?	  Јесу	  ли	  слова	  довољно	  велика?	  Да	  ли	  су	  слова	  
довољно	  контрастна	  у	  односу	  на	  боју	  позадине?	  	  

Да	  ли	  су	  на	  ознакама	  и	  слике,	  осим	  речи?	  

Да	  ли	  је	  лако	  сналажење	  у	  музеју	  уз	  помоћ	  знакова?	  

Да	  ли	  је	  у	  музеју	  постављена	  индукцијска	  петља?	  Ако	  јесте,	  у	  којим	  деловима?	  

Е.	  Друштвене	  и	  пријемне	  просторије	  
Да	  ли	  у	  овим	  просторијама	  зна	  да	  буде	  гужва	  или	  су	  довољно	  велике	  за	  број	  особа	  
које	  их	  обично	  користе?	  

Да	  ли	  је	  једноставно	  кретање	  у	  овим	  просторијама	  и	  да	  ли	  је	  лако	  да	  се	  види	  одакле	  
се	  може	  почети	  обилазак	  музеја?	  

Да	  ли	  су	  ове	  просторије	  тамне	  или	  светле?	  	  

Чује	  ли	  се	  музика	  или	  други	  звукови?	  Ако	  да,	  да	  ли	  су	  гласни?	  

Да	  ли	  су	  пултови	  и	  столови	  с	  две	  различите	  висине?	  

Може	  ли	  намештај	  у	  кафићу	  да	  се	  помера?	  

Да	  ли	  је	  особље	  у	  музеју	  у	  стању	  да	  препозна	  потребе	  посетилаца	  и	  да	  ли	  је	  спремно	  
да	  помогне?	  

Да	  ли	  сте	  обучили	  своје	  особље	  о	  равноправности	  особа	  с	  инвалидитетом?	  
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Уколико	  имате	  кафић,	  да	  ли	  су	  доступне	  информације	  о	  прехрамбеним	  потребама?	  

Ф.	  Тоалети	  
Постоји	  ли	  довољно	  тоалета?	  

Да	  ли	  постоје	  доступни	  тоалети?	  

Да	  ли	  су	  јасно	  означени	  и	  да	  ли	  је	  лако	  до	  њих	  доћи?	  

Да	  ли	  су	  чисти	  и	  добро	  опремљени?	  

Имате	  ли	  просторију	  за	  пресвлачење	  беба?	  И	  у	  лако	  доступним	  тоалетима?	  	  

Да	  ли	  су	  лако	  доступни	  тоалети	  рашчишћени	  од	  сувишних	  предмета	  

Г.	  Галерије	  и	  поставке	  

Да	  ли	  су	  поставке	  дизајниране	  тако	  да	  све	  буде	  лако	  видљиво?	  Може	  ли	  све	  поставке	  
да	  види	  особа	  ниског	  раста	  или	  посетилац	  у	  колицима?	  

Да	  ли	  постоје	  експонати	  који	  могу	  да	  се	  додирну?	  

Да	  ли	  су	  ознаке	  доступне	  у	  различитим	  форматима?	  Да	  ли	  су	  довољно	  велике	  и	  
смештене	  тако	  да	  их	  већина	  посетилаца	  може	  да	  прочита?	  Да	  ли	  су	  написане	  лако	  
разумљивим	  језиком?	  

Да	  ли	  је	  јасно	  означена	  препоручена	  путања	  за	  обилазак?	  

Да	  ли	  је	  доступан	  каталог?	  Ако	  јесте,	  да	  ли	  је	  доступан	  у	  различитим	  форматима?	  

Да	  ли	  су	  доступни	  аудио	  обиласци?	  

Постоје	  ли	  догађаји	  с	  тумачењем	  на	  знаковном	  језику?	  

Х.	  Опште	  
Колико	  бисте	  времена	  одвојили	  за	  посету	  овом	  музеју?	  

Зашто	  би	  особа	  с	  инвалидитетом	  желела	  да	  посети	  овај	  музеј?	  

Има	  ли	  у	  близини	  других	  музеја	  који	  би	  могли	  да	  буду	  занимљиви	  посетиоцима?	  

Да	  ли	  би	  било	  добро	  повести	  децу	  у	  овај	  музеј?	  
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Презентовање	  предлога

Можда	  ће	  бити	  потребно	  да	  презентујете	  свој	  
предлог	  како	  бисте	  убедили	  некога	  да	  финансира	  
пројекат	  или	  програм	  рада	  с	  особама	  с	  
инвалидитетом.	  То	  би	  могло	  да	  подразумева	  
организовање	  презентације	  за	  особе	  изван	  
организације	  или	  члановима	  ваше	  организације	  како	  
бисте	  придобили	  њихову	  подршку	  пројекту.	  

Ваша	  презентација	  мора	  да	  убеди	  присутне	  да	  се	  
ради	  о	  добром	  пројекту	  и	  да	  их	  увери	  да	  треба	  да	  
инвестирају.	  

Морате	  да	  познајете	  своју	  публику	  –	  шта	  су	  им	  
приоритети	  и	  какве	  би	  активности	  они	  могли	  да	  
подрже.	  

Побрините	  се	  да	  обухватите	  следеће	  елементе:	  

1. своје	  укупне	  циљеве	  у	  пројекту	  (помените	  и	  како	  
се	  пројекат	  уклапа	  у	  укупне	  циљеве	  и	  карактер	  
музеја)	  

2. појединачне	  циљеве	  (то	  су	  мањи,	  мерљиви	  задаци	  
који	  ће	  да	  допринесу	  реализацији	  укупних	  циљева)	  

3. своју	  циљну	  групу	  за	  пројекат	  

4. детаље	  активности	  (шта	  ће	  се	  дешавати,	  где,	  
када,	  колико	  дуго)	  

5. чланове	  особља	  који	  би	  требало	  да	  суделују	  у	  
свакој	  од	  фаза	  

6. појединости	  начина	  евалуације	  датог	  пројекта,	  
укључујући	  и	  ствари	  које	  нисте	  очекивали	  

7. временски	  распоред	  (када	  ћете	  да	  планирате,	  
реализујете,	  анализирате)	  

8. потребне	  ресурсе	  (људи,	  време,	  новац,	  
истраживање,	  све	  остало)	  

9. све	  ризике	  од	  неуспеха	  пројекта	  и	  како	  их	  избећи	  

10. будите	  страствени,	  нека	  публика	  дели	  ваш	  
ентузијазам	  

	  

Ако	  желите	  да	  људи	  који	  имају	  
новац	  финансирају	  ваш	  

пројекат,	  морате	  бити	  у	  стању	  
да	  их	  убедите	  да	  ће	  се	  њихова	  

инвестиција	  исплатити	  
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11. је	  ли	  овакав	  пројекат	  већ	  негде	  реализован	  и	  ако	  јесте,	  шта	  се	  може	  научити	  из	  њега?	  

12. како	  ћете	  научене	  лекције	  из	  овог	  пројекта	  поделити	  с	  другим	  музејима?	  

13. зашто	  би	  требало	  да	  подрже	  овај	  пројекат,	  шта	  је	  већа	  корист?	  
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	  Писање	  извештаја	  о	  евалуацији

1.	  Увод	  
Општи	  преглед	  вашег	  пројекта	  и	  увод	  у	  научене	  лекције	  

2.	  Шта	  сте	  урадили?	  
Шта	  су	  били	  ваши	  општи	  и	  појединачни	  циљеви?	  (Они	  треба	  
да	  буду	  побројани	  у	  вашем	  изворном	  захтеву)	  

Како	  сте	  планирали,	  реализовали	  и	  анализирали	  пројекат?	  

Шта	  се	  тачно	  дешавало,	  када,	  где	  и	  ко	  је	  суделовао	  (особље,	  
други	  стручњаци	  и	  учесници)?	  

С	  ким	  сте	  развили	  партнерски	  однос?	  (С	  ким	  сте	  сарађивали,	  
посебно	  од	  особа	  с	  инвалидитетом?)	  

4.	  Шта	  сте	  научили?	  
Јесте	  ли	  остварили	  своје	  циљеве?	  

Ако	  јесте,	  како	  и	  зашто	  и	  како	  знате	  да	  јесте?	  

Ако	  нисте,	  зашто	  нисте	  и	  како	  знате	  да	  нисте?	  	  

Шта	  сте	  научили?	  

Шта	  бисте	  (ако	  бисте)	  урадили	  другачије	  следећи	  пут?	  

5.	  Остали	  ефекти	  
Ефекат	  подразумева	  ствари	  које	  су	  се	  десиле	  због	  
пројекта	  или	  учинак	  вашег	  пројекта;	  шта	  су,	  на	  пример,	  
захваљујући	  пројекту	  добиле	  особе	  с	  инвалидитетом,	  
други	  посетиоци,	  особље	  или	  музеј	  у	  целини.	  

Да	  ли	  се,	  као	  последица	  пројекта,	  десило	  ишта	  што	  већ	  
нисте	  поменули?	  На	  пример,	  јесте	  ли	  у	  последње	  време	  
имали	  повећан	  број	  посетилаца	  с	  инвалидитетом?	  Јесу	  ли	  
други	  посетиоци	  коментарисали	  да	  им	  се	  свиђају	  измене	  
које	  сте	  унели?	  Можда	  су	  чланови	  особља	  који	  нису	  
директно	  суделовали	  у	  пројекту	  показали	  интерес	  да	  у	  свом	  
раду	  обухвате	  особе	  с	  инвалидитетом.	  

Како	  је	  пројекат	  утицао	  на	  учеснике	  и	  како	  знате?	  

Је	  ли	  пројекат	  утицао	  на	  ваш	  музеј	  као	  на	  организацију	  у	  
целини?	  Како	  то	  знате?	  

Потребно	  је	  да	  сваку	  изложбу,	  
пројекат,	  радионицу	  или	  нову	  
идеју	  проверите	  да	  ли	  је	  била	  
успешна.На	  пример,	  да	  ли	  су	  
људима	  ове	  столице	  корисне,	  
те	  ако	  нису,	  можете	  ли	  да	  

урадите	  нешто	  како	  бисте	  их	  
учинили	  кориснијим?	  

Евалуација	  подразумева	  
учење,	  како	  бисте	  убудуће	  

боље	  планирали.	  
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6.	  Буџет	  
Представите	  сажетак	  буџета	  пројекта.	  	  

Појасните	  све	  измене	  изворног	  буџета.	  

Да	  ли	  је	  све	  било	  у	  складу	  с	  очекивањима?	  

Ако	  није,	  зашто	  није?	  	  

7.	  Закључци	  
Резимирајте	  научене	  лекције	  и	  наведите	  шта	  бисте	  следеће	  могли	  да	  предузмете	  како	  
бисте	  унапредили	  сарадњу	  свог	  музеја	  с	  особама	  с	  инвалидитетом.	  	  

Појасните	  како	  би	  други	  могли	  да	  искористе	  ваше	  искуство.	  
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Пројекти	  Фондације	  Niarchos	  у	  
области	  инвалидитета	  

Подношење	  захтева	  за	  финансијска	  
средства	  

Ваша	  организација	  

Финансијери	  ће	  желети	  да	  сазнају:	  
•  О	  величини	  ваше	  организације	  
•  Броју	  особља	  
•  С	  колико	  сте	  новца	  навикли	  да	  
располажете?	  

Ово	  је	  оно	  што,	  на	  енглеском	  језику,	  
називамо	  ‘capacity’	  -‐	  капацитет	  

Верујете	  ли	  да	  можете	  да	  реализујете	  
пројекат?	  
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Пројекат	  (1)	  
Они	  ће	  желети	  да	  чују:	  
•  Укратко	  о	  пројекту	  
•  Да	  ли	  вам	  је	  јасно	  шта	  желите	  да	  постигнете	  
(општи	  циљеви)	  

•  Да	  ли	  вам	  је	  јасно	  који	  су	  кораци	  потребни	  како	  
би	  се	  то	  постигло	  (појединачни	  циљеви)	  

•  Да	  ли	  ће	  се	  то	  десити	  у	  адекватном	  временском	  
периоду	  

•  Да	  ли	  су	  циљеви	  ‘SMART’	  (енг.	  скраћеница	  за	  
специфични,	  мерљиви,	  достижни,	  реални,	  
правовремени)	  

Овде	  се	  ради	  о	  јасноћи	  (‘clarity’,	  енг.)	  

	  Пројекат	  (2)	  

Они	  ће	  желети	  да	  сазнају:	  
•  Колико	  је	  овај	  пројекат	  битан	  за	  ваш	  музеј	  
•  Да	  ли	  ћете	  имати	  подршку	  других	  људи	  
•  Да	  ли	  ће,	  и	  на	  који	  начин,	  особе	  с	  
инвалидитетом	  активно	  да	  суделују	  у	  
пројекту	  
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Евалуација	  пројекта	  

Они	  ће	  желети	  да	  сазнају:	  
•  Како	  ћете	  бити	  у	  стању	  да	  покажете	  да	  сте	  
њихов	  новац	  добро	  потрошили	  

•  Шта	  ћете	  да	  научите	  из	  пројекта	  

Овде	  се	  ради	  о	  вредности	  пројекта	  

Подршка	  

Они	  ће	  желети	  да	  виде:	  
•  Колико	  сте	  размишљали	  о	  њиховим	  
потребама	  

•  Како	  ће	  њихов	  новац	  да	  донесе	  дугорочну	  
корист	  музеју	  
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Трошкови	  

Они	  ће	  желети	  да	  сазнају:	  
•  Колико	  је	  реална	  ваша	  представа	  о	  
трошковима	  пројекта	  

•  Који	  је	  однос	  трошкова	  пројекта	  и	  ваших	  
укупних	  расхода	  

•  Да	  ли	  се	  њихов	  новац	  користи	  ефикасно	  

Потврда	  

Они	  ће	  желети	  да	  добију:	  
•  Подршку	  од	  високо	  рангиране	  особе	  у	  
музеју	  
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Пројекти	  Фондације	  Niarchos	  у	  
области	  инвалидитета	  

Политика	  и	  планирање	  	  
или	  	  

Знати	  шта	  радите	  и	  зашто	  

Шта	  је	  политика?	  

•  Јавна	  изјава	  о	  квалитету	  и	  посвећености	  
•  Изјава	  о	  одговорности	  	  
•  Приказ	  како	  се	  мисија	  музеја	  спроводи	  у	  
пракси	  

•  Приказ	  како	  ће	  ресурси	  бити	  распоређени	  и	  
коришћени	  за	  постизање	  одређених	  
циљева	  
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Место	  политике	  

“Без	  сасвим	  јасне	  мисије,	  политика	  остаје	  
пука	  форма.	  Међутим,	  када	  мере	  политике	  
подржавају	  договорену	  мисију,	  оне	  могу	  да	  
се	  ефикасније	  усмере	  ка	  заједничком	  циљу”	  
	  
(Извор:	  The	  Manual	  of	  Museum	  Management,	  Lord	  &	  Lord,	  HMSO	  2000,	  стр.	  7)	  

Мисија	  и	  мере	  политике	  
(Lord	  &	  Lord	  2000)	  

Мисија 

Политике 

Инспирише 

Омогућава/Одлуке 
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Основне	  компоненте	  

•  Изјава	  о	  циљевима	  
•  Изјава	  о	  функцијама	  
•  Ниво	  квалитета	  
•  Реалистични	  стандарди	  
•  Повезани	  са	  садашњошћу	  и	  будућношћу	  

•  Треба	  да	  буде	  свеобухватна	  

Коме	  је	  намењена?	  

•  Директорима	  
•  Повереницима	  
•  Одборима	  
•  Особљу	  
•  Јавности	  
•  Осталим	  заинтересованим	  странама	  
(оснивачима,	  медијима,	  итд.)	  



© CHWB Niarchos Disability Toolkit 4 

Креирање	  политике	  

•  Ко	  су	  заинтересоване	  стране?	  	  
•  Кога	  треба	  консултовати?	  
•  Ко	  ће	  је	  дефинисати?	  

Размислите	  

	  
Ко	  су	  ваше	  

заинтересоване	  
стране? 

	  
Ко	  ће	  је	  

дефинисати? 

	  
Кога	  бисте	  
могли	  да	  

консултујете? 
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Удахните	  јој	  живот	  

•  Мониторинг	  
– Ко	  може	  да	  спроводи	  мониторинг?	  
– Колико	  често	  би	  ово	  требало	  да	  се	  ради	  

•  Ревизија	  
– Када	  би	  требало	  да	  се	  ажурира?	  

Планирање	  равноправности	  особа	  с	  
инвалидитетом	  

Подручје 
деловања За 1 месец За 6 месеци Шта ми 

треба 

Зграде 

Изложбе 

Информације 

Особље 

Едукација 
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Пројекти	  Фондације	  Niarchos	  
из	  области	  инвалидитета	  

Израда	  Водича	  за	  приступ	  

Шта	  је	  Водич	  за	  приступ?	  

•  То	  је	  документ	  који	  глувим	  и	  особама	  с	  
инвалидитетом	  даје	  кључне	  информације	  
које	  су	  им	  потребне	  ако	  желе	  да	  посете	  ваш	  
и	  добију	  од	  посете	  исто	  што	  и	  други	  

•  То	  значи	  да	  треба	  да	  обухватите	  све	  
преостале	  препреке,	  као	  и	  шта	  сте	  
предузели	  да	  уклоните	  препреке	  
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Шта	  треба	  да	  обухватим?	  

О	  томе	  морате	  да	  одлучите	  сами.	  
Неки	  музеји	  дају	  много	  детаљних	  информација,	  
док	  други	  дају	  само	  основне.	  
Како	  год,	  побрините	  се	  да	  људи	  знају	  како	  да	  
сазнају	  додатне	  информације	  –	  и	  да	  особље	  
задужено	  за	  те	  телефоне	  или	  емаилове	  буде	  
адекватно	  информисано;	  не	  можете	  унапред	  да	  
знате	  шта	  ће	  ко	  желети	  да	  сазна	  па	  треба	  да	  будете	  
припремљени	  

Размишљајте	  креативно	  
Један	  од	  наших	  омиљених	  примера	  је	  музеј	  
Ironbridge.	  
У	  њему	  пише	  колико	  бисте	  вероватно	  
желели	  да	  проведете	  времена	  у	  сваком	  од	  
музеја	  –	  то	  је	  заиста	  корисна	  информација	  
јер	  омогућава	  људима	  да	  одлуче	  за	  шта	  
имају	  довољно	  енергије.	  
Користите	  машту,	  шта	  бисте	  ви	  желели	  да	  
сазнате	  (и	  будите	  спремни	  на	  чињеницу	  да	  
би	  Водич	  за	  приступ	  могао	  да	  буде	  користан	  
многима!)	  
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Запамтите	  

•  Слике	  су	  нарочито	  корисне	  
•  Ако	  имате	  веб	  страницу,	  односно	  када	  је	  
будете	  имали,	  поставите	  тамо	  и	  Водич	  за	  
приступ	  и	  омогућите	  корисницима	  да	  га	  
сниме	  на	  своје	  рачунаре	  

•  У	  Водичу	  мора	  да	  буде	  садржано	  “добро,	  
лоше	  и	  ружно”!	  



	  

	  	  
1	  

УПУТСТВА	  ЗА	  УКЉУЧИВАЊЕ	  И	  КОНСУЛТОВАЊЕ	  ОСОБА	  С	  ИНВАЛИДИТЕТОМ	  

1. Почните	  с	  ‘празним	  папиром’	  и	  допустите	  особама	  с	  
инвалидитетом	  да	  вам	  кажу	  шта	  је	  битно	  	  	  
Будите	  отворени	  и	  искрени	  па	  реците	  шта	  не	  може	  да	  се	  
уради	  и	  на	  који	  ћете	  начин	  користити	  коментаре	  (да	  ли	  
ћете	  их	  третирати	  као	  предлоге,	  препоруке	  или	  ствари	  
које	  апсолутно	  морају	  да	  се?)	  

2. Схватите	  вашу	  полазну	  основу	  и	  поставите	  реалне	  
циљеве	  и	  рокове	  
Разговарајте	  о	  томе	  шта	  би	  особама	  с	  онвалидитетом	  
било	  потребно	  како	  би	  вам	  били	  од	  помоћи,	  на	  пример	  
обука	  или	  друге	  могућности	  учења.	  

3. Успоставите	  пуну	  подршку	  у	  вашој	  организацији	  за	  
консултовање	  корисника	  
На	  тај	  начин	  можете	  да	  добијете	  више	  за	  уложени	  новац	  
и	  помогнете	  особљу	  да	  схвати	  разлоге	  за	  ваше	  поступке.	  

4. Препознајте	  'заговорнике'	  међу	  својим	  корисницима	  и	  
развијте	  однос	  с	  њима	  што	  пре	  
Корисници	  'заговорници'	  су	  особе	  с	  инвалидитетом	  које	  
разумеју	  шта	  желите	  да	  постигнете	  у	  свом	  музеју,	  који	  
верују	  да	  је	  то	  битно	  и	  имају	  утицаја	  међу	  особама	  с	  
инвалидитетом	  у	  свом	  окружењу.	  Они	  играју	  кључну	  
улогу	  јер	  могу	  да	  вам	  помогну	  у	  препознавању	  
проблема	  и	  мотивисању	  других	  да	  учествују.	  

5. Креирајте	  профил	  својих	  постојећих	  и	  потенцијалних	  
корисника	  	  
Користите	  различите	  форме	  консултација	  како	  бисте	  
добили	  различите	  погледе	  на	  тему.	  

6. Немојте	  се	  ослањати	  на	  писану	  комуникацију	  	  
Она	  није	  корисна	  многим	  особама	  с	  инвалидитетом.	  
Можда	  ћете	  морати	  да	  шаљете	  емаилове,	  да	  проводите	  
време	  телефонирајући	  или	  да	  се	  директно	  сусрећете	  с	  
људима.	  

7.	   Укључите	  кориснике	  у	  писање	  питања	  
Упитници	  и	  испитивања	  мишљења	  могу	  да	  одбију	  људе	  
на	  самом	  почетку	  ако	  питања	  нису	  састављена	  како	  
треба,	  стога	  питајте	  за	  савет	  пре	  него	  почнете	  с	  
писањем.	  

8.	   Размислите	  о	  организовању	  отворених	  интервјуа	  и	  
дискусија	  с	  корисницима	  
На	  тај	  начин	  бисте	  могли	  да	  добијете	  искреније	  и	  
транспарентније	  повратне	  информације.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Побрините	  се	  да	  задовољите	  
потребе	  посетилаца	  у	  области	  

приступа,	  на	  пример	  
ангажовањем	  тумача	  за	  знаковни	  

језик	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Прилагођено	  из	  публикације	  
„Museums	  Libraries	  and	  Archives“	  

(UK)
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9. Organizirajte	  susrete	  s	  korisnicima	  na	  mjestu	  i	  u	  vrijeme	  koje	  njima	  odgovara	  

Tako	  ćete	  biti	  sigurni	  da	  poštujete	  njihove	  zahtjeve	  u	  pogledu	  dostupnosti.	  

10. Ne	  očekujte	  od	  korisnika	  da	  se	  ponašaju	  kao	  vaši	  uposlenici	  

Trebali	  biste	  im,	  pak,	  isplatiti	  naknadu	  za	  njihov	  doprinos	  na	  koji	  god	  način	  to	  budete	  
u	  mogućnosti.	  Troškove	  im	  morate	  platiti,	  a	  možete	  razmisliti	  i	  o	  honoraru.	  	  

11. Prioritete	  odredite	  prema	  onome	  što	  je	  bitno	  većini	  korisnika.	  

12. Korisnike	  redovno	  izvještavajte	  o	  napretku	  	  

Izvijestite	  ih	  o	  tome	  šta	  su	  vam	  rekli	  i	  šta	  ćete	  zbog	  toga	  mijenjati.	  
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Партнерство	  –	  фактор	  успеха

У	  свом	  раду	  приметили	  смо	  да	  неки	  од	  елемената	  
партнерског	  односа	  морају	  да	  буду	  добро	  постављени	  
како	  би	  партнерство	  било	  ефикасно.	  

1. Партнерске	  организације	  морају	  да	  буду	  равноправне	  у	  
партнерском	  односу	  

2. Сви	  чланови	  партнерских	  организација	  морају	  да	  
препознају	  корист	  од	  партнерства;	  ако	  само	  једна	  или	  
две	  особе	  у	  некој	  организацији	  подржавају	  партнерски	  
однос,	  тој	  организацији	  ће	  бити	  тешко	  да	  се	  у	  
потпуности	  укључи	  у	  посао.	  

3. Све	  партнерске	  организације	  треба	  да	  се	  договоре	  о	  
општим	  и	  појединачним	  циљевима	  и	  потврде	  своју	  
посвећеност	  њиховом	  остваривању.	  	  

4. Све	  партнерске	  организације	  треба	  да	  имају	  реалну	  
представу	  о	  томе	  колико	  ће	  времена	  и	  других	  ресурса	  
бити	  потребно	  за	  дати	  посао,	  те	  да	  покажу	  да	  могу	  да	  
одвоје	  потребно	  време	  и	  друге	  ресурсе	  	  

5. У	  идеалним	  условима,	  све	  партнерске	  организације	  
морају	  да	  схвате	  да	  ће	  можда	  бити	  потребно	  да	  измене	  
корпоративну	  културу	  ако	  желе	  да	  буду	  успешне	  у	  раду	  

6. Мора	  да	  постоји	  добра,	  јасна	  комуникација	  између	  
партнера,	  вероватно	  између	  изабраних	  појединаца	  из	  
сваке	  од	  организација;	  то	  поједностављује	  
комуникацију.	  	  

7. Сви	  партнери	  треба	  да	  имају	  реална	  очекивања	  о	  
могућим	  резултатима	  рада.	  

	  

Можете	  ли	  да	  се	  сетите	  других	  фактора	  из	  властитог	  
искуства?	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Једна	  од	  предности	  партнерства	  
је	  могућност	  да	  користите	  
ресурсе	  веће	  организације	  
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Пројекти	  Фондације	  Niarchos	  у	  
области	  инвалидитета	  

Консултације	  с	  глувим	  и	  особама	  с	  
инвалидитетом	  

Анализа	  је	  показала	  да	  су	  библиотеке,	  музеји	  и	  архиви	  који	  су	  имали	  
“високе	  резултате”	  (имали	  остварено	  бар	  85	  од	  125	  индикатора)	  имали	  
и:	  
	  
• 	  50%	  чешће	  организовали	  неформалне	  консултације	  с	  корисницима	  
него	  институције	  “ниских	  резултата”	  
• 	  4	  пута	  чешће	  организовали	  догађаје	  с	  намером	  да	  омогуће	  
посетиоцима	  да	  дају	  свој	  коментар	  
• 	  4	  пута	  чешће	  консултовали	  групе	  корисника	  
• 	  10	  пута	  чешће	  нудили	  нове	  услуге	  корисницима	  и	  особама	  које	  нису	  
корисници	  
• 	  10	  пута	  чешће	  консултовали	  особе	  које	  нису	  корисници	  
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Партнерство	  

•  Консултације	  треба	  да	  буду	  засноване	  на	  
партнерском	  односу,	  а	  не	  на	  односу	  
понуђача	  и	  корисника.	  

•  Тако	  ће	  корисници	  имати	  осећај	  
припадности	  и	  чешће	  ће	  се	  укључивати	  у	  
активности	  

Размислите...	  

•  Треба	  да	  управљате	  очекивањима	  
•  Треба	  да	  платите	  трошкове	  учесницима	  
•  Било	  би	  примерено	  да	  се	  људима	  плати	  за	  
утрошено	  време	  

•  Идентификујте	  “чуваре”	  
•  Какав	  модел	  би	  најбоље	  одговарао	  вашем	  
музеју?	  

•  Урадите	  праве	  ствари	  да	  омогућите	  
приступ!!	  
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Успостављање	  локалних	  партнерстава	  с	  особама	  с	  инвалидитетом	  

Иван	  Кручичан,	  Народни	  музеј	  Србије,	  Београд	  

У	  настојању	  да	  осмислимо	  инклузиван	  приступ	  и	  организујемо	  изложбе	  и	  друге	  
догађаје	  у	  Народном	  музеју	  у	  Београду,	  морали	  смо	  да	  се	  упознамо	  с	  
потребама	  особа	  с	  инвалидитетом,	  а	  потом	  да	  урадимо	  планове	  како	  бисмо	  
могли	  да	  задовољимо	  те	  потребе.	  	  

У	  почетку	  је	  све	  било	  једноставно	  јер	  су	  представници	  различитих	  организација	  
особа	  с	  инвалидитетом	  желели	  да	  нам	  помогну	  и	  били	  одушевљени	  идејом.	  
Ускоро	  смо	  схватили	  да	  су	  неискусни	  и	  да	  не	  знају	  шта	  тачно	  да	  траже.	  Узрок	  је	  
углавном	  био	  недостатак	  доступне	  културне	  понуде	  (изузев	  концерата	  у	  
неколико	  концертних	  дворана	  у	  Београду).	  Стога	  је	  најлогичније	  решење	  било	  
да	  покушамо	  да	  наше	  редовне	  музејске	  поставке	  и	  догађаје	  учинимо	  
доступним	  широј	  публици.	  Но,	  тада	  смо	  се	  сусрели	  с	  другим	  проблемима,	  на	  
пример,	  већина	  наших	  изложбених	  простора	  била	  је	  недоступна	  особама	  у	  
колицима,	  или	  је	  било	  забрањено	  додиривати	  експонате,	  или	  није	  било	  
довољно	  објашњења.	  	  

Нажалост,	  чак	  и	  у	  свом	  раду	  с	  организацијама	  особа	  с	  инвалидитетом	  почели	  
смо	  с	  коришћењем	  медицинског	  модела,	  а	  да	  заправо	  нисмо	  ни	  знали	  шта	  то	  
значи.	  Ова	  почетничка	  грешка	  нас	  је	  много	  тога	  научила.	  Препознали	  смо	  
уобичајени	  проблем,	  присутан	  не	  само	  у	  Београду	  и	  Србији,	  већ	  свуда	  у	  регији,	  
а	  то	  је	  да	  морамо	  да	  променимо	  своје	  схватање	  потреба	  и	  очекивања	  особа	  с	  
инвалидитетом.	  Већина	  организација	  користила	  је	  другачију	  терминологију,	  али	  
се	  проблем	  није	  сводио	  само	  на	  употребу	  језика,	  већ	  на	  сасвим	  различитим	  
приступима	  и	  начинима	  схватања	  проблема	  и	  тражења	  могућих	  решења.	  	  

Овде	  су	  нам	  од	  изузетне	  користи	  била	  упутства	  стручњака	  Фондације	  CHwB,	  
који	  су	  нам	  помогли	  да	  препознамо	  своје	  грешке	  и	  учили	  нас	  како	  да	  боље	  
користимо	  речи,	  те	  нас	  упутили	  у	  приступе	  и	  начине	  за	  решавање	  проблема.	  	  

Сарадња	  с	  организацијама	  особа	  с	  инвалидитетом	  значајно	  је	  узнапредовала	  
након	  што	  смо	  прошли	  низ	  радионица	  и	  програма	  CHwB-‐a.	  	  

Почели	  смо	  од	  властитих	  потенцијала	  и	  ресурса	  како	  бисмо	  успоставили	  
партнерске	  односе.	  Испоставило	  се	  да	  обе	  стране	  имају	  много	  тога	  да	  понуде,	  
па	  смо	  једни	  другима	  помагали	  у	  проналажењу	  бољих	  модела	  за	  убудуће.	  Стога	  
смо	  прошли	  неколико	  фаза,	  од	  првих	  корака	  ка	  постизању	  инклузије	  до	  данас,	  
када	  сарађујемо	  с	  неколико	  организација	  на	  различитим	  пројектима.	  	  

У	  почетку	  смо	  настојали	  само	  да	  учинимо	  неколико	  експоната	  доступним	  и	  да	  
побољшамо	  физички	  приступ.	  Касније	  смо	  почели	  да	  размишљамо	  о	  недостатку	  
едукације	  из	  области	  уметности	  за	  особе	  с	  инвалидитетом	  и	  почели	  смо	  да	  
сарађујемо	  с	  њиховим	  организацијама	  на	  пројектима	  едукације,	  те	  им	  
понудили	  објашњења	  најбитнијих	  тема	  и	  праваца	  за	  које	  су	  показали	  интерес.	  	  
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Након	  тога	  смо	  почели	  да	  користимо	  ресурсе	  организација	  особа	  с	  
инвалидитетом	  како	  бисмо	  их	  боље	  извештавали	  о	  догађајима	  којима	  могу	  да	  
присуствују.	  	  

	  

Након	  неколико	  инклузивних	  изложби,	  успели	  смо	  да	  подстакнемо	  више	  
појединаца	  да	  нас	  посете,	  али	  и	  наставили	  да	  сарађујемо	  с	  организацијама	  и	  
групама.	  	  

Тренутно	  радимо	  на	  неколико	  пројеката.	  Библиотека	  Удружења	  слепих	  била	  је	  
непотпуна,	  па	  желимо	  да	  је	  допунимо	  публикацијама	  о	  уметности	  и	  култури.	  
Постигли	  смо	  врло	  добру	  сарадњу	  с	  неколико	  других	  организација	  (Друштвом	  
за	  церебралну	  и	  дечију	  парализу	  Србије,	  Савезом	  дистрофичара	  Србије,	  
Удружењем	  глувих	  Србије	  и	  другим),	  па	  започињемо	  шири	  пројекат	  уз	  подршку	  
неких	  других	  институција	  културе.	  Будући	  да	  је	  државна	  стратегија	  да	  се	  
побољша	  приступ,	  првенствено	  у	  складу	  са	  законским	  оквирима,	  организације	  
особа	  с	  инвалидитетом	  увиделе	  су	  да	  постоји	  неколико	  културних	  установа	  које	  
су	  већ	  унапредиле	  приступ,	  те	  да	  и	  друге	  праве	  прве	  кораке	  ка	  постизању	  
инклузије.	  Како	  бисмо	  избегли	  почетничке	  грешке,	  одлучили	  смо	  да	  сачинимо	  и	  
објавимо	  брошуру	  с	  упутствима	  из	  области	  инклузије,	  у	  којој	  ће	  бити	  садржана	  
и	  теоријска	  објашњења,	  али	  ће	  већином	  бити	  обухваћене	  студије	  случајева	  и	  
практични	  примери	  добре	  и	  лоше	  праксе,	  и	  начини	  на	  које	  се	  досад	  овде	  
радило.	  Платформа	  овог	  пројекта	  још	  није	  у	  потпуности	  дефинисана,	  али	  ће	  
сигурно	  обухватити	  партнерство	  с	  око	  10	  (државних	  и	  невладиних)	  институција.	  	  

Партнерство	  с	  Удружењем	  слепих	  Србије,	  које	  је	  већ	  било	  веома	  позитивно,	  
недавно	  је	  додатно	  напредовало,	  будући	  да	  смо	  добили	  сагласност	  да	  
користимо	  њихов	  студио	  за	  снимање	  како	  бисмо	  направили	  звучне	  записе	  за	  
потребе	  библиотеке	  за	  слепе.	  	  

Наш	  најновији	  пројекат	  такође	  је	  резултат	  доброг	  партнерског	  односа	  с	  
Удружењем	  глувих.	  Наредне	  године,	  наш	  парламент	  ће	  гласати	  о	  новом	  закону	  
којим	  би	  се	  унапредио	  третман	  глувих	  особа	  и	  знаковног	  језика.	  У	  јавним	  
установама	  ће	  бити	  обавезни	  тумачи,	  али	  организација	  слепих	  не	  располаже	  с	  
довољним	  бројем	  тумача.	  Чак	  и	  да	  их	  има	  довољно,	  био	  би	  велики	  проблем	  
плаћати	  им	  за	  учешће	  на	  сваком	  догађају,	  јер	  се	  смањују	  буџети	  свих	  јавних	  
институција.	  Постоји	  идеја	  о	  организовању	  обуке	  и	  едукације	  о	  знаковном	  
језику	  за	  особе	  запослене	  у	  јавним	  установама,	  које	  би	  потом	  радиле	  с	  
Удружењем	  глувих	  на	  различитим	  пројектима	  где	  ће	  имати	  прилику	  да	  вежбају	  
и	  напредују.	  	  

Сада	  имамо	  довољно	  искуства	  да	  избегнемо	  грешке	  с	  почетка.	  На	  почетку	  смо	  
се	  сви	  ослањали	  на	  лични	  ентузијазам,	  а	  кад	  год	  смо	  организовали	  пројекат,	  
његов	  успех	  је	  зависио	  од	  треће	  стране,	  а	  не	  од	  музеја	  или	  партнерске	  
организације,	  па	  је	  могло	  да	  се	  деси	  да	  нешто	  крене	  наопако	  или	  да	  дође	  до	  
кашњења.	  Сада	  много	  реалистичније	  сагледавамо	  своје	  циљеве	  и	  постављамо	  
много	  флексибилније	  рокове	  ако	  су	  у	  пројекат	  укључена	  два	  или	  више	  партнера.	  
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Примери	  –	  Додатне	  информације	  	  
Овде	  доносимо	  попис	  примера	  докумената	  које	  имате	  у	  сету	  алата,	  с	  појединостима	  
о	  њиховој	  локацији,	  као	  и	  додатне	  веб	  странице	  које	  можете	  да	  посетите	  ради	  више	  
примера.	  Сви	  документи	  су	  коришћени	  уз	  претходну	  сагласност.	  

Назив	  документа	   Аутор	  

Водич	  за	  приступ	  Поморског	  музеја	  Аустралије	   Коришћено	  уз	  сагласност	  
Поморског	  музеја	  Аустралије	  

Информације	  о	  приступу	  Британског	  музеја	   Коришћено	  уз	  сагласност	  
Британског	  музеја	  

Информације	  о	  приступу	  Музеја	  открића	   Коришћено	  уз	  сагласност	  
Групације	  „Tyne	  and	  Wear	  
Archives	  and	  Museums“	  

Водич	  за	  приступ	  Музеја	  у	  Хертфорду	   Коришћено	  уз	  сагласност	  
Музеја	  у	  Хертфорду	  

Информације	  о	  приступу,	  Природњачки	  музеј,	  
Лондон	  

Коришћено	  уз	  сагласност	  
Природњачког	  музеја	  

	  

Остале	  информације	   Могу	  се	  наћи	  на	  

Информације	  о	  приступу	  за	  
посетиоце	  Музеја	  
Фицвилијам	  	  

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

Упутства	  за	  креирање	  
приступачних	  поставки,	  
Институт	  Смитсонијан	  	  

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

Водич	  за	  приступ	  Музеја	  
Ајронбриџ	  клисуре	  

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

Водич	  за	  приступ	  Музеја	  
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Водич	  за	  приступ	  

	  

Тумач	  аустралијског	  знаковног	  језика	  коментарише	  за	  потребе	  обиласка	  реплике	  
брода	  HMB	  Endeavour	  

Музеј	  настоји	  да	  понуди	  максималан	  приступ	  својим	  поставкама	  и	  садржајима.	  
Уколико	  имате	  питања	  или	  коментара	  о	  приступу,	  молимо	  позовите	  нас	  на	  број	  +61	  
2	  9298	  3777.	  

Уколико	  сте	  глуви,	  имате	  оштећење	  слуха	  или	  говорне	  потешкоће,	  контактирајте	  
нас	  путем	  Државног	  релејног	  сервиса	  (National	  Relay	  Service):	  

• Корисници	  апарата	  типа	  TTY	  могу	  да	  позову	  број	  133	  677	  а	  потом	  да	  траже	  број	  
02	  9298	  3777	  

• Корисници	  уређаја	  типа	  „Говори	  и	  слушај“	  могу	  да	  позову	  1300	  555	  727	  а	  потом	  
да	  траже	  број	  02	  9298	  3777	  

• Корисници	  релејног	  сервиса	  путем	  интернета	  могу	  да	  се	  повежу	  са	  NRS-‐ом	  а	  
потом	  да	  траже	  број	  02	  9298	  3777	  

Сазнајте	  како	  доћи	  до	  музеја.	  

Ако	  у	  посету	  долазите	  с	  децом,	  све	  што	  вам	  треба	  можете	  да	  сазнате	  из	  
нашег	  Водича	  за	  преживљавање	  за	  родитеље.	  

	  

	  



  

Доступни	  паркинг	  

Изван	  главног	  улаза	  у	  музеј	  су	  резервисана	  два	  приступачна	  места	  за	  паркинг.	  Како	  
бисте	  унапред	  резервисали	  места,	  молимо	  позовите	  +61	  2	  9298	  3777.	  

Сналажење	  у	  музеју	  

На	  главном	  улазу	  у	  музеј	  изграђена	  је	  приступна	  рампа.	  Доступан	  је	  лифт	  или	  
рампа	  за	  приступ	  свим	  изложбеним	  просторима	  у	  главној	  згради,	  као	  и	  на	  
доковима	  и	  платформи	  за	  посматрање	  изван	  музеја.	  Приступ	  пловилима	  је	  
ограничен.	  За	  више	  информација,	  молимо	  позовите	  +61	  2	  9298	  3777.	  

Колица	  можете	  да	  посудите	  уз	  плаћање	  повратног	  депозита	  и	  показивање	  личног	  
документа	  с	  фотографијом.	  Како	  бисте	  резервисали	  колица,	  молимо	  позовите	  +61	  
2	  9298	  3777.	  

Доступни	  тоалети	  налазе	  се	  на	  доњем	  нивоу	  музеја	  (доступном	  лифтом	  и	  стазом),	  и	  
у	  улазном	  холу	  у	  приземљу.	  	  

Услуге	  и	  програми	  за	  особе	  с	  оштећењима	  слуха	  и	  вида	  

• Аудио-‐индукцијске	  петље	  постављене	  су	  у	  амфитеатру,	  просторима	  доступним	  
уз	  основну	  улазницу	  и	  салама	  за	  састанке	  у	  музеју.	  Молимо	  позовите	  +61	  2	  9298	  
3777	  за	  више	  информација.	  Интерактивни	  екрани	  постављени	  су	  широм	  музеја.	  

• Музеј	  има	  програм	  тумачења	  аустралијског	  знаковног	  језика	  за	  глуве	  
посетиоце,	  и	  програме	  попут	  обиласка	  с	  описима	  за	  слепе	  и	  слабовиде	  
посетиоце.	  Молимо	  позовите	  +61	  2	  9298	  3777	  за	  више	  информација.	  

• Flags	  Ahoy!	  је	  годишња	  поставка	  у	  Државном	  поморском	  музеју	  Аустралије,	  
Darling	  Harbour	  Sydney	  NSW,	  поводом	  прославе	  Међународног	  дана	  особа	  с	  
инвалидитетом.	  Овај	  програм	  је	  креиран	  и	  изводи	  се	  у	  сарадњи	  с	  локалном	  
заједницом	  и	  групама	  особа	  с	  инвалидитетом	  из	  целог	  Новог	  Јужног	  Велса.	  

Информације	  за	  пратиоце	  

Пратиоцима	  је	  осигуран	  приступ	  на	  свим	  пловилима.	  Молимо	  да	  покажете	  своју	  
картицу	  пратиоца	  приликом	  куповине	  улазница.	  	  

Приступ	  нашој	  веб	  страници	  

Промените	  величину	  текста	  	  
Како	  бисте	  променили	  величину	  фонта	  у	  Internet	  Explorer-‐у,	  кликните	  на	  'View'	  у	  
менију	  на	  врху	  странице,	  одаберите	  'Text	  Size'	  и	  изаберите	  величину	  која	  вам	  
одговара.	  За	  више	  информација	  о	  начину	  промене	  величине	  фонта	  у	  другим	  



  

претраживачима,	  као	  што	  су	  Firefox,	  Netscape,	  Opera	  и	  Safari,	  посетите	  веб	  страницу	  
о	  приступу	  страницама	  W3C.	  

На	  свом	  рачунару	  	  
Можете	  да	  урадите	  и	  друге	  измене	  како	  бисте	  себи	  олакшали	  приступ,	  као	  на	  
пример:	  

• увећали	  слику	  на	  екрану	  
• учинили	  курсор	  видљивијим	  	  
• променили	  боје	  
• укључили	  'наратора'	  у	  рачунару,	  функцију	  превођења	  текста	  у	  говор.	  

Како	  бисте	  ове	  измене	  учинили	  уз	  помоћ	  Опција	  за	  лакши	  приступ	  које	  нуди	  
Windows,	  идите	  на	  Start	  >	  All	  programs	  >	  Accessories	  и	  одаберите	  Accessibility.	  

КОРИСНИ	  ЛИНКОВИ	  
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Приступ	  
	  

	   	  

Улази	  у	  музеј	  

Улаз	  из	  Улице	  Great	  Russell	  има	  степенике	  с	  оградом.	  

С	  обе	  стране	  степеника	  постављени	  су	  аутоматски	  лифтови.	  	  

На	  улазу	  с	  Трга	  Montague	  приступ	  је	  у	  равни	  тла.	  	  

Више	  информација	  на:	  +44	  (0)20	  7323	  8299	  	  

	  
	  

	  

Лифтови	  и	  приступ	  галеријама	  

Већина	  галерија	  и	  посебних	  поставки	  у	  потпуности	  су	  доступне.	  	  

Бесплатне	  мапе	  музеја	  доступне	  су	  у	  Великој	  дворани,	  а	  на	  њима	  су	  приказане	  
локације	  лифтова.	  	  

Погледајте	  локацију	  лифтова	  и	  галерија	  на	  мапи	  
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Паркинг	  за	  особе	  с	  инвалидитетом	  

Постоји	  ограничен	  број	  паркинг	  места	  за	  посетиоце	  с	  инвалидитетом.	  	  	  

Молимо	  позовите	  +44	  (0)20	  7323	  8299	  бар	  24	  сата	  раније.	  

Биће	  потребно	  да	  дате	  податке	  о	  броју	  регистрације,	  марки	  и	  моделу	  возила,	  и	  
датуму	  посете.	  	  

	  

	  

Доступни	  тоалети	  

Доступни	  тоалети	  налазе	  се	  у	  Великој	  дворани,	  Фордовом	  центру	  за	  младе	  
посетиоце,	  Едукацијском	  центру	  „Clore“	  и	  северно	  од	  собе	  66.	  

Информације	  можете	  да	  потражите	  на	  пулту	  за	  информације	  у	  Великој	  дворани.	  	  

	  

	  

Посудите	  колица	  

Колица	  можете	  да	  посудите	  на	  оба	  улаза	  у	  музеј.	  

Нажалост,	  музеј	  није	  у	  прилици	  да	  осигура	  помоћ	  при	  кретању	  особа	  у	  колицима.	  	  

Улазнице	  за	  пратиоце	  су	  бесплатне	  за	  све	  поставке	  и	  догађаје.	  	  

Молимо	  позовите	  +44	  (0)20	  7323	  8299	  пре	  доласка.	  
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Пси-‐водичи	  

Пси-‐водичи	  су	  добродошли.	  Осигурали	  смо	  посуде	  с	  водом	  за	  псе.	  

Информације	  можете	  да	  добијете	  на	  пулту	  за	  информације	  у	  Великој	  дворани.	  	  

	  

	  

Места	  за	  седење	  

Клупе	  и	  столице	  су	  постављене	  у	  Великој	  дворани.	  Седишта	  су	  доступна	  и	  у	  
појединим	  галеријама.	  	  

Информације	  можете	  да	  добијете	  на	  пулту	  за	  информације	  у	  Великој	  дворани.	  	  

	  

Попуст	  за	  улазнице	  

Посетиоцима	  с	  инвалидитетом	  осигурали	  смо	  попуст	  за	  изложбе	  за	  које	  се	  
наплаћује	  улаз.	  Улазница	  за	  пратиоца	  је	  бесплатна.	  Неке	  од	  изложби	  за	  које	  се	  улаз	  
наплаћује	  имају	  одвојено	  време	  за	  посетиоце	  с	  инвалидитетом.	  	  

Погледајте	  све	  изложбе	  
	  

	  

Системи	  за	  појачавање	  звука	  /Индукцијске	  петље	  

Индукцијске	  петље	  доступне	  су	  у	  Центру	  „Clore“	  и	  у	  подручју	  пулта	  за	  информације.	  

Системи	  за	  појачавање	  звука	  уз	  помоћ	  преносне	  индукцијске	  петље	  доступни	  су	  
током	  већине	  говора	  у	  галеријама	  и	  обилазака	  из	  програма	  eyeOpener.	  
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Британски	  знаковни	  језик	  (БСЛ)	  

Једном	  месечно	  се	  у	  музеју	  одржавају	  говори	  с	  тумачењем	  на	  знаковном	  језику.	  

Погледајте	  календар	  догађаја	  	  
Mултимедијални	  БСЛ	  водич	  доступан	  за	  200	  предмета	  	  
Превод	  на	  БСЛ	  доступан	  за	  18	  означених	  предмета	  
	  

	  
	  
Прилике	  за	  додиривање	  предмета	  

Музеј	  је	  омогућио	  свакодневне	  прилике	  за	  додиривање	  предмета	  у	  одабраним	  
галеријама	  	  
	  

Обиласци	  с	  додиривањем	  предмета	  

Овакав	  обилазак	  је	  доступан	  за	  Галерију	  египатских	  скулптура	  (соба	  4)	  и	  скулптуре	  
Партенона	  (соба	  18),	  где	  су	  доступне	  ознаке	  на	  Брајевом	  писму	  и	  гипсани	  рељефи	  
скулптура	  с	  Партенона.	  	  
	  

	  

Водичи	  с	  крупном	  штампом	  

Верзије	  крупне	  штампе	  доступне	  су	  за	  публикацију	  What's	  on,	  бесплатни	  план	  
музеја,	  водиче	  за	  одабране	  галерије	  и	  неке	  од	  привремених	  поставки.	  	  
	  

Лупе	  

Могуће	  је	  посудити	  лупу,	  уз	  обавезни	  депозит	  у	  износу	  од	  £5.	  
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Мултимедијални	  водичи	  

Преко	  200	  звучних	  описа	  одабраних	  предмета	  у	  музеју,	  с	  интерактивном	  мапом	  
галерија.	  	  
Спонзор	  Korean	  Air	  

• Резервишите	  онлајн	  	  
• БСЛ	  Мултимедијални	  водич	  	  
• Мултимедијални	  водич	  за	  децу	  	  
Информације	  потражите	  на	  пулту	  мултимедијалног	  водича.	  	  

	  

	  

Осигуравање	  приступа	  групама	  

• Посете	  уз	  пратњу	  волонтера	  из	  музеја	  

• Прилагођене	  прилике	  за	  додиривање	  предмета	  на	  тему	  од	  интереса	  за	  
дату	  групу	  особа	  с	  потешкоћама	  у	  учењу	  

• Прилагођена	  предавања	  о	  збирци	  уз	  тумачење	  на	  знаковном	  језику	  на	  
тему	  од	  интереса	  за	  дату	  групу	  

Ако	  је	  једном	  или	  више	  чланова	  ваше	  групе	  потребна	  помоћ	  око	  приступа,	  молимо	  
контактирајте	  Џејн	  Самјулс,	  менаџерку	  приступа,	  бар	  шест	  недеља	  пре	  посете	  
путем	  телефона	  на	  број	  +44	  (0)20	  7323	  8506	  или	  на	  jsamuels@britishmuseum.org	  
Преузмите	  шему	  и	  план	  активности	  за	  равноправност	  особа	  с	  инвалидитетом	  
	  



	    

Водич	  за	  приступ	  Музеју	  открића	  
	  
Улаз	  
Прилаз	  главном	  улазу	  с	  паркинга	  и	  пешачке	  стазе	  је	  асфалтни.	  На	  главној	  капији	  
је	  благи	  нагиб	  према	  главном	  улазу.	  Аутоматска	  клизна	  врата	  воде	  према	  
главном	  улазу	  којим	  доминира	  'Turbinia',	  први	  пароброд.	  Овде	  се	  налази	  и	  пулт	  
за	  информисање,	  и	  продавница.	  
	  
Сналажење	  у	  музеју	  
У	  музеју	  се	  налазе	  лифтови	  и	  степенице	  којима	  може	  да	  се	  дође	  до	  свих	  
спратова.	  У	  свим	  лифтовима	  постоји	  гласовно	  најављивање	  и	  индикатори	  на	  
Брајевом	  писму.	  Музеј	  има	  сутерен,	  приземље,	  први	  и	  други	  спрат,	  и	  приступ	  
четвртом	  спрату	  када	  су	  у	  Великој	  сали	  постављене	  изложбе.	  Кафић	  је	  на	  
другом	  спрату.	  	  
	  
Сви	  спратови	  имају	  раван	  прилаз,	  а	  постоје	  рампе	  за	  прилаз	  приземљу	  из	  
сутерена	  на	  главном	  улазу.	  На	  огради	  уз	  степенице	  направљени	  су	  тактилни	  
индикатори.	  Део	  галерије	  „Приче	  о	  Њукаслу“	  има	  повишену	  траку	  на	  поду	  која	  
служи	  за	  оријентацију.	  	  
	  
У	  току	  је	  израда	  великих	  статичних	  визуелних	  и	  тактилних	  мапа	  за	  сналажење	  
на	  сваком	  од	  спратова	  музеја.	  	  
	  
Места	  за	  седење	  
Код	  главног	  улаза	  доступне	  су	  столице	  с	  наслонима	  за	  руке.	  На	  првом	  спрату	  су	  
постављене	  клупе	  за	  седење	  у	  галеријама	  	  „Working	  Lives“	  и	  „Tyneside	  
Challenge“.	  У	  галерији	  „Soldier's	  Life“	  постављена	  су	  седишта	  с	  наслонима	  за	  руке	  
и	  клупе.	  Галерије	  	  „Story	  of	  the	  Tyne“,	  „Tyneside	  Challenge“	  и	  „Working	  Lives“	  
имају	  седишта	  с	  наслонима	  за	  руке	  и	  клупе	  за	  седење.	  У	  галерији	  „Live	  Wires“	  
налазе	  се	  седишта	  с	  наслонима	  за	  руке	  и	  софа.	  На	  другом	  спрату	  постављене	  су	  
клупе	  у	  галерији	  „Science	  Maze“,	  и	  простор	  за	  одмарање	  са	  софама	  у	  одељењу	  
„Fashion	  Works“.	  
	  
Позајмљивање	  колица	  
Посетиоцима	  је	  на	  располагању	  двоје	  колица,	  која	  се	  налазе	  код	  главног	  улаза.	  
Молимо	  да	  се	  обратите	  пулту	  за	  информисање.	  
	  
Јавна	  говорница	  
Телефон	  у	  продавници	  може	  да	  се	  користи	  на	  захтев	  у	  хитним	  случајевима	  или	  
да	  би	  се	  позвала	  такси	  служба	  за	  особе	  с	  инвалидитетом.	  	  
	  
План	  галерија	  
На	  пулту	  за	  информисање	  можете	  да	  добијете	  стандардну,	  и	  верзије	  плана	  
крупне	  штампе	  и	  на	  Брајевом	  писму.	  	  
	  
Информисање	  пре	  посете	  



	    

За	  слепа	  и	  слабовида	  лица	  припремили	  смо	  пакете	  информација	  који	  могу	  да	  се	  
посуде	  како	  би	  се	  испланирала	  посета.	  Молимо	  да	  се	  обратите	  музеју.	  Пакет	  
садржи:	  	  
	  
•	   Брошура	  музеја	  с	  крупном	  штампом	  	  
•	   Брошура	  музеја	  на	  Брајевом	  писму	  	  
•	   Детаљан	  водич	  кроз	  музеј	  и	  његове	  садржаје	  с	  крупном	  штампом	  	  
•	   Детаљан	  водич	  кроз	  музеј	  и	  његове	  садржаје	  на	  Брајевом	  писму	  	  
•	   Детаљан	  водич	  кроз	  музеј	  и	  његове	  садржаје	  на	  аудио	  ЦД-‐у	  	  
•	   Детаљан	  водич	  кроз	  музеј	  и	  његове	  садржаје	  на	  аудио	  касети	  	  
•	   Крупно	  штампане	  мапе	  спратова	  музеја	  	  	  
•	   Тактилне	  мапе	  и	  мапе	  спратова	  на	  Брајевом	  писму	  	  
	  
Пси-‐водичи	  
Пси-‐водичи	  су	  добродошли.	  На	  пулту	  за	  информисање	  можете	  да	  добијете	  
зделу	  с	  водом	  за	  пса.	  
	  
Индукцијске	  петље	  
Индукцијске	  петље	  су	  постављене	  у	  галеријама	  „Story	  of	  the	  Tyne“,	  „Tyneside	  
Challenge“	  и	  „Working	  Lives“.	  Индукцијска	  петља	  је	  доступна	  и	  у	  Великој	  сали.	  
Индукцијске	  петље	  су	  уграђене	  у	  пултовима	  у	  продавници,	  пулту	  за	  
информисање,	  на	  рецепцији	  музеја	  „Tyne	  &	  Wear“	  и	  у	  кафићу.	  
	  
Екрани	  
На	  већини	  локација	  с	  аудио	  записом	  доступне	  су	  и	  текстуалне	  верзије.	  На	  
аудио-‐визуелним	  поставкама	  у	  галеријама	  „Story	  of	  the	  Tyne“,	  „Tyneside	  
Challenge“	  и	  „Working	  Lives“	  доступни	  су	  титлови.	  На	  видео	  екрану	  
Североисточни	  иноватори	  испред	  галерије	  „Tyneside	  Challenge“	  додато	  је	  
тумачење	  на	  британском	  знаковном	  језику.	  	  
	  
Аудио	  водичи	  
Аудио	  водич	  кроз	  'најзначајније'	  експонате	  доступан	  је	  на	  енглеском,	  урду,	  
силхети,	  кантонском,	  француском	  и	  норвешком	  језику.	  Описни	  аудио	  водич	  за	  
слепе	  и	  слабовиде	  особе	  садржи	  и	  низ	  прилика	  за	  додиривање	  експоната.	  
Аудио	  уређај	  је	  сличан	  даљинском	  управљачу	  телевизора.	  Има	  бројчане	  тастере	  
и	  дугмад	  за	  репродукцију	  звука	  и	  паузу.	  Доступне	  су	  и	  слушалице	  и	  каблови	  за	  
коришћење	  без	  руку.	  Водич	  је	  бесплатан	  за	  слепе	  и	  слабовиде	  особе,	  а	  може	  да	  
се	  добије	  на	  пулту	  за	  информисање	  у	  сутерену.	  	  
	  
Обилазак	  музеја	  с	  водичем	  
Кустос,	  особље	  за	  едукацију	  и	  односе	  с	  посетиоцима	  могу	  да	  воде	  обиласке,	  
али	  то	  мора	  да	  се	  унапред	  уговори.	  Обиласци	  трају	  45	  минута	  до	  сат	  времена.	  	  
	  
Пожарни	  аларми	  
Пожарни	  аларми	  опремљени	  су	  гласовним	  обавештењима,	  трепћућим	  
светлима,	  а	  широм	  музеја	  су	  постављени	  текстуални	  дисплеји.	  Лифт	  не	  може	  да	  
се	  користи	  у	  случају	  пожара.	  Доступна	  су	  колица	  за	  евакуацију	  за	  помоћ	  



	    

особама	  које	  не	  могу	  да	  изађу	  из	  зграде	  те	  сигурна	  места	  на	  којима	  може	  да	  се	  
сачека	  евакуација.	  Места	  су	  јасно	  означена.	  Уколико	  вам	  треба	  помоћ	  да	  
изађете	  из	  зграде	  у	  случају	  да	  се	  огласи	  пожарни	  аларм,	  молимо	  да	  обавестите	  
неког	  од	  особља.	  	  	  
	  
Тоалети	  и	  пресвлачење	  беба	  
У	  приземљу	  и	  на	  другом	  спрату	  се	  налазе	  мушки	  и	  женски	  тоалети.	  Засебни,	  
лако	  доступни	  тоалети	  се	  налазе	  у	  приземљу,	  на	  првом	  и	  другом	  спрату.	  Лако	  
доступан	  тоалет	  на	  другом	  спрату	  има	  и	  лежај	  и	  туш	  кабину	  са	  седиштем.	  
Постоји	  и	  лако	  доступан	  тоалет	  у	  Народној	  галерији	  опремљен	  са	  дизалицом,	  
лежајем	  и	  туш	  кабином.	  	  
	  
Просторија	  за	  пресвлачење	  беба	  налази	  се	  у	  мушким	  и	  женским	  тоалетима	  у	  
приземљу	  и	  на	  другом	  спрату,	  и	  у	  лако	  доступном	  тоалету	  у	  приземљу,	  на	  
првом	  и	  другом	  спрату	  и	  у	  лако	  доступном	  тоалету	  у	  Народној	  галерији.	  	  
	  
Оброци	  у	  кафићу	  „Откриће“	  
Кафић	  је	  на	  другом	  спрату.	  У	  понуди	  су	  топли	  и	  хладни	  напици,	  и	  оброци	  и	  
сендвичи	  у	  време	  ручка.	  Јеловници	  с	  крупном	  штампом,	  прибор	  за	  јело	  с	  
великим	  дршкама,	  и	  шоље	  с	  отвореним	  ручкама	  су	  доступни	  на	  захтев.	  	  
	  
Уколико	  можемо	  да	  учинимо	  било	  шта	  како	  би	  ваша	  посета	  била	  угоднија,	  
молимо	  да	  нам	  се	  обратите,	  биће	  нам	  драго	  да	  вам	  помогнемо.	  	  



	   	  

Инвалидитет	  и	  доступност	  

Овај	  водич	  је	  направљен	  како	  бисмо	  својим	  посетиоцима	  с	  инвалидитетом	  помогли	  и	  
омогућили	  да	  у	  потпуности	  уживају	  у	  својој	  посети	  Музеју	  Хертфорд.	  

Музеј	  Хертфорд	  нуди	  добродошлицу	  посетиоцима	  с	  инвалидитетом	  и	  њиховим	  
пратиоцима,	  и	  активно	  ради	  на	  промовисању	  и	  пружању	  једнаких	  могућности	  свима	  који	  
нас	  посећују.	  Желели	  бисмо	  да	  подстакнемо	  све	  да	  уживају	  у	  свим	  садржајима	  које	  
нудимо.	  	  

Планирање	  посете	  

Музеј	  је	  отворен	  од	  10:00	  –	  17:00	  од	  уторка	  до	  суботе,	  а	  улаз	  је	  бесплатан.	  Један	  мањи	  
износ	  се	  наплаћује	  за	  посебне	  догађаје	  или	  радионице.	  Музеј	  се	  налази	  у	  Улици	  Bull	  Plain,	  
одмах	  до	  Улице	  Maidenhead	  у	  центру	  града.	  Улица	  је	  доступна	  аутом.	  Испред	  музеја	  је	  
двострука	  жута	  линија.	  	  

Паркинг	  је	  доступан	  у	  Улици	  Bull	  Plain	  (ограничено	  до	  30	  минута)	  и	  у	  вишеспратној	  гаражи	  
у	  улицама	  Gascoyne	  Way	  и	  Bircherley	  Green,	  те	  у	  Улици	  St	  Andrew	  (за	  краћи	  боравак),	  које	  
се	  налазе	  у	  близини	  музеја.	  На	  другој	  страни	  улице	  доступна	  су	  три	  паркинг	  места	  за	  
особе	  с	  инвалидском	  картицом.	  	  

Да	  бисте	  добили	  више	  информација	  о	  услугама	  Музеја	  Хертфорд,	  молимо	  контактирајте	  
музеј	  путем	  телефона	  на	  број	  01992	  582686	  и	  тражите	  кустосткињу	  Хелен	  Гурни.	  Осим	  
тога,	  можете	  да	  нам	  пошаљете	  и	  емаил	  на	  info@hertfordmuseum.org.	  

Приступ	  услугама	  музеја	  

Музеј	  Хертфорд	  је	  смештен	  у	  згради	  типа	  „Grade“,	  која	  датира	  још	  из	  1610.	  године.	  Музеј	  
је	  отворен	  1914.	  године,	  а	  данас	  је	  регистрован	  као	  добротворно	  друштво	  и	  музеј	  који	  се	  
издржава	  од	  средстава	  Градског	  већа	  Хертфорда.	  Музеј	  се	  у	  великој	  мери	  ослања	  на	  
подршку	  јавности	  и	  донације.	  	  

Музеј	  је	  поново	  отоврен	  за	  јавност	  у	  фебруару	  2010.	  године,	  након	  што	  је	  организован	  
велики	  развојни	  пројекат	  из	  програма	  Heritage	  Lottery	  којим	  је	  обухваћено	  унапређивање	  
услуга	  музеја	  како	  би	  локална	  заједница	  и	  други	  посетиоци	  имали	  приступ	  свом	  наслеђу	  и	  
могли	  у	  њему	  да	  уживају.	  	  	  

Улаз	  

Улаз	  је	  у	  приземљу,	  а	  врата	  су	  увек	  отворена	  у	  току	  радног	  времена.	  Када	  је	  музеј	  
затворен	  (понедељком	  и	  недељом),	  притиском	  на	  звоно	  може	  да	  се	  позове	  неко	  од	  
особља	  ради	  преузимања	  доставе.	  

У	  предворју	  су	  аутоматска	  врата	  која	  се	  отварају	  како	  би	  посетиоци	  могли	  да	  уђу	  у	  главну	  
зграду.	  	  



	   	  

Приземље	  

Када	  уђете	  кроз	  аутоматска	  врата,	  наићи	  ћете	  на	  постоље	  с	  мапом	  за	  оријентацију	  која	  
посетиоцима	  приказује	  распоред	  просторија	  у	  згради.	  	  

С	  леве	  стране	  улаза	  је	  помоћна	  просторија	  с	  три	  рачунара	  за	  посетиоце	  (приступ	  
интернету	  и	  штампачи)	  и	  улазом	  у	  изложбени	  простор.	  Ту	  је	  постављен	  и	  екран	  осетљив	  
на	  додир	  путем	  којег	  посетиоци	  могу	  да	  погледају	  нашу	  збирку	  фотографија.	  	  

С	  десне	  стране	  улаза	  је	  рецепција	  (с	  пултом	  доступним	  особама	  у	  колицима)	  и	  музејска	  
продавница.	  У	  пулт	  рецепције	  уграђена	  је	  индукцијска	  петља.	  	  

Неки	  од	  предмета	  у	  музејској	  продавници	  су	  на	  високим	  полицама,	  али	  је	  особље	  увек	  ту,	  
више	  него	  спремно	  да	  помогне.	  	  

Од	  музејске	  продавнице	  и	  рецепцијског	  пулта	  воде	  рампе	  с	  оградом	  до	  изложбених	  
простора.	  Подна	  површина	  се	  овде	  мења,	  јер	  је	  тепих	  замењен	  дрвеним	  подним	  даскама.	  
Просторија	  је	  обојена	  у	  тамноцрвену	  боју	  и	  има	  пет	  витрина	  различитих	  висина,	  с	  
различитим	  експонатима,	  а	  неки	  су	  окачени	  и	  на	  зиду.	  	  

Право	  напред	  је	  лифт	  с	  платформом	  који	  води	  до	  следећег	  нивоа	  (где	  су	  тоалети,	  
просторија	  „Andrews“	  и	  излаз	  у	  башту).	  Особље	  ће	  радо	  да	  помогне	  посетиоцима	  при	  
коришћењу	  овог	  лифта.	  С	  друге	  стране	  просторије	  је	  лифт	  с	  платформом	  који	  води	  до	  
поставки	  на	  првом	  спрату.	  Особље	  ће	  радо	  да	  помогне	  посетиоцима	  при	  коришћењу	  овог	  
лифта.	  	  

Право	  напред	  су	  три	  степеника	  која	  воде	  до	  следећег	  нивоа.	  	  

Тоалети	  и	  просторија	  „Andrews“	  

На	  следећем	  нивоу	  је	  мало	  предворје	  (с	  тепихом).	  Зидови	  су	  светлије	  боје.	  	  

С	  десне	  стране	  је	  лако	  доступан	  тоалет	  опремљен	  и	  тоалетом	  погодним	  за	  малу	  децу	  и	  
подлогом	  за	  пресвлачење	  беба.	  У	  овој	  просторији	  је	  и	  конопац	  за	  повлачење	  у	  хитном	  
случају	  који	  је	  спојен	  са	  рецепцијом.	  У	  овој	  просторији	  је	  под	  од	  плочица,	  а	  зидови	  су	  
светлије	  боје.	  	  	  

Право	  напред	  је	  просторија	  „Andrews“,	  вишенаменска	  просторија	  за	  активности,	  посете	  
ђака	  и	  група.	  Она	  није	  стално	  отворена.	  Можете	  унапред	  да	  сазнате	  шта	  се	  дешава	  у	  
музеју	  путем	  веб	  странице	  или	  питајте	  особље	  на	  рецепцији.	  Подна	  површина	  је	  од	  
линолеума,	  а	  просторија	  има	  високе	  прозоре	  и	  јарко	  обојене	  зидове.	  Ова	  просторија	  
излази	  на	  музејску	  башту.	  Са	  обе	  стране	  су	  ормарићи,	  а	  у	  просторији	  су	  често	  постављени	  
столови	  и	  столице.	  Постоје	  двоја	  врата	  која	  воде	  у	  башту	  музеја,	  а	  отварају	  се	  притиском	  
шипке.	  	  	  	  



	   	  

С	  леве	  стране	  је	  кратак	  ходник	  с	  тоалетом	  који	  је	  опремљен	  за	  потребе	  тешко	  покретних	  
особа,	  те	  још	  један	  тоалет	  поред	  овог.	  Тоалети	  су	  за	  жене	  или	  за	  мушкарце.	  У	  оба	  тоалета	  
је	  под	  од	  плочица,	  а	  на	  зидовима	  су	  плаве	  плочице.	  

Поред	  су	  врата	  која	  се	  отварају	  притиском	  шипке,	  кроз	  која	  се	  излази	  у	  башту	  музеја.	  	  

Башта	  музеја	  

Из	  ове	  просторије	  се	  може	  приступити	  музејској	  башти.	  Шљунчана	  стаза	  води	  око	  
централног	  дела	  у	  облику	  чвора	  и	  око	  осталих	  постоља	  са	  цвећем.	  Посетиоци	  могу	  да	  се	  
одморе	  на	  'седишту	  од	  камилице'.	  Три	  широка	  степеника	  с	  друге	  стране	  баште	  воде	  до	  
нижег	  нивоа.	  Постоји	  и	  рампа	  за	  колица	  коју	  особље	  може	  да	  постави	  како	  би	  се	  
посетиоцу	  у	  колицима	  омогућио	  приступ	  нижем	  делу	  баште.	  	  

Доњи	  ниво	  има	  велики	  пожарни	  излаз,	  постоља	  са	  цвећем	  и	  мали	  део	  за	  седење.	  
Шљунчана	  стаза	  води	  назад	  до	  задње	  стране	  музеја	  којом	  посетиоци	  могу	  да	  се	  врате	  у	  
музеј,	  а	  потом	  да	  се	  степеницама	  попну	  до	  првог	  спрата	  или	  да	  се	  врате	  до	  поставки	  у	  
приземљу.	  	  	  

Први	  спрат	  

На	  први	  спрат	  може	  да	  се	  дође	  или	  лифтом	  с	  платформом	  из	  изложбеног	  простора	  у	  
приземљу	  или	  степеницама.	  	  

У	  изложбеном	  простору	  у	  приземљу	  су	  врата	  према	  предворју	  где	  се	  налази	  степениште	  с	  
једним	  одмориштем	  које	  води	  до	  пространог	  предворја	  са	  стакленим	  панелима	  кроз	  које	  
посетиоци	  могу	  да	  виде	  поставке.	  	  	  

С	  обе	  стране	  степеништа	  су	  врата	  која	  воде	  до	  поставки.	  	  

Целокупна	  поставка	  на	  првом	  спрату	  налази	  се	  у	  једном	  отвореном	  простору.	  Под	  је	  
покривен	  тепихом,	  а	  цео	  простор	  је	  у	  истом	  нивоу.	  У	  соби	  су	  витрине	  различитих	  висина	  с	  
мноштвом	  експоната.	  У	  свакој	  од	  витрина	  су	  плочице	  с	  текстом	  описа.	  Изнад	  већине	  
витрина	  налазе	  се	  ознаке	  како	  би	  посетиоци	  знали	  шта	  се	  у	  њима	  налази.	  Већина	  
предмета	  налази	  се	  у	  витринама.	  Неки	  од	  њих	  висе	  с	  плафона.	  Експонат	  зубарске	  столице	  
се	  налази	  на	  отвореном.	  

На	  неким	  од	  витрина,	  или	  поред	  њих,	  се	  налазе	  тактилни	  предмети.	  	  

Постоје	  и	  интерактивни	  експонати	  као	  што	  је	  вртећи	  „zoetrope“	  (један	  од	  првих	  уређаја	  за	  
анимацију,	  прим.	  прев.),	  кутија	  с	  костимима	  за	  децу,	  стара	  школска	  клупа,	  простор	  за	  игру	  
продавача	  и	  купца,	  и	  магнетна	  игра	  на	  тему	  'ратне	  евакуације'.	  

Ту	  су	  и	  четири	  'места	  за	  слушање'	  поред	  витрина	  са	  звучним	  записима	  о	  различитим	  
темама	  као	  што	  су	  ђачки	  дани,	  рад,	  слободно	  време.	  Штампани	  транскрипти	  су	  доступни	  



	   	  

на	  рецепцији	  или	  на	  прозорским	  клупицама	  поред	  зубарске	  столице.	  	  

Поред	  улаза	  у	  лифт,	  с	  плафона	  виси	  обруч	  с	  приказом	  познатих	  личности	  из	  Хертфорда.	  
Посетиоци	  могу,	  уз	  помоћ	  старинског	  црног	  телефона,	  да	  'позову'	  број	  како	  би	  сазнали	  
више	  о	  свакој	  од	  познатих	  личности	  Хертфорда.	  Поред	  тога,	  доступне	  су	  штампане	  верзије	  
информација	  о	  свакој	  од	  личности.	  	  

Посетиоци	  могу	  да	  изађу	  на	  било	  која	  од	  врата	  и	  да	  се	  врате	  доле	  низ	  степенице.	  У	  
приземље	  се	  може	  доћи	  и	  лифтом	  с	  платформом	  који	  се	  налази	  у	  близини	  обруча	  с	  
познатим	  личностима	  Хертфорда.	  	  

	  



	  
Лако	  доступни	  садржаји	  

	  
	  
Тоалети	  
У	  Галерији	  сисара	  постоје	  лако	  доступни	  тоалети,	  и	  у	  Подземном	  кафићу.	  У	  
Црвеној	  зони	  тоалети	  се	  налазе	  у	  предворју.	  У	  Дарвиновом	  центру	  тоалете	  ћете	  
наћи	  поред	  пулта	  за	  информације.	  
	  
Освежења	  и	  куповина	  	  
Већина	  пултова	  у	  нашим	  ресторанима	  и	  кафићима	  су	  лако	  доступни.	  Особље	  
обучено	  у	  области	  инвалидитета	  је	  спремно	  да	  вам	  помогне.	  Више	  информација	  
можете	  да	  нађете	  у	  Јело	  и	  пиће	  и	  Продавнице.	  
	  
Знаковни	  језик	  	  
Неки	  од	  чланова	  особља	  музеја	  су	  обучени	  за	  комуницирање	  знаковним	  језиком.	  
Тумачење	  на	  знаковном	  језику	  саставни	  је	  део	  образовног	  програма	  музеја,	  а	  више	  
информација	  можете	  да	  добијете	  путем	  наше	  линије	  за	  резервације	  за	  школе	  
+44(0)20	  7942	  5555.	  
У	  току	  сваког	  месеца	  организујемо	  предавања	  из	  програма	  „Nature	  Live“	  и	  
обиласке	  поставке	  „Spirit“	  током	  којих	  је	  осигурано	  тумачење	  на	  британском	  
знаковном	  језику.	  Ова	  бесплатна	  предавања	  и	  обиласци	  пружиће	  вам	  узбудљив	  
увид	  у	  научне	  збирке	  музеја	  и	  збирке	  које	  нису	  изложене.	  Погледајте	  термине	  и	  
датуме.	  Више	  информација	  можете	  добити	  путем	  емаила.	  
	  
Телефони	  
У	  предворју	  улаза	  из	  Улице	  Cromwell	  Road,	  у	  средишњој	  дворани	  испред	  тоалета	  и	  
у	  предворју	  Галерија	  о	  Земљи	  постављени	  су	  лако	  доступни	  телефони.	  	  



	  
Typetalk	  систем	  комуницирања	  
Доступни	  смо	  за	  позиве	  путем	  система	  текстуалног	  телефонирања	  Typetalk,	  наш	  
број	  је	  18001	  020	  942	  5000.	  
	  
Библиотека	  и	  читаонице	  	  
У	  библиотеци,	  онлајн	  слике	  могу	  да	  се	  посматрају	  на	  екранима	  високе	  резолуције.	  
На	  располагању	  је	  одређени	  број	  лако	  доступних	  читаоница.	  Молимо	  да	  се	  
обратите	  особљу	  за	  помоћ.	  Каталогу	  библиотеке	  можете	  да	  приступите	  уз	  помоћ	  
софтвера	  Jaws	  или	  Zoomtext,	  који	  је	  инсталиран	  на	  рачунару	  у	  Општој	  библиотеци.	  	  
	  
Радно	  време	  библиотеке:	  од	  понедељка	  до	  петка,	  од	  10:00	  до	  16:30.	  За	  више	  
информација,	  молимо	  позовите	  Службу	  за	  позиве	  библиотеке	  на	  број	  
+44	  (0)20	  7942	  5460.	  
	  
Обиласци	  Дарвиновог	  центра	  и	  Колекције	  „Spirit“	  	  
Уколико	  имате	  захтеве	  у	  вези	  приступа,	  неопходно	  је	  да	  унапред	  резервишете	  
обилазак.	  Молимо	  позовите	  +44	  (0)207	  942	  6128	  или	  лично	  направите	  резервацију	  
на	  пулту	  за	  информације,	  објашњавајући	  своје	  захтеве.	  
	  
	  



	  
Сналажење	  у	  музеју	  

	  
	  
Лифтови	  
Сви	  спратови	  Плаве,	  Зелене	  и	  Црвене	  зоне	  и	  Дарвиновог	  центра	  су	  доступни	  
лифтом.	  Тренутно	  не	  постоји	  приступ	  Земљиној	  лабораторији	  осим	  степеницама,	  
али	  опсежне	  информације	  о	  стенама,	  минералима	  и	  идентификовању	  фосила	  
доступне	  су	  на	  веб	  страници	  Земљине	  лабораторије.	  
	  
Пси-‐водичи	  	  
Пси-‐водичи	  су	  добродошли.	  На	  отвореном	  су	  им	  доступне	  травнате	  површине,	  а	  
може	  да	  се	  на	  захтев	  добије	  и	  вода.	  Гардероба	  нуди	  сигурно	  место	  где	  можете	  да	  
оставите	  свог	  пса	  на	  чување.	  За	  више	  информација,	  молимо	  позовите	  пулт	  за	  
информисање	  на	  број	  +44	  (0)207	  942	  5011.	  
	  
Мапе	  
Молимо	  да	  се	  обратите	  пулту	  за	  информисање	  за	  мапе	  музеја	  с	  крупном	  
штампом.	  	  
	  
Посетиоци	  с	  инвалидитетом	  	  
Наш	  музеј	  има	  инклузивну	  политику	  којом	  се	  свим	  посетиоцима	  који	  купе	  карту	  
гарантује	  равноправан,	  достојанствен	  третман.	  Посетиоци	  с	  инвалидитетом	  имају	  
право	  на	  попуст	  на	  улазницу*	  за	  изложбе	  за	  које	  се	  улаз	  наплаћује.	  Такође,	  они	  
имају	  право	  на	  до	  два	  пратиоца	  с	  бесплатним	  улазом.	  	  
*Улазнице	  с	  попустом	  доступне	  су	  и	  за	  децу,	  одрасле	  преко	  60	  година	  старости	  и	  
незапослене	  (могуће	  је	  да	  ће	  вам	  се	  тражити	  доказ).	  
	  



Колица	  
Могуће	  је	  посудити	  колица	  из	  гардеробе.	  Колица	  се	  налазе	  одмах	  унутар	  улаза	  из	  
Улице	  Exhibition	  Road	  и	  иза	  средишње	  дворане	  код	  тоалета.	  Ова	  услуга	  је	  
бесплатна.	  
	  
Хитна	  евакуација	  	  
Уколико	  у	  случају	  хитне	  евакуације	  имате	  посебне	  потребе,	  молимо	  да	  нас	  о	  томе	  
обавестите	  приликом	  доласка.	  У	  целом	  музеју	  су	  доступне	  сигурне	  зоне	  које	  су	  
путем	  интерфона	  повезане	  с	  контролном	  просторијом.	  	  
	  



	  
Улази	  у	  музеј	  

	  
	  
Одаберите	  улаз	  у	  музеј	  који	  вам	  одговара.	  	  
	  
Музеј	  има	  два	  улаза,	  а	  на	  улазу	  из	  Улице	  Cromwell	  Road	  су	  степенице.	  Улаз	  из	  
Улице	  Exhibition	  Road	  нема	  степенице,	  те	  је	  погодан	  за	  улазак	  инвалидских	  колица	  
и	  колица	  за	  децу.	  	  	  

• Улаз	  из	  Улице	  Cromwell	  Road,	  	  
10	  степеника	  поред	  рампи	  с	  обе	  стране	  улаза	  

• Улаз	  из	  Улице	  Exhibition	  Road	  	  
где	  нема	  степеника	  до	  предворја.	  Након	  тога	  је	  степениште	  са	  18	  степеница,	  
али	  можете	  да	  пођете	  и	  лифтом.	  	  

	  
Колица	  могу	  да	  се	  посуде	  у	  гардероби	  одмах	  унутар	  улаза	  из	  Улице	  Exhibition	  
Road.	  
	  
Улаз	  без	  степеница	  за	  догађаје	  након	  радног	  времена	  	  	  
Особе	  које	  поседују	  Плаву	  значку	  могу	  да	  резервишу	  органичени	  број	  паркинг	  
места	  путем	  Контролне	  просторије	  позивом	  на	  број	  +44	  (0)20	  7942	  5888.	  
Уколико	  вам	  је	  потребна	  помоћ	  или	  ако	  имате	  питања	  у	  вези	  доступних	  решења,	  
молимо	  да	  се	  обратите	  Служби	  за	  кориснике	  позивом	  на	  број	  +44	  (0)20	  7942	  5839	  
или	  путем	  емаила.	  	  
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