


Spoštovane kolegice in kolegi! 

Letošnja tema Mednarodnega muzejskega dne je »Muzeji in enakost: raznolikost in inkluzivnost« 

(Museums and Equality: Diversity and Inclusion) in opozarja na pomembno delo muzejev na 

področju dostopnosti do naše dediščine. Zaradi razglašene pandemije virusa COVID-19 bomo 

slovenski muzeji mednarodni dan obeležili virtualno in, glede na zmožnosti, tudi v okviru lastnih 

muzejskih programov. 

V ICOM menimo, da je eno izmed poslanstev muzejev to, da se odzivamo na družbena dogajanja, 

jih beležimo in javnosti ponujamo dostop do znanja v najširšem pomenu besede. Slovenski 

muzeji to poslanstvo na različne inovativne načine tudi uresničujemo in sodelujemo v različnih 

projektih, ki promovirajo enakost, raznolikost in inkluzivnost ranljivih skupin. 

ICOM Slovenija dosežke slovenskih muzejev predstavlja v posebni virtualni knjižici, ki združuje 

naše napore, da delamo v dobro družbe in skupaj z različnimi organizacijami gradimo boljši jutri.  

Hvala za vaše sodelovanje, za ICOM Slovenija

Dr. Kaja Širok, predsednica društva

Organizacijski odbor priprave virtualne knjižice ob 
mednarodnem muzejskem dnevu MMD 2020: 

Jana Babšek,  
Tržiški muzej

Tina Fortič Jakopič,  
Muzej novejše zgodovine Slovenije

Maja Hakl Saje,  
Narodni muzej Slovenije 

Yasmin Martin Vodopivec,  
Mednarodni grafični likovni center 

Oblikovanje knjižice:  
Maša P. Žmitek

Oblikovanje osnutka plakata:  
Urška Bavčar, Kolektiv Dva 

Organizacijo MMD 2020 financira  
Ministrstvo za kulturo. 

































































MUZEJ NOVEJŠE ZGODOVINE CELJE / MUSEUM OF RECENT HISTORY CELJE

DOSTOPNOST OTROŠKEGA MUZEJA HERMANOV BRLOG
THE ACCESSIBILITY OF CHILDREN‘S MUSEUM HERMAN‘S DEN

Muzej novejše zgodovine Celje si že leta
prizadeva za boljšo dostopnost muzejskih
vsebin osebam s posebnimi potrebami. V
zadnjih letih posebno pozornost namenja
senzorno in gibalno oviranim. Zaradi
zagotavljanja različnih vrst dostopnosti se
muzej uvršča med vključujoče (inkluzivne)
muzeje.

The Museum of Recent History Celje has
been striving for years to improve the
accessibility of museum contents to
disabled people. In recent years, special
attention has been given to sensory and
physically impaired. In order to provide
different types of accessibility, the museum
is classified as an inclusive museum.

www.muzej-nz-ce.si

Fotografija: Egon Horvat
































