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POVZETEK  

Vse od sredine preteklega stoletja se je z nastopom 'nove muzeologije' začela krepiti 
izobraževalna vloga muzejev. Nekdaj obrobna muzejska dejavnost je postala ena od središčnih 
funkcij muzeja. Pojavili so se novi profili muzejskih delavcev, med drugim profil kustosa 
pedagoga, ki že ima status samostojnega muzejskega poklica tudi pri nas. V magistrskem delu 
preučujem, kako edukacijo v muzeju pojmujejo kustosi in kustosi pedagogi. Gre za dva različna 
profila muzejskih strokovnjakov, ki sta vsak na svoj način vpeta v vzgojno-izobraževalno 
poslanstvo muzejev, vendar pa je ločnica med njima oz. njunim delom v praksi precej nejasna. 
Načrtovanje in izvedba izobraževalnih dejavnosti v muzejih sta problematična z več vidikov. 
Kustosi, skrbniki muzejskih zbirk, že v fazi evidentiranja, pridobivanja, klasifikacije in 
sistematizacije muzejskega gradiva neposredno oblikujejo vednost oziroma znanje, ki je 
obiskovalcem pozneje posredovano v obliki razstav. V prvi vrsti se kustos posveča preučevanju 
predmetov in zbirk, kustos pedagog pa skrbi za čim intenzivnejše zbližanje muzejskih 
predmetov in obiskovalcev ter premošča mostove med stroko in potrebami različnih skupin 
obiskovalcev. Kakšna osebna pojmovanja in prepričanja enih in drugih stojijo za tem 
delovanjem, je predmet te raziskave. S poglobljenimi intervjuji s kustosi in kustosi pedagogi 
sem poskušala pridobiti uvid v njihova pojmovanja edukacijske vloge muzeja. Magistrsko delo 
prispeva k razvoju muzejske pedagogike v slovenskem prostoru, saj doslej še niso bile 
opravljene raziskave, ki bi se ukvarjale z edukacijsko vlogo muzejev skozi perspektivo 
zaposlenih v muzeju. Kvalitativna raziskava je pokazala, kdo vse in na kakšen način je v proces 
oblikovanja in posredovanja znanja v muzejih vključen, kakšna so razmerja med muzejskimi 
delavci kot ključnimi akterji in kako slednja vplivajo na vzgojno-izobraževalno dejavnost 
posameznih muzejev.  

Ključne besede: muzejska pedagogika, edukacijska vloga muzeja, muzejski delavec, 
pojmovanja kustosov, pojmovanja kustosov pedagogov 
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SUMMARY 

Since the middle of the previous century, the appearance of the ‘new museology’ has started to 
strengthen the educational role of the museum. Once marginal museum activity has become 
one of the central functions of the museum. New profiles of the museum workers appeared, 
among others the profile of the museum educator which has reached the status of an independent 
museum profession also in Slovenia. In the master’s thesis, I study how the curators and the 
museum educators understand education in the museum. These are two different types of 
museum experts who are – each in a way – involved in the educational mission of the museums. 
However, the dividing line between them and their work is pretty unclear in practice. Planning 
and the performance of educational activities in museums are problematic from several 
perspectives. Curators, the caretakers of museum collections, form the cognisance and the 
knowledge, which is later passed to the visitors of the exhibitions, directly already in the phases 
of keeping records, assembling, classification and systematization of the museum materials. In 
the first place, the curator is dedicated to studying artifacts and collections. On the other hand, 
the museum educator takes care of the most intensive bringing together the museum artifacts 
and the visitors and bridges the discipline and the needs of various groups of visitors. The 
subject of this research is what personal conceptions and beliefs of ones and the others there 
are behind these operations. By means of in-depth interviews with curators and museum 
educators, I tried to gain insight into their conceptions of the educational role of the museum. 
The master’s thesis contributes to the development of the museum pedagogics in the Slovenian 
space, as there has been no research so far which would discuss the educational role of the 
museums through the perspective of the employees in the museum. Qualitative research has 
shown who and in what way is involved in the process of forming and passing the knowledge 
in the museums, what are the relationships between museum workers as the essential actors and 
how the latter influence educational activity of individual museums. 

Keywords: museum education, educational role of the museum, museum worker, curators’ 
conceptions, museum educators’ conceptions. 
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I. UVOD 

Ljudje v muzeje zahajajo že stoletja. Najprej so muzeje obiskovali le redki posamezniki, tisti iz 

višjih družbenih stanov, vse od devetnajstega stoletja pa je v muzejih dobrodošel vsak, ki goji 

zanimanje za preteklost, naravno in kulturno dediščino, umetnost, znanost ter druge vsebine, pa 

tudi vsakdo, ki se v današnjem času rad pomudi v muzejski kavarni, obišče muzej v sklopu 

organiziranega šolskega programa ali se v muzeju ustavi po naključju, povsem nenačrtovano. 

S tem, ko so muzeji odprli vrata za širšo javnost, so prispevali k širšemu omikanju in olikanju 

ljudstva ter se postopoma izoblikovali v javne vzgojno-izobraževalne ustanove neformalnega 

značaja. V magistrski nalogi se osredotočam predvsem na obdobje od druge polovice 

dvajsetega stoletja, ko so družbene, politične in tehnološke spremembe začele postopoma 

vplivati na ustaljen ustroj in delovanje tradicionalnih muzejev. Pionirji 'nove muzeologije' so 

se v sedemdesetih letih temeljnim idejam modernega muzeja zoperstavili in v luči 

postmodernizma v muzejsko stroko vnesli spremembe na več ključnih področjih, odločilnih 

tudi za to, da se je v samostojno disciplino oblikovala muzejska pedagogika. Pri nas je imela za 

vzpostavitev muzejske pedagogike najprej odločilno vlogo pedagoška sekcija pri Skupnosti 

muzejev Slovenije, pozneje pa so k razvoju discipline pripomogli tudi aktivni posamezniki in 

posameznice, ki so delovali in še delujejo v praksi, in tisti, ki so aktivnejši na teoretičnem 

področju. Pojavili so se novi profili muzejskih delavcev, med drugim tudi profil kustosa 

pedagoga, ki že ima status samostojnega muzejskega poklica tudi pri nas. Kustosi pedagogi so 

v sodobnih muzejih, poleg kustosov, najintenzivneje vpeti v vzgojno-izobraževalno poslanstvo 

muzejev. Cilj magistrske naloge je raziskati, kako edukacijo v muzeju pojmujejo kustosi in 

kustosi pedagogi. Zanima me, kako pojmujejo edukacijo v muzejih in kako njihova pojmovanja 

ter prepričanja vplivajo na vzgojno-izobraževalno delo v muzejih.  

Magistrska naloga je razdeljena na dva dela – teoretični in empirični. V prvem sklopu 

teoretičnega dela se na kratko posvetim zgodovinskemu razvoju modernega muzeja, v 

nadaljevanju pa se podrobneje ukvarjam z nekaterimi spremembami, ki jih je v muzejsko stroko 

v luči postmodernizma vnesla 'nova muzeologija'. Drugi sklop teoretičnega dela pa namenim 

muzejski pedagogiki, razvoju le-te v Sloveniji ter vlogi kustosa pedagoga v sodobnih muzejih, 

nadalje pa tudi teorijam učenja v muzeju in določenim posebnostim, ki ločijo muzeje od drugih 

vzgojno-izobraževalnih ustanov. Sledi empirični del, v katerem predstavim raziskovalni 

problem, namen in cilje raziskave, raziskovalna vprašanja ter metodologijo, nalogo pa sklenem 

s predstavitvijo rezultatov kvalitativne raziskave in s ključnimi ugotovitvami.  
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II. TEORETIČNI DEL 

1. MUZEJ KOT EDUKACIJSKA USTANOVA 

1.1. Muzej kot javna izobraževalna ustanova: od modernega k 

postmodernemu muzeju  

Na prehodu iz 18. v 19. stoletje se je zgodil premik od studiolov, kabinetov čudes in zasebnih 

zbirk, namenjenih izobraženim posameznikom in eliti, k javnim muzejem, ki so svoja vrata 

odprli širši javnosti. Leta 1759 je bil za javnost odprt Britanski muzej – prvi nacionalni muzej 

na evropskem zahodu. Tri desetletja pozneje pa je k širokemu razvoju in demokratizaciji muzeja 

veliko prispevala francoska revolucija, ki je iz rok zasebnih lastnikov iztrgala nakopičeno 

umetnostno dediščino in jo predala ljudstvu (Tavčar, 2003, str. 139). 

Industrijska revolucija, razvijajoči se kapitalizem in zavedanje jezikovne raznolikosti med 

posameznimi skupnostmi so botrovali novemu družbeno-političnemu ustroju Evrope. Ta je bil 

osnovan v nacionalizmu, političnem gibanju, ki je težil k prehodu iz dotedanje avtokracije k 

demokratičnim družbenim oblikam. 

Muzejske institucije so v tem obdobju postale pomembne sooblikovalke družbenega časa in 

prostora (Mrevlje in Župevc, 2010, str. 82). Sistematična klasifikacija in taksonomsko 

razvrščanje predmetov ter nadaljnje predstavitve predmetov so v 19. stoletju služili bujenju in 

utrjevanju nacionalne zavesti porajajočih se narodov. »Kronološko predstavljeni eksponati v 

posameznih zbirkah so naredili vsakomur vidno nevidno preteklost države in naroda. Bolj ko 

se je obiskovalec bližal sedanjosti, bolj se je stopnjevala tudi jakost osvetlitve eksponatov, kar 

je simboliziralo človekovo popotovanje iz mraka v svetlobo.« (Tavčar 2003, str. 157–158) 

Tovrstna predstavitev eksponatov je bila značilna v času nastanka humanističnih ved in je ena 

od ključnih okoliščin, ki so prispevale k razcvetu muzejev. Razvoj posameznih znanosti in 

njihova specializacija je muzeje usmerjala v upoštevanje hitrega znanstvenega in tehnološkega 

napredka; muzeji v moderni so vse bolj postajali nekakšne enciklopedije znanja (Hudales, 2008, 

str. 102). V 19. stoletju so tako muzeji postali preddverja nacionalizma, preoblikovani v 

institucije državne moči oziroma vladne instrumente za vse prebivalstvo. Njihova 

izobraževalna vloga se je zrcalila v poslanstvu, da iz jezikovno in kulturno neenotnega 

prebivalstva napravijo pripadnike neke nacije (Wintersteiner, 2003, str. 25). Čeprav so bili 

institucija neformalnega izobraževalnega značaja, so imeli pomembno vlogo za konstruiranje 
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in utrditev nacionalnih držav. Devetnajsto stoletje zato velja za zlato dobo muzejev. Vse 

evropske države in tudi vsa velika mesta so v tistem času dobivali svoje muzeje. Leta 1821 je 

bil tako tudi v Ljubljani ustanovljen Kranjski stanovski muzej, predhodnik današnjega 

Narodnega muzeja Slovenije. 

V zadnjih desetletjih 19. in v začetku 20. stoletja so si muzeji prizadevali postati dostopnejši za 

splošno javnost, da bi z razstavami med drugim pomagali zviševati kulturno raven 

obiskovalcev, njihov okus in značaj. Osrednjo pozornost so zato tudi v prvi polovici 20. stoletja 

namenili večjemu vključevanju javnosti in izobraževalnim programom. Ta sprememba se je 

kazala, kot zapiše B. Županek, »v atraktivnejših razstavah z bolj razdelanimi informacijami in 

vodstvi«. (Županek, 2007, str. 111)  

Zadnji ključen obrat, ki je pomembno vplival na edukacijsko vlogo muzejev v družbi, pa se je 

zgodil v sedemdesetih letih z nastopom nove muzeologije. Takrat so začeli muzeji prevzemati 

drugačno obliko. V ospredje njihovega zanimanja je stopil obiskovalec in s tem prizadevanja 

po celovitejšem razumevanju in izpolnjevanju potreb občinstva. Znanstveno in raziskovalno 

delo kustosov je vsaj na prvi pogled postopoma polzelo v ozadje, krepiti pa se je začel pomen 

kadrov, osredotočenih na komunikacijo z javnostmi in obiskovalci. Muzeji, ki so najuspešneje 

sledili paradigmi nove muzeologije, so razvili široko razvejano komunikacijsko službo. 

Kustosom pedagogom, ki so v nekaterih muzejih že prevzeli vlogo mediatorjev med 

obiskovalci in stroko, so se postopoma pridružili tudi svetovalec za odnose z javnostmi, 

organizator in koordinator kulturnih programov, svetovalec za trženje in vodja programov za 

odrasle. Diferenciacija muzejskih poklicev in drugačen odnos muzejev do javnosti sta odraz 

družbenih sprememb v drugi polovici 20. stoletja. V večini znanstvenih disciplin je v tistem 

času prevladal postmoderni diskurz, ki se je neposredno odražal tudi v temeljih nove 

muzeologije (McCall in Gray, 2013). 

1.2. Postmoderni diskurz in muzeji v postmoderni 

V povojnem času, predvsem v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, vse pogosteje naletimo na 

predponi »post« ali »neo«, ki naj bi služili »novim miselnim vzorcem in poskusom oddaljevanja 

od tradicionalnih teorij in razlag« (Wakounig, 2003, str. 12). Pojem postmodernizem se je 

najprej uveljavil v arhitekturi sedemdesetih let (Brejc, 2000, str. 12), za katero je značilno, da 

je v vsaki gradnji videla več namenov in vidikov in tako z rabo različnih stilov dopuščala 

pluralizem interpretacij in namenov (Wakouning, 2003, str. 12). Primer postmoderne 
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arhitekture je Judovski muzej v Berlinu, ki z nenavadno cikcakasto zasnovo, dolgimi hodniki 

in praznimi prostori v obiskovalcu vzbuja različne, nemalokrat neprijetne občutke. Arhitekturna 

zasnova nove muzejske stavbe na subtilen način ohranja spomin na holokavst in v marsikaterem 

obiskovalcu povzroči fizično občutje tragedij, o katerih pričajo tudi razstavljeni predmeti v 

vitrinah.  

Izraz »postmoderna« je postal simbol novega, neznanega in nekonvencionalnega (glej 

Wakouning 2013 in Wintersteiner 2003). Čeprav pojem »postmoderni muzej« tudi v strokovni 

literaturi že dolgo ni več neznanka, pa so nekateri muzeologi, med katerimi je tudi Lidija 

Tavčar, do izraza zadržani. Proti koncu razprave, v kateri se primarno ukvarja z zgodovinsko 

konstitucijo modernega muzeja, nekaj vrstic nameni tudi »postmodernemu muzeju«. Poudari, 

da je za sodobni muzej veliko bolj kot njegova arhitekturna podoba značilna združitev različnih 

funkcij: »Poleg klasičnih funkcij (zbiranje, hranjenje, restavriranje, razstavljanje, raziskovanje) 

prevzema tudi ekonomske in socialne funkcije.« (Tavčar, 2003, str. 181) 

To »združitev različnih funkcij« je mogoče razumeti kot težnjo, da bi muzej postal nekakšen 

»totalni prostor« (Tavčar, 2003, str. 181), prostor, ki s svojimi vsebinami vse bolj briše meje 

med muzejem in drugimi institucijami kulturnega, izobraževalnega ali razvedrilnega značaja. 

Muzeji »postmoderne dobe« se razvijajo v diskusijske, inkluzivne in družbeno odgovorne 

ustanove. Kot bomo spoznali v nadaljevanju, te spremembe tradicionalni muzejski poklici – 

med njimi še posebej kustosi – sprejemajo s precejšnjo mero zadržanosti in skepse. Klasične 

funkcije se namreč pomikajo v ozadje, primarno mesto pa, tako se zdi na prvi pogled, zasedajo 

novi muzejski poklici, ki skrbijo za zadovoljevanje potreb obiskovalcev. Da bi dojeli pomen 

postmoderne za muzeologijo in nadalje muzejsko pedagogiko, se za začetek seznanimo s 

spremembami, ki jih v stroko vnaša nova muzeologija. 

1.3. Nova muzeologija 

Nova muzeologija se je razvila z namenom, da bi predstavila nov način delovanja muzejev in 

spremenila odnos med muzeji in njihovimi skupnostmi (McCall in Gray, 2013, str. 1). Pionirji 

nove muzeologije so zavračali muzeologijo, utemeljeno na konceptu tradicionalnega muzeja in 

paradigmi originalnega muzejskega predmeta (glej Vergo, 1989). Tradicionalno delovanje 

muzejev naj bi bilo preveč izolirano od sodobnega sveta, zastarelo, elitistično in nevredno 

javnega denarja (Hudson 1977, 15). Nova muzeologija je postavila pod vprašaj avtoriteto 

kustosa in možnost konstrukcije objektivne resnice (Harisson 1993). Prav tako je bila kritična 
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do modernega projekta, ki se v tradicionalni muzeologiji zrcali v temeljnih postopkih izbora, 

sistematizacije, vrednotenja in interpretacije muzejskega gradiva. Pojmi vrednost, pomen, 

interpretacija, avtoriteta in avtentičnost so postali del diskurza nove muzeologije in sestavni del 

razprav o družbeni odgovornosti muzejev. Nova muzeologija je na novo opredelila odnos, ki 

ga imajo muzeji s skupnostmi, kar se odraža tudi v sodobnih smernicah mednarodne muzejske 

organizacije. Slednja spodbuja sodobne muzeje k širjenju (fizične in intelektualne) dostopnosti 

muzejskih zbirk, kot tudi k aktivnemu vključevanju zainteresirane javnosti v temeljne 

muzeološke postopke, ki so bili poprej strogo in zgolj domena stroke. Nova muzeologija v duhu 

postmoderne v muzejsko stroko vnaša spremembe na več ključnih področjih – odločilnih tudi 

za edukacijsko vlogo muzejev. Spremembe se kažejo v fizični podobi muzejev, v pojmovanju 

zbirk in načinu prezentacije razstavljenih objektov, v pojmovanju objektivne resnice oziroma v 

odnosu do avtentičnega in v odnosu do javnosti. V razmerju do tradicionalnega muzejskega 

dela si poglejmo nekatere izmed teh sprememb nekoliko podrobneje.  

1.3.1. Muzejski predmet in pojem avtentičnosti 

V muzeološki stroki se uporablja pojem avtentičnosti za opis predmetov, ki veljajo za originale, 

prve v svoji vrsti, »resnične« primerke. Avtentičnost v teh primerih temelji na edinstvenosti 

predmeta in na zvezi predmeta z ljudmi, ki mu pripišejo tovrstni pomen (Eberbach in Crowley, 

2005, str. 318). Ko predmetom pripisujemo avtentičnost, jih navadno glede na izvor delimo v 

dve skupini: na artefakte, ki so izdelek človeške roke, in naravne predmete (naturalije), ki so 

produkt narave. Velja nenapisano pravilo, da bolje kot je predmet ohranjen, bolj avtentičen je, 

kar je po kritičnem premisleku v svojem bistvu kontradiktorno. Avra avtentičnosti muzejskega 

artefakta je v postmoderni dobi postavljena pod vprašaj (glej Keene, 2006).  

Konservatorji so si desetletja prizadevali doseči »sveti gral« reverzibilnosti pri obdelavi 

predmetov, torej način, ki bi omogočal, da lahko med ohranjen predmet in resnico postavimo 

enačaj (Keene, 2006, str. 6). Čeprav je reverzibilnost veljala za kriterij etičnega dela, danes med 

konservatorji in širšo muzeološko stroko prevladuje spoznanje, da takšen konservatorski 

postopek, ki bi omogočal reverzibilnost, ne obstaja (Keene, 2006, str. 6). Nadalje so 

konservatorski postopki odvisni od predhodno predvidene rabe ali nadaljnje funkcije 

muzejskega artefakta. Poseg v prvotno stanje izbranega predmeta je lahko s strani konservatorja 

minimalen – predmet se na primer le očisti in stabilizira, lahko pa gre tudi za izjemno obsežen 

poseg v originalno stanje predmeta – kot se zgodi pri restavriranju. Predmetu, ki je pred 

restavriranjem poškodovan in ohranjen le v delcih, je s kakovostnimi restavratorskimi postopki 
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povrnjena »prvotna« oblika. Tako se zgodi, da je v vitrino postavljen predmet, denimo rimska 

posoda, ki je bila pred restavratorskim postopkom le skupek črepinj. Na podlagi poznavanja 

rimskega posodja pa lahko restavratorji s kakovostnimi tehnikami dosežejo, da iz črepinj zopet 

nastane skleda – pa četudi črepinje predstavljajo le majhen del uporabljenega materiala pri 

restavriranju. Pri tem si glasniki postmoderne zastavljajo vprašanje, kaj je ostalo od originala 

in ali ni predmet z vsakim konzervatorskim in restavratorskim postopkom nedvomno tudi na 

novo izumljen (Keene, 2006, str. 6). Poleg tega dodaten dvom o avri avtentičnega in o pomenu 

predmeta oziroma fizične materije za prihajajoče generacije vzbuja tudi razvoj informacijsko-

komunikacijske tehnologije. Zasloni na dotik, multimedijske predstavitve ter svetlobni in drugi 

efekti zlasti v očeh mlajšega občinstva postajajo zanimivejši od razstavljenih eksponatov v 

vitrinah. Lidija Tavčar zato opozori, da se že dogaja, da predmet fascinacije v muzejih niso več 

predmeti, ampak sredstva njihove prezentacije (Tavčar, 2009, str. 182). S spremenjenim 

odnosom do predmeta, sestavnega dela večje celote, nova muzeologija na novo opredeljuje tudi 

pomen in odnos do zbirk. 

1.3.2. Zbirka 

Zbirka je osrčje muzejskih dejavnosti. V splošnem je definirana kot serija predmetov, ki jih 

posameznik ali ustanova po specifičnih ključih izbere, nadalje klasificira, ureja in varuje ter na 

koncu delno predstavi manjšemu ali večjemu občinstvu – odvisno predvsem od tega, ali gre za 

privatno ali javno zbirko. Poleg materialne obstajajo tudi zbirke nesnovne dediščine, ki 

obsegajo običaje, navade, plese in podobne nematerialne reči ter so urejene in hranjenje na 

drugačen način, na primer na video ali avdio posnetkih, na podlagi ponovnega oživljanja, 

direktnega prenašanja in drugo (Desvallés in Mairesse 2010, str. 26–28). 

 

Zbirke so še vedno »srce« muzejev, iz katerih pogosto izhajajo vse ostale muzejske dejavnosti, 

vendar pa ukvarjanje z njimi ni več samozadosten cilj, ki bi ustrezal poslanstvu sodobnih 

muzejev. V moderni dobi je bilo razumevanje identitete osnovano na stalnosti, trdnosti in 

nespremenljivosti. V tej luči so bile predstavljene tudi muzejske zbirke, ki so veljale za 

potencialna sidrišča individualne in kolektivne identitete. Kot smo že spoznali, so sistematična 

klasifikacija, taksonomsko razvrščanje in nadaljnje predstavljanje predmetov v devetnajstem 

stoletju služili bujenju in utrjevanju nacionalne zavesti porajajočih se narodov. To se je korenito 

spremenilo v drugi polovici preteklega stoletja, ki sovpada z razvojem nove muzeologije. V 

skladu s postmoderno miselnostjo fluidnosti posameznikove in kolektivne identitete nova 

muzeologija v upanju na pobeg od fiksnih predstav identitete poznega 19. stoletja redefinira in 
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dekonstruira nekdanje pristope urejanja in interpretacije muzejskih zbirk in s tem oblikuje nov 

okvir delovanja muzejev nasploh (Davis 2007, str. 56). V ospredju so koncepti diskontinuitete, 

preloma in dekonstruktivnega dialoga z zgodovino (Štrajn, 2015, str. 64). 

 

Raba zbirk in manipulacija z muzejskimi predmeti postaneta sredstvo spoznanja in ne velja več, 

kar je veljalo v preteklosti – da je predmet že spoznanje samo po sebi (Rovšnik, 2012, str. 81). 

Fiksen in enoten pomen, ki je v preteklosti izhajal iz spoznanj temeljnih humanističnih disciplin 

in se je zdel edini pravi način interpretacije muzejskih zbirk, danes ni več zadosten (Hooper-

Greenhill, 2000, str. 125). Slednje bistveno vpliva na strokovno avtoriteto kustosov. Kustosi 

morajo zato z nastopom nove muzeologije, z uvajanjem novih interpretativnih modelov ter 

zbiralnih politik in z vse večjim pritiskom, da v svoje strokovno delo vključujejo svoje 

sodelavce in zunanje partnerje, na novo definirati svojo vlogo v muzeju. 

1.3.3. Objektivnost in strokovna avtoriteta kustosa 

Kustos še vedno ohranja strokovno avtoriteto na muzeološkem področju, vendar ne velja več 

za vseveda in nekoga, ki lahko javnosti posreduje objektivno resnico. Nasprotno, obstaja 

zavedanje, da so taksonomije – načini urejanja in dokumentiranja zbirk – družbeno konstruirani 

(Hooper-Greenhill 1992, str. 5). Razstava nikoli ne predstavlja nevtralne in objektivne resnice, 

marveč, kot opozori E. Hooper-Greenhill, »na odločitve, kako so materialne stvari v muzejih 

in galerijah razvrščene, vplivajo številni dejavniki – obstoječe delitve med predmeti, kuratorski 

postopki posamezne institucije, fizični pogoji eksponatov, in nenazadnje tudi interesi, 

entuziazem, in strokovnost kustosov« (Hooper-Greenhill 1992, str. 6). Podobno kot v sodobni 

etnografiji, kjer je zaželeno pisanje v prvi osebi, je pri oblikovanju razstave dobrodošlo, da 

avtor razkrije svoja osebna pojmovanja, ki so vplivala na odločitve, ki jih je sprejel tekom 

raziskovalnega in nadalje razstavnega procesa (Hein, 1998, str. 178). 

Drugačno pojmovanje kustosove vloge posledično vpliva na odnose moči med kustosom in 

obiskovalci na eni strani in med kustosom in drugimi muzejskimi poklici (še posebej 

muzejskimi pedagogi) na drugi strani. Prav tako vpliva tudi na vzgojo in izobraževanje v 

muzejih. V tradicionalnem muzeju je v ospredju avtoritarni glas znanosti oziroma kustosov, ki 

s pomočjo zbirk javnosti posredujejo specifično znanje. Odnosi moči med kustosom in 

obiskovalci so znotraj tovrstnih muzejev in galerij nesimetrični. Prvi sprejema odločitve v 

odnosu do prostora, časa in vidnosti, ali z drugimi besedami, odloča, kaj je lahko videno, na 

kakšen način in kdaj je to mogoče, drugi – torej obiskovalci – pa imajo pasivno vlogo 
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opazovalca, prejemnika vnaprej oblikovanega znanja (Hooper-Greenhill 1992, str. 7). Kjer se 

muzeji resno spogledujejo z dostopnostjo, ki seže onkraj klančin in drugih oblik urejanja fizične 

dostopnosti, pa postaja vse pomembnejše aktivno vključevanje javnosti v načrtovanje in 

razvijanje razstav in drugih dogodkov. To, kot poudari Rovšnik, »nikakor ne pomeni 

omalovaževanja strokovnosti« (Rovšnik, 2012, str. 82), ampak je izraz spoštovanja do javnosti 

oziroma skupnosti, v kateri muzej deluje. Avtoriteta muzeja, ki je nekdaj temeljila na 

unikatnosti zbirk in strokovnosti kustosov, naj bi se, po besedah Rovšnika, »v prihodnosti 

razvijala v nepretrganem diskurzu in pogajanjih med posebej usposobljenim muzejskim 

osebjem in muzejskimi občinstvi oziroma skupnostmi« (Rovšnik, 2012, str. 81).  

1.3.4. Muzej in skupnosti – inkluzija in družbena odgovornost 

Nova muzeologija v luči postmoderne misli opredeljuje skupnost kot kompleksen, stalno 

spreminjajoč in težko ulovljiv pojem. Moderna ideja o pripadnosti posameznika točno določeni 

skupnosti z nastopom velikih sprememb, ki so v zadnjih desetletjih zajele vsa področja 

družbenega in človekovega življenja, ne vzdrži več. Globalizacija je povzročila nujnost 

soočanja s togimi vzorci moderne, ki ne dopuščajo večpomenskosti in ambivalenc (glej 

Wintersteiner 2003). Ideje o trdnih, fiksnih identitetah danes nadomeščajo definicije o fluidnih, 

dinamičnih in spreminjajočih se identitetah. Posameznik se v skupnosti umešča situacijsko, in 

sicer pod vplivom etničnega ozadja, dela, starosti in prostočasnih aktivnosti. Definiranje 

muzejske skupnosti je z ozirom na opisane spremembe izjemno zahtevno, še več, spremembe 

terjajo, da muzeji na novo premislijo odnos do svojih (potencialnih) obiskovalcev in okolja, v 

katerem delujejo, kot tudi svoje interpretativne pristope (Sandell 2003). 

Da bi postali bolj demokratične in vključujoče institucije, si muzeji v zadnjih desetletjih 

prizadevajo povečati raznolikost svojih občinstev in spremeniti muzejske prakse. V svoje 

dejavnosti so začeli vključevati obiskovalce, da bi spremenili prevladujoč pogled na muzeje kot 

institucije hegemonističnega značaja (Iervolino 2013, str. 113). Posebno pozornost namenjajo 

t. i. ranljivim skupinam, kot so etnične manjšine, priseljenci, invalidne osebe in drugi, ki so v 

družbi lahko podvrženi različnim oblikam izključenosti (Iervolino po Sandell, 2013, str. 113). 

Inkluzivne in participativne prakse so najprej posvojile in spodbujale službe, ki imajo 

neposreden stik z obiskovalci, veliko počasneje pa te prakse postajajo tudi del aktivnosti, ki 

potekajo v »zakulisju« in jih navadno povezujemo s »primarnimi« muzejskimi dejavnostmi, 

kot so delo kustosov ter konzervatorsko in dokumentacijsko delo (Van Mensch in Mejier-Van 

Mensch 2015, str. 49). Večina muzejev danes zagotavlja fizično dostopnost muzejskih vsebin 
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gibalno oviranim osebam ter osebam z motnjami sluha in vida. Četudi tovrstne prilagoditve 

zahtevajo specialistično znanje, morda zaposlitev dodatne osebe ali sodelovanje z zunanjimi 

partnerji, je ta oblika inkluzije z institucionalnega vidika (ob predpostavki zadostnih finančnih 

sredstev) enostavno dosegljiva in zato tudi najpogosteje uresničena. Veliko večji izziv pa za 

sodobne muzeje predstavljajo oblike sodelovanja, ki skupnosti razumejo kot partnerje pri 

oblikovanju znanja, saj ta oblika sodelovanja zahteva vzpostavitev drugačnega razmerja moči 

med stroko in laiki, a še pred tem usklajeno in tesno sodelovanje med kustosi in muzejskimi 

pedagogi oziroma kadri, odgovornimi za izobraževanje in komunikacijo z muzejskimi 

občinstvi.  

Da ponazorim, kako lahko to poteka v praksi, naj na tem mestu  kot primer na kratko izpostavim 

nekaj poudarkov iz oblikovanja eksperimentalne razstave »Afrika in Slovenija. Preplet ljudi in 

predmetov«, ki je nastala v okviru evropskega projekta Switch. Pripravili so jo kustosinja Tina 

Palaić in slovenski Afričani, ki so v obdobju Gibanja neuvrščenih prišli v Slovenijo študirat in 

po končanem študiju ostali v Sloveniji, kjer živijo še danes. Na razstavi so slovenski Afričani 

predstavili svoje osebne predmete in fotografije. V pogovoru za spletni blog projekta Switch 

(http://www.swich-project.eu/nocache/blog/detail/article/ways-of-collaboration-different-

perspectives/, 14. 7. 2018) sta soavtorja razstave Tina Palaić in Max Shonhiwa Zimani, eden 

od petih sodelujočih slovenskih Afričanov, delila nekaj vtisov o oblikovanju razstave. Njuni 

vtisi nam pokažejo, kako je mogoče vzpostaviti sodelovalne in enakovredne odnose med muzeji 

in skupnostmi. Shonhiwa Zimani je izpostavil, da je bilo zanj pomembno, da je bil v projekt 

vključen od samega začetka, ko je pomagal pri oblikovanju ideje, kot tudi pozneje skozi celoten 

proces nastajanja razstave. Slednje je potrdila tudi kustosinja Tina Palaić (http://www.swich-

project.eu/nocache/blog/detail/article/ways-of-collaboration-different-perspectives/, 14. 7. 

2018): »Med raziskovalnim procesom in ustvarjanjem razstave nosilci dediščine niso bili samo 

sogovorniki, ampak so postali naši sodelavci. Z njimi smo si želeli deliti odgovornost za 

raziskovanje in predstavljanje njihove dediščine. Glas afriških Slovencev je bil enako 

pomemben kot glas kustosov.«  

Koncept glasu je pogosto v ospredju postkolonialističnih raziskav in je tudi del postmodernega 

diskurza v sodobnih muzejih. Sodelovanje z nosilci dediščine je ključno za uravnoteženo in 

večplastno predstavljanje dediščine. Ta vidik se je zdel pomemben tudi Shonhiwaju Zimaniju, 

ki je delil svojo izkušnjo v projektu Switch: » Pričakoval sem, da bomo imeli slovenski Afričani 

v tem projektu glas, avtentičen glas, in da bo ta slišan pri pripovedovanju naših zgodb in pri 

predstavljanju naših pogledov na naše osebne realnosti in realnosti Afričanov. Časi, ko so bili 
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Afričani obravnavani kot »brezglasni ljudje«, v imenu katerih so govorili drugi, morajo biti 

stvar preteklosti. /.../ V zvezi s tem naše sodelovanje velja za zgledno in predstavlja korak v 

pravo smer.« 

Predstavljanje različnih perspektiv, kot kustosinja pojasni v nadaljevanju, je prvi korak k 

boljšemu razumevanju različnih izkušenj, razmišljanj in družbenih okoliščin. Vloga kustosov v 

tovrstnih sodelovalnih praksah ni zmanjšana, nasprotno, kakovost razstave, v smislu njene 

vsebine in dostopnosti, ostaja odgovornost kustosov. Kot pojasni T. Palaić, so zato »kustosove 

profesionalne veščine in znanja v takem procesu (še vedno) nenadomestljivi«.  

Spremembe, ki jih je v muzejsko stroko vnesla nova muzeologija in smo jih na kratko spoznali 

v tem podpoglavju, pa so bile tudi temelj, na katerem se je v samostojno disciplino oblikovala 

muzejska pedagogika. 

2. MUZEJSKA  PEDAGOGIKA  

Muzejska pedagogika se je oblikovala v samostojno disciplino sočasno z uveljavitvijo nove 

muzeologije. Zavedanje, da so muzeji do tedaj delovali kot »politična prizorišča dominantnih 

družbenih skupin« (Munley in Roberts, 2006, str. 30), je vplivalo na to, da so si začeli muzeji 

prizadevati za bolj demokratično in vključujočo podobo institucije. To se je posredno odražalo 

tudi v spremenjenem pojmovanju edukacije v muzejih. Prevlada kustosovega glasu, do tedaj 

edine osebe, odgovorne za interpretacijo in prezentacijo muzejskih zbirk, je postala vprašljiva, 

hkrati pa se je začela krepiti vloga tistih zaposlenih, ki so v muzeju delovali na področju 

izobraževanja in so pozneje postopoma prevzeli vlogo glasnikov raznolikega muzejskega 

občinstva. Posamezniki, ki so se pred tem že ukvarjali z izobraževanjem v muzeju, so se v tem 

obdobju povezali in zavzeli za profesionalen razvoj muzejske pedagogike.  

Konec osemdesetih let preteklega stoletja se je zgodil »edukacijski obrat« (Van Mensch in 

Meijer-Van Mensch, 2015, str. 35) ali, z besedami Lidije Tavčar, »radikalni obrat v pojmovanju 

razmerja med muzeji in obiskovalci« (Tavčar, 2009, str. 119). To je pomenilo, da vse od tedaj 

»v središču razmisleka niso več muzeji, temveč obiskovalci. Z drugimi besedami, muzeji so in 

morajo biti zaradi obiskovalcev in ne obratno. To pomeni, da se morajo muzeji prilagoditi 

obiskovalcem in ne obiskovalci muzejem« (Tavčar, 2009, str. 119). 

V nekaterih muzejih so se na teh temeljih že takrat oblikovali samostojni pedagoški oddelki in 

komunikacijske službe, ki se tudi danes osredotočajo na obiskovalce in njihove potrebe. »Obrat 
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k obiskovalcu« je privedel, kot pojasni R. Bračun Sova, do načrtnega in strukturiranega 

preučevanja obiskovalcev – njihovih izkušenj in s tem povezanih zanimanj ter njihovih vzorcev 

obnašanja v muzejih (2016, str. 45). Muzejski pedagogi so postali glasniki muzejskih skupnosti 

in nekakšni mediatorji med stroko (kustosi) in obiskovalci. »Edukacijski obrat« je po eni strani 

prinesel spremembe na institucionalni ravni, po drugi strani pa je terjal tudi drugačno 

razumevanje učenja in samega učnega procesa v muzeju (Van Mensch in Meijer-Van Mensch, 

2015, str. 35). Preden se posvetimo teorijam in metodam učenja v muzejih, pa se najprej 

pomudimo pri stanju muzejske pedagogike pri nas in vlogi ter mestu kustosa pedagoga v 

sodobnem muzeju. 

2.1. Muzejska pedagogika v Sloveniji  
 

V delu Homo spectator. Uvod v muzejsko pedagogiko (2009) je Lidija Tavčar predstavila 

zgodovinski pregled razvoja muzejske pedagogike pri nas s posebnim ozirom na umetnostne 

muzeje. V slovenskem prostoru so se že v obdobju od druge polovice devetnajstega stoletja do 

približno konca tridesetih let dvajsetega stoletja oblikovali elementi šolske »metodike 

opazovanja likovnih del« kot predhodnice muzejske pedagogike (Tavčar, 2009, str. 36). V tem 

zgodnjem obdobju je obisk muzeja služil omikanju ljudstva, muzeji pa so bili primarno 

namenjeni le odraslim obiskovalcem. V umetnostnih muzejih je veljalo prepričanje, da zmore 

umetniška dela »presojati le odrasel razum« (prav tam, str. 37). Šele v petdesetih letih so se 

začeli muzeji načrtno posvečati starejšim osnovnošolcem in srednješolcem, še veliko pozneje, 

v začetku devetdesetih let dvajsetega stoletja, pa so pričeli v umetnostne muzeje in galerije 

sistematično vabiti tudi predšolske otroke in mlajše šolarje (prav tam, str. 65 in 66).  

 

Kljub temu da je izobraževanje v muzejih potekalo že zgodaj, pa začetek razvoja muzejske 

pedagogike pri nas umeščamo v drugo polovico dvajsetega stoletja. To sovpada s časom, ko so 

konec petdesetih let 20. stoletja delovna mesta zasedli prvi kustosi pedagogi, ki so se desetletje 

pozneje povezali in znotraj Skupnosti muzejev Slovenije (SMS) ustanovili pedagoško sekcijo 

(Tavčar, 2015, str. 16). Z ustanovitvijo pedagoške sekcije novembra 1971 so muzejski pedagogi 

naredili prvi korak k oblikovanju strokovnih temeljev za delovanje na izobraževalnem področju 

(Tome, 2012, str. 64). V prvih letih delovanja si je sekcija prizadevala za ustanovitev 

pedagoških služb v vseh večjih muzejih in za sistematizacijo posebnih delovnih mest za 

muzejske in galerijske pedagoge. Kjer zaradi finančnih sredstev zaposlitev novega kadra ni bila 

mogoča, je sekcija preko SMS k opravljanju pedagoške službe spodbujala že zaposlene 
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(največkrat kustose), da poleg svojega rednega dela občasno opravljajo še pedagoško delo 

(Tome, 2012, str. 65).  

 

Pedagoška sekcija se je v prihodnjih desetletjih širila in si z rednimi aktivnostmi utrdila svoj 

položaj znotraj SMS. Njeno delovanje je tako kot v preteklosti tudi danes še vedno primarno 

usmerjeno v izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje kustosov pedagogov. Med 

pomembnejšimi dejavnostmi pedagoške sekcije so: organizacija predavanj in seminarjev na 

temo izobraževanja; organizacija strokovnih ekskurzij in spoznavanje primerov dobrih praks 

doma in na tujem; priprava promocijskega materiala za vrtce in šole; vzpostavljanje in 

ohranjanje stikov s kolegi iz tujine; spodbujanje kustosov pedagogov k objavljanju strokovnih 

člankov v domačih muzeoloških revijah in društvenih zbornikih. 

 

Vzporedno z aktivnim delovanjem pedagoške sekcije in v njej združenih posameznikov iz 

prakse pa se je začela v 21. stoletju razvijati tudi do tedaj manjkajoča teoretična misel na 

področju muzejske pedagogike. Vodilna na tem področju je dr. Lidija Tavčar.  

 

2.2. Vloga in mesto kustosa pedagoga v sodobnem muzeju  

2.2.1.  Zadolžitve in delovni pogoji kustosov pedagogov 

S premiki, ki jih je povzročila nova muzeologija, sta se vloga kustosa pedagoga in s tem obseg 

njegovih delovnih nalog spremenila. Muzejski pedagogi niso več zadolženi le za oblikovanje 

programov, ki so primerni za posamezne skupine obiskovalcev, ampak njihovo delo obsega 

tudi vzpostavljanje povezav z obstoječimi in potencialnimi občinstvi (Munley in Roberts, 2006, 

str. 29). To pomeni, da kustosi pedagogi delujejo na dveh ravneh: znotraj institucije, kjer si 

prizadevajo za čim intenzivnejše zbližanje muzejskih predmetov in obiskovalcev ter 

premoščajo mostove med stroko in potrebami različnih skupin obiskovalcev, ter na pragu 

muzejske ustanove, kjer so dovzetni za pobude, ki prihajajo v muzej od muzejskih skupnosti, 

zunanjih partnerjev in druge zainteresirane javnosti. Niso le mediatorji med stroko in 

obiskovalci, ampak pogosto tudi glasniki slednjih v pogajanjih s kustosi in drugim muzejskim 

osebjem.  

Vendar je to mogoče le v zadovoljivih delovnih pogojih, torej v muzejih, ki imajo razvejano 

komunikacijsko službo. Ta poleg muzejskih pedagogov vključuje tudi svetovalca za odnose z 

javnostmi, organizatorja in koordinatorja kulturnih programov, svetovalca za trženje in druge. 
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Takšnih muzejev je v slovenskem prostoru izredno malo. V praksi se namreč pogosteje dogaja, 

da kustosi pedagogi poleg pedagoškega dela opravljajo še množico nalog, ki z izobraževanjem 

nimajo veliko skupnega in obsegajo organizacijo in koordinacijo programov, odnose z 

javnostmi, trženje in podobno, torej naloge, ki naj bi jih v idealnih razmerah prevzeli drugi 

muzejski poklici v komunikacijski službi.  

Da je poklic kustosa pedagoga marginaliziran tudi v slovenskih muzejih in da so muzeji v tem 

oziru kadrovsko podhranjeni, nedvoumno kažejo tudi rezultati prve in doslej edine sistematične 

evalvacije slovenskih muzejev. Ta je zajela 47 javno financiranih regionalnih ter nacionalnih 

muzejev (Goebl idr., 2010) in je pokazala, da je imelo pred desetimi leti le okoli 60 odstotkov 

muzejev zaposleno osebo v pedagoški dejavnosti, se pravi na delovnem mestu kustos pedagog. 

Tisti muzeji, ki niso imeli delovnega mesta kustos pedagog, pa so kljub temu nudili vrsto 

vzgojno-izobraževalnih programov za šole in druge ciljne skupine; izkazalo se je, da je 96 

odstotkov vseh muzejev ponujalo vzgojno-izobraževalne programe. Iz tega je mogoče sklepati, 

da v nekaterih (predvidoma manjših) muzejih za pedagoško dejavnost skrbijo tudi kustosi, ki 

naj bi sicer imeli drugačne zadolžitve. Da je situacija zares takšna, so ob neki drugi priložnosti 

potrdili tudi kustosi sami (Cerar, 2007). Čeprav je treba kritično pripomniti, da je ta evalvacija 

stara že deset let, pa vendarle ne gre pričakovati, da se je glede na razmere v javnem sektorju 

in kulturi, stanje v tem času kaj bistveno izboljšalo. To potrjuje tudi zapis Staše Tome štiri leta 

po opravljeni evalvaciji, ko je izpostavila, da ministrstvo še vedno nameni premalo sredstev za 

razvoj pedagoškega področja, hkrati pa je opozorila, da so za nespremenjene razmere v strukturi 

zaposlenih odgovorni tudi vodilni v muzejih (Tome, 2012, str. 12). 

Gre za splošno stanje muzejske pedagogike ne le pri nas, ampak tudi v številnih muzejih na 

tujem. Po eni strani muzeji v poslanstvih obširno navajajo svojo zavezanost k odgovornemu 

delovanju v družbi in zadovoljevanje potreb raznolikega muzejskega občinstva postavljajo 

visoko na seznam svojih prednostnih nalog, po drugi strani pa imajo do pedagoškega oddelka, 

ki se z obiskovalci najintenzivneje ukvarja, še vedno izrazito mačehovski odnos (Macdonald, 

2016, str. 101). Pedagoški oddelki so finančno in kadrovsko podhranjeni in marginalizirani v 

primerjavi s kuratorsko službo in oddelki, ki se primarno ukvarjajo z zbirkami. Ravno med 

slednjimi še vedno (pre)večkrat prevladuje mnenje, da je izobraževanje v muzejih dopolnilna 

aktivnost, ki se zgodi, ko je »primarno« delo opravljeno. Kot je ob štiridesetletnici pedagoške 

sekcije zapisala Andreja Breznik, se »v praksi še vedno čuti, da gre za dejavnost in poklic, ki, 

verjetno zaradi krajše tradicije, kot jo imajo drugi muzejski poklici, v našem muzejskem okolju 

še vedno kliče po argumentaciji lastnega obstoja« (Breznik, 2012, str. 70). Da bi bila slednja 
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prepričljiva, je dobrodošlo, da se najprej zedinijo kustosi pedagogi in utrdijo svojo poklicno 

identiteto.  

2.2.2. Izobrazba in poklicna identiteta kustosov pedagogov 

Več tujih avtorjev je v zadnjih letih pisalo o pomanjkanju poklicne identitete kustosov 

pedagogov (Uyen Tran in King, 2007; Bailey, 2006; Bevan in Xanthoudaki 2008). Muzejski 

pedagogi različno dojemajo svojo vlogo v muzeju in pri opravljanju pedagoškega poklica 

izhajajo iz raznolikega nabora predhodno pridobljenih izkušenj, znanj in spretnosti. To šibi 

poklicno identiteto kustosov pedagogov in nadalje otežuje možnosti, da bi utrdili svoj položaj 

v posameznih muzejih ali širše, v muzeološki srenji.  

L. U. Tran in H. King sta izpostavili sledeče razloge, ki slabo vplivajo na profesionalizacijo 

muzejsko-pedagoškega poklica: nepoznavanje teoretičnih temeljev muzejsko-pedagoškega 

dela med kustosi pedagogi; netransparentnost pogojev za opravljanje poklica kustosa pedagoga; 

pomanjkanje enotnih kriterijev za kakovostno in verodostojno muzejsko-pedagoško delo (2007, 

str. 144). Kdo lahko opravlja poklic kustosa pedagoga, kako naj to delo poteka in kakšen pomen 

ima pedagoško delo na institucionalni ravni, je najpogosteje prepuščeno viziji in poslanstvu 

posameznega muzeja.  

Opisane pomanjkljivosti se kažejo tudi v slovenskem muzejskem prostoru. Za opravljanje 

poklica kustosa pedagoga je potrebno izpolniti dva pogoja: posameznik mora imeti dokončano 

univerzitetno izobrazbo v matični stroki, npr. umetnostni zgodovini, arheologiji, etnologiji, 

zgodovini ali biologiji, kar je nujno za poznavanje zbirk, ter opraviti izpit za muzejskega 

pedagoga na Ministrstvu za kulturo. Večina izmed kustosov pedagogov tako še vedno nima 

formalne pedagoške in muzeološke izobrazbe. Pridobivanje strokovno specifičnega 

muzeološkega in pedagoškega znanja je namreč še vedno prepuščeno ambicioznosti in 

profesionalni zagnanosti posameznikov, kar zagotovo ne prispeva k enotnemu naboru osnovnih 

muzejsko-pedagoških znanj in veščin med kustosi pedagogi. 

Ravno področje izobrazbe je tisto, ki muzejsko-pedagoško srenjo pri nas v zadnjem desetletju 

tudi najočitneje razdvaja. Zdi se, da so se trenja in prepad med kustosi pedagogi, ki delujejo v 

praksi, in posamezniki, ki so aktivnejši na teoretičnem področju, leta 2013 z ustanovitvijo 

podiplomskega univerzitetnega študija Muzejska pedagogika na Pedagoški fakulteti v Ljubljani 

še poglobila (glej Miškec, Tome, 2012; Tavčar, 2015; Bračun Sova in Kemperl, 2013). Lidija 

Tavčar je o tem problemu pisala večkrat, nazadnje pa v prispevku za Šolsko polje, v katerem je 
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podrobneje analizirala »ničelni odziv muzejskih pedagogov pri vpisu na nov študijski program« 

(2015) in kontradiktorne odzive nekaterih posameznikov iz muzealskih vrst. Za slab odziv je 

navedla naslednje vzroke (Tavčar, 2015, str. 22–25): 

- pravi in prvi vzrok tiči v tem, da je študij plačljiv; 

- naslednji morebitni vzrok za majhen odziv pri vpisu na študij muzejske pedagogike pri 

svežih diplomantih je v njihovi dobri obveščenosti o »prepovedi« zaposlovanja v 

muzejskih/galerijskih ustanovah, ki velja že daljše obdobje; 

- proti novemu podiplomskemu študiju Muzejska pedagogika so nastrojeni nekateri iz 

muzealskih vrst, ki to novo študijsko smer razumevajo kot nekakšno konkurentko 

svojemu dosedanjemu delu. 

Čeprav potrditev in akreditacija univerzitetnega študijskega programa Muzejska pedagogika 

pomeni izjemno priložnost, da bi že zaposleni in bodoči kustosi pedagogi pridobili zaželeno 

kompetentnost in suverenost za opravljaje poklica, pa smo zaradi pravkar nanizanih in nekaterih 

drugih vzrokov tudi v slovenskem prostoru še precej na začetku vzpostavljanja enakovrednega 

stanja med kustosi pedagogi in drugim muzejskim osebjem (še posebej kustosi).  

 

2.3. Teorije učenja 

V dveh stoletjih obstoja javnih muzejev sta se pomen in način izobraževanja v muzejih 

spreminjala. Podobno kot v šolski pedagogiki, je tudi v muzejih moč spremljati premik od 

transmisivnega, behaviorističnega pristopa k različnim oblikam konstruktivističnih pristopov, 

k učenju in poučevanju. Behavioristične teorije razumejo učenje kot prenos »gotovega znanja« 

od učitelja oz. tistega, ki znanje poseduje, k učečemu, ki znanje pasivno sprejme. Nasprotno pa 

velja za konstruktivistične teorije, ki pojmujejo učenje kot aktiven proces, ki učečega celostno, 

miselno in čustveno aktivira.  

2.3.1. Behaviorizem ali transmisivni pristop k učenju in poučevanju  

B. Marentič Požarnik (2000, str. 11) pojmuje transmisijo kot »prenašanje gotovega znanja, ki 

je velikokrat ločeno od izkušenj učečega in od konkretnih življenjskih okoliščin« (Grmek, 

Čagran in Sadek, 2009, str. 44). V tistih muzejih, v katerih prevladuje transmisivni pristop k 
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učenju, je v ospredju avtoritarni glas znanosti – kustosov, ki s pomočjo zbirk javnosti 

posredujejo specifično znanje.  

Didaktični ali informativni pristop, kot to vrsto učenja imenuje T. Rammapudi (2011, str. 120), 

je značilen za tradicionalne muzeje, a pogosto prevladuje tudi v številnih sodobnih muzejih. 

Odnosi moči med muzeji in obiskovalci so ob rabi tega pristopa nesimetrični, institucionalna 

kultura pa hierarhična. Kustos sprejema odločitve v odnosu do prostora, časa in vidnosti, z 

drugimi besedami, odloča, kaj je lahko videno, na kakšen način in kdaj je to mogoče, muzejski 

pedagogi in muzejski vodiči so posredniki vnaprej oblikovanega znanja, obiskovalci pa imajo 

pasivno vlogo opazovalca, prejemnika tega znanja (Hooper-Greenhill 1992, str. 7; Rammapudi, 

2011, str. 120). Glavni namen transmisivnega pristopa k učenju in poučevanju je prenos 

informacij, ki naj bi jih obiskovalec sprejel kot dejstva.  

Prednost transmisivnega pristopa je, da se osredotoča na posredovanje vsebin, ki jih je mogoče 

hitro usvojiti in si jih zapomniti. Slabosti tega pristopa pa so, da znanje oblikujejo le 

strokovnjaki in da se od obiskovalcev pričakuje, da bodo to znanje nekritično sprejeli. Predaja 

znanja poteka na predpostavki, da znanje obstaja neodvisno od učečega in se vanj postopno 

pretaka (Grmek, Čagran in Sadek, 2009, str. 45). Transmisivni pristop k podajanju muzejskih 

vsebin ne dopušča, da bi obiskovalci izrazili svoje zamisli, njihove izkušnje pa nimajo nobene 

vrednosti. Ker velja kustos za strokovno avtoriteto v tovrstnih muzejih, šteje znanje za 

nevtralno, objektivno in univerzalno (Rammapudi, 2011, str. 120). 

Didaktični ali transmisivni pristop prav tako ne dopušča različnih učnih stilov, saj se 

predpostavlja, da se vsi učimo na isti način. Ta pogled se je začel v muzejih postopoma 

spreminjati, kar je bilo najprej opazno pri vodstvih, ko so vodiči v vodstva vključili vprašanja 

za občinstvo, da bi s tem dobili pregled nad predznanjem posameznikov in jih tako lažje aktivno 

vključili v učni proces (Rammapudi, 2011, str. 120). Šele pozneje pa so začeli kustosi na 

pobudo muzejskih pedagogov interaktivne elemente, ki spodbujajo obiskovalce k miselni ali 

fizični aktivnosti, vključevati tudi na razstave.   

2.3.2. Socialno-konstruktivistični pristop k učenju in poučevanju  

Za konstruktivistični pristop k učenju in poučevanju je značilno, da »posameznik svoje znanje 

v gotovi obliki ne more drugemu posredovati ali ga od nekoga prejeti, ampak ga mora ponovno 

zgraditi z lastno miselno aktivnostjo« (Grmek, Čagran in Sadek, 2009, str. 24).  
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Učenje velja za aktiven proces. Fokus se v muzejskem kontekstu preusmeri s strokovne 

avtoritete na obiskovalca, pri čemer so muzejski pedagogi nekakšni mediatorji med obema. Pri 

posredovanju znanja mora muzejski pedagog upoštevati »dialog, kulturno različnost 

obiskovalcev in družbeni kontekst institucije, iz katere izhaja« (Železnik, 2015, str. 21). 

V muzejih, v katerih prevladuje konstruktivističen pristop k učenju in poučevanju, velja, da 

obiskovalec ne pride na razstavo kot »nepopisan list«, ampak v muzej vstopi s predhodnimi 

vrednotami, spoznanji in izkušnjami, ki vplivajo na učni proces. Nasprotno kot pri 

behaviorizmu, v tem primeru velja, da muzeji spodbujajo obiskovalce k prevpraševanju 

predstavljenih vsebin in sogradnji znanja. Zaželeno je, kot na nekem drugem mestu jasno 

ponazori Strnad, da obiskovalci »gradijo znanje neodvisno in na osebnem nivoju, kar se 

povezuje z individualnimi učnimi stili kot tudi s širokim obsegom obstoječih socialnih in 

kulturnih faktorjev« (Strnad, 2015, str. 96). Znanje se razume kot fluidno, zato je podvrženo 

nenehnim spremembam in pogajanjem (Rammapudi, 2011, str. 122).  

Konstruktivizem je posebej privlačen za izobraževalno delo v muzejih in drugih kulturnih 

ustanovah, ker v teh institucijah poteka učenje na neformalni in prostovoljni ravni. Vendar pa, 

kot izpostavi Hein, uporaba konstruktivističnih pristopov v muzejih prinaša tudi nekatere izzive 

(Hein, 1999, str. 347). Če je namen muzejskih razstav, da spodbujajo obiskovalce k 

samostojnemu pomenotvorjenju, potem to močno vpliva na naravo razstav – kako so 

oblikovane in nadalje kako jih pojmujemo. Najbolj očiten izziv predstavlja cilj, da obiskovalcu 

zagotovimo možnost za samostojno pomenotvorjenje, pri čemer je vsakršen odklon od 

institucionalne, strokovne interpretacije sprejemljiv in zaželen, morda celo enakovreden. 

Uresničitev tega cilja zahteva na eni strani ponovni premislek o edukacijski vlogi muzeja, na 

drugi strani pa ponovno definiranje kustosove izobraževalne vloge v muzeju. Resno 

zavzemanje za uveljavitev konstruktivističnih pristopov k učenju in poučevanju od muzejskega 

osebja zahteva priznanje, da njihovo delo, četudi temelji na znanstvenih raziskavah, ni nikoli 

objektivno in ne predstavlja absolutne resnice, ampak gre zgolj za eno od možnih interpretacij 

(Hein, 1998, str. 177). 

Muzeji so se s tem izzivom, kot v nadaljevanju ponazori Hein, že v preteklosti soočali na 

različne načine. Med drugim z zagotavljanjem več različnih interpretacij muzejskega artefakta 

ali vsebin na razstavi, pa tudi s spodbujanjem obiskovalcev, da na predvidenih mestih v muzeju 

delijo svoja mnenja, svoje poglede (Hein, 1999, str. 347). Tovrstno konstruktivistično 

pojmovanje, da obiskovalci v muzeju samostojno konstruirajo znanje – da teh pomenov ne 
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posredujejo le muzejski predmeti in način, kako so predstavljeni (razstavljeni), ampak nanje 

močno vplivajo tudi obiskovalčeva kultura, predhodne osebne izkušnje in motiv za njihov obisk 

– je prepoznano kot bistvena značilnost izobraževanja v sodobnih muzejih (Hein, 1999, str. 

347). 

2.3.3. Kritična ali progresivna pedagogika 

Cilj progresivnega izobraževanja v muzejih je, da se v učnem procesu zgodi več kot goli prenos 

znanja ali spodbuda k ustvarjanju osebnih pomenov. Namen progresivnega izobraževanja je 

nenehno prizadevanje za izboljšanje družbe. Najbolj znan model progresivnega poučevanja 

predstavlja delo Paula Freireja, ki je razvil zelo uspešen program za opismenjevanje. Pri 

njegovem učnem modelu so osnovno edukacijsko orodje predstavljale slike, zaradi česar 

zagovorniki progresivne pedagogike v muzejih verjamejo, da je Freirejev model prenosljiv tudi 

v muzejski kontekst. Namesto slik lahko namreč muzeji v edukativne namene ponudijo dvo- in 

tridimenzionalne predmete. (Hein, 2014, str. 16) 

Četudi kritična pedagogika udejanja transformacijske učne metode, se od konstruktivizma 

razlikuje po tem, da si zastavlja vprašanje, kaj pojmujemo kot znanje in s kakšnim namenom je 

oblikovano. Transformacijske učne metode v kontekstu kritične pedagogike spodbujajo k 

zastavljanju vprašanj, ki omogočajo odkrivanje skritih, implicitnih sporočil. V navezavi s tem 

M. A. Lindauer navede zgovoren primer razstavnega dela v modernističnem muzeju, ki v 

razstavo, posvečeno zgodovinski proslavi nekega mesta v ZDA, nehote vpiše skriti kurikulum 

predsodkov: zgodba o moških, ki so očistili zemljo, zgradili nove stavbe in vzpostavili trajen 

sistem upravljanja mesta, med drugim tudi prikrito »slavi« pregon domorodcev in vzdržuje 

portret »idealnega« vodje – močnega, sposobnega, heteroseksualnega belega človeka, čigar 

žena skrbi za dom, družino in si prizadeva za dobrodelnost (Lindauer, 2007, str. 307). 

Kritična pedagogika se osredotoča na prepoznavanje kulturnih mitov, kar pomeni prvi korak k 

preseganju le-teh. Prepoznavanje škodljivih »idealov« in kulturnih mitov ponuja možnost za 

boj proti izkoriščevalskim družbenim odnosom. Vendar pa, kot v nadaljevanju opozori M. A. 

Lindauer, velja biti pri tem previden. Čeprav se nekateri sodobni muzeji odkrito zoperstavljajo 

hegemonističnemu intelektualnemu diskurzu, pa še vedno obstaja nevarnost, da tudi 

postmoderni muzeji skozi navidezno vključujoče programe, oblikovane za opolnomočenje 

marginaliziranih družbenih skupin, implicitno vzdržujejo avtoriteto prevladujoče družbene 

skupine  (po Lindauer, 2007, str. 308). Da bi se temu izognili, M. A. Lindauer predlaga, da se 
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pri načrtovanju razstave muzejsko osebje izogne podajanju odgovorov na vprašanja »kdo, kaj, 

zakaj, kje in kako«. V nasprotju s tem modelom podajanja odgovorov, ki ga obiskovalci 

navadno pričakujejo, avtorica predlaga, da ob razstavljenih artefaktih pripravijo didaskalije, ki 

obiskovalca spodbudijo k prevpraševanju avtoritete in ga s tem nekoliko vržejo iz ravnotežja. 

Na ta način lahko muzeji obzirno sporočijo, da je poznavanje preteklosti vedno nepopolno (po 

Lindauer, 2007, str. 311). Vsaka vrsta izobraževanja ima nek cilj. Cilj progresivnega 

izobraževanja je, da naslavlja vprašanja o socialni pravičnosti in si prizadeva za širjenje 

demokracije (Hein, 2016, str.  16). 

2.4. Posebnosti učenja v muzeju  

2.4.1. Neformalno učenje, učenje po lastni izbiri in vseživljenjsko učenje 

Že od samega začetka se muzej jasno loči od javnega sektorja, saj se je vzpostavil kot 

neformalna izobraževalna ustanova. Kot po Hooper-Greenhillovi navaja Štrajn, je učenje v 

muzejih v 21. stoletju »potencialno bolj odprto (openended), bolj individualno usmerjeno, bolj 

nepredvidljivo in bolj sprejemajoče za večkratno raznolike odzive, kot je v prostorih 

formalnega izobraževanja, kjer je to, kar poučujejo, usmerjano z od zunaj določenimi 

standardi« (2015, str. 64). Muzeji so torej ustanove, v katerih poteka neformalno učenje, kjer 

se ljudje učijo, če želijo in ko želijo. To učenje izhaja iz notranjih vzgibov vsakega 

posameznika, ki niso le racionalni, ampak večkrat tudi emocionalni, saj odločitev za 

poglabljanje v določeno vsebino na razstavi lahko izhaja iz preprostega občutka povezanosti z 

neko temo (Johnson, 2009, str. 13). 

Muzejska pedagogika spodbuja učenje po lastni izbiri. Kot smo spoznali malo prej, si muzejsko 

osebje v marsikaterem sodobnem muzeju vse bolj prizadeva, da bi obiskovalcem zagotovili 

različne vrste učnih priložnosti, in sicer skozi različne razstavne predstavitve, z upoštevanjem 

različnih učnih stilov in z zagotavljanjem možnosti za kakovostno preživljanje prostega časa in 

priložnosti za osebnostno rast (Rammapudi, 2011, str. 122). 

Izobraževanje v muzeju se z uveljavitvijo pojma »vseživljenjsko učenje« razširi s točno 

določenega segmenta šolajoče se populacije, ki prihaja v muzeje v okviru učno-vzgojnega 

programa in pri tem nima proste izbire, na vse generacije in življenjska obdobja, pri čemer 

učenje poteka v prostem času in »mimogrede« (Železnik, 2007, str. 20). Muzej s svojo vzgojno-

izobraževalno vlogo, tako pravi B. Strnad, učinkovito podpira cilj sodobne vzgoje in 

izobraževanja, ki ni več le v pridobivanju znanja, temveč predvsem v razvijanju ustvarjalnih 
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posameznikov, ki znanje odgovorno uporabljajo in z njim pozitivno vplivajo na razvoj družbe 

(Strnad, 2015, str. 95). 

2.4.2. Odnos med šolami in muzeji 

Alfred Lichtwark, pionir muzejskega izobraževanja v Nemčiji, je razlike med izobraževanjem 

v muzeju in izobraževanjem v šoli konec devetnajstega stoletja slikovito opisal z naslednjimi 

besedami: »Medtem ko šole potešijo, je naloga muzejev, da vzbudijo učenčevo radovednost in 

zanimanje. Zato morajo biti muzeji previdni, da ne mutirajo v izvenšolske učilnice, ampak da 

spodbujajo k samostojnemu učenju, zvedavosti in pridobivanju znanja.« (Mieth & Walz po 

Lichtwark, 2016, str. 14) 

Vendar pa to kljub naporu, ki ga v pripravo programov za šolske skupine vložijo muzejski 

pedagogi, ni vedno lahko dosegljivo. Šolske skupine predstavljajo pomemben segment 

muzejskega občinstva, zato muzeji (pre)pogosto prilagajajo program šolskemu kurikulumu in 

se na ta način podrejajo zahtevam šol. V obdobju po drugi svetovni vojni, ko se je izobraževalni 

pomen muzejev na slovenskem ozemlju okrepil, se je muzejska pedagogika razvijala predvsem 

tako, da so šolniki muzealcem v veliki meri narekovali tako vsebino kot metodo izobraževanja 

v muzejih (Bračun Sova po Tavčar, 2011, str. 142). 

Lidija Tavčar, utemeljiteljica muzejske pedagogike v Sloveniji, se je zato v devetdesetih letih 

prejšnjega stoletja zavzela za drugačen odnos med šolami in muzeji in ga zastavila na sledeč 

način:  

»Izobraževalno delo v muzejih in galerijah sledi ciljem muzejev in galerij, v šoli pa 

ciljem šole. Nekateri od teh ciljev so komplementarni in se zato izobraževalno delo v 

obeh vrstah institucij dopolnjuje. Toda dopolnjuje se lahko le, če je med sabo različno. 

Če bi bilo enako, bi se namreč lahko le ponavljalo, ne pa dopolnjevalo.« (Bračun Sova 

in Kemperl po Tavčar, 2014, str. 12) 

Učenje v muzeju mora potekati drugače kot v šoli. Sproščeno učno okolje, ki ne zahteva 

sedežnega reda, kjer ni treba slediti učnim ciljem posameznih predmetnih področij in kjer tudi 

preverjanje znanja ni potrebno, pomembno razlikuje šolo od muzeja. Muzeji lahko ravno zaradi 

drugačnega okolja in neformalne narave kulturno-izobraževalne ustanove šolskim (in drugim) 

skupinam ponudijo drugačne vsebine, pri čemer se lahko svobodno poslužujejo metod, ki 
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omogočajo najustreznejše sporočanje. Muzejsko okolje ponuja možnosti za izkustveno učenje 

in interdisciplinarno pridobivanje znanja.  
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III. EMPIRIČNI DEL 

1. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Z razvojem edukacijske vloge muzeja kot družbenega pojava poleg kustosa dobimo tudi nov 

profil kustosa pedagoga, kar kaže na določene premene na muzejsko-pedagoškem področju, ki 

pri nas še niso bile deležne raziskav. Kustos skrbi za zbiranje in preučevanje muzejskih 

predmetov v zbirki. Spremlja njihovo stanje v depojih, na razstavah in pri njihovih prenosih, 

prevozih ali spremembah pogojev hranjenja. Najpogosteje dela v muzeju na področju 

arheologije, etnologije, umetnostne zgodovine in zgodovine, saj je poznavalec zbirke. Kustos 

pedagog v muzeju skrbi za posredovanje znanja o muzejskih predmetih različnim obiskovalcem 

v obliki vodenih ogledov, predavanj, delavnic idr.  

Gre za dva profila muzejskih strokovnjakov, ki sta vsak na svoj način vpeta v vzgojno-

izobraževalno dejavnost muzejev. Kustosi že v fazi evidentiranja, pridobivanja, klasifikacije in 

sistematizacije muzejskega gradiva neposredno oblikujejo vednost in znanje, ki je 

obiskovalcem pozneje posredovano v obliki razstav, predavanj in strokovnih ter znanstvenih 

objav. V prvi vrsti se kustos posveča predmetom in zbirkam, kustos pedagog pa skrbi za čim 

intenzivnejše zbližanje muzejskih predmetov in obiskovalcev ter premošča mostove med stroko 

in potrebami različnih skupin obiskovalcev. Pogoji za opravljanje poklica kustosa pedagoga so 

enaki pogojem za opravljanje poklica kustosa. Oboji potrebujejo univerzitetno izobrazbo v 

matični stroki, npr. umetnostni zgodovini, arheologiji, etnologiji, zgodovini ali biologiji, kar je 

za poznavanje zbirke nujno, ostalo specifično strokovno znanje (zlasti pedagoško) pa je z 

izjemo priprav na strokovni izpit plod individualnega in institucionalnega angažmaja.  

V raziskavi preučujem pojmovanja edukacijske vloge muzeja pri kustosih in kustosih 

pedagogih, saj je preliminarna raziskava, ki sem jo opravila s po enim kustosom in kustosinjo 

in dvema kustosinjama pedagoginjama iz treh različnih nacionalnih muzejev v Ljubljani, 

pokazala, prvič, da so med tema dvema profiloma določena institucionalno koncipirana 

»trenja«, in drugič, da prav osebna pojmovanja bistveno vplivajo na vrednostni sistem in samo 

delo v muzeju. V slovenskem prostoru za zdaj še niso bile opravljene podobne raziskave, ki bi 

se posvečale edukacijski vlogi muzejev skozi perspektivo zaposlenih v muzeju.  
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2. NAMEN IN CILJI RAZISKAVE 

Namen raziskave je preučiti pojmovanja edukacijske vloge muzeja pri kustosih in kustosih 

pedagogih. Na institucionalni ravni se delo kustosa in delo kustosa pedagoga nujno prepletata, 

povezujeta in dopolnjujeta, preliminarni intervjuji, ki sem jih opravila z več strokovnimi delavci 

muzejev, pa so pokazali, da temu ni tako. Odnos med njima je neenakovreden, kar se po mnenju 

nekaterih sogovornikov odraža na sami kakovosti muzejskih izobraževalnih dejavnosti. Cilji 

raziskave so sledeči. 

1. Preučiti, kako kustosi pojmujejo edukacijsko vlogo muzeja. 

2. Preučiti, kako kustosi pedagogi pojmujejo edukacijsko vlogo muzeja. 

3. Preučiti, ali med kustosi in kustosi pedagogi obstajajo podobnosti in/ali razlike v 

pojmovanjih edukacijske vloge muzeja in kakšne so podobnosti in/ali razlike v 

razumevanju in vrednotenju lastnega dela v muzeju. 

3. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

RV1: Kako kustosi in kustosi pedagogi pojmujejo poslanstvo sodobnih muzejev? 

RV2: Kako kustosi in kustosi pedagogi pojmujejo zbirke in kakšen pomen pripisujejo 

originalnim muzejskim predmetom? 

RV3: Kakšna je vloga kustosov in kustosov pedagogov pri oblikovanju in posredovanju znanja 

in kako pojmujejo učenje v muzeju? 

RV4: Kako poteka sodelovanje med kustosi in kustosi pedagogi na strokovnem področju? 

RV5: Kako kustosi in kustosi pedagogi pojmujejo in vrednotijo poklic kustosa pedagoga? 

4. METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

Raziskava je kvalitativna in temelji na majhnem vzorcu. Poudarek je na preučevanju 

subjektivnih izkušenj in pogledov kustosov in kustosov pedagogov ter na ugotavljanju pomena, 

ki ga ti muzejski delavci pripisujejo svojemu delu v muzeju. Kot je zapisal Vogrinc (2008, str. 

14), je raziskovalec pri tem raziskovalnem pristopu neposredno vključen v okolje in to mu 

pomaga pri opazovanju proučevanega predmeta: »Razume lahko tisto, kar je izraženo v 

racionalni govorici, pa tudi tisto, česar z besedami ni mogoče izraziti. Želje, pričakovanja, 

interesi, potrebe, osebni pogledi ljudi, ki so vključeni v raziskavo, naj bi raziskovalcu pomagali 



 
 

 24 
 

do popolnejšega spoznanja proučevanih pojavov.« Za to vrsto raziskovanja sem se odločila, ker 

so me zanimala osebna pojmovanja kustosov in kustosov pedagogov, razmerje med njima in 

njuni odnosi. V nasprotju z drugimi pristopi kvalitativno raziskovanje namreč tudi »ohranja 

kompleksnost vsakdanjih situacij in daje zato stvarnejša spoznanja, ki so relevantnejša za 

prakso« (Vogrinc, 2008, str. 48). 

4.1. Opis vzorca in postopek izbire vzorca 

Vzorec je namenski in vključuje enajst udeležencev, štiri kustose, tri kustosinje in štiri 

kustosinje pedagoginje. Raziskava je potekala v štirih slovenskih nacionalnih muzejih, v katerih 

sta delovni mesti kustos in kustos pedagog natančno sistematizirani. Za vse muzeje velja, da je 

prvih zaposlenih več kot drugih. V treh muzejih sem intervjuvala kustosa, kustosinjo in 

kustosinjo pedagoginjo, v enem muzeju pa enega kustosa in eno kustosinjo pedagoginjo. 

Prvotno sem želela iz vsakega muzeja vključiti tri osebe, vendar to v enem muzeju zaradi 

prvotne nerazpoložljivosti in poznejše neodzivnosti kustosinje ni bilo mogoče. Sodelujoči v 

raziskavi so bili stari med 35 in 60 let. Pri kustosih in kustosinjah sem z izbiro intervjuvancev 

poskušala zagotoviti enakovredno vključitev moških in žensk, pri kustosinjah pedagoginjah pa 

to žal ni bilo mogoče, ker so v proučevanih muzejih (kot tudi na splošno) na tem delovnem 

mestu zaposlene le ženske. Postopek izbire intervjuvancev je potekal po sledečem ključu: v 

dveh muzejih na pedagoškem področju deluje samo po ena kustosinja pedagoginja, zato sem se 

z vabilom k sodelovanju v raziskavi direktno obrnila nanju; v drugih dveh muzejih, kjer je v 

pedagoški službi zaposlenih več oseb, pa sem vabilo poslala vsem in se za sodelovanje 

dogovorila s kustosinjama pedagoginjama, ki sta imeli v tistem trenutku na voljo več 

razpoložljivega časa. Izbor kustosov je potekal po nekoliko drugačnem ključu. Kot že rečeno, 

sem bila najprej pozorna na enakovredno zastopanost spolov, kot drugo pa je bilo pomembno, 

da so nedavno pripravili avtorsko razstavo. To je bilo pomembno, ker so se nekatera vprašanja 

v intervjuju nanašala tudi na ta segment njihovega dela. Intervjuje sem opravljala v marcu in 

aprilu 2017.  

Zaradi zagotavljanja anonimnosti udeležencev v raziskavi sem muzeje poimenovala s šiframi: 

Muzej A, Muzej B, Muzej C in Muzej D. Šifre pa sem zaradi zagotavljanja anonimnosti dodelila 

tudi muzejskemu osebju. Tako sem za kustosa in kustosinjo iz muzeja A predvidela šifri KA1 in 

KA2, za kustosinjo pedagoginjo pa šifro KPA, pri čemer kratica KP pomeni kustos pedagog, 

pripadajoča črka pa označuje muzej; podobno kratica K pomeni kustos, pripadajoča črka 

označuje muzej, število pa razlikuje med kustosom in kustosinjo iz posameznega muzeja (enako 
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velja tudi za šifriranje muzejskega osebja iz muzejev B, C in D). Iz spodnje razpredelnice je 

razvidno, kdaj so bili opravljeni posamezni intervjuji.  

 

 Muzej A Muzej B Muzej C Muzej D 

marec  2017 KA1 KB1   

april 2017 KPA, KA2 KPB, KB2 KC1, KC2, KPC KD, KPD 

 

4.2. Merski instrument in postopek zbiranja podatkov 

Pred izvedbo pogovorov sem oblikovala dva različna merska instrumenta za dve skupini 

udeležencev v raziskavi. Merski instrument v obeh primerih predstavlja nestandardizirani 

polstrukturirani intervju. Za osnovo pri sestavi okvirnih vprašanj so mi služili rezultati 

preliminarne raziskave. 

Za nestandardizirani intervju je, kot pojasni Vogrinc (2008, str. 106), značilno, da je »v 

primerjavi s standardiziranim intervjujem odprt, precej manj formalen in precej prožnejši«. 

Pred izvedbo empiričnega dela sem pripravila nekaj glavnih vprašanj odprtega tipa, ki sem jih 

zastavila vsakemu vpraševancu, med samo izvedbo intervjujev pa sem prilagajala vrstni red in 

konkretno besedno izraznost posamezni situaciji. Polstrukturirani intervju s svojo prožno obliko 

dopušča tudi sprotno oblikovanje dodatnih vprašanj, kar mi je bilo v pomoč, da je intervju 

potekal bolj sproščeno in da se je vsaj navidezno zabrisala meja med vpraševanci in mano kot 

raziskovalko. Pred začetkom intervjuja sem vsakemu udeležencu na kratko predstavila namen 

in vsebinski okvir raziskave in jih prosila za privolitev, da lahko z diktafonom pogovore 

snemam.  

Intervjuji so v povprečju trajali uro in pol, pri čemer je najkrajši intervju potekal le 

petinštirideset minut, najdaljši pa tri ure. Ker sem se tekom raziskovalnega procesa preselila v 

tujino, sem poskušala zagotoviti veljavnost in zanesljivost spoznanj z dodatnim Skype 

pogovorom v raziskavo vključenih oseb – dva pogovora z isto osebo namreč pomenita tudi 

zares poglobljen intervju, a slednje zaradi različnih okoliščin na koncu ni bilo izvedljivo. Pri 

pripravi in vodenju intervjujev sem se oprla na metodološka izhodišča kvalitativnih raziskav 
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(Edwards in Holland, 2013; Flick, 2009; Vogrinc, 2008). Vsem udeležencem je bila 

zagotovljena anonimnost. 

Vprašanja, ki sem jih zastavila udeležencem v raziskavi, in povabilo k sodelovanju sem dodala 

v prilogo.  

 

4.3 Postopek obdelave podatkov 

V prvi fazi obdelave podatkov sem intervjuje dobesedno prepisala. Pri prepisu sem ostala zvesta 

dobesednim navedkom, le na določenih mestih sem zaradi lažje berljivosti izpustila mašila. V 

nadaljevanju sem se lotila kvalitativne analize podatkov, pri čemer velja za osrednji proces 

kodiranje, ki pomeni »interpretacijo analiziranega besedila oziroma določitve pomena (ključnih 

besed, pojmov, kod) posameznim delom besedila« (Vogrinc, 2008, str. 61). Najprej sem 

določila enote kodiranja, sledilo je odprto kodiranje, izbor relevantnih pojmov in tvorba 

kategorij. Pri procesu kodiranja sem uporabila induktivni pristop. Induktivni pristop pomeni, 

da raziskovalec kode določa med analizo besedila; pred analizo podatkov si ne pripravi seznama 

kod (Vogrinc, 2008, str. 63). Z namenom, da sem iz posameznih kod oblikovala kategorije, sem 

primerjala odgovore različnih udeležencev na ista vprašanja oziroma iste raziskovalne sklope. 

Ta postopek je bil ključen, da sem lahko rezultate na koncu tudi interpretirala in analizo 

podatkov v nadaljevanju smiselno povezala s teoretičnimi izhodišči.  
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5. REZULTATI IN RAZPRAVA   

 
5.1. Poslanstvo sodobnih muzejev: med modernim in postmodernim 

Pojmovanja kustosov in kustosinj pedagoginj, ki se navezujejo na poslanstvo sodobnih 

muzejev, nam ponujajo okvirno sliko, v kolikšni meri je muzejsko osebje posvojilo načela nove 

muzeologije in kako se opredeljuje do smernic, ki jih za sodobne muzeje predvidi postmoderno 

obdobje. Da so o teh temah spregovorili predvsem kustosi, velja pripisati dejstvu, da gre za 

področja, ki so v zadnjih desetletjih vplivala na njihovo delo in ga v marsičem tudi temeljito 

spremenila. Nova muzeologija je v luči postmodernizma namreč od kustosov zahtevala, da 

ponovno premislijo svojo (izobraževalno) vlogo v muzeju (McCall in Gray, 2013 in Harisson 

1993). 

5.1.1. Muzej in skupnosti  

Povezovanje z javnostjo, izpolnjevanje pričakovanj obiskovalcev  

Ko smo spregovorili o poslanstvu sodobnih muzejev, je več kustosov izpostavilo, da je izjemno 

pomembno, da se sodobni muzeji povezujejo z javnostjo in da se poskušajo približati 

obiskovalcem. Kustos iz muzeja B je primerjal poslanstvo tradicionalnih muzejev s 

poslanstvom sodobnih muzejev.  

KB1: »Poanta muzeja ni več, da se zapira med štiri zidove s svojimi zbirkami, ampak da 

primerno odpre vrata, deluje tudi izven muzeja. Tradicionalna vloga muzejev se je močno 

spremenila. Namen muzeja ni več, da samo zbirajo, kopičijo, ampak da se bolj povezujejo z 

javnostjo.«  

Temu je pritrdila tudi kustosinja iz muzeja B, ko sva spregovorili o smernicah sodobnih 

muzejev.  

KB2: »Tisto, kar vidim kot smernico, je to zelo veliko odpiranje in zelo veliko povezovanje. 

Odpiranje do obiskovalcev in v svet in povezovanje z najrazličnejšimi institucijami. Čedalje več 

poudarka gre pri nas, pa bi moralo iti tudi izven naše institucije, v komuniciranje. Pri nas se v 

začetku zelo intenzivno ukvarjamo, kdo je naša ciljna publika in kakšne so njene specifike.« 

Da se tudi kustosi povezujejo z obiskovalci in vzpostavljajo stik z njimi, potrjuje izjava 

kustosinje iz muzeja C.  
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KC2: »Zadnja leta se poskušamo približati obiskovalcem. Vedno bolj se poskušamo postaviti v 

kožo obiskovalca. Tudi sama se zdaj veliko več ukvarjam z zunanjimi strankami kot pa z nekim 

delom, ki bi ga mogoče morala redno opraviti. Kot avtorica razstave tudi zbiram informacije 

od obiskovalcev.«  

Z muzeji intenzivneje sodelujejo tudi poznavalci in strokovnjaki iz različnih področij, ki se 

povezujejo z muzejskimi vsebinami.  

KB2: »Javnost kaže bistveno več interesa do muzeja kot včasih. Vedno več imamo povpraševanj, 

vedno več ljudi, ki se ukvarjajo z nekimi temami, se obračajo na muzeje.«  

Čeprav kustos iz muzeja A ne nasprotuje težnji sodobnih muzejev k povezovanju z javnostjo, 

pa sodelovanje z javnostmi oziroma muzejskimi skupnostmi pri muzejskem delu omeji na 

strokovno javnost in poznavalce.  

KA2: »Javnost je seveda vključena na različne načine – verjetno je od nekdaj bilo tako. Ta 

inkluzivnost, ki se plasira kot nova ideja, mi gre pa malo na živce. Pri kakšni večji razstavi 

sodelujejo tudi zasebni zbiralci in poznavalci te tematike. Vključevanje javnosti je v tem smislu 

gotovo zelo pomembno. Če recimo delamo razstavo mečev, je inkluzivnost to, da vrhunsko 

privatno zbirko mečev vključimo v tako razstavo. Ni pa zdaj, če je sosedova Micka enkrat 

gledala na televiziji nekaj o mečih in ve, kako se kamen z njimi seka, to je pa v bistvu smešno, 

to je pa bedarija, po domače povedano. In je seveda fino, da sosedova Micka pride v muzej, da 

jo tema očitno zanima, ampak naj seveda ona odpre glavo in naj se ona nekaj nauči, ker se 

mora, ker se ima kaj naučiti, če jo ta tema resno zanima.«  

Iz njegovega odgovora je razvidno, da se smernic nove muzeologije, ki predvidi inkluzivne 

prakse oziroma povezovanje z laično javnostjo, zaveda, a jih po drugi strani razume drugače. 

Njegova pojmovanja so tudi na drugih mestih, kot bomo spoznali v nadaljevanju, večkrat bliže 

tradicionalnemu delovanju muzejev kot ideji postmodernega muzeja. Inkluzija oziroma 

različne oblike vključevanja obiskovalcev v muzejsko delo v postmodernem muzeju namreč ne 

pomenijo zgolj sodelovanje z zunanjimi strokovnjaki in specialisti za posamezna področja, 

marveč nova muzeologija predvidi vključevanje laičnega občinstva k pomenotvorjenju in 

interpretaciji skupne dediščine (Van Mensch in Mejier-Van Mensch 2015). Postmoderni muzej 

predvidi inkluzijo na interpretativni ravni, kar pomeni, da skupnost aktivno sodeluje pri 

nastajanju muzejskih vsebin. Nazoren primer tovrstnega delovanja smo spoznali že v 
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teoretičnem delu na primeru projekta Switch in razstave, ki so jo pripravili kustosinja iz 

Slovenskega etnografskega muzeja in afriški Slovenci.  

Družbena odgovornost sodobnih muzejev 

Kustosa iz muzeja B in C sta izpostavila, da imajo sodobni muzeji družbeno odgovorno vlogo 

in da se morajo s svojim delom odzivati na vprašanja skupnosti in izzive sodobnosti.  

KB1: »Muzeji danes tudi opravljajo vloge, ki jim rečemo družbeno odgovorne vloge. Muzeji se 

na vsak način odzivajo tudi na vprašanja sedanjosti. Se pravi, vsak zgodovinski kontekst, no ne 

vsak, določene zgodovinske kontekste se aktualizira. Se pravi, po starem reklu, da se iz 

preteklosti lahko veliko naučimo o sedanjosti in da nam zgodovina pomaga gledati v 

prihodnost. Smiselno je, da muzeji odgovarjajo na izzive sodobnosti s svojim delom. Se pravi, 

z aktualizacijo preteklosti, s povezovanjem preteklosti s sedanjostjo in nekimi razmišljanji o 

prihodnosti.«  

Podobno tudi KC1: »Sodobni muzeji pravzaprav spregovorijo neki skupnosti in se odzivajo na 

vprašanja skupnosti. Včasih so bile v ospredju izrazito narodne identitete, konstitucija tega, 

onega, četrtega, državne, danes pa so te identitete bolj razpršene. In to upoštevamo tudi v 

muzeju.«  

Pojmovanja kustosov se na eni strani skladajo s četrto in šesto točko ICOM-ovega kodeksa 

muzejske etike, ki opredeljujeta izobraževalno vlogo in odgovornost muzejev v odnosu do 

skupnosti (Icomov kodeks muzejske etike 2005, str. 22 in 25), po drugi strani pa je iz odgovorov 

kustosov razvidno, da so »kopernikanski obrat k obiskovalcu« (Tavčar, 2009, str. 111) zagotovo 

ozavestili na deklarativni oziroma diskurzivni ravni. Manj pa nam odgovori kustosov na tem 

mestu spregovorijo o njihovem delovanju v praksi. 

5.1.2. Objektivnost muzejskega dela in kustosova avtoriteta 

Le eden izmed kustosov je eksplicitno navedel objektivnost kot zavezo kuratorskega poklica, 

ostali kustosi, ki so sodelovali v raziskavi, pa so tako ali drugače izrazili dvom o objektivnosti 

muzejskega dela. Prav tako kustosu oz. avtorju razstave nihče izmed njih ne pripisuje absolutne 

avtoritete, ko beseda nanese na interpretacijo muzejskega gradiva in oblikovanje znanja v 

muzejih. 
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Objektivna ali subjektivna interpretacija muzejskega gradiva  

Kustos iz muzeja A objektivnosti (kuratorskega dela) pripisuje veliko težo.  

KA2: »Naša glavna naloga je, da skrbimo za predmete in da poskušamo na podlagi tega 

materiala pokazati eno utemeljeno, objektivno sliko preteklosti in seveda to plasirat javnosti na 

nek sprejemljiv, razumljiv način.«  

Kustos iz muzeja C, kustosinja iz muzeja B in kustosinja pedagoginja iz muzeja D pa 

modernistično idejo na tem mestu zavračajo in vsak na svoj način utemeljijo, da je kustosova 

interpretacija v svojem bistvu vedno subjektivna. Ravno nasprotno kot KA2 se do objektivnosti 

tako opredeli kustos iz muzeja C.  

KC1: »Noben ne more reči, da so predstavljene vsebine v muzeju neka objektivna zgodovina. 

Tako je bilo nekoč, da se je mislilo, da so, posebej v nacionalnih ustanovah, zbrani strokovnjaki, 

ki naredijo objektivno sliko sveta. Kustosovo interpretacijo muzejskega gradiva razume široko 

in pojmovno odprto: »Danes vemo, da je vsaka razstava interpretacija in da vsakdo svojo 

izkušnjo nosi, svoje znanje, in da je tako kot je odprta na začetku, je potem odprta tudi, ko jo 

nekdo gleda. Sporočilo kustosa ni nastavljeno tako ozko, da ne bi mogel ti (obiskovalec, op. a.) 

na to varianto narediti svoje interpretacije, ki je še vedno znotraj tega. Na razstavo odprto 

prideš in potem tudi odprto greš ven. Zadeva je pojmovno odprta.«  

Ko v nadaljevanju spregovoriva o učenju v muzeju, za primerjavo poda analogijo s filmom: 

»Sanjski obiskovalec, tako kot v kinu, pravzaprav ne bi gledal, ampak bi mu bilo preprosto 

všeč. Všeč ali pa ne všeč. Film se mi zdi dobra primerjava. V smislu, ker ti ne gledaš kadrov. 

Ne gledaš kadrov, ampak kar naenkrat v enem trenutku, če je film dober, ti pozabiš to, te 

prevzamejo čustva, ne gledaš več, da nekdo igra. Ne rečeš, lej, zdaj je pa kamera šla ven v ''off 

prostor'', velik plan, uu kako je to dobro narejeno. Ampak, da preprosto notri sediš in se začneš 

potit ali pa jokat. In da ko greš ven, rečeš vaa, in se šele potem zaveš, da so te zmanipulirali.«  

Podobno razmišlja tudi kustosinja pedagoginja iz muzeja D, ki kustosovo interpretacijo 

primerja s subjektivnostjo literarnih del.  

KPD: »Vsaka razstava ima lahko tako ali tako interpretacijo, ampak kaj je pa avtor hotel 

povedati, je pa tako kot v literaturi ali pa kje drugje.«  
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Čeprav kustosinja iz muzeja B interpretacijo muzejskega gradiva prav tako razume kot 

subjektivno, pa dvomi o obstoju zadostne samorefleksije med obiskovalci: »Muzej kot 

institucija ima kakor neko avtoriteto in to, ampak vseeno, meni se zdi, da je premalo provokacije 

v samih muzejih, ki bi sprožila to samorefleksijo. Da bi rekli, okej, a me tele tukaj zezajo? A je 

to vse res? Kako jaz razumem? Te stvari so subjektivne. Ne vem, koliko je v resnici 

samorefleksije pri obiskovalcih.« 

Neposredno z objektivnostjo oz. subjektivnostjo interpretacij muzejskega gradiva pa je povezan 

tudi pojem (kustosove) avtoritete v muzeju.  

Kustosova avtoriteta  

Strokovno avtoriteta v muzejih pritiče kustosom, ki so raziskovalci in najpogosteje interpreti 

muzejskega gradiva.  

Vendar pa, kot se izrazi KA2, »ni več običajno, da bi kustos nastopil kot alfa in omega znanja, 

da je on tisti, ki svoje možgane odpre in potem lahko iz te zakladnice posvečeni ali pa 

obiskovalci črpajo«.  

To je danes nemogoče pričakovati, saj je znanje z uveljavitvijo interneta v digitalni dobi 

enostavno in vsesplošno dostopno, zato po mnenju KA2 tudi »ni nujno, da je kustos v nekem 

muzeju največji specialist za neko temo«.  

Vendar pa, kot še doda kustos iz muzeja C, obstaja bojazen, da obiskovalci tega ne sprejemajo 

in, tako kot v preteklosti, od muzejev pričakujejo jasne odgovore.  

KC1: »Bojim se, da ljudje še vedno gledajo na muzeje kot na avtoriteto. Mislijo, da gledajo nek 

absolut, potem pa ugotovijo, da ne ustreza njihovi predstavi in potem to zavrnejo.«  

Podobno kot predtem KB2, ki pravi, da so muzeji premalo provokativni in da obiskovalcev ne 

spodbujajo zadostno k samorefleksiji, tudi KC1 posredno izrazi težnjo, da bi obiskovalci 

predstavljene vsebine sprejemali bolj kritično.  
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5.2. Zbirka in originalni muzejski predmet 

Pojmovanja kustosov in kustosinj pedagoginj o zbirkah in originalnih muzejskih predmetih so  

izrazito večplastna. Kot bomo spoznali v nadaljevanju, se pojmovanja kustosov in kustosinj 

pedagoginj razlikujejo, če razmišljajo o zbirki kot celoti ali pa, če razmišljajo zgolj o njenem 

sestavnem delu – originalnem muzejskem predmetu. Še več, originalnemu muzejskemu 

predmetu kustosi in kustosinje pedagoginje pripisujejo različno vlogo oziroma vrednost. 

Slednje je odvisno od tega, če o muzejskem predmetu razmišljajo kot o sestavnem delu zbirke 

ali kot o objektu učenja.  

5.2.1. Odnos do zbirk 

Pomen zbirk za kustose 

Na vprašanje, ali so v središču muzejskega dela še vedno zbirke ali se je težišče prevesilo k 

obiskovalcem, so bili kustosi (z izjemo kustosa iz muzeja C) enotni, da osrednje mesto še vedno 

pripada zbirkam.  

KB1 je pojasnil, zakaj: »Zbirka je nek osrednji moment. Težko bi rekli, da bi lahko muzeji 

uspešno delovali, če bi svoj celoten fokus prestavili drugam. So modus operandi muzeja. 

Fizično in kontekstualno zaledje muzejskega dela so zbirke.«  

Kustosinja iz muzeja A osrednje mesto nedvoumno pripiše zbirkam in izrazi svoj odnos do dela 

z zbirkami.  

KA1: »Centralna je zmeraj zbirka.«  

Podobno o zbirkah spregovori tudi kustosinja KC2: »Center mora biti še zmeraj zbirka. Bistvo 

muzeja so še vedno zbirke, depoji, stvari, ki mogoče nikoli ne bojo razstavljene, ampak so tukaj 

in vemo, da so tukaj.«  

Kustos iz muzeja D svoje stališče označi za konservativno, vendar brez pomislekov zbirkam 

pripiše središčno mesto: »Moje stališče je tukaj širše znano in zelo konzervativno. Da so za 

muzej še vedno osnova zbirke in tudi moja izkušnja to na nek način potrjuje. Da ljudje še vedno 

pridejo v muzej ravno zaradi zbirk, da vidijo predmete v nekem kontekstu, ne predmet kot 

predmet, ampak v enem kontekstu, v kontekstu ene zgodbe, nekega sporočila.« 
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Pomen zbirk za kustose pedagoge  

Z izjemo ene, zbirkam pripisujejo temeljno mesto pri pripravi programov tudi vse kustosinje 

pedagoginje. O zbirkah spregovorijo kot o viru znanja v muzejih.  

KPC: »Zbirka je tista osnova, iz katere moraš ven jemat. Jedro je še zmeraj zbirka.« 

Strinjata se tudi kustosinji iz muzeja A in D.  

KPA: »Zagotovo izhajajo naši programi iz zbirk. To je osnova.«  

KPD: »Naši programi izhajajo iz zbirk, iz obstoječe razstave. Samo, kako jo boš predstavil, so 

pa potem različni načini. Kako boš ti to predstavil pri svojem delu, na koga se boš fokusiral.« 

Od zbirk k obiskovalcem 

Le kustos KC1 in kustosinja pedagoginja KPB pa sta z ozirom na sodobno poslanstvo muzejev 

izpostavila še en vidik. In sicer, da so zbirke pomembne, vendar pa, da je v sodobnih muzejih 

potrebno nameniti enako pozornost tudi ukvarjanju z obiskovalci.  

KPB: »Še vedno mislim, da so zbirke pomembne, ampak enakovredni so pa tudi obiskovalci. 

Zato ker zbirka mora biti, ker o nečem je pač treba neko verodostojno sporočilo dati. Prisluhniti 

je pa treba tudi obiskovalcem, da na njim primeren način predstaviš. Da pride informacija do 

njih.«  

Kustos KC1 meni, da se je zgodil obrat k obiskovalcem, medtem ko zbirka ostaja posebnost 

muzejev: »Zbirka je še zmeraj specifika, čeprav so v središče muzejev zdaj postavljeni 

obiskovalci.« 

5.2.2. Odnos do originala - o predmetu kot sestavnem delu zbirke 

Ker muzejsko osebje pojmuje zbirke kot osnovo muzejskega dela in kot primarni vir znanja v 

muzeju, ni presenetljivo, da imajo podoben odnos tudi do originala, kadar o njem razmišljajo 

kot o sestavnem delu zbirke. 

Avtentičnost originalnega muzejskega predmeta  

Kustosinja iz muzeja C pripisuje originalu jedrno mesto v muzeju: 

KC2: »Bistvo je predmet, v tem je čar. Iz predmetov vse ostalo izhaja, iz obdelave zbirk.« 
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Kustosinja iz muzeja A meni, da bi morali to, kar je avtentično in je »pristni dokaz iz določenega 

časa, obdobja postaviti na piedestal«. Tudi njej se zdi avtentičnost bistvena lastnost originalnih 

muzejskih predmetov: 

KA1: »Muzeji se ločimo od vseh podobnih ustanov po tem, da imamo tridimenzionalne 

predmete. Originalne! To se pravi avtentične predmete iz določene dobe.«  

Kustosi pripisujejo originalu jedrno mesto zaradi njegove avtentičnosti oziroma čara, kot se 

izrazi kustosinja iz muzeja C. Kot so izpostavili tudi Evans in drugi, »obstaja prepričanje, da 

ravno avtentičnost muzealij najmočneje vpliva na obiskovalčevo izkušnjo in jo na poseben 

način tudi oblikuje« (2002, str. 72). Vera v avtentičnost artefakta naj bi na obiskovalca delovala 

na poseben, po mnenju nekaterih »magičen« način (prav tam, 2002, str. 72). 

Kustos iz muzeja D in kustos iz muzeja C menita, da muzejskemu predmetu pritiče posebno 

mesto tudi v dobi digitalizacije.  

KC: »Pri tej lahkotnosti reproduciranja v dobi digitalizacije vedno bolj vidimo pomen originala. 

Je en drug efekt, kot bi se ga mogoče pričakovalo. Odnos do zbirke se še zaostri.«  

Podobnega mnenja je tudi kustos iz muzeja D, ki ne vidi nevarnosti, da bi bil pomen originala 

v muzeju v dobi digitalizacije kaj manjši. KD: »Kljub digitalizaciji, predmet bo pa vedno 

predmet. Ljudje bojo še zmeraj rabili neko opredmetenost. Obiskovalci bojo še vedno trzali na 

original.« 

Original – ključen element pedagoškega dela  

Kustosinje pedagoginje pripisujejo originalnemu muzejskemu predmetu velik pomen. Ta je 

ključen tudi za pedagoško delo v muzeju A, B in D. Na vprašanje, ali je ob digitalizaciji, 

kakovostnih kopijah in interaktivih originalni muzejski predmet še vedno glavni vir znanja v 

muzejih, je KPA odgovorila: »Ključen. Zato, ker si ljudje zaslužijo videti original.«  

Kustosinja pedagoginja KPB pripisuje originalnemu muzejskemu predmetu vzgojno funkcijo. 

Pomembno se ji zdi, da muzej otrokom (in drugim obiskovalcem) jasno predstavi, kaj je original 

in kaj rekonstrukcija: »To je pomembno zato, da se zgradi nek odnos do preteklosti. Nekaj, kar 

je zelo staro, si želimo, da bi bilo staro še naprej. Da bi lahko tudi, jaz rečem otrokom, vaši 

otroci, vnuki in pravnuki, ko boste vi že odrasli, pa babice in dedki, da bojo tudi oni prišli sem, 

pa da bojo še vedno tule videli, kar vi vidite tukaj.« 
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Kustosinja pedagoginja iz muzeja D pa originalnemu predmetu pripisuje ključno vlogo tudi 

zato, ker predstavlja »specifiko« oz. posebnost, ki muzej loči od katerekoli druge izobraževalne 

ustanove. Pomembno se ji zdi, da to prepoznajo tudi šole in da izkoristijo priložnost, da v 

muzejih poteka izobraževanje drugače kot v formalnem učnem okolju in da temelji na 

spoznavanju originalnih muzejskih predmetov.  

KPD: »Naj bo tukaj (v muzeju, op. a.) tvoja specifika, da imaš originalne predmete. In ti 

originalni predmeti imajo nekaj za povedati. Daj ta originalni predmet poglej in se bomo ob 

tem veliko več naučili, veliko več bomo izvedeli, kot pa če bomo tam samo nekaj reševali in se 

prekladali in kako bomo hitro rešili. To nikamor ne vodi.«  

5.2.3. Odnos do originala – o predmetu kot objektu učenja 

Drugačen, sekundaren pomen pa so kustosi in kustosinje pedagoginje pripisali originalnemu 

muzejskemu predmetu, ko smo govorili o poučevanju in učenju v muzejih.  

Original ni bistven   

Kustos in kustosinji pedagoginji iz muzeja C in iz muzeja B menijo, da je predmet vse manj 

pomemben element na razstavah in da odsotnost predmetov na razstavah v sodobnih muzejih 

ni nič nenavadnega.  

KC1: »Predmet je nek označevalec, ki je nosilec pomenov, odnosov in tako naprej. Danes ni več 

nobena novost obstoj muzejev brez predmetov.«  

O vlogi originalnih predmetov na razstavi in pozneje pri pedagoških programih je spregovorila 

tudi kustosinja pedagoginja iz muzeja B: »Ravnokar sem delala en program, ko ni bilo veliko 

predmetov na razstavi in mi je to malo manjkalo. Ampak še vedno se da narediti neko aktivnost, 

ampak bom pa tako rekla, ljubše mi je, če so predmeti, da se pa tudi brez predmetov.«  

Popolnoma nepomembni pa se zdijo originalni predmeti za pedagoško delo v muzeju kustosinji 

pedagoginji iz muzeja C. Svoj odnos do originala KPC opiše z ozirom na rabo dopolnil, kot so 

kopije ali replike muzejskih predmetov: »Za moje delo mi je čisto vseeno, ali je kopija ali 

original. Mi je kot pedagoginji veliko bolj pomembno, če lahko dam obiskovalcu nekaj, s čimer 

lahko rokuje, kot pa original. Original je pač za v vitrino, s katerim ne moreš rokovati.«  
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Naracija je pomembnejša kot muzejski predmet 

Ko smo se s kustosi pogovarjali o pomenu originala na razstavi in za obiskovalce, kustosi iz 

muzejev A, C in D originalu niso več pripisovali ključne vloge. Večini se zdijo, posebej v 

interakciji z obiskovalci, pomembnejše vsebina in zgodbe, ki jo »spletejo« okoli posameznih 

predmetov ali neodvisno od njih. Kustosinja iz muzeja C izpostavi, da sodobne razstave nimajo 

več veliko predmetov.  

KC2: »Razstave zadnje čase nimajo toliko poudarka na zbirkah, ampak na vsebini, na katero 

potem iščeš in obešaš posamezne predmete. Današnje razstave niti nimajo več tako veliko 

predmetov. Včasih je bilo bolj tisto kopičenje predmetov, zdaj pa raje enega izpostaviš, pa 

zgodbo okoli njega narediš, da ko obiskovalec pride, vidi to.« 

Zgodba se zdi pomembnejša tudi kustosu iz muzeja C.  

KC1: »Original v resnici ni pomemben – fino je, če se zavedamo, da je original v vitrini, ampak 

v resnici ne. Vsaj meni je pomembnejša zgodba. Danes v ospredju ni več ta predmet kot tisti, ki 

je cilj, ampak je v bistvu predmet medij, s katerim nagovarjamo obiskovalce, in v tem smislu je 

seveda obiskovalec v središču.«  

V nadaljevanju deli izkušnjo z zadnje avtorske razstave: »Se mi je zdelo pomembnejše, da 

obiskovalci  poanto, to sporočilo vidijo. Smo mogoče celo pri katerem od razstavljenih 

predmetov poskušali opozoriti na to njihovo serijskost – da unikaten je pa človek.«  

Prav tako se zdi predmet za obiskovalce manj pomemben kustosu iz muzeja A.  

KA2: »Ampak tudi sam, če imam kdaj kakšno vodstvo, zlasti če je to relevantno za tisti kontekst, 

glede na tisto skupino ljudi, tudi sam ne dojemam zdaj predmeta kot edinega razloga, zakaj 

obiskovalec pride v muzej. Dejstvo je, da ogromno materiala, ki ga imamo in je strokovno 

morda pomembno, iz stališča nekega navadnega človeka pa sploh ne.«  

Tako tudi KA2 večji pomen kot originalnosti muzejskega predmeta pripisuje razstavni zgodbi: 

»Zgodba lahko postane zanimiva, če uporabimo predmet kot vhod v neko zgodovinsko pripoved. 

Dejstvo je, da iz tržnega predmeta, ki ni vreden nič, lahko naredimo dobro zgodbo. En sam 

predmet je lahko izhodišče za celo zgodbo.«  
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Posredno tudi kustos iz muzeja D omeni, da je za obiskovalce pomembnejša zgodba, torej 

kontekst, kot predmet sam po sebi. KD: »Moje stališče je, da ljudje še vedno pridejo v muzej 

ravno zaradi predmetov, da vidijo predmete v nekem kontekstu, ne predmet kot predmet, ampak 

v enem kontekstu, v kontekstu ene zgodbe, nekega sporočila.« 

Nezadostnost originala in pomen replik ter drugih pripomočkov 

Na mestu, kjer smo se s kustosi in kustosinjami pedagoginjami pogovarjali o delu z obiskovalci, 

pa je beseda večkrat nanesla tudi na replike in ostale pripomočke, ki so v pomoč pri 

izobraževalnem delu v muzeju. Oboji so pri tem izpostavili, da samo originalni predmeti ne 

zadostujejo za kakovostno izvedbo pedagoških programov. Kustosinja pedagoginja iz muzeja 

B je izpostavila, da so replike izjemno dobrodošel pripomoček za poučevanje v muzejih, saj 

omogočajo učenje na različne načine. Še posebej so pomembne zato, ker dopuščajo dotik in s 

tem veččutno učenje.  

KPB: »Jaz mislim, da mora biti in originalni predmet in ... Samo originalni predmet je premalo. 

Mogoče je za tiste, ki jih zelo zanima, super oh in sploh, ampak ljudje se učimo na različne 

načine. Sploh otroci do desetega leta so večinoma kinesteti. Tako, da je to zelo, zelo dobrodošlo, 

in tudi mi se trudimo, da imamo kakršnekoli replike, da se lahko otroci dotaknejo, da lahko 

poskusijo, če je to kakšna naprava, da vidijo, kako deluje. Tako da ja, oboje.«  

Kustos iz muzeja B pripiše originalu in kopiji predmeta dopolnjujoči funkciji, kustos iz muzeja 

A pa izključujoči.  

KB1: »Original fascinira, kopija pa omogoča taktilni pristop.«  

Drugače pa razmišlja KA2, ki meni, da so »predmeti in razstave dostikrat samo kulisa za neko 

dogajanje v muzeju. Original kar naenkrat ni več zanimiv, ko imamo repliko zraven«. 

Kot zadnje izpostavi kustos iz muzeja B dodatno vrednost replik, ki, v nasprotju z originali, 

omogočajo spoznavanje dediščine tudi ranljivim skupinam.  

KB1: »Kopije in replike omogočajo vsem obiskovalcem fizični stik z materialom, da potipajo 

obliko, saj materiala po navadi ne. Se pa tudi posebnim javnostim, recimo slabovidnim, 

omogoča nek stik z dediščino.« 
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Slednje kaže na to, da so tudi kustosi naklonjeni, kot lahko preberemo v zborniku Dostopen 

muzej, »oblikovanju situacij, ki vsakomur omogočajo učenje prek različnih čutnih poti (Bračun 

Sova, Stopar in Vode, 2009, str. 17). 

 

5.3. Oblikovanje znanja, učenje in poučevanje v muzeju 

Zbirke po mnenju kustosov in kustosinj pedagoginj, ki so sodelovali v raziskavi, predstavljajo 

vir znanja v muzejih in so tako prav gotovo povezovalni člen različnih muzejev. Vendar pa so 

se na mestu, kjer smo se z intervjuvanci pogovarjali o znanju, učenju in poučevanju v muzejih, 

pokazale pomembne razlike tako na institucionalni ravni kot tudi prve razlike v pojmovanjih 

edukacijske vloge muzeja med kustosi in kustosi pedagogi.   

5.3.1. Oblikovanje znanja 

Med muzeji ni poenotenega modela, na kakšen način naj bi muzejsko osebje oblikovalo vednost 

v muzeju. To se še posebej kaže na ravni sodelovanja med kustosi, ki se primarno ukvarjajo s 

proučevanjem zbirk, in kustosi pedagogi, ki naj bi to znanje posredovali različnim skupinam 

obiskovalcev.  

Zbirka je primarni vir znanja v muzeju 

Vsi kustosi so za primarni del znanja v muzejih navedli zbirko ali njen sestavni del – muzejske 

predmete. Zbirka predstavlja izhodišče za oblikovanje znanja v muzejih.  

KB1 opiše zbirke kot temeljni postulat muzejev: »Fizično in kontekstualno zaledje muzejskega 

dela so zbirke. To je temeljni postulat, ki bo moral tudi ostati, ne glede na kakršnekoli trende. 

Brez tega v bistvu ne vem, kaj smo potem.«  

Kustosinja KA1 zbirki pripisuje osrednji pomen: »Centralna je zmeraj zbirka. In mi smo sužnji 

svojih zbirk. No jaz sem enkrat rekla svojih, pa so rekli, saj ni tvoja. No, seveda ni, ampak zdaj 

je. Dokler jaz skrbim zanjo, je moja.« 

Kustos KA2 in kustosinja KB1 kot primarni vir znanja v muzejih navajata predmete.  

KA2: »Dejstvo je, da muzeji baziramo na predmetih.«.  

KB1: »Ja, absolutno. Muzeji so tako narejeni, da so predmeti primarni vir znanja.« 
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 Čeprav so replike, interaktivni predmeti in različne vrste digitalnih pripomočkov danes del 

vsake muzejske predstavitve, KB2 vseeno kot glavni vir znanja v muzeju navaja predmete: 

»Tako bi jaz rekla, vseeno, kljub interaktivom. To so pač neka dopolnila.« 

Zbirka je tudi vir in navdih za raziskave, ki jih opravljajo kustosi. Predstavlja temelj in izhodišče 

za vso nadaljnje muzejsko delo.  

KC2: »Ideja (za razstavo) je po navadi vezana na zbirko, ki jo proučuješ.« 

Pomen zbirke za delo kustosov pedagogov  

Na zbirkah temelji tudi delo kustosov pedagogov, vendar to poteka posredno – preko 

sodelovanja s kustosi. Strokovno znanje o zbirkah, ki je nujen predpogoj za pripravo 

kakovostnih obrazstavnih programov, KPB in KPD predajo kustosi.  

KPB: »Kustos je naša baza. Kakor bi pogledala steber, on je naša baza. Naše znanje (znanje 

kustosov pedagogov, op. a.) temelji na njegovem, to, kar on poda. Potem tudi še seveda sam 

kaj prebereš, ampak to je osnova. To je osnova za moje delo, torej za moje programe, ki jih 

delam, in to je tudi osnova za vodiče, ki izvajajo te programe. Te, ki imajo vodstva, in te, ki 

imajo delavnice za tamale.«  

V muzeju B kustosi za pedagoško službo pripravijo strokovno gradivo, v muzeju B in v muzeju 

D pa pedagoška služba pred otvoritvijo razstave za svoje sodelavce organizira vodstvo z 

avtorjem.  

KPD: »Jaz vedno vztrajam, da preden sploh začnemo razstavo peljat, da imamo vse materiale, 

da imamo vodstvo z avtorjem, po navadi avtorja tudi posnamemo. Tako, da lahko potem vsaj 

za skupino vodičev, pri nas so to študentje, da to potem predebatiramo, v bistvu, da se 

pogovorimo.«  

Podobne priprave na pedagoško delo imajo tudi v muzeju B.  

KPB: »Najprej je seveda tekst, ki ga pripravi kustos. Že ko študiraš, ko se pripravljamo na 

razstavo, dobimo neke tekste v povezavi z razstavo, obvezno to seveda preberemo, 

preštudiramo. Potem obvezno vodstvo s kustosom, ki pelje prvi po razstavi, potem pa brskanje 

po knjigah, brskanje po internetu. Jaz si dosti pomagam tudi z učbeniki, ki so na temo zgodovine 

ali karkoli. Obvezno preučevanje učnih načrtov za posamezne predmete, kurikuluma.« 
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Drugače pa je v muzeju C, kjer način strokovnega sodelovanja med kustosi in kustosi pedagogi 

še ni jasno oblikovan. Kustosinja pedagoginja KC1 strokovno znanje o vsebinah na razstavi 

pridobiva samostojno, navadno v svojem prostem času. 

KC1: »Jaz nimam časa, da bi se usedla pa študirala za občasno razstavo. Te stvari pedagog po 

navadi dela doma.« Kustosi jo pri tem le usmerjajo, pa še to zgolj na njeno pobudo: »Ne, jaz 

moram sama poiskati strokovno literaturo. Če hočem, lahko grem do njih (kustosov, op. a.) in 

jih vprašam, če mi lahko kdo pove, pa me potem malo usmerijo, kaj se splača prebrat, ampak 

to je to. Ampak, da bi pa jaz dobila pripravljeno zdaj to to in to, to pa ne. Še nismo na ta nivo 

prišli.« Razlog za šibko sodelovanje s kustosi pripisuje nezrelosti muzeja: »Organizacija še ni 

na tem nivoju. To pomeni, da bi moral biti tudi proces dela veliko bolj urejen. Žal je tako, meni 

bi bilo fajn drugače.«  

Odgovori kustosinj pedagoginj nam že v tem poglavju razkrivajo, da je stopnja sodelovanja 

med kustosi in kustosi pedagogi, ki med drugim pomembno vpliva na kakovost izobraževanja, 

odvisna od organiziranosti, vizije in institucionalne kulture posameznega muzeja.  

Pomen evalvacij  

V muzeju B pa gredo pri oblikovanju znanja še korak dlje od usklajenega delovanja med kustosi 

in kustosi pedagogi in pri oblikovanju razstav ter pedagoških obrazstavnih programov 

upoštevajo tudi rezultate predhodno opravljenih evalvacij z različnimi skupinami obiskovalcev. 

Prve evalvacije opravijo že tekom snovanja razstave, pozneje pa na podlagi rezultatov evalvacij 

sproti dopolnjujejo in izboljšujejo obstoječe pedagoške programe. Kustosinja pedagoginja rabo 

evalvacij omeni na več mestih.  

KPB: »Jaz funkcioniram na tak način, da začnem snovati takrat, ko razstava stoji. Se pravi, da 

si vzamem 14 dni do tri tedne od otvoritve razstave in šele potem rečemo, zdaj pa lahko šole in 

vrtci pridete na program. Zato, da ga pripravim, da ga evalviram. Obvezno dve evalvacijski 

skupini gresta skozi program, zato da popravim tisto, kar mogoče pač ni.«  

Opiše tudi izvedbo evalvacij: » Na začetku damo vedno otrokom, nekaj skupinam, trem recimo, 

da po obisku tega evalvacijskega programa na A4 format narišejo na eno stran stvari, ki so jim 

bile všeč, je tak sonček gor, na drugi strani je pa žalosten obraz. Kar jim pa ni bilo všeč. Morajo 

otroci narisati, učiteljice oz. vzgojiteljice morajo pa zraven zapisati to, kar otrok pove ob risbi. 
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To v stavku, kot ga otrok pove. Z besedami. In tam dobimo res veliko feedbacka. Vidimo, kaj si 

otrok zapomni, kaj se ga dotakne, tudi negativne stvari.«  

Ko so ti programi že del rednega pedagoškega dela, pa evalvacije služijo dopolnjevanju oziroma 

izpopolnjevanju obstoječih programov.  

KPB: »Odzivamo se na potrebe otrok oziroma na predloge učiteljic, ki potem na koncu vsakega 

programa napišejo tudi evalvacijo, kako se jim je zdelo, če imajo kakšen predlog za izboljšanje. 

Tako da se odzivamo in nove ideje iščemo tudi preko učiteljev in vzgojiteljev.«  

Kot rečeno, so evalvacije v muzeju B ustaljena praksa tudi v predhodni fazi, torej že pri samem 

snovanju razstav. O tem spregovorita tudi kustos in kustosinja iz muzeja B.  

KB2: »V začetku se zelo intenzivno ukvarjamo, kdo je naša ciljna skupina in kakšne so njene 

specifike. Sodelavec dela te ''front-end analize'', pri katerih že vpraša ljudi, kaj si želijo. To ni 

prepuščeno naključju.«  

KB1: »Evalvacija se mi zdi super, to je instrument, ki ga je treba negovat.« 

5.3.2. Učenje in poučevanje  

Čeprav se kustosi in kustosinje pedagoginje na prvi pogled strinjajo o prednostih, posebnostih 

in izzivih, ki jih ponuja neformalno učno okolje v muzejih – aktivno, doživljajsko, veččutno 

učenje, raba interaktivnih metod in svobodnejše metode poučevanja onkraj kurikularnih zasnov 

– pa poglobljeni intervjuji kažejo tudi na prve razlike v pojmovanjih kustosov in kustosinj 

pedagoginj o izobraževalnem delu v muzejih.  

Prilagajanje obiskovalcem ali poenostavljanje muzejskih vsebin 

Več kustosov je izrazilo skrb, da sodobni muzeji poenostavljajo razstavne vsebine. Kustos iz 

muzeja A je do poenostavljanja kritičen, saj meni, da lahko slednje vodi v podcenjevanje 

muzejske publike in zanemarjanje najbolj zvestih obiskovalcev.  

KA2: »Po mojem mnenju se včasih zgodi, da malo poenostavljeno dojemamo publiko. Vse damo 

v isti koš. Mi se zmeraj poskušamo prilagoditi povprečni publiki. Ampak jaz mislim, da 

povprečna publika ne obstaja. In en del populacije je, ki ima muzeje zelo rad. In so naša najbolj 

zvesta publika. Mi točno ta del publike dostikrat odvrnemo. Ker začnemo poenostavljati.«  
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Poenostavljanje se po njegovem mnenju kaže v tendenci k omejevanju števila informacij, ki naj 

bi jih bili obiskovalci (še) zmožni sprejeti.  

KA2: »Tudi v tej hiši se mi zdi kdaj to smešno, ko češ, neko število informacij, ki naj bi jih šolski 

otrok lahko dojel, pa malo večji.«  

Kot nadaljuje, imajo nekateri kustosi s tem težave, saj prihajajo v stik z obiskovalci, ki so 

zahtevnejši in jih s takim načinom podajanja muzeji odvrnejo: »Ker marsikdaj si enostavno 

predstavljamo, da javnost nima nobenega predznanja, pa to sploh ni tako.«  

Tudi KC2 poenostavljanje razstavnih vsebin pripisuje predpostavki, da pridejo obiskovalci v 

muzej brez predhodnega znanja: »Razstave poenostavljamo, ker si predstavljamo, da pride sem 

nekdo, tudi tujec, ki res nima, ki z nule začne.«  

Na tem mestu je kustosovim pogledom zanimivo zoperstaviti razmišljanje pedagoginje iz 

muzeja A.  

KPA se zdi potrebno, da število informacij muzeji omejijo in prilagodijo glede na ciljno skupino: 

»Glede na starostno skupino, glede na predznanje se moramo fokusirati na omejeno število 

informacij, ki jih bomo podali. Da ga ne zasujemo. Človek ima omejitve v koncentraciji.«  

 
Tovrstno pojmovanje je med kustosi pedagogi precej razširjeno, saj lahko tudi v strokovnih 

člankih kustosov pedagogov, kot recimo v članku Staše Tome, preberemo, da »si obiskovalci 

naenkrat zapomnijo le zelo omejeno količino informacij (7 +/–2) oz. 30 % tistega, kar preberejo, 

50 % tistega, kar vidijo, in 90 % tistega, kar ugotovijo s poskusom« (Tome, 2007). 

Kustos KA2 ta način podajanja znanja v muzeju opiše kot zastarel, kar ponazori s prakso iz 

preteklosti: »Začnemo bazirati na sedmih najboljših, petnajstih najboljših predmetih in potem 

v bistvu se to zdi na prvi pogled nekaj novega, ampak dejansko je pa to predstopnja vsakega 

muzeja. To je tista stopnja, ko so bile kamre čudes.«  

Kustos iz muzeja B tendence k poenostavljanju pripisuje teoriji postavljanja razstav.  

KB1: »Teorija postavljanja razstav je bila zelo agresivna, češ da se ne sme ljudi silit brat. Moraš 

obiskovalcu jasno, hitro informacijo dat. Ta teorija je zelo zanemarjala tiste obiskovalce, ki 

raje ostanejo na razstavi dalj časa. In teh obiskovalcev je presenetljivo veliko.«  
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Aktivno učenje  

Tako kustosi kot kustosinje pedagoginje v intervjujih večkrat omenjajo aktivnosti v muzejih. 

Aktivnosti oziroma aktivnemu učenju kustosinja iz muzeja B pripisuje velik pomen. 

KPB: »Aktivnost je zelo pomembna. Da ni samo ogled razstave. Da ni samo tisto, zdaj pa pridete 

v muzej, ničesar se ne smete dotikati, jaz vam bom zdaj eno uro govorila, vi me pa poslušajte.« 

Z ozirom na razstavo opredeli vlogo interaktivov: »Razstave so po navadi zelo usmerjene na 

gledanje in na branje. Interaktivi so pa na delanje, na početje, na sodelovanje. To se zdi meni 

tako ključno.«  

Aktivno učenje v muzeju se pogosto povezuje s t. i. »hands-on« aktivnostmi. Te vključujejo 

rokovanje s predmeti in replikami ter uporabo interaktivov. Ravno interaktivi se zdijo 

dobrodošlo dopolnilo kustosinji iz muzeja B, ki spregovori o njihovi smotrnosti. 

KB2: »Interaktiv mora nekaj povedati, mora angažirati obiskovalca. Če interaktiv nima neke 

ideje, neke dopolnitve, je brezveze.«  

Tudi kustos iz muzeja A na svoje razstave redno umešča interaktivne elemente. 

KA2: »Načeloma je na vsaki razstavi vsaj nekaj rekvizitov, ki jih lahko obiskovalec prime, 

potežka. Tudi pazimo na to, zlasti na večjih razstavah, da imamo za mlajše določene interakcije 

vključene. Otroci se zaposlijo, odrasli pa dobijo čas. Pošteno povedano, zelo praktično 

gledano.«  

Interaktive je po njegovem mnenju dobro umestiti na razstave, saj privabijo otroke in jih za 

kratek čas zaposlijo, da si lahko odrasli v miru ogledajo razstavo. Drugačen pomen pa 

interaktivom pripisuje kustosinja pedagoginja iz istega muzeja.  

KPA: »Ob uporabi tovrstnih pomagal se poveča stopnja razumevanja. Je lažje razlagati, če 

človek vzame stvar v roke in lahko to potežka in dobi povsem drugo izkušnjo, kot pa, da predmet 

samo iz neke dvajset- ali pa štiridesetcentimetrske razdalje od daleč opazuje.«  

Interaktivi imajo po njenem mnenju izobraževalno vrednost, saj povečajo stopnjo razumevanja 

predstavljenih vsebin na razstavi. Tudi kustosinja pedagoginja iz muzeja C je podobnega 

mnenja: »Z interaktivi si obiskovalci hitreje in več zapomnijo.«  
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Kustosinja iz muzeja C izrazi tudi namero, da bi obiskovalce bolj vključevala v sama vodstva: 

»Rada bi, da bi bilo veliko bolj interaktivno. Da ne bi bilo ... Ker vseeno si ti tam in razlagaš. 

To je še zmeraj dosti frontalno. Saj jaz jih potem sprašujem, pa tako, ampak meni se zdi to 

premalo. Jaz bi rada, da bi jih ... Saj še nisem čisto domislila to ... Ampak, da bi jih še bolj 

vključevala v samo vodstvo.«  

Iz namere KPC lahko razberemo, da se zaveda, da muzejsko okolje ponuja možnosti za 

drugačno učenje, kot smo ga vajeni v formalnih izobraževalnih ustanovah, in da teži h 

konstruktivističnim načinom poučevanja, vendar po drugi strani kaže tudi na njeno 

pomanjkanje muzejsko-pedagoškega znanja, saj ne ve, kako bi se tega lotila v praksi.  

Šola in muzej: prednosti in izzivi neformalnega izobraževalnega okolja 

Ena od zadolžitev kustosov pedagogov je tudi priprava vodstev in delavnic za različne starostne 

skupine predšolskih in osnovnošolskih otrok in v manjšem obsegu za srednješolce. V intervjujih 

so kustosi in kustosinje pedagoginje izpostavili prednosti, ki jih prinaša neformalno 

izobraževanje v muzejih, pa tudi izzive, s katerimi se soočajo, kadar sodelujejo s formalnimi 

izobraževalnimi ustanovami. 

Kustos iz muzeja C meni, da imajo muzeji prednost, ker niso obremenjeni z razvrščanjem 

vsebin v posamezna strokovna področja. 

KC1: »Jaz tukaj vidim prednost muzeja kot izobraževalne ustanove, da ni obremenjen s tem. Da 

nas ne zanima, iz katere stroke ideja pride, pod katero rubriko paše. Če paše na neko 

zgodovinsko razstavo matematična formula, da s tem skuša povedati neko tehnicistično 

matematično dobo, je to super. Je to to. Ne rabimo ... Šola si pa tega verjetno ne more 

privoščiti.«  

Kot pove v nadaljevanju, zaradi tega prihaja med šolami in muzeji do nesoglasij, saj učitelji 

pogosto pričakujejo, da se bodo vsebine v muzeju neposredno povezovale z učnim načrtom 

posameznih predmetnih področij v šoli.  

KC1: »Ko naredimo kakšen razstavni projekt, ki je malo bolj drzen, je potem kritiziran s strani 

učiteljev. V razstavi hočejo videti dopolnilo svojih vsebin. In potem oni pričakujejo noter neko 

kronologijo, ki jo mi namerno kdaj izpuščamo. Ker muzeji si lahko, kljub temu da so 

izobraževalne ustanove, privoščijo, da so onkraj tega kurikuluma. In to mi premalo 
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izkoriščamo. Kadar pa to naredimo, da poskušamo neke druge stvari uporabljat, so pa prvi 

nezadovoljni učitelji.«  

Temu pritrjuje tudi pedagoginja KPC: »Moramo dosti po učnem načrtu vodit po razstavi. To 

hočejo učiteljice. Pač jim to potem daš.«  

Kustosu KC1 se zdi to problematično, saj meni, da se na ta način celotna vodstva spreminjajo v 

zelo šolsko izpolnjevanje delovnih listov: »Čeprav se pedagoginja zelo trudi v želji, da je 

znotraj tega šolskega znanja, šolskih učbenikov, kar naenkrat nastopi neka faktografija. Kar 

naenkrat so neka vprašanja in delovni listi. In zna biti malo frustrirajoče to srečanje. Jaz sem 

to že večkrat občutil. In tudi otroci kar naenkrat ne gledajo več z neko radovednostjo, kaj je to, 

ampak kar naenkrat gledajo vse skozi liste. To, kar piše. Ali je to to, da jaz to izpolnim?«  

Čeprav kustosinja pedagoginja pripravi učne liste, pa je kritična do izpolnjevanja teh gradiv 

med obiskom muzeja.  

KPC: »Najhujše vodstvo je, da ti rečejo, da bojo delovne liste med vodstvom reševali. To je že 

obsojeno na slabo vodstvo. Ko enkrat prideš do polovice, vidiš, da samo še prepisujejo eden od 

drugega. Pišejo odgovore, noben več ne posluša.«  

Izkušnje s pričakovanji učiteljev, da bodo muzeji sledili šolskemu učnem načrtu, ima tudi 

kustos iz muzeja A.  

KA2: »Jaz imam tudi sam včasih kakšno takšno izkušnjo, da je prva želja učiteljev, zlasti tistih, 

ki so malo manj ambiciozni in se zadovoljijo s tem, da oni odkljukajo učni načrt in je to to, da 

bi bilo iz njihove perspektive najboljše, da je tudi muzej ilustracija njihovega dela. Skratka, 

namesto, da on odpredava svojih 45 minut v učilnici, pridejo v muzej.« Odgovornost, da muzeji 

ne klonejo pritiskom učiteljev in šol, pripisuje muzejskemu pedagogu in kustosu: »To se mi zdi 

slabo gledanje na stvari in tukaj je bodisi muzejski pedagog ali pa v odsotnosti njega kustos, ki 

pri tem sodeluje, tisti, ki mora malo skreniti pozornost. In je za tega učitelja dobro. Če 

navsezadnje učenci ugotovijo, da je zgodovina še kaj več kot tisto, kar piše v učbeniku, jih začne 

zadeva zanimati.«  

Pri sodelovanju s šolami se kustosinja pedagoginja trudi, da muzejske vsebine poveže z učnim 

načrtom.  



 
 

 46 
 

KPA: »Torej recimo, če govorimo glede priprave programov za šole, poskušam nekako povezati 

razstavo z učnim načrtom, najti povezavo v učnem načrtu, da se potem seveda prilagodi 

starostni stopnji količina podatkov. Ali pa, koliko na široko bo neka tema obravnavana.«  

Tudi kustosinji pedagoginji iz muzeja B in D navajata preučevanje učnih načrtov kot sestavni 

del oblikovanja programov za šolske skupine.  

KPB: »Pri pripravi programov obvezno preučujem učne načrte za posamezne predmete, 

kurikulum.«  

Čeprav tudi KPD upošteva učne načrte, se ji zdi, da šole na ta način krojijo muzejske vsebine 

po svoji meri: »Od učiteljev sem dobila povratno informacijo, da morajo točno vedeti. Aha, v 

povezavi z glasbo, v povezavi s slovenščino, kaj je to v kurikulumu, kaj bom pa jaz videl, kaj 

bom pa to, pa to, pa to. In to jim moraš tako na kratko tudi dati. Kurikulumi pa omejujejo naše 

delo.« Delovnim listom in podobnemu učnemu gradivu ni naklonjena, kar tudi pojasni: »To je 

lahko ena past, da postaneš preveč didaktičen muzej.«  

Čeprav je prisoten diktat šol, da bi muzeji pripravljali programe, ki bi sledili učnemu načrtu 

posameznih predmetov v šolah, in čeprav takšne programe v muzejih tudi pripravljajo, pa po 

drugi strani med kustosi in kustosinjami pedagoginjami obstaja zavedanje, da imajo muzeji 

drugačno identiteto in da se od šol ločijo po tem, da so neformalna izobraževalna ustanova.  

KPA, ki muzejske programe povezuje z učnim načrtom, pozneje v pogovoru odločno izpostavi 

posebnost poučevanja in učenja v muzeju: »Mi nismo šola in nočemo biti šola. Zato naši 

programi niso šolski, niso ex katedra in potekajo v drugačnem okolju in potekajo z uporabo 

drugačnih učnih metod.«  

Pritrjuje ji tudi KA2: »Zdi se mi velik problem, če pristopaš k podajanju znanja v muzejih tako, 

kot če si v šoli. Ne podajajmo pasivno neke snovi, ampak imamo tukaj nove proizvode, nove 

produkte, ki lahko tudi kakšno stvar zrelativizirajo.« 

Doživljajsko in veččutno učenje 

Kustosi in kustosinje pedagoginje so v intervjujih izpostavili več posebnosti poučevanja in 

učenja v muzejih. Poleg različnih oblik aktivnega učenja in posebnosti v primerjavi s 

formalnimi izobraževalnimi ustanovami, ki smo jih že spoznali, pa so kustosinje pedagoginje 
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posebej izpostavile tudi veččutno učenje in učenje skozi igro. O veččutnem učenju sta 

spregovorili kustosinji pedagoginji iz muzeja B in D.  

KPD je pojasnila, da so veččutne oblike učenja še posebej dobrodošle pri mlajšem občinstvu, 

saj je težko ohraniti njihovo pozornost samo preko pogovora: »Otroke moraš drugače 

nagovoriti. Upoštevati moraš tudi to čustveno, doživljajsko plat. Bolj to doživljajsko plat, da 

spelješ zgodbo. Daj, bomo zmerili, bomo tako, tako. Tisti dialog pri otrocih, to pa ne prideš 

daleč. Moraš biti zelo, zelo, zelo močen. To se greš lahko ti od dijaških let, od srednješolcev 

naprej.«  

Poleg tega je dodala, da ne gre samo za težnje sodobnih muzejev, ampak da tovrstne pristope 

od njih pričakujejo tudi obiskovalci. 

KPD : »Dejansko tudi obiskovalci danes pričakujejo, da bodo lahko tudi nekaj vohali, tipali, 

nekaj sedeli, se z nečim igrali, nekaj gledali, pritiskali, neko tehnologijo. Je treba pravo mero 

najti.«  

Kustosinja pedagoginja iz muzeja B meni, da veččutno učenje poglablja razumevanje 

predstavljenih muzejskih vsebin.  

KPB: »Ljudje se učimo na različne načine – nismo samo vizualci, smo tudi na primer kinesteti. 

In kinestet se rad dotakne, ker si potem tudi bolj zapomni. Izkušnja v muzeju  je veččutna. Vidiš, 

slišiš, vonjaš, mogoče tudi okusiš kdaj na kakšni delavnici. Jaz mislim, da si te obiske, te 

delavnice, vodstva veliko bolj zapomnijo, kot pa če bi samo prebrali o tem.«  

Kustosinji pedagoginji iz muzejev A in B sta spregovorili tudi o igri v muzeju. KPA je omenila 

igro, ko sem jo vprašala, kakšne učne metode uporablja pri svojem delu: »Poskušamo se igrat. 

Govorim o tem, da prebujamo otroka v sebi.«  

KPB je o igri spregovorila bolj konkretno, in sicer je omenila gibanje in gledališke pristope kot 

metodi, ki ju uvaja v izvedbo pedagoških programov za mlajša občinstva: »Otroke poskušamo 

aktivirati recimo z gibanjem.« To je ponazorila s primerom iz pretekle razstave, kjer so otroci 

ponavljali gibe oseb, predstavljenih na razstavi. V pedagoške programe uvaja gledališke 

pristope, zato ker je otrokom ta vrsta igre zelo blizu: »Kot sem že prej rekla – oživljeni predmeti. 

To je v bistvu gledališki element. Tudi lutkovno-gledališki element.  
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5.4. Sodelovanje med kustosi in kustosi pedagogi  

Tudi v tem poglavju pojmovanja kustosov in kustosinj pedagoginj pokažejo na očitne razlike 

tako na institucionalni ravni, torej med posameznimi muzeji, kot tudi na razlike v pojmovanjih 

med kustosi in kustosi pedagogi samimi.  

5.4.1. Razstavno delo 

V prejšnjem poglavju smo že spoznali, da so kustosi tisti, ki proučujejo zbirke in na podlagi 

svojih raziskav snujejo razstavne zgodbe, naloga kustosov pedagogov pa je, da strokovne 

vsebine predstavijo različnim skupinam obiskovalcev. V nadaljevanju si poglejmo, kako se 

kustosi in kustosinje pedagoginje opredeljujejo do zgodnjega vključevanja kustosov pedagogov 

v snovanje razstav in kako je slednje povezano s kakovostjo izobraževalnega dela v muzeju.  

Pomen zgodnjega vključevanja kustosov pedagogov v snovanje razstav 

Prav vsi intervjuvanci – kustosi in kustosi pedagogi – so se strinjali, da je pomembno, da je 

kustos pedagog vključen že v zgodnjo fazo nastajanja razstave. Vendar pa so se pokazale 

zanimive razlike na institucionalni ravni, med posameznimi muzeji. V nadaljevanju si zato 

poglejmo, kakšna so pojmovanja kustosov in kustosov pedagogov v muzejih A, B in C. 

Muzej B 

Najbolj soglasni so bili odgovori sodelavcev iz muzeja B. Kustosinja pedagoginja KPB je 

izpostavila, da so v letih, odkar je zaposlena v muzeju B, zelo napredovali in pri postavljanju 

razstave sodelujejo že od začetka. 

KPB: »Zdaj se že na začetku skupaj usedemo,''brainstormamo'', kaj bi se dalo, kaj si želijo 

obiskovalci, kakšni so učni načrti, kako se to povezuje s šolo, kaj je v kurikulumu. In v bistvu 

kustosi pedagogi to potem predamo kustosu, zato da on to upošteva pri postavitvi, vsebinski 

postavitvi razstave. In tudi pri oblikovalcu nazadnje. To se mi zdi, da smo napredovali, nikakor 

pa to ne pomeni, da je to zelo lahko delo. Je še vedno težko delo, je veliko nasprotujočih si 

mnenj, ker imamo različne interese in vseh pač ne gre upoštevat na vsaki razstavi.«  

Kustosinja KB2 in kustos KB1 sta se strinjala, da je sodelovanje s kustosom pedagogom potrebno 

vzpostaviti že na začetku, ko imata pripravljen koncept razstave in osnovni nabor predmetov.  
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KB1: »Pri nas v bistvu pri vsaki razstavi poteka sodelovanje na tak način, da v trenutku, ko so 

konceptualna izhodišča znana, da se vključijo tudi pedagogi.«  

Koncept svoje zadnje razstave je KB1 predstavil svojim sodelavcem več kot leto dni pred 

odprtjem razstave: »Ko sem imel pripravljen koncept razstave in glavne vsebinske poudarke, 

sem se dogovoril s komunikacijsko službo, da sem pripravil predstavitev tega projekta in kako 

naprej. Na tej predstavitvi so sedele seveda pedagoginje, PR-ovci, skratka, vsi tisti, ki morajo 

potem razstavo vsebinsko posvojiti, da opravijo svoj del dela.«  

Po predstavitvi koncepta razstave se je začelo aktivno sodelovanje med sodelavci.  

KB1: »Pedagoginje so začele razvijati neke programe z nekimi idejami, ki smo jih tudi potem 

skupaj pogledali. Večinoma one nastavijo idejo, kaj bi se delalo, kakšni programi, jaz te ideje 

izključno zgolj pogledam, če stojijo fakti na njih, to je tak ''double-checking''. Zdaj te stvari 

poznajo tudi one. Potem pa ne vodim tega. Ali ne dirigiram ali ne usmerjam. Ker je ta služba 

pri nas tako samostojna, da potrebuje sodelovanje kustosa res bolj v tistih strogo vsebinskih 

vprašanjih.«  

Tudi kustosinja KB2 v svoje razstavno delo že zelo hitro vključi ostale službe in pri tem poudari 

vrednost in pomen izkušenj, ki jih imajo kustosi pedagogi in so nujno potrebne za kakovosten 

proces nastajanja razstave. 

KB2: »Sama ideja, vsebina, koncept je bil pri meni, ampak kako točno pobrusiti ta koncept, kam 

točno naj pelje, smo pa takoj začeli sodelovati s pedagoško in komunikacijsko službo. V čisto 

prvih fazah. Ta začetni del mora iti skupaj, da je potem vse v redu, sicer pa so potem punce tudi 

dosti neodvisno razvijale neke programe na to vsebino.«  

KB2 v procesu nastajanja razstave upošteva predloge pedagoginj: »V bistvu skupaj potem tudi 

uvidimo v eni debati ali v enem brainstormingu ene nove stvari, ki jih ne jaz ne one nismo 

nameravale uporabiti, pa jih potem lahko uporabimo.«  

Pedagoški programi so na ta način organsko povezani z razstavo.  

KB2: »Znotraj neke široke teme one (kustosinje pedagoginje, op. a.)  s svojimi izkušnjami znajo 

povedati, kaj je tisto, kar bi bilo v resnici zanimivo s pedagoškega stališča. In se potem lahko 

jaz prilagodim in obratno. Znotraj nekih vsebin, ki se meni zdijo nujne, imajo potem one dovolj 

časa, da poiščejo nekaj, kar tudi njim pride v poštev.«  
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Pojmovanja kustosov in kustosinje pedagoginje iz muzeja B kažejo na to, da so med muzejskim 

osebjem vzpostavljeni enakovredni in spoštljivi odnosi, ki temeljijo na jasni delitvi vlog in 

delovnih zadolžitev. Kustosinje pedagoginje so vključene v snovanje razstave od samega 

začetka, zato lahko kakovostno opravijo tudi svoje delo – torej poskrbijo za to, da bodo na 

razstavo umeščeni elementi, ki bodo nagovorili raznoliko muzejsko občinstvo. Pedagoške 

vsebine v muzeju B nastajajo vzporedno s snovanjem razstave, kar pomeni, da so pedagoški 

programi organsko povezani z razstavo.  

Muzej A 

Drugače pa poteka sodelovanje med kustosi in kustosi pedagogi v muzeju A, čeprav se tudi 

kustosu KA2 zdi smiselno, da je pedagoška služba vključena v proces nastajanja razstave že 

zgodaj. Pri tem je, kot tudi na drugih mestih večkrat poudari, nujno, da so sodelavci strokovno 

usposobljeni na svojem področju.  

KA2: »V osnovi se mi zdi absolutno smiselno, da je pedagoška služba v en tak proces od začetka 

vključena. Ampak pod pogojem, da je ta pedagoška služba kompetentna, usposobljena, 

izkušena. Zelo fajn je imeti delovno ekipo, kjer so notri usposobljeni ljudje, ki se identificirajo 

s projektom, ki imajo znanje in nadgrajujejo to zgodbo. Ampak, kot rečeno, zelo važno je, da je 

vsak člen v tej ožji ekipi, da je dejansko usposobljen. Torej ne, da je, po domače povedano, 

neko pametovanje, kar tako iz lufta potegnjeno, to ni, ni dobro.«  

V nadaljevanju definira avtorsko ekipo in še dodatno opredeli vlogo kustosa v zgodnji fazi 

razstavnega dela.  

KA2: »In seveda, še ena stvar je pomembna. Praviloma je avtorska ekipa, torej avtor razstave 

in oblikovalec, to je jedro te ožje ekipe, ki ustvari neko razstavo. Ti ljudje imajo vizijo, vejo, 

kako razstava mora iti. In tukaj so lahko odziv ali neke sugestije dobrega pedagoga zelo 

zaželene. Ampak vendarle pa ne smejo okrniti razstavne poti.«  

Delo kustosov v muzeju A na tem mestu kritično ovrednoti in pojasni: »Tukaj imamo včasih 

težavo, zlasti se mi zdi, da v tem zadnjem času, ko je tendenca, naj se razstavne pripovedi čim 

bolj poenostavijo, pa se mi zdi, da ni to to, kar javnost v bistvu od nas pričakuje. Jaz mislim, da 

javnost sposobna prebavit bistveno več, če je stvar zanimiva, relevantna, če je seveda razstava 

kvalitetno zasnovana.«  
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Podobno se do zgodnjega vključevanja kustosov pedagogov v razstavno delo opredeli tudi 

kustosinja KA1: »Pri moji zadnji razstavi sem jih hotela jaz že takoj vključiti. In dejansko sem 

jih zbrala skupaj in smo dejansko že imele več sestankov prej. Ampak potem sem pa jaz mislila, 

da bojo one potem naprej to same razvijale. Pa bodo k meni samo prihajale, tako da bomo 

seveda imeli stik. In ni bilo tega stika. Jaz sem za mojo razstavo absolutno hotela, da gremo 

vzporedno, pa ni šlo iz druge strani.«  

Tudi ona poudari pomen strokovnih kompetenc, ki jih, podobno kot na drugih mestih, povezuje 

predvsem s praktičnim delom: »Jasne kompetence morajo biti. Treba se je izogibat raznemu 

teoretiziranju. To je zelo slabo. Ker iz tega ni potem nič. Ampak je treba kar poprijet.«  

Kustosinja pedagoginja KPA je v zgodnje snovanje razstav vključena le izjemoma. Na  

vprašanje, kdaj jo kustosi povabijo k sodelovanju, odgovori: »V vsej moji dosedanji praksi, ko 

je bila razstava že postavljena. Kustosi pedagogi smo popolnoma izrinjeni in na koncu dobiš v 

roke nek produkt, torej neko razstavo, ko že vse stoji.«  

Nato nadaljuje, da se to dogaja predvsem na področju stalnih postavitev: »Pri postavljanju 

stalne razstave smo bili recimo vključeni, ko je bila razstava že osemdeset odstotkov 

postavljena, ko so bila v bistvu skorajda že vsa besedila narejena, vse vitrine so že stale, vsa 

postavitev. Praktično vse. Nismo mogli vplivati ne na kontraste, ne na velikost in dolžino 

besedil, na nič. Dobili smo pa en svoj kotiček, kjer smo pa lahko sami nekaj naredili.«  

Nazadnje še poudari, da se ji zdi pomembno, da bi jo kustosi v zgodnje snovanje razstav 

vključili, saj lahko le tako uspešno opravi svoje delo.  

KPA: »To se mi zdi nujno potrebno, ker se jaz tam čutim kot glas ljudstva. Jaz sem tista, ki na 

koncu sprejemam prijave, spremljam statistike, dobivam povratne informacije o obisku, jaz sem 

tista, ki se ukvarjam z obiskovalci. V fazi snovanja razstave dam na mizo statistike in povem, to 

je naša struktura in ni zadovoljujoča, torej, govorim, struktura obiskovalcev, teh je premalo, 

teh je premalo, teh je premalo, ti so izključeni, oni so izključeni. Ko lahko dam to na mizo in 

argumentiram, zakaj mora biti na razstavi še to in to in to upoštevano, je to super.« 

Čeprav se tako kustosa kot kustosinja pedagoginja v muzeju A strinjajo, da je pomembno, da 

so kustosi pedagogi vključeni že v zgodnjo fazo snovanja razstave, pa so v pogovoru razkrili, 

da med njimi niso vzpostavljeni sodelovalni odnosi. Kustos in kustosinja opozorita na 

nezadostno strokovno znanje in kompetence pedagoške službe, kustosinja pedagoginja pa 
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izpostavi, da pedagogi niso povabljeni k snovanju razstav ali, z njenimi besedami, da so 

popolnoma »izrinjeni« iz razstavnega procesa. Njihova pojmovanja že na tej ravni kažejo, da v 

muzeju A niso jasno definirane vloge in delovne zadolžitve posameznih služb. Prav tako se zdi, 

da med kustosi in kustosi pedagogi vladajo hierarhični, neenakovredni odnosi. 

Muzej C 

Tudi v muzeju C so si kustosinja pedagoginja, kustos in kustosinja enotni, da je vključevanje 

kustosov pedagogov v zgodnjo fazo snovanja razstave potrebno. KC1 zadnja leta pri svojih 

razstavah vključuje kustosa pedagoga v proces nastajanja razstav že zgodaj. Pri tem ima kustos 

pedagog aktivno vlogo, saj lahko s svojimi predlogi vpliva na podobo in vsebino razstave.  

KC1: »Kustos pedagog celo predlaga nekatere vsebine, da jih umestimo na razstavo, ker so za 

določene skupine boljše, ve, kaj je za določeno starostno ali pa ciljno publiko sploh primerno.« 

Pedagoške intervencije na razstavi si predstavlja v smislu kotičkov: »Mi smo s prostorom 

omejeni in s pedagogom moramo doreči, kako na teh majhnih prostorih zagotovit, da so tam 

neki kotički. To je še večji problem, ko je majhen prostor, kako nevsiljivo naredit, da ne piše 

gor ravno pedagoški del, ampak da bi vseeno to nekdo videl in se začel z nekimi stvarmi igrat. 

Da bi nekdo videl, pa da bi pokrili vso to raznoliko publiko.«  

KC2 s kustosinjo pedagoginjo običajno sodeluje v zadnji fazi, a vseeno meni, da bi bilo bolje 

prej: »V bistvu, po neki logiki bi moral biti pedagog že v štartu vključen, od tiste kolikor toliko 

oblikovane ideje. Ko ti že veš, kaj približno boš imel, katere teme, tam bi ga bilo fino začeti 

vključevati.« To se ji zdi pomembno predvsem zaradi tega, ker se na ta način razstava in 

pedagoške vsebine razvijajo vzporedno: »Dobro je, ker že hkrati vzporedno s tabo, ko ti v bistvu 

razvijaš, ko pelješ razstavo do konca, da on istočasno že razmišlja o tem, kakšne pedagoške 

vsebine bo dal notri. Ker razstava je proces. Ti moraš, preden začneš fizično postavljati 

razstavo, moraš imeti praktično razdelane vse zadeve. A bo v tem kotu pedagoški kotiček in kaj 

bo tam notri, da vsebinsko opredeliš. To je fino vedeti že vsaj par mesecev prej. Zato pa seveda 

mora pedagog vedeti, kaj boš ti delal. Ne moreš ga potem, ni fino, da ga potem na koncu 

pokličeš in poveš, zdaj pa to je to, tam imaš pa en prostor.« Kljub temu pa KC2 v zgodnjo fazo 

pedagoginje ne vključuje, kot pojasni, zaradi osebnih preferenc, ker na koncu rada dela sama 

in zaradi časovne stiske.  

KPC je zadovoljna, da jo v trenutno postavljanje stalne razstave vključujejo od samega začetka: 

»Od prvega sestanka sem zraven. Tako lahko vmes, ko njihove ideje zorijo, tudi jaz svoje ideje 
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prispevam.« Vendar pa kustosinja pedagoginja iz muzeja C ne čuti, da bi bili njeni predlogi na 

razstavi upoštevani: »Samo, da bi se pa pedagoge upoštevalo, to se pa počasi transformira. 

Kustos pedagog je še vedno manjvreden v primerjavi s kustosi.« 

Vendar pa je imela tudi ona na začetku svoje poklicne poti podobne izkušnje kot kustosinja 

pedagoginja iz muzeja A.  

KPC: »Včasih je bila razstava že postavljena, potem so pa rekli, zdaj pa nekaj naredi kot 

pedagog. Ko je razstava oblikovana in že stoji, ne moreš več veliko narediti. Lahko samo za 

zraven narediš delavnice.« 

Pojmovanja kustosov in kustosinje pedagoginje o zgodnjem vključevanju pedagoške službe v 

razstavni proces v muzeju C so še posebej zanimiva. Kot se na več mestih izrazi kustosinja 

pedagoginja, lahko tudi glede na njihove odgovore sklepamo, da muzej C kot institucija še ni 

»zrel«, da bi v praksi dosledno uresničeval težnje, ki jih je že posvojil na deklarativni ravni. To 

je še posebej razvidno iz miselnega toka kustosinje KC2, ki po eni strani jasno argumentira, kako 

mora potekati sodelovanje med kustosi in kustosi pedagogi, a po drugi strani daje v praksi 

prednost svojemu ustaljenemu načinu delovanja. Prav tako kustosinja pedagoginja izrazi 

zadovoljstvo, da je vključena v zgodnjo fazo snovanja razstave, vendar pa hkrati poudari, da 

njene predloge kustosi le redko upoštevajo.  

Vpliv medosebnih odnosov na sodelovanje med kustosi in kustosi pedagogi 

Vzpostavljanje zgodnjega sodelovanja med kustosi in muzejskimi pedagogi je po mnenju več 

intervjuvancev odvisno tudi od medosebnih odnosov. KPD predstavi dve izkušnji. Pri nedavnem 

projektu sodelovanje s kustosom ni bilo uspešno. 

KPD: »Zadnji mesec ali pa zadnji teden dni (pred odprtjem) me je hotel vključiti, da naj pa zdaj 

jaz dam pedagoške intervencije na razstavo. Ne moreš tako delat. Ko delam z drugimi, ko 

delamo pedagoške intervencije v prostor na razstavi, jaz prej poznam vsebino in se lahko 

poglobim in potem razmišljam o tem.«  

V drugem primeru pa sta s kustosinjo sodelovali že od začetka: »Idealno je, če lahko ti razstavo 

pripravljaš s kustosom. Pomembno je, da začutiš, kaj ta razstava je, ker potem nekako lahko ti 

začneš počasi pripravljati, kaj boš komu povedal. Ampak, ko razstava že stoji, rabiš kar nekaj 

časa, da jo čisto osvojiš, da jo predihaš, potem pa začneš s tem programom za različne ciljne 

skupine.«  
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5.4.2. Pedagoško delo  

Čeprav je pedagoško delo oziroma delo z obiskovalci primarno naloga kustosov pedagogov, pa 

se v nekaterih ključnih ozirih tesno povezuje z delom, ki ga opravljajo kustosi. V prejšnjem 

poglavju smo že spoznali, kako in če sploh kustosi seznanijo kustose pedagoge s svojimi 

strokovnimi izsledki, na tem mestu pa si poglejmo, v kolikšni meri so kustosi vključeni v 

pripravo in izvedbo pedagoških programov.  

Pogrešanje zanimanja kustosov za pedagoško delo  

Kustosinje pedagoginje so pri svojem delu običajno samostojne, vendar pa pogrešajo zanimanje 

kustosov za delo, ki ga opravijo. V ospredju sta dve pojmovanji: prvo, da kustosi ne kažejo 

interesa za pedagoške programe, in drugo, da dojemajo pedagoško delo bolj kot nekakšno 

»promocijo« svojega razstavnega dela.  

KPB: »V bistvu bi si jaz želela, da bi bil interes s strani kustosov večji. Jaz sem sicer poslala 

sinopsise, ampak kustos (avtor razstave, op. a.) ni prišel pogledat programa. Tako, da tukaj mi 

je malo žal, ker se mi zdi, da bi bilo prav, da bi prišel pogledat. Ne samo, da pozna svoje vodstvo 

za odrasle, ampak da bi tudi videl, kaj se dogaja na programih za otroke.«  

Ko jo vprašam, zakaj meni, da med kustosi ni interesa za poznavanje pedagoškega dela, KPB 

odgovori: »Mogoče imajo občutek, kakor da bi mi imeli občutek, da nas hodijo preverjat. 

Mogoče se to razmišlja. Ne vem. Saj pravim, mogoče več angažmaja iz naše strani – pridite 

pogledat. Mogoče premalo rečemo pridite, oziroma jaz sem v preteklosti vabila, pridi pogledat 

program, pa je bilo tako – imam drugo delo. Saj verjamem, itak da ima vsak svoje obveznosti, 

ampak zdi se mi pa prav, da bi prišli pogledat.«  

Poznavanje programov, ki jih pripravijo kustosinje pedagoginje, se ji zdi pomembno, saj na ta 

način kustos izve, kaj gre naprej v javnost.  

KPB: »Če bi bila jaz kustos, bi se mi zdelo pomembno, da vem, kaj se dogaja na razstavi, pod 

katero sem jaz podpisana. Kaj gre naprej v javnost. Ampak verjetno se to ne smatra ...«  

Tudi kustosinja iz muzeja A si želi, da bi kustosi pokazali več interesa za aktivnosti, ki jih 

pripravlja pedagoška služba.  

KPA: »Upala bi si trditi, da ni kustos nikoli prisoten (pri pripravi in/ali izvedbi pedagoških 

programov, op. a.). Razen, če kaj tako malo. Ampak da bi on zdaj sam prišel to pogledat, ne.«  
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Na vprašanje, ali jih kustosi pedagogi povabijo k sodelovanju in ogledu pripravljenih 

programov, KPA odgovori: »To ste mi dali zdaj zelo zanimivo za razmišljati. Da bi mogoče 

lahko tudi mi povabili. Čeprav moram reči, da sem dostikrat čutila, to je zdaj moje osebno 

opažanje, ki pa ni ravno osamljeno, ker se tudi tako med seboj pogovarjamo tisti, ki delamo v 

teh službah, imam občutek, kot da avtorje razstava več ne zanima, potem ko je odprta. Da 

njegov projekt se tu konča. In edina stvar, ki ga na koncu zanima, je število obiskovalcev. To je 

to. Ker to je nek tak numerični kazalec uspeha, uspešnosti. In tu bi si naše službe zagotovo želeli 

več tega sodelovanja, več aktivnosti kustosa, da stvari niso statične.«  

Da je to mnenje med kustosi pedagogi res razširjeno, pritrjuje tudi mnenje KPB: »Dosti je 

razširjeno mnenje, zdaj sem naredil razstavo, zdaj pa bo komunikacijska že naredila oglase in 

povabila, obiskovalci bodo pa že prišli.« 

Odnos kustosov do dela kustosov pedagogov 

Nekateri izmed sodelujočih kustosov so povedali, da pedagoškega dela ne poznajo in da niso 

seznanjeni z obrazstavnimi vsebinami, ki jih pripravljajo kustosi pedagogi. Poleg časovne stiske 

je več kustosov izpostavilo, da se jim poznavanje pedagoškega dela ne zdi potrebno, ker zaupajo 

pedagoški službi, da bo svoje delo zadovoljivo opravila.  

Kustosinja iz muzeja A je delila izkušnjo s svoje zadnje avtorske razstave. Razlog, da 

obrazstavnega dela običajno ne pozna, pripisuje časovni stiski. 

 KA1: »Jaz sem tu v neki čudni poziciji, da bi zelo rada bila vključena, po drugi strani pa ne 

maram, ker nimam časa. Bi pa rada bila. Ampak enostavno ne morem. In zato tudi ne grem, 

ker ni fer, če nisem bila zraven vključena v začetku, tudi ni fer, da se grem jaz potem tam kritika. 

Nisem še niti enkrat šla poslušat in ne vem, kaj pravzaprav govorijo na programih.«  

Podobno tudi kustosinja iz muzeja C običajno ni seznanjena z vsebinami, ki se povezujejo z 

njenim avtorskim delom. Na vprašanje, ali gre kdaj pogledat, kako potekajo pedagoški 

programi in delavnice, je KC2 odgovorila: »Priznam, da ne. Se mi ne zdi nič negativnega, samo 

mislim, da čisto zaupam v te izpeljave. Včasih mogoče vidim, ko je kakšna Poletna noč, pa 

otroci zunaj delajo in mislim, da za zdaj dovolj dobro. Priznam pa, da še nikoli nisem šla prav 

pogledat.«  

Kot razlog, da se ji poznavanje pedagoškega dela ne zdi pomembno, navede zaupanje v delo 

kustosov pedagogov: »Te pedagoške programe naša pedagoška služba naredi po navadi tudi v 
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dogovoru z nami, tako da približno vemo, kaj bo. Jaz ta del potem čisto prepustim, ker mislim, 

da je usposobljena, da tudi dosti dobro to dela.«  

Drugače pa navaja izkušnje kustosinja iz muzeja B, ki pove, da je povsem seznanjena s 

pedagoškimi vsebinami in ima celoten vpogled v vsebino delavnic in obrazstavnih programov, 

ki jih za njeno razstavo pripravi pedagoška služba. Na tem mestu se zopet kažejo institucionalne 

razlike. Že prej smo spoznali, da sta pedagoška in kuratorska služba v muzeju B usklajeni in da 

se njuno delo dopolnjuje. 

KB2: »Imam celoten vpogled v to, kakšne so. To lahko tudi spreminjam oziroma dam pač neke 

pripombe. Ampak če to začneš delati skupaj, se to v resnici potem ne zgodi. Ker se že 

dogovorimo, kaj bo znotraj tega, in kustosinje pedagoginje potem samo speljejo do konca. Se 

mi zdi pa idealno, da se ti dve sporočilnosti pravzaprav dopolnjujeta. In to, kar je na razstavi, 

in to, kar je na programih. In to to je bila pri moji zadnji razstavi res ena taka pozitivna 

izkušnja.«  

Pomanjkanje supervizije in strokovne opore kustosov  

Vse kustosinje pedagoginje, ki so sodelovale v raziskavi, pogrešajo strokovno supervizijo s 

strani kustosov pri pripravi obrazstavnih programov.  

KPC pogreša konstruktivno kritiko, ki se ji zdi nujna za strokovno rast: »Jaz ne dobim enega 

strokovnega ''feedbacka'', zakaj je nekaj dobro ali ni dobro. Lepo bi bilo, da bi kustosi prišli, 

pa da bi me spljuvali. Pa bi se jaz nekaj naučila, pa oni bi videli, kje so luknje, na kaj morajo 

biti pozorni, pa reči naslednjič, daj pazi na tole, ali pa lej, tole bi lahko še dodala. To je zelo 

dobro.« Razlog, da do tega ne pride, vidi v nezrelosti muzeja kot institucije: »Sam razvoj 

organizacije še ni do tega nivoja dozorel. Niso še zreli ne ljudje ne organizacije, da bi bili 

sposobni dati to kritiko pa vse to razčistit. Nismo še prišli na nivo te ''learning organization'', 

da bi se učili iz teh stalnih izboljšav. Sploh ne morem reči, da so kustosi tu krivi. Same 

organizacije še niso prišle na ta nivo.«  

Pedagoginja iz muzeja A izpostavi, da pogreša strokovne usmeritve kustosov – še posebej v 

primerih, ko sodeluje s kustosi, s katerimi ne delijo iste primarne izobrazbe.  

KPA: »Zaradi svoje primarne izobrazbe, ki je drugačna od kustosove, potrebujem pomoč pri 

študiju literature. Pri pripravi na razstavo, da lahko potem razvijem pedagoške vsebine.«  
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Kustosinja iz muzeja D opozori, da je lahko pomanjkanje strokovne supervizije tudi razlog, da 

prihaja do razhajanj med sporočilom, ki ga je želel s svojim razstavnim delom predati kustos, 

in sporočilom, ki jih javnosti preda s svojimi programi kustos pedagog.  

KPD: »Če te kustos ne vpelje tako zelo, da ti mogoče kar prepusti, oh, pravi, saj ti boš pa že 

naredila, bolj v tem smislu – boš že nekaj naredila. Recimo meni se zdi, da žal potem preveč 

prepustijo. In potem se lahko zgodi, da to kar si je on predstavljal za rdečo nit, ti lahko potem 

mogoče skreneš.« 

Zaupanje kustosov v delo kustosov pedagogov  

Več kustosov je mnenja, da poznavanje pedagoškega dela in sodelovanje pri pripravi 

pedagoških programov ni potrebno, saj so kustosi pedagogi usposobljeni na svojem področju 

in jim zato lahko popolnoma zaupajo. 

KB1 pojasni: »Večinoma pedagoginje nastavijo idejo, kaj bi se delalo, kakšni programi, jaz te 

ideje izključno zgolj pogledam, če stojijo fakti na njih, to je tak ''double-checking''. Zdaj te stvari 

poznajo tudi one. Potem pa ne vodim tega. Ali ne dirigiram ali ne usmerjam. Ker je ta služba 

pri nas tako samostojna, da potrebuje sodelovanje kustosa res bolj v tistih strogo vsebinskih 

vprašanjih. Ni potrebe po nekem monitoringu kustosov pedagogov. So te pedagoginje in 

andragoginje same dosti suverene. Jasno pa, da pri kakšnih temah poteka med nami 

neformalna komunikacija. Vprašanje tukaj in odgovor tam. Ne pa zdaj, da bi bili kustosi aktivno 

vpeti v pripravo teh programov. To pa ne bi imelo smisla.«  

Podobnega mnenja je tudi KC1: »Mi kar dosti prej prediskutiramo stvari, potem pa jih v bistvu 

ne več. Mislim, da tudi ni potrebe, da jih ne vem kako kontroliramo, zasledujemo, recenziramo 

in ne vem kaj.«  

Skoraj identično povzame še KD1: »Nekje na začetku se s pedagogom dogovorimo, kaj in kako, 

v kakšno smer naj bi se te vsebine odvijale. Potem, da bi pa jaz to spremljal, pa običajno ne. 

Tukaj popolnoma zaupam naši pedagoški službi in vem, da to dobro naredijo.«  

»Nadzor« nad delom kustosov pedagogov 

Nasprotnega mnenja od kustosov iz muzeja B, C in D pa sta kustosa iz muzeja A. Oba menita, 

da sta strokovni odziv ali kontrola, kot se tudi izrazita, dobrodošla, pa čeprav tudi sama nista 

seznanjena s pedagoškimi programi, ki jih za njune razstave pripravijo kustosi pedagogi. 
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Kustosinja KA1 razloži, da lahko prihaja pri delu kustosov pedagogov do napak, če kustos z 

obrazstavnimi vsebinami ni seznanjen. Pred tem pove, da zaradi časovne stiske še nikoli ni bila 

prisotna na pedagoških programih. 

KA1: »Sem prepričana, da se pedagoška služba trudi in da je načeloma v redu, ampak kakšne 

stvari so pa sigurno narobe, ker se tudi jaz zmotim in bi jih lahko stran vrgli, če bi jaz to šla 

parkrat poslušat. Ampak enostavno ne morem.«  

Tudi kustos KA2 je običajno seznanjen le s scenarijem pedagoških programov, izvedbe v praksi 

pa ne pozna: »Pošteno povedano sam nisem čisto prepričan, kako je to od blizu videti, sem pa 

tja seveda vidim kakšno delavnico, ampak da bi pa delali neke interne evalvacije ali pa 

generalke, tega v bistvu pa ni.«  

Tako kot KA1 tudi KA2 meni, da lahko pomanjkanje strokovne supervizije s strani kustosov okrni 

kakovostno izvedbo pedagoških programov.  

KA1: »To smo že zaznali kot potencialno težavo. Saj je lahko vse zelo fino, ampak vendarle je 

pa dobro, da je en strokovni, ne bom rekel nadzor, ampak da je en odziv. Da lahko kustos da 

vsebinski komentar, ko pedagogi delajo neke programe, da vidi, kaj se tam v resnici dogaja. 

Stvar lahko zvodeni, če ni prave kontrole, da so potem samo neki fantki in punčke, ki mahajo 

po luftu z lesenimi mečki in je to to. Skratka, in iz te delavnice so odnesli nekaj zelo veliko? To 

se mi zdi škoda.«  

Nejasna delitev vlog med kustosom in kustosom pedagogom 

Zdi se, da težnja po nadzoru pedagoškega dela v muzeju A v veliki meri izhaja iz nejasne delitve 

vlog in delovnih zadolžitev med kustosi in kustosi pedagogi. Kot že na drugih mestih, je na tem 

mestu zopet prišlo do izraza, da kustosi in kustosi pedagogi v muzeju A ne sodelujejo najbolje. 

Kustosinja iz muzeja A se je v intervjuju večkrat obregnila ob preveč teoretično naravnano 

pedagoško službo. 

KA1: »Pedagoginji ne vodita, ampak organizirata. In v tem je težava. Preveč teoretizirat ni 

treba, je škoda časa. Treba je praktično stvari delat. Jaz nisem za to, da se teoretizira, absolutno 

ne. Ampak je treba kar poprijet.«  
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Do ''teoretiziranja'' se je opredelil tudi KA2: »Torej jaz mislim, da ne more biti kustos pedagog 

zdaj direktno rečeno nekdo, ki teoretizira. Pa ključna se mi zdi naprej še naslednja stvar. Da je 

kustos pedagog ves čas v stiku z javnostjo. Tu nekako ex katedra ne gre, moraš voditi iz prve 

linije. Če tega ni, ni v redu. In tudi nimaš potem pravega rešpekta, nimaš prave pozicije 

navsezadnje, da bi študentom vodičem kaj prav dosti pamet solil.«  

Pri eni od svojih zadnjih večjih razstav je velik del vodstev opravil sam s soavtorjem razstave, 

kar kaže na to, da v muzeju A ne obstaja jasna delitev vlog in delovnih zadolžitev med kustosi 

in kustosi pedagogi.  

 KA2: »Mi imamo mogoče malo nenavadno situacijo, da naši kustosi pedagogi načeloma niso 

tisti, ki izvajajo vodstva. V bistvu imamo iz njihove strani dokaj malo angažmaja v tem smislu. 

Pedagoška služba je bila seveda v to zgodbo vključena, ampak v realnosti je to zgledalo tako, 

da sva midva kot avtorja en zelo velik del vodstva. Jaz sem imel recimo v enem letu 80 vodstev. 

Kar je zelo veliko. Toliko ne vem, če so kolegi, ki so kustosi pedagogi, ki so v tej hiši, imeli v 

celi karieri.«  

Nadalje pa še poudari, da sta bila s kolegom soavtorjem odgovorna tudi za pripravo vodičev. 

 KA2: »Druga stvar pa je, da je važna zgodba pripraviti študente vodiče, ki bodo po tej razstavi 

vodili. Tudi to sva v glavnem midva s soavtorjem razstave organizirala, pripravila materiale.«  

V nadaljevanju pogovora kustos svoje nezadovoljstvo o delovanju pedagoške službe še dodatno 

razloži in predstavi vizijo, kako naj bi se delo kustosa in kustosa pedagoga v idealni instituciji 

dopolnjevalo.  

KA2: »Če je kustos tisti, ki dejansko izvaja ogromno pedagoškega dela in potem dobi kdaj 

kakšne nasvete od ljudi, ki mogoče zato niso zares kompetentni, pa tukaj lahko pride do 

različnih trenj. V idealni instituciji se vse te službe nekako dopolnjujejo. Jaz si predstavljam, 

da bi bilo idealno tako, da so kustosi tisti, ki so neko gonilo razvoja, ki raziskujejo, delajo 

produkte, naj so to razstave, objave, karkoli že. In načeloma, v pedagoškem smislu, pa bi morali 

kustosi verjetno imeti samo en manjši del obremenitve. Najzahtevnejšo publiko je smiselno, da 

se kustosa angažira. Za splošno javnost, za večino vodenja in vzporednih pedagoških 

programov, delavnic in tako dalje, to pa mora prevzeti pedagoška služba.«  
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5.5. POKLIC KUSTOSA PEDAGOGA 

Kot smo spoznali v teoretičnem delu, se je z vzpostavitvijo nove muzeologije v sedemdesetih 

letih začela krepiti izobraževalna vloga muzejev. Pojavili so se novi profili muzejskih delavcev, 

med drugim profil kustosa pedagoga, ki že ima status samostojnega muzejskega poklica tudi 

pri nas. Poleg kustosov so vse od tedaj za izpolnjevanje vzgojno-izobraževalnega poslanstva 

muzejev odgovorni tudi kustosi pedagogi. V tem poglavju nam bodo pojmovanja kustosov in 

kustosov pedagogov pokazala, kakšno je razmerje med kustosi in kustosi pedagogi, kakšen 

odnos imajo kustosi do »novega« muzejskega poklica in kakšni sta poklicna pot in 

profesionalna identiteta kustosinj pedagoginj v izbranih muzejih.  

5.5.1. Izobrazba in pridobivanje strokovnih kompetenc 

Kustosinje pedagoginje so do zdaj strokovno in pedagoško znanje pridobivale le na neformalen 

način, in sicer z udeležbo na različnih usposabljanjih, dodatnih izpopolnjevanjih in 

konferencah. Pri tem je imela vse od ustanovitve pomembno funkcijo tudi pedagoška sekcija 

Skupnosti muzejev Slovenije. V pričujoči raziskavi so sodelujoče kustosinje pedagoginje poleg 

naštetih možnosti izpostavile tudi pomen formalne izobrazbe na muzejsko-pedagoškem 

področju, ki pri njih umanjka.  

Pomen neformalnega izobraževanja 

Kustosinje pedagoginje pridobivajo znanja s področja muzejske pedagogike z udeležbo na 

različnih izpopolnjevanjih, konferencah in neformalnih izobraževanjih. Pri tem igrata 

pomembno vlogo Slovensko muzejsko društvo (SMD) in pedagoška sekcija Skupnosti muzejev 

Slovenije (SMS), ki že od samega začetka skrbi za izobraževanje kustosov pedagogov. O tem 

spregovori tudi kustosinja pedagoginja iz muzeja A. 

KPA: »To sem še hotela izpostavit, da se da ogromno teh znanj pridobiti znotraj pedagoške 

sekcije, ki je zelo dobro organizirana znotraj SMS-ja. To moram reči, da je pedagoška sekcija 

že davnega leta, ko se je ustanovila, še pred mojim časom, so tukaj starejši kolegi naredili zelo 

pomembno vlogo ravno v tem, da so se zavedali teh znanj, ki jih je potrebno pridobivati, in da 

so opredelili status poklica in službe kustosa pedagoga. Potem bi izpostavila znotraj SMD-ja 

Muzeoforume, ki tudi potekajo, torej izobraževanja. Te zadeve so, jaz mislim, da v tej 

neformalni obliki, neformalni izobraževalni obliki, zelo dobro postavljene. Tako da znanje je 

dostopno.«  
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Velik pomen glede dodatnih izobraževanj na pedagoškem področju pripisuje Skupnosti 

muzejev Slovenije tudi kustosinja pedagoginja iz muzeja C. 

KPC: »Pedagoška sekcija je znotraj SMS sigurno najmočnejša, imamo tudi največ sestankov in 

smo najbolj aktivni. Tam se tudi udeležim kakšnega izobraževanja. Ti da idejo, pa te podžge, 

da greš še kaj dlje.«  

Kustosinja pedagoginja iz muzeja B svoje pedagoško znanje izpopolnjuje tudi izven muzealskih 

usposabljanj.  

KPB: »Mogoče sem prej pozabila izpostavit raznorazna izobraževanja, ki se jih udeležujem 

poleg muzealskih srečanj. Konferenca gledališke pedagogike, konferenca plesne pedagogike, 

lutkovni festival, pripovedovalski festival. Meni se zdi, da vsakokrat, ko grem na eno tako stvar, 

dobim eno idejo, jo prinesem in potem nekako vključim, vpeljem v program. Tudi v programe, 

ki so že stalni. Če dobimo kako dobro idejo, vključimo to. Tako da se posodablja.«  

Kustosinja pedagoginja iz muzeja D pa je spregovorila tudi o veščinah, ki so trenutno zaželene 

med kustosi pedagogi: »Sigurno je potrebna dobra retorika. Letošnje leto so bili ti tečaji ali 

seminarji na temo pripovedovanja zgodb, saj vsak muzej svoje zgodbe pripoveduje. Potem smo 

imeli pa razne take mantre, ki jih potem podaš, ko se naučiš, kakšni tipi ljudi so, da jih znaš 

prepoznavati. Pa potem so bili tisti seminarji, ta VAKOG sistem.« 

Pomanjkanje formalne muzejsko-pedagoške izobrazbe 

Kustosinja pedagoginja KPA pripisuje formalni izobrazbi velik pomen in obžaluje, da se ni 

uspela vpisati na enoletni študijski program za muzejsko-pedagoško izpopolnjevanje na 

Pedagoški fakulteti v Ljubljani.  

KPA: »Priznavam svoj manko, da nimam formalne izobrazbe iz področja muzejske pedagogike, 

da se vse praktično učim sama. Sem se pa želela usposobit oziroma vpisat v ta enoletni program, 

ampak žal zaradi premajhnega števila prijavljenih ni do zdaj še nobeno leto potekal. Tako da 

pravzaprav smo tu na neki točki, da tudi tisti, ki bi se želeli na tem področju usposobit, ker zdaj 

študij obstaja, kar je super, ni te možnosti.«  

Tudi kustosinji pedagoginji iz muzeja B se zdi pomembno, da zdaj obstaja možnost 

univerzitetnega magistrskega študija muzejske pedagogike. 
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KPB: »Zdaj vsak dela po svojih najboljših močeh, kar pač zna. Glede na to da pa je zdaj ta 

študij, se mi zdi pomembno, da se bodo bodoče generacije tudi na ta način usposobile.«  

Kustosinja pedagoginja iz muzeja C dodatnemu neformalnemu izobraževanju pripisuje velik 

pomen, še posebej za tiste, ki se niso imeli možnosti za muzejskega pedagoga izobraziti po 

formalni poti. 

KPC: »Nenehno se moramo izobraževat, zlasti tisti, ki smo ta delovna mesta zasedli, še preden 

se je oblikoval formalni študij muzejske pedagogike. To se mi zdi zelo pomembno.« 

Kustos pedagog in primarna (strokovna) izobrazba 

Tudi kustosi so delili mnenje o potrebni izobrazbi kustosov pedagogov. Medtem ko se strinjajo, 

da kustosi pedagogi potrebujejo pedagoška znanja, pa niso enotnega mnenja, ali je za 

pedagoško delo v muzeju potrebno, da kustosi pedagogi prihajajo iz matične stroke (npr. da je 

kustos pedagog v zgodovinskem muzeju zgodovinar).  

Kustosu in kustosinji iz muzeja A se zdi potrebno ali vsaj zelo zaželeno, da kustos pedagog 

prihaja iz matične stroke. KA1 je kot primer navedla vodstvo po razstavi, ki od kustosa pedagoga 

zahteva poglobljeno znanje iz različnih zgodovinskih obdobij. Ob tem je zastavila vprašanje, s 

katerim je posredno izrazila tudi svoje mnenje glede strokovne izobrazbe kustosov pedagogov. 

 KA1: »K nam pride skupina, ki pričakuje poglobljeno vodstvo po več različnih obdobjih novejše 

zgodovine. To so zahtevni obiskovalci. Ampak kako naj se zdaj en arheolog ali etnolog na to 

naveže? To je pa zdaj vprašanje.«  

Podobno mnenje deli tudi kustos KA1: »Naša pedagoginja je načeloma vendarle slabše 

usposobljena za zadnjih tisoč let zgodovine. Ki je pa ravno v smislu slovenske nacionalne 

zgodovine, ali pa zgodovine tega prostora, je to tista relevantna tema. Če bi to tudi v 

racionalnem smislu gledali, če sta v taki hiši dva pedagoga, je nujno, da je en arheolog in da 

je eden zgodovinar. Antropologija, etnologija in še marsikaj, umetnostna zgodovina, to so vse 

relevantne teme. Jaz mislim, da zato ne bi zdaj oglaševal na veliki zvon, da je pa zdaj absolutno 

nujno, da mora kustos pedagog imeti pedagoško izobrazbo ene od teh osnovnih smeri. Dobro 

je, ni pa nujno.«  

Kustosinja iz muzeja B pa je nasprotnega mnenja. 
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KB2: »Ampak saj njegovo delo (delo kustosa pedagoga, op. a.) ni poznavanje vsebine v take 

detajle, kot jo moram jaz poznati. Njegovo delo je komuniciranje, kompetentno pedagoško 

komuniciranje te vsebine. Saj vsebino že dobi pri meni. Zato ni pomembno, kaj je njegova 

matična stroka.«  

Kustosinji iz muzeja C se zdi dobrodošlo, če je primarna izobrazba kustosa pedagoga drugačna 

od stroke kustosa, ki pripravlja razstavo. 

KC2: »Meni se zdi čisto v redu, če je iz kakšne druge humanistične smeri. Včasih še boljše, ker 

tudi malo iz druge perspektive gledajo.«  

Interdisciplinarnost zagovarja tudi njen sodelavec KC1: »V enih kazalcih se kaže, da je ključno, 

da prihaja kustos pedagog iz matične stroke, ker če si recimo zgodovinska ustanova, so 

zgodovinske teme. In je dobro, da to (kustos pedagog, op. a.) pozna. Ampak v resnici pa ne bi 

železno prisegel samo na zgodovinarje v muzejih, nasprotno. Moram pa reči, da sem tu mogoče 

celo malo izjema med kustosi, da sem pa jaz zelo vesel vsakega v muzeju, ki pride iz kakšne 

druge stroke. In se je tudi v preteklosti pokazalo, da je zelo dobro imeti sociologe, etnologe. 

Mislim, da je tu dober interdisciplinarni pristop. Resnično mislim, da je dober. Tako da mislim 

tudi, da mora kustos pedagog predvsem imeti ali pridobiti ta občutek za obiskovalca. Zdaj s 

kakšne stroke prihaja, sploh jaz osebno mislim, da humanistika je humanistika v resnici.« 

5.5.2. Poklicna pot in identiteta kustosa pedagoga 

Poklicna pot kustosov pedagogov  

Kustosinje pedagoginje iz muzeja A, B in C so na svojo poklicno pot (nevede) stopile kot 

študentke.  

Kustosinja iz muzeja C je sprejela delo pedagoginje v muzeju zaradi spleta okoliščin. 

KPC: »Med študijem sem kot študentka delala v muzeju. Nisem mislila, da bom kdaj delala z 

otroki. Ko je šla pedagoginja na porodniško, so me zaposlili.«  

Kustosinja iz muzeja A je najprej na področju izobraževanja delala kot samozaposlena v kulturi, 

kar jo je pozneje vodilo v muzej na mesto kustosinje pedagoginje.  

KPA: »Med študijem me je vedno fascinirala dediščina in opazila sem primanjkljaj 

popularizacije znanosti. Najprej sem kot ''freelancerka'' zasnovala in izvajala otroške delavnice 
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(iz njenega študijskega področja, op. a.) v knjižnici. No, in to me je potem vodilo v muzej, kjer 

so te moje, ne samo interes, ampak tudi že veščine in znanje, da so v bistvu takrat v meni 

prepoznali nekaj, kar muzej potrebuje. Potem pa se je to samo nadgrajevalo.«  

Za kustosinjo pedagoginjo iz muzeja B pa sta bili odločilni udeležba na muzejskem 

usposabljanju za študente in poznejše študentsko delo v istem muzeju ter ljubezen do dela z 

otroki.  

KPB: »Sem začela v muzeju delat kot študentka, še pred tem pa sem se udeležila študijske 

skupine za študente. Sicer po izobrazbi nisem pedagoginja, imam pa zelo rada otroke. In nekje 

v ozadju sem vedno imela eno tako idejo, kako bi jaz mladim približala zgodovino, da bi jo imeli 

radi.«  

Vloga kustosa pedagoga: pojmovanje lastnega poklica  

Kustosinje pedagoginje razumejo svojo vlogo v muzeju kot vlogo posrednika med stroko in 

obiskovalci.  

KPB: »Mediatorji smo. Nekako en posrednik med kustosom in med učitelji. Nekako moraš tiste 

strokovne stvari, ki so mogoče težke za tako starost, za katero jaz delam, približati njim, vrtcem, 

prvi triadi.«  

Le z nekoliko drugačnimi besedami vlogo kustosov pedagogov opiše tudi kustosinja 

pedagoginja iz muzeja C. 

KPC:  »Smo en tak vmesen člen med obiskovalci pa med kustosi. Zakaj je pedagog pomemben? 

Ker je mogoče njegova vloga, da na drugačen način podaja tisto suhoparno snov ali pa tiste 

strokovne podatke javnosti. Res, za to. Da nekako zna preoblikovati vsebine v ene take sočne 

zgodbe.« 

Težnja k utrjevanju poklicne identitete kustosov pedagogov  

Med kustosinjami pedagoginjami prevladuje mnenje, da je pedagoško delo še vedno 

pojmovano kot sekundarno in da morajo kustosi pedagogi utrditi svojo poklicno in strokovno 

identiteto. K temu deloma že prispeva aktivno delovanje pedagoške sekcije znotraj Skupnosti 

muzejev Slovenije.  
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KPD: »Pedagoška sekcija je zelo pomembna. Je tudi sigurno najmočnejša znotraj SMS. Imamo 

tudi največ sestankov in smo najbolj aktivni.«  

KPC je poudarila, da bi se »morali (kustosi pedagogi, op. a.) bolj postaviti zase«. Predlaga, da 

bi to najprej naredili na strokovnem področju: »Mogoče skozi članke, da bi se strokovno 

uveljavili. Kustosi pedagogi bi morali skupaj stopiti in utrditi zavedanje, da smo posredniki 

med obiskovalci, ki so zdaj v središču muzejskega dela, in kustosi. Da bi se začeli v muzeju 

zavedati, da lahko kustos pedagog veliko doprinese.«  

Tudi KPA pritrjuje, da so pogoji dela in posledično seveda tudi delo samo ter vloga kustosov 

pedagogov izjemno raznovrstni in da v muzejih »manjka skupna identiteta zaposlenih v 

pedagoškem poklicu«.  

5.5.3. Vrednotenje poklica kustosa pedagoga 

Podporna služba 

Kustosinje pedagoginje menijo, da je med kustosi še vedno pogosto mnenje, da so kustosi 

pedagogi zgolj podporna služba, nekdo, ki v muzeju še nekaj za otroke pripravi.  

KPA: »Kolegi večinoma vidijo kustosa pedagoga kot nekoga, ki bo nekaj za otroke naredil, pa 

ki bo šole noter pridobil.«  

Takšen občutek je imela na začetku svoje poklicne poti tudi kustosinja pedagoginja iz muzeja 

B.  

KPB: »Na začetku se mi je zdelo, da smo kustosi pedagogi tisti, ki delajo programe, pač nekaj 

tam za zraven. Zdaj se situacija izboljšuje.«  

Da kustosi vlogo svojih kolegov pojmujejo zelo okrnjeno, smo spoznali že na drugih mestih te 

raziskave, ko smo se ukvarjali z vprašanjem, v katero fazo snovanja razstav so vključeni kustosi 

pedagogi. Izkazalo se je, da ima več pedagoginj izkušnjo, da so bile k sodelovanju povabljene 

v zaključni fazi. Takrat so jim kustosi prepustili delček razstavnega prostora, kjer so lahko 

oblikovale »otroški kotiček«.  

Tudi Lidija Tavčar je nedolgo nazaj poudarila, da imajo nova področja, predno si izborijo svoje 

mesto delovanja, velikokrat težave s tradicionalnimi, že uveljavljenimi strokami. »Čeprav se je 

pričela muzejska pedagogika v slovenskem prostoru razvijati pred petdesetimi leti, jo imajo, 
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žal, prej naštete tradicionalne stroke in njihovi predstavniki neopravičeno še vedno za nekakšno 

pastorko.« (2015, str. 18) 

Občutek manjvrednosti in preobremenjenost na delovnem mestu  

Poleg občutka manjvrednosti, ki jim ga zaradi nepoznavanja pedagoškega dela pogosto dajejo 

kustosi, pa so kustosinje pedagoginje izpostavile tudi preobremenjenost na delovnem mestu.  

KPC: »Če delo teče brez težav, noben sploh ne ve, kaj je delo kustosa pedagoga. In bi rada, da 

se kdo kdaj usede, tako za kakšen dan ali pa kakšen teden, pa da vidi, kaj vse delamo. Ker to ni 

samo, da študiraš, pripraviš program in ga izvedeš. Tu je še vsa koordinacija zadaj. Veliko 

organizacijskega dela, veliko birokracije. Sploh si ne moreš predstavljati, koliko je to enega 

dela zadaj. Pa res ne moreš imeti samo strokovnega znanja, ampak moraš imeti še vso tisto 

pedagoško znanje, pa potem še, da slediš trendom ...«  

Tudi kustosinja pedagoginja iz muzeja D meni, da kustosi ne razumejo, koliko enega dela 

opravijo kustosi pedagogi v ozadju.  

KPD: »Po svoji lastni izkušnji vem, da šele ko me pol leta ni bilo, so začutili in je bila kar 

naenkrat panika, pa kar naenkrat so začutili manko na tem področju, da se je videlo, da je 

pedagoško delo potrebno.« 

Kot edina kustosinja pedagoginja v muzeju je bila do nedavnega sama zadolžena za sodelovanje 

z različnimi muzejskimi skupnostmi in pripravo programov zanje. 

KPD: »Pojem edukacije je mnogo širši, kot si marsikdo lahko predstavlja. Toliko enih stvari, 

toliko enih dejavnosti, ki se pričakuje, da v muzeju potekajo. Tukaj so programi za otroke, 

programi za šolske skupine, potem so srednješolci, študenti. Potem so takšni tedenski ali pa 

celo polletni programi tukaj zraven, potem imam jaz za to tretjo univerzo študijski krožek, 

ranljive skupine in enkrat sem imela sočasno še mentorstvo za študenta na enem projektu.«  

Vloga kustosa pedagoga ni prepoznana 

Da je delo, ki ga opravljajo kustosi pedagogi, s strani kustosov premalo cenjeno in na splošno 

poznano, priznavajo tudi kustosi sami.  

KC1: »Ne, vloga kustosa ni prepoznana. Ne, v resnici ni prepoznana. V bistvu se kustosa 

pedagoga, tukaj se res bojim, gleda še malce staromodno, da je pravzaprav nek dodatek temu 
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temeljnemu muzejskemu delu. Je nek popularizator. Nima te osrednje vloge, ki pa jo v resnici 

ima. Ker če vse te elemente skupaj potegnemo, ugotovimo, da je to to. Saj se tudi vidi, po navadi 

imajo muzeji enega kustosa pedagoga, če sploh. Vsi vemo, da je on ta smerokaz na križišču, 

ampak v resnici se ga ne upošteva. Se ga ne obravnava tako.«  

To trditev potrjuje tudi kustosinja pedagoginja iz muzeja C.  

KPC: »Čeprav imamo pedagogi več stika z obiskovalci kot kustosi, nas potem nihče ne posluša.«  

V očeh nekaterih kustosov je delo kustosov pedagogov manjvredno oziroma, kot se izrazi KC1, 
le »dodatek temeljnemu muzejskemu delu«.  

Med sodelujoči v raziskavi tako razmišlja kustosinja iz muzeja A. 

KA1: »Primarno delo je dejansko to notranje delo. Sekundarno je tisto zunanje (pedagoško op. 

a.). To je pa treba priznat. A veste, ker so težave, ker kakšni ljudje mislijo, da je pa to čisto ista 

zadeva, ki bo, zdaj ne govorim nič o denarju, ampak o tem, da lahko jaz pravzaprav tebi 

ukazujem. Skratka to mislim. Kdo komu ukazuje. Zdaj noben nobenemu ne ukazuje, če imata v 

redu odnos. Da si zelo dober pri svojem delu navznoter, to pa je razlika, rabiš dosti več energije 

in časa kot navzven.«  

Vzpostavljanje jasne hierarhije med kustosi in kustosi pedagogi je zaznati tudi v trditvi kustosa 

iz muzeja A. Skrbi ga dejstvo, da se vse več pozornosti namenja obiskovalcem, s čimer se veča 

vloga muzejskega pedagoga. 

KA2: »Kustos lahko postane nek podrejeni izvajalec idej, ki prihajajo od zunaj, pa niso nujno 

utemeljeni. V relaciji s kustosom se včasih pedagog postavi v en superioren položaj, ker češ a 

priori je pedagog tisti, ki ve, kako se podaja snov, ne pa en kustos, ki je en tam dolgočasen 

strokovnjak.«  

Enakovreden odnos med kustosom in kustosom pedagogom  

Le kustos in kustosinja iz muzeja B pa kustose pedagoge pojmujeta enakovredno in med kustosi 

in pedagogi ne vzpostavljata hierarhije.  

KB2: »Kustos pedagog je zelo pomemben in ne vem, zakaj bi bil kaj manjši od kustosa. Da bi 

bile  pedagoginje kaj manjvredne kot jaz, ki sem kustosinja, sploh ne. Tu ni te hierarhije.«  
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KB1: »Pedagoški oddelek je okno v svet muzeja. Bolj kot mogoče kustodiat. Čeprav bi tukaj 

kolegi kustosi mogoče videli malo podcenjujočo izjavo, ampak na vsak način ta dnevna, 

konstanta odprtost muzeja na ven je sigurno bolj plod tistega oddelka.«  
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IV. UGOTOVITVE  

Nova muzeologija je v luči postmodernizma v muzejsko stroko vnesla številne spremembe. 

Zaradi vse večjega odpiranja muzejev za javnost in širjenja dostopnosti kulturne dediščine se 

je začela vzporedno z novo muzeologijo razvijati muzejska pedagogika. Pri nas se je to zgodilo 

v sedemdesetih letih, ko je bila pri Skupnosti muzejev Slovenije ustanovljena pedagoška 

sekcija. V muzejih so se pojavili novi poklici, med njimi tudi poklic kustosa pedagoga. Poleg 

tega so težnje nove muzeologije vplivale na tradicionalno delo muzejev in v marsičem 

spremenile delo kustosov, ki so v nekaterih ozirih primorani na novo definirati svojo 

(izobraževalno) vlogo v muzeju. 

V raziskavi so o spremembah, ki jih je v stroko vnesla nova muzeologija, spregovorili v večji 

meri le kustosi. Izpostavili so več vidikov: 

- poslanstvo sodobnih muzejev je, da se ne ukvarjajo več samo z zbirkami, ampak da 

svoja vrata odprejo za širšo javnost;	

- sodobni muzeji so družbeno odgovorni in se odzivajo na vprašanja skupnosti;	

- čeprav strokovna interpretacija muzejskih zbirk primarno pritiče kustosom, kustosi ne 

nastopajo (več) kot »alfa in omega« znanja v muzejih;	

- interpretacija muzejskega gradiva je subjektivna in odprta. 	

Že uvodoma so se pokazale nianse v pojmovanjih med posameznimi muzeji. Pojmovanja 

kustosov iz muzeja A so v tem oziru najbolj izstopala in z opredelitvami, kot je ta, da je zaveza 

muzejev, da javnosti predstavljajo objektivno sliko preteklosti, že na tem mestu nakazala, da 

delovanje nekaterih muzejev v svojem bistvu še vedno temelji na idejah modernega oz. 

tradicionalnega muzeja.  

Zaradi sprememb, ki so v zadnjih desetletjih zajele vse vidike družbenega in posameznikovega 

življenja, je začela nova muzeologija postopoma prevpraševati tudi pojem avtentičnosti 

muzejskih predmetov. Raziskava je pokazala, da soočanje s spremembami, ki se navezujejo na 

zbirke, za muzejsko osebje predstavlja poseben izziv. Vsi kustosi in kustosinje pedagoginje, ki 

so sodelovali v raziskavi, so bili soglasni, da zbirke predstavljajo glavni vir znanja v muzejih. 

Kot se je izrazil eden od kustosov, so zbirke »modus operandi« muzejev in so tisti element, ki 

muzeje najočitneje loči od drugih kulturnih in izobraževalnih ustanov. Podoben odnos imajo 

tako kustosi kot kustosi pedagogi tudi do originalnih muzejskih predmetov, kadar o njih 

razmišljajo kot o sestavnem delu zbirke. Kustosi pripisujejo originalu poseben pomen predvsem 
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zaradi njegove avtentičnosti oziroma čara, ki naj bi v dobi digitalizacije na obiskovalce deloval 

še močneje; kustosi pedagogi pa zaradi njegove vzgojne funkcije, ki omogoča, da obiskovalci 

spoznajo preteklost in oblikujejo spoštljiv odnos do dediščine.  

Spoznanje, da kustosi in kustosi pedagogi zbirkam in njenim sestavnim delom – originalnim 

muzejskim predmetom – pripisujejo središčno funkcijo in jih razumejo kot glavni vir znanja v 

muzejih, je povsem pričakovano, saj je (bil) obstoj muzejev nedvoumno pogojen z obstojem 

zbirk. Vendar pa je raziskava pokazala, da pojmovanja kustosov in kustosov pedagogov niso 

enoznačna in da imajo do originalnih muzejskih predmetov tako eni kot drugi diametralno 

nasproten odnos,  kadar razmišljajo o predmetih kot o objektih učenja. V pogovorih s kustosi 

se je to najpogosteje zgodilo takrat, ko je v intervjuju beseda nanesla na razstavno delo in morda 

celo na njihova vodstva po razstavi, pri kustosinjah pedagoginjah pa takrat, ko so spregovorile 

o pripravi in izvedbi pedagoških programov. Kustosom je v kontekstu razstavnega dela ali 

vodstev pomembnejša zgodba, torej narativni element, kustosinjam pedagoginjam pa 

interaktivni element, torej različna pomagala, ki spodbujajo obiskovalce k aktivnosti. 

Razlog za diskrepanco v njihovih pojmovanjih zbirk in originalnih muzejskih predmetov gre 

pripisati duhu časa. Konec 18. stoletja, ko so muzeji odprli svoja vrata za širšo javnost, in seveda 

tudi pred tem, ko so bili rezervirani le za visoko družbo, so imele zbirke in pripadajoči artefakti 

nedvoumno status atrakcije, status nečesa, kar fascinira samo po sebi. Potovanja v oddaljene 

dežele so si lahko privoščili le redki posamezniki, zato je bil obisk muzeja posebno doživetje, 

kjer so se obiskovalci srečali z artefakti in naturalijami prvikrat v življenju. Čeprav se navznoter 

muzeji v vsem tem času niso bistveno spremenili – zbirke, kot so izpostavili tudi sodelujoči v 

pričujoči raziskavi, ostajajo temelj muzejskega dela – pa postaja ohranjanje tradicionalnega 

značaja muzejev v času pospešenega tehnološkega in družbenega razvoja izjemno zahtevno. 

Muzeji v postmoderni dobi tekmujejo z mnoštvom novih kulturnih in predvsem razvedrilnih 

institucij, ki se na potrebe obiskovalcev odzivajo hitreje in učinkoviteje. Slednje pride do izraza 

že z uveljavitvijo televizije in nadalje internetom ter danes v vse večjem obsegu z vseprisotno 

digitalizacijo. Da bi ostali muzeji relevantni tudi v današnjem času in za mlajše generacije, 

prihaja v delovanju muzejev do velikih sprememb. Eden od kustosov je opozoril, da danes že 

obstajajo muzeji brez predmetov, kustosinja pa, da je na današnjih razstavah vse manj 

predmetov, kar pomeni, tako pravi L. Tavčar, da v sodobnih muzejih predmet fascinacije 

pogosto niso več razstavljeni eksponati, ampak sredstva njihove prezentacije (2009, str. 182).  
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Muzeji imajo v primerjavi s formalnimi izobraževalnimi ustanovami prednost, da poteka učenje 

v muzejih prostovoljno, torej po lastni izbiri, in da lahko muzejsko osebje pripravlja in 

komunicira izobraževalne vsebine veliko svobodneje in neobremenjeno z učnimi načrti in 

predhodno zastavljenimi učnimi cilji. To zavedanje se v raziskavi kaže po eni strani v težnji 

kustosov pedagogov k aktivnemu, veččutnemu in interaktivnemu učenju, po drugi strani pa tudi 

v nezadovoljstvu, ki ga izrazijo tako kustosi kot kustosinje pedagoginje, ko beseda nanese na 

sodelovanje med muzeji in šolami. Primerjava pojmovanj kustosov in kustosov pedagogov je 

zopet pokazala na nianse med posameznimi muzeji, prav tako pa so na tem mestu prvikrat prišle 

do izraza razlike v pojmovanjih edukacijske vloge muzeja med kustosi in kustosi pedagogi.  

Medtem ko je kustosom pomembno, da na razstavi predstavijo vsebine poglobljeno, v vsej svoji 

kompleksnosti, se kustosinje pedagoginje poskušajo pri predaji znanja prilagoditi raznolikemu 

muzejskemu občinstvu in se zato bolj kot na vsebino osredotočajo na učinkovit prenos znanja. 

Tendenco k omejevanju števila informacij, ki naj bi jih bile posamezne ciljne skupine zmožne 

sprejeti, kustosi razumejo kot nepotrebno poenostavljanje in kot krnitev razstavnih vsebin, 

kustosinje pedagoginje pa kot nujno prilagajanje različnim skupinam obiskovalcev, da je prenos 

znanja uspešen in kakovosten. Kustosi in kustosi pedagogi nadalje tudi različno pojmujejo 

aktivno učenje. Slednje oboji največkrat omenijo v navezavi z umeščanjem interaktivnih 

elementov na razstave. V raziskavi so bile kustosinje pedagoginje enotne, da interaktivi 

ponujajo možnost veččutnega ali doživljajskega učenja in s tem povečujejo stopnjo 

razumevanja razstavnih vsebin pri različnih učnih tipih obiskovalcev, mnenja kustosov pa so 

bila deljena. Nekateri med njimi interaktivom pripisujejo dopolnjujočo funkcijo k razstavnim 

vsebinam, drugi pa jih pojmujejo kot »igračo«, nekaj, kar za določen čas zamoti otroke, da se 

lahko odrasli v miru posvetijo ogledu razstave.  

Raziskava je nadalje pokazala, da kakovost izobraževalnega dela v muzejih ni odvisna zgolj od 

vsebin, ki jih pripravijo kustosi, in znanja, ki ga posedujejo kustosi pedagogi, ter kako te vsebine 

ustrezno predstaviti raznolikemu muzejskemu občinstvu, ampak na kakovost izobraževalnega 

dela v muzejih v veliki meri vplivajo tudi odnosi med kustosi in kustosi pedagogi, način, kako 

sodelujejo med seboj, in delitev vlog ter delovnih zadolžitev med njimi. Idealno je, če se delo 

kustosa in kustosa pedagoga dopolnjuje že uvodoma v procesu nastajanja razstave, prav tako 

pa tudi pozneje pri pripravi pedagoških programov in pri posredovanju znanja. Prvi del, ki 

nekako zaokroža proučevanje zbirk oz. raziskovalno delo, je primarno domena kustosov, drugi 

del, priprava pedagoških programov in predaja znanja, pa domena kustosov pedagogov.  
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Kustosi in kustosinje pedagoginje iz muzejev B in C so izpostavili sledeče prednosti zgodnjega 

vključevanja kustosov pedagogov v snovanje razstave: 

- kustosi pedagogi imajo čas, da se poglobijo v razstavne vsebine in s pomočjo kustosov 

pridobijo zadostno strokovno znanje; 

- vpetost kustosov pedagogov v zgodnjo fazo nastajanja razstav omogoča pripravo 

pedagoških vsebin, ki so organsko povezane z razstavno zgodbo; 

- na vodstvih in obrazstavnih programih se ohranja rdeča nit razstavne zgodbe; 

- pedagoške intervencije, najpogosteje v obliki interaktivnih elementov, so na razstavo 

umeščene postopoma in premišljeno, tako da poglabljajo izkustva ter učni proces 

raznolikega muzejskega občinstva. 

Izkazalo se je, da je vzajemno sodelovanje med kustosi in kustosi pedagogi v tej zgodnji fazi 

oblikovanja znanja vzpostavljeno zgolj v muzeju B. Slednji ima razvejano komunikacijsko 

službo in je v slovenskem prostoru znan po inovativnih pristopih k učenju in poučevanju. Je 

tudi edini muzej, v katerem gredo kustosi in kustosinje pedagoginje še korak dlje od usklajenega 

medsebojnega sodelovanja. Pri oblikovanju razstav namreč upoštevajo rezultate predhodno 

opravljenih evalvacij s potencialnim muzejskim občinstvom in si tako prizadevajo, da že v tej 

zgodnji fazi upoštevajo zanimanja in potrebe različnih ciljnih skupin obiskovalcev. Čeprav so 

težnje po zgodnjem vključevanju kustosov pedagogov že prisotne na deklarativni ravni tudi v 

muzeju C, teh teženj, kot poudari kustosinja pedagoginja, zaradi nezrelosti institucije še ne 

uspejo učinkovito uresničevati v praksi.   

Kustosi in kustosinje pedagoginje iz muzejev A, C in D so izpostavili naslednje razloge za 

neusklajeno delovanje in pomanjkanje sodelovanja med kustosom in kustosom pedagogom pri 

oblikovanju razstav in nadalje pri pripravi obrazstavnih programov: 

- nejasna delitev delovnih nalog; zadolžitve kustosov pedagogov (samoiniciativno) 

prevzemajo kustosi;  

- avtorsko ekipo razstave sestavljata kustos in oblikovalec – mnenje kustosov pedagogov, 

tako poudari eden od kustosov, je dobrodošlo, a je pri oblikovanju razstave 

sekundarnega pomena; 

- nezrelost institucije; čeprav se muzejsko osebje zaveda, da je za kakovostno 

izobraževalno delo nujno dobro sodelovanje med kustosi in kustosi pedagogi, tega še 

niso sposobni uresničiti v praksi; 

- medosebni odnosi; dobri delovni odnosi so odvisni od odnosov na osebni ravni. 
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Da se izobraževalno delo kustosov in kustosov pedagogov v večini muzejev slabo dopolnjuje, 

pa so z ozirom na lastno delo in položaj v muzejih še dodatno opozorile kustosinje pedagoginje. 

Svojo vlogo so opisale kot vlogo posrednika ali vmesnega člena med obiskovalci in kustosi. 

Kot osrednjo nalogo kustosov pedagogov tako razumejo, da različnim starostnim in interesnim 

skupinam na zanimiv in dostopen način predstavijo strokovne vsebine, ki jih pripravijo kustosi. 

Pri tem velja izpostaviti, da je raziskava pokazala, da le v muzeju B kustosi že med snovanjem 

razstave za kustose pedagoge pripravijo strokovno literaturo, ki poglablja razumevanje izbranih 

predmetov in zbirke, v preostalih treh muzejih pa so kustosi pedagogi glede pridobivanja 

ustreznega strokovnega znanja bodisi v celoti prepuščeni sami sebi bodisi dobijo strokovne 

informacije s strani kustosov tik pred odprtjem razstave. Kakovost in uspeh pedagoškega dela 

oziroma »mediatorstva« med stroko in obiskovalci sta zaradi tega že na tej stopnji vprašljiva, 

kar pomeni, da je vprašljivo tudi ohranjanje rdeče niti med razstavnimi vsebinami in 

obrazstavnimi programi ter delavnicami.  

Prav vse kustosinje pedagoginje, ki so sodelovale v pričujoči raziskavi, so tudi povedale, da 

pogrešajo zanimanje kustosov za pedagoško delo in supervizijo svojega dela, kar so potrdili 

tudi kustosi. Vsi kustosi, z izjemo ene kustosinje, so povedali, da ne poznajo pedagoških 

programov in delavnic ter da si programov, ki jih pripravijo kustosi pedagogi, tudi nikoli ne 

ogledajo. Poleg časovne stiske so izpostavili, da se jim slednje ne zdi potrebno, ker so kustosi 

pedagogi usposobljeni in jim zato popolnoma zaupajo. 

Pojmovanja kustosov in mnenja kustosinj pedagoginj nas navajajo k sklepu, da se kustosi ne 

ukvarjajo s tem, ali se bo vsebina oz. sporočilnost razstave odražala tudi v obrazstavnih 

programih. Ali, kot menijo kustosinje pedagoginje, kustosov razstava več ne zanima, ko je 

enkrat končana in odprta za javnost. Vendar pa, tako pravi L. Tavčar, slednje kaže na 

kratkovidnost kustosov, ki »prezrejo pomembno nalogo muzejske pedagogike – popularizacijo 

njihovih dognanj in izsledkov, ki jih kustosi predstavljajo različnim starostnim stopnjam 

obiskovalcev« (Tavčar, 2015, str. 18). Četudi kustosa iz muzeja A edina izrazita skrb, da lahko 

pedagoške vsebine zvodenijo, če ni strokovnega nadzora ali kontrole s strani kustosov, pa tudi 

sama, tako kot kustosi iz preostalih muzejev, ne nudita strokovne opore kustosinji pedagoginji 

in se ne potrudita, da bi poznala obrazstavne oz. pedagoške programe, ki jih pripravi pedagoška 

služba.  

Razloge, da je temu tako, kustosinje pedagoginje v pričujoči raziskavi pripisujejo pojmovanju 

s strani kustosov kot tudi širše na institucionalnem nivoju, da sta poklic in delo kustosov 
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pedagogov manjvredna v primerjavi s poklicem in delom kustosov. Tako ugotavljata tudi S. 

Macdonald in L. Tavčar, ki poudarita, da muzejska pedagogika v očeh tradicionalne stroke in 

njihovih predstavnikov pogosto še vedno velja za nekakšno pastorko tradicionalnemu 

muzejskemu delu, pedagoško delo pa zgolj za dodatno aktivnost »primarnemu« delu, ki ga 

opravljajo kustosi (Macdonald, 2016, str. 101; Tavčar, 2015, str. 18). Z izjemo kustosinje 

pedagoginje iz muzeja B, so kustosinje pedagoginje iz muzejev A, C in D posredno ali 

neposredno povedale, da se med kustosi in kustosi pedagogi ohranjajo hierarhični odnosi. Poleg 

nezanimanja kustosov za delo kustosov pedagogov, pomanjkanja strokovne podpore in poznega 

vključevanja kustosov pedagogov v vsebinsko oblikovanje razstavnih vsebin, pa se 

neenakovrednost odnosov med enimi in drugimi odraža tudi na kadrovski ravni. Čeprav so 

muzeji na deklarativni ravni posvojili obrat k obiskovalcem, ki predvidi, da je ukvarjanje z 

muzejskimi občinstvi enako pomembno kot ukvarjanje z zbirkami, pa so kustosi pedagogi še 

vedno krepko v manjšini v primerjavi s številom delovnih mest, ki jih zasedajo kustosi. 

Kustosinje pedagoginje, ki so sodelovale v pričujoči raziskavi, so izpostavile, da se od njih 

pričakuje tudi organizacijsko, promocijsko in drugo delo, ki v idealnih pogojih pritiče službi za 

odnose z javnostmi ter službi za trženje. Zaradi tega večkrat občutijo preobremenjenost na 

delovnem mestu in hkrati izrazijo nezadovoljstvo, da jim zmanjkuje časa za njihovo primarno 

delo, torej za izobraževalno delo in delo z raznolikim muzejskim občinstvom. Da bi se stanje 

izboljšalo, se kustosinjam pedagoginjam zdi ključno, da kustosi pedagogi utrdijo svojo poklicno 

in strokovno identiteto. To že vrsto let spodbuja pedagoška sekcija pri Skupnosti muzejev 

Slovenije, poleg tega pa so kustosinje pedagoginje, ki so sodelovale v tej raziskavi, poudarile 

potencial, ki ga za poklicno rast in bodoče generacije kustosov pedagogov prinaša možnost 

formalnega izobraževanja v okviru magistrskega študija muzejska pedagogika na Pedagoški 

fakulteti v Ljubljani.  
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V. SKLEP 

Smernice, ki jih je na podlagi postmoderne misli za muzeje oblikovala 'nova muzeologija', so 

vplivale, da se je muzejska pedagogika razvila v samostojno disciplino. Vsaj na načelni ravni 

se je zato v zadnjih desetletjih povečala vloga kustosov pedagogov in ostalih poklicev, ki so 

odgovorni za premoščanje mostov med stroko in raznolikim muzejskim občinstvom. Kustos 

pedagog ima tudi pri nas status samostojnega muzejskega poklica in je skupaj s kustosom, 

tradicionalnim in uveljavljenim muzejskim poklicem, najintenzivneje vpet v vzgojno-

izobraževalno delo v muzeju.  

Analiza osebnih pojmovanj kustosov in kustosinj pedagoginj v pričujoči raziskavi je pokazala, 

da med enimi in drugimi obstajajo tako podobnosti kot razlike v razumevanju edukacijske vloge 

muzejev. Podobnosti so se pokazale na ravni pojmovanj zbirk in originalnih muzejskih 

predmetov, ki veljajo za temeljni vir znanja v muzeju, najočitnejše razlike pa na ravni 

pojmovanj in vrednotenja muzejsko-pedagoškega dela ter na ravni pričakovanj kustosov in 

kustosov pedagogov, kako naj bi se njihovo vzgojno-izobraževalno delo v muzeju 

dopolnjevalo.  

Osebna pojmovanja kustosov in kustosinj pedagoginj so tudi pokazala, da so muzeji, v katerih 

so zaposleni udeleženci v raziskavi, 'edukacijskemu obratu' in spremembam, ki jih za muzeje 

predvidi postmoderno obdobje, naklonjeni na deklarativni ravni, v praksi pa jih je uspel v večji 

meri posvojiti le eden od sodelujočih muzejev. Izkazalo se je, da v preostalih muzejih avtoriteta 

še vedno pritiče kustosom, zato so odnosi moči med kustosi, kustosi pedagogi in obiskovalci 

nesimetrični, odnos med kustosi in kustosi pedagogi pa hierarhičen. Kustosinje pedagoginje so 

opozorile, da kustosi za njihovo delo ne kažejo zanimanja in da jim ne nudijo opore pri 

pridobivanju strokovnega znanja. Pogosto so prepuščene same sebi in delijo občutek, da je delo 

kustosov pedagogov v primerjavi z delom, ki ga opravljajo kustosi, med muzejskim osebjem 

pojmovano za manj pomembno oziroma manjvredno.  

Sklenemo lahko, da so nejasna delitev delovnih zadolžitev ter pomanjkanje sodelovanja med 

kustosi in kustosi pedagogi pri oblikovanju razstavnih in obrazstavnih vsebin, in nenazadnje še 

kadrovska »podhranjenost« kustosov pedagogov, izjemno slaba »popotnica« za kakovostno 

izobraževalno delo v sodobnih muzejih. Kot so izpostavile kustosinje pedagoginje, bo v 

prihodnosti za izboljšanje splošnega stanja na muzejsko-pedagoškem področju ključnega 

pomena utrditev poklicne in strokovne identitete kustosov pedagogov.  
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VII. PRILOGE 

Vabilo za sodelovanje v magistrski raziskavi  

Spoštovana gospa/gospod  

Sem študentka drugostopenjskega magistrskega študija Muzejska pedagogika na Pedagoški 
fakulteti v Ljubljani. Na vas se obračam z vabilom za sodelovanje v moji magistrski raziskavi.  

Pripravljam magistrsko nalogo z naslovom Pojmovanja edukacijske vloge muzeja pri kustosih 
in kustosih pedagogih. V magistrski nalogi preučujem edukacijsko vlogo muzejev skozi 
perspektivo zaposlenih v muzeju. Zlasti se osredotočam na pojmovanja edukacijske vloge 
muzeja pri kustosih in kustosih pedagogih. Zanimajo me načini oblikovanja znanja v muzeju in 
kako je slednje posredovano različnim ciljnim skupinam obiskovalcev. Prav tako je namen 
raziskave preučiti, ali med kustosi in kustosi pedagogi obstajajo podobnosti in/ali razlike v 
razumevanju in vrednotenju izobraževalne vloge muzeja. 

Raziskava je kvalitativna, zato se bom v empiričnem delu magistrskega dela posvetila 
preučevanju subjektivnih izkušenj in pogledov kustosov in kustosov pedagogov. V tem delu 
raziskave je predvideno vaše sodelovanje. Da bi mi uspelo podatke kar najbolje zbrati, bi z 
vašim privoljenjem intervjuje posnela z diktafonom. Po želji in v namen morebitnih pojasnitev 
pa bi vam transkripcijo intervjuja tudi posredovala. V magistrski nalogi in izsledkih raziskave 
bo zagotovljena anonimnost, upoštevala bom tudi načelo zaupnosti. 

Za dodatne informacije v zvezi z magistrsko nalogo sem dosegljiva na elektronskem naslovu 
tajda.blazinsek@gmail.com ali na telefonski številki                 . Z veseljem bom odgovorila na 
vaša vprašanja.  

V upanju na srečanje vas lepo pozdravljam. 

S spoštovanjem, 

Tajda Blazinšek 
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Vprašalnik za kustose 

1) Spregovoriva za začetek nekaj o splošnih smernicah muzejev 21. stoletja. Kako bi jih 
opredelili? Ali drugače, kakšno poslanstvo ima vaš muzej? 
 

2) Če so bili muzeji nekoč obrnjeni navznoter in so se ukvarjali predvsem z zbiranjem, 
ohranjanjem in interpretacijo predmetov, se danes vse bolj obračajo navzven – 
povezujejo se s skupnostmi, šolami, javnostjo. Kako bi se opredelili do trditve, da v 
središču sodobnih muzejev niso več zbirke/muzejski predmeti, ampak obiskovalci?  
 

3) Zanima me, kaj je po vašem mnenju primarni vir znanja v sodobnih muzejih? Kakšen 
odnos imate do zbirk, predmetov? 

3.1. Na kakšen način ste kot kustos vpeti v izobraževalno dejavnost muzejev? 

4) Zamisliva si postavitev nove razstave. Morda zadnje razstave, ki ste jo pripravili. 

a) Kakšen je proces – od ideje do postavitve? 

b) Ali pri postavitvi razstave sodelujete s sodelavci? V kateri fazi procesa postavitve 
razstave jih običajno povabite k sodelovanju? 

c) Kakšna je po vašem mnenju vloga muzejskega pedagoga v muzeju?  

c.1. Ali sodelujete z njimi? Kako? 

c.2. Kako bi opisali njihovo delo? V kolikšni meri poznate pedagoško gradivo, 
programe, delavnice, ki jih pripravljajo (tudi tiste, ki pritičejo vašim razstavam). 

c.3. Se vam zdi pomembno, da je muzejski pedagog vključen že v fazo 
oblikovanja razstave? Zakaj? 

d) Imate pri oblikovanju razstave v mislih obiskovalce? Se ukvarjate s tem, koga želite 
nagovoriti in na kakšen način? 

d.1. Kaj se vam zdi pri posredovanju znanja obiskovalcem ključno? Na kakšen 
način naj bi se na razstavi učili? 

5) Je original še vedno pomemben? Kaj menite o vse večji prisotnosti replik, taktilov, 
digitalizaciji? Kakšna je prihodnost muzejev? 

6) Bi za konec želeli še kaj dodati? 
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Vprašalnik za kustose pedagoge 

1) Spregovoriva za začetek nekaj o splošnih smernicah muzejev 21. stoletja. Kako bi jih 
opredelili? Ali drugače, kakšno poslanstvo ima vaš muzej? 

2) Če so bili muzeji nekoč obrnjeni navznoter in so se ukvarjali predvsem z zbiranjem, 
ohranjanjem in interpretacijo predmetov, se danes vse bolj obračajo navzven – 
povezujejo se s skupnostmi, šolami, javnostjo. Kako bi se opredelili do trditve, da v 
središču sodobnih muzejev niso več zbirke/muzejski predmeti, ampak obiskovalci?  
 

3) Zanima me, kaj je po vašem mnenju primarni vir znanja v sodobnih muzejih? Kakšen 
odnos imate do zbirk, predmetov? 

4) Zamisliva si postavitev razstave. 
 
4.1.  Ali ste vključeni v proces nastajanja razstave? V katero fazo nastajanja razstave 
vas vključijo kustosi? 
4.2. Za kaj ste običajno zadolženi? Kaj obsega vaše delo? 
4.3. Kakšna je vloga kustosa – oziraje na izobraževalno vlogo muzeja. Zakaj je 
pomembna? 
 

5) Spregovoriva nekaj besed o značilnostih vašega poklica. O tem, kakšno vlogo ima 
znotraj muzejske strukture in kako je vrednoteno. 
 
5.1. Kako ste se znašli v tem poklicu in zakaj ga (radi) opravljate? Zakaj se vam zdi delo 
kustosa pedagoga v muzeju pomembno? 
5.2. V kolikšni meri se vam za opravljanje vašega dela zdi ključno znanje o učenju in 
poučevanju, torej pedagoško znanje? Kje pridobivate muzejsko-pedagoško znanje?  
5.3. V čem se delo kustosa pedagoga razlikuje od sorodnih poklicev – učitelja v šoli, 
kustosa? 
5.4. Kaj menite o stanju muzejske pedagogike pri nas? 

6) Je original še vedno pomemben? Kaj menite o vse večji prisotnosti replik, taktilov, 
digitalizaciji? Kakšna je prihodnost muzejev? 

7) Bi za konec želeli še kaj dodati? 

	

 


