
MEDNARODNI DAN OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI

ČETRTEK 3. DECEMBRA 2020
En dan v letu skozi vse leto

3. december 2020 – Mednarodni dan oseb s posebnimi potrebami

3. decembra proslavljamo  Mednarodni dan oseb s posebnimi potrebami,  ki ga je leta
1981 ustanovila Generalna skupščina OZN za spodbujanje vključevanja invalidov in boja
proti vsem oblikam diskriminacije.
Ministrstvo za kulturno dediščino in dejavnosti ter za turizem podpira pobudo s promocijo
prireditev in dogodkov po vsej Italiji, ki stremijo k  zagotavljanju enakih možnosti vseh
uporabnikov pri poznavanju kulturne dediščine,  za spodbujanje načela enakosti  vseh
ljudi.

Cilj predlaganih dejavnosti je spodbujanje celotne publike in prispevek k udejanjanju 
aktivnega in ozaveščenega državljanstva na področju vprašanja o socialni vključenosti. 
Še posebej letos, ko je potrebno se soočati z omejitvami, restrikcijami in težavami zaradi 
pandemije, je še bolj pomembno razmišljati o možnih in izvedljivih rešitvah za izboljšanje 
dostopnosti in uporabnosti kulturne dediščine, ne da bi pri tem kdo zaostal, pod geslom En 
dan v letu skozi vse leto.

Zaradi  vseh  navedenih  razlogov,  Nadzorništvo  za  arheologijo,  likovno  umetnost  in
krajino  Furlanije  Julijske  krajine,  ob  mednarodnem  dnevu  pravic  oseb  s  posebnimi
potrebami,  organizira  webinar in  koordinira  produkcijo  videoposnetka za  promocijo
poznavanja  kulturne  dediščine  v  deželi,  ki  pripoveduje  o  novih  pristopih  na  področju
dostopnosti in uporabnosti vsem, s posebnimi potrebami ali brez, tudi  sedaj, s pomočjo ki
jih ponujajo spletne platforme.

-----



Video prispevek, ki bo objavljen na institucionalnih spletnih straneh in družbenih omrežjih
vpletenih zavodov, je nastal v sodelovanju z Deželnim direktoratom za muzeje v Furlaniji
Julijski krajini ter z Zgodovinskim Muzejem in Parkom Miramarskega gradu. Obravnavano
bo vprašanje dostopnosti in uporabe kulturne dediščine, ki jo hranijo  muzeji in državna
arheološka območja v deželi. To bo priložnost, da skupaj razmislimo kako je ta dediščina
dostopna občinstvu s posebnimi potrebami in, čeprav le virtualno, bo o njej mogoče izvedeti
kaj več tudi v tem obdobju popolne zapore kulturnih objektov.
Direktor  Zgodovinskega  Muzeja  in  Parka  Miramarskega  gradu  bo  javnost  spremljal  na
virtualnem obisku gradu in dnevne sobice Charlotte iz Belgije,  v pritličju muzeja,  in bo
razkril aspekte in zanimivosti, v zvezi s temi prostori, ki običajno niso dostopni javnosti ter
bo predstavil zadnje dejavnosti na temo ohranjanja in vrednotenja.
Video vam bo nato omogočil takojšen vstop v sobe Nacionalnih arheoloških muzejev 
Cividale in Oglej s poglobljeno analizo iz odseka "Pogovor s strokovnjakom", ki so ga v 
sodelovanju strokovnjakov in znanstvenikov oblikovali uslužbenci Nacionalnega 
arheološkega muzeja Oglej omogočiti interakcijo javnosti z muzejsko zbirko. Ravno tako bo
na razpolago virtualni dostop v enem izmed arheoloških najdišč v Trstu, in sicer v 
zgodnjekrščansko baziliko v ulici Madonna del Mare, ki zaradi posebnih okoliščin odkritja, 
dostop ni ravno nabolj enostaven, zaradi stopnic ter majhnih in tesnih prostorov .

Uodne  misli  bo  obogatil  prispevek  Alda  Grassinija,  predsednika  in  direktorja
Državnega  taktilnega  muzeja  Omero  v  Anconi,  ki  je  v  Italiji  referenčna  točka  za
vprašanja dostopnosti muzejskih zbirk.

Videoposnetek  Musei  e  accessibilità  in  Friuli  Venezia  Giulia (Muzeji  in  dostopnost  v
Furlaniji Julijski krajini), z uvodnimi prispevki vodje Nadzorništva za arheologijo, likovno
umetnost in krajino FJK - Simonette Bonomi in predsednika Državnega taktilnega muzeja
Omero v Anconi - Alda Grassinija, odpira virtualna vrata naslednjih zavodov:

- Zgodovinski muzej in Park Miramarskega gradu
- Državni arheološki muzej v Čedadu 
- Državni arheološki muzej v Ogleju
- Arheološka najdišča FJK - Paleokrščanska bazilika v Trstu

Platforme, na katerih bo možen dostop do videoposnetka so naslednje:
https://www.sabap.fvg.beniculturali.it/      
https://www.facebook.com/
https://www.youtube.com/channel/UCRMBskD1-u444ns6xdJPbmQ     
https://www.miramare.beniculturali.it/category/media/     
https://   www.museoarcheologicoaquileia.beniculturali.it     
https://museoarcheologicocividale.beniculturali.it/
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http://www.museoarcheologicoaquileia.beniculturali.it/
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3.  decembra  ob  17.00  uri,  preko  Webinara  z  naslovom  »Venite  con  noi  a  vedere...«
(Pridružite se nam k ogledu...), bo na razpolago neposredni prenos predstavitve  glavnih
obnovitvenih posegov, ki jih Nadzorništvo ravnokar izvaja v deželi. Publika bo virtualno
obiskala  gradbišča  in  restavratorske  delavnice.  Vsi  udeleženci  bodo  lahko  podrobno
spoznali  kraje,  ki  so  običajno  nedostopni.  Razlaga  o  obnovitvenih  posegih  ne  bo
namenjena le tehničnemu vidiku, temveč tudi zanimivostim in očarljivim podrobnostim.

»Venite con noi a vedere...« (Pridružite se nam k ogledu...)
Program dneva 

Institucionalni pozdrav 
- Simonetta Bonomi, Nadzornica za arheologijo, likovno umetnost in krajino FJK

Govorni nastopi:
- Un restauro "sonoro": il Contrappunto bestiale di San Vito al Tagliamento (“Zvočno”
restavriranje: Zverinski kontrapunkt iz San Vita al Tagliamento)
Elisabetta Francescutti - Catia Michielan
- Chiesa di Santa Chiara di Udine: oltre la volta (Cerkev Santa Chiara v Vidmu: skozi
obok) 
Vincenzo Giampaolo
- Dentro l'opera (Znotraj umetnine)
Rosalba Piccini - Nicoletta Buttazzoni
-  Il patrimonio culturale per tutti. Fruibilità, riconoscibilità, accessibilità.  Proposte,
interventi,  itinerari  per  l’accoglienza ai  beni  storico-artistici  (Kulturna  dediščina za  vse.
Uporabnost,  prepoznavnost,  dostopnost.  Predlogi,  posegi,  poti  za  sprejem  umetniško
zgodovinske dediščine)
Stefania Casucci

Prosta in brezplačna povezava preko:
https://meet.google.com/jte-ufgg-aqp

Trieste 25.11.2020
Ufficio Comunicazione e Promozione della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli
Venezia Giulia
sabap-fvg.comunicazionepromozione@beniculturali.it     
Tel. 0432504559 - 0404527511
http://www.sabap.fvg.beniculturali.it  ;   @SABAP.FVG     
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