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1

Uvod

1.1

Kaj je interpretacija ?

1

Interpretacija je komuniciranje…
Interpretacija je pripovedovanje zgodbe…
Interpretacija je nepogrešljivo sredstvo za komuniciranje z ljudmi, s pomočjo katerega
doživljajo območje, ki ga obiščejo – mesta in podeželje, zgodovinske kraje in spomenike,
muzeje in galerije. Posledica dobre interpretacije je, da ljudje te kraje bolje razumejo in
zapustijo navdušeni nad znamenitostmi in z občutkom povezanosti z njim, pa tudi. Večje kot
je zanje doživetje, bolj verjetno se vrnejo ali pa za obisk kraja navdušijo prijatelje ali družino.
Naravni rezervati, muzeji, zgodovinske stavbe ali območja imajo nekaj skupnega – nekaj
zanimivega kar želijo pokazati obiskovalcem, zgodbo o objektu ali kraju, ki jo želijo
predstaviti. Vendar priprava interpretacije, ki bo uravnotežila potrebe obiskovalcev, varstvo
območja in želje tistih, ki jo pripravljajo ter želje tistih, ki bodo s tem živeli, ni enostavna. Če
naj bo interpretacija resnično učinkovita, mora biti skrbno načrtovana.
Interpretacija je način prenosa sporočila obiskovalcem, da si ga ti zapomnijo. Nekateri
opisujejo, da gre za informiranje z razlago. Interpretacija je namenjena izboljšanju
obiskovalčevega interesa, razumevanja in veselja prek povezave z obiskovalčevo lastno
izkušnjo ter odkritjem nečesa novega. Interpretacija je vse, kar pomaga ljudem ceniti tisto, za
kar menimo, da je nekaj posebnega. Obstaja več definicij interpretacije, toda v osrčju vseh je
ideja delitve našega entuziazma z drugimi za nekaj kar je pomembno/vrednota. Pomembno
je, da ljudje to kar interpretiramo dejansko vidijo in občutijo.
Kakorkoli že definiramo interpretacijo, imamo opraviti s komuniciranjem. Obstajajo jasne
smernice za učinkovito komuniciranje, kar dokazuje tudi dolgoletno raziskovanje kognitivne
psihologije. Toda kaj tvori komuniciranje interpretativno ni tako preprosto definirati. Freeman
Tilden je opisal šest načel interpretacije, med katerimi so tri posebej pomembna (»provoke,
relate, reveal«). Z interpretacijo doseči povezavo z javnostjo (»relate«) pomeni predvsem
uporabo načel dobrega komuniciranja. Izzvati (»provoke«) pomeni doseganje tega, da ljudje
zadevi najprej posvetijo pozornost oziroma so izzvani k razmišljanju o zadevi. Med
interpretacijo in informacijo je pomembna razlika. Informacija postreže z dejstvi, interpretacija
pa izzove ideje, ljudi utegne celo »prestaviti« v povsem novo razumevanje tistega kar so
prišli pogledat. To pomeni včasih kontroverznost, toda obiskovalci zapustijo kraj razpravljajoč
o tem, kar za naše območje ni nič slabega. Povezava in izziv ter koncept razodetja
(»reveal«) pomenijo načela interpretacije, ki jo ločujejo od drugega komuniciranja. Bistvo
dobre interpretacije je, da razkriva nov vpogled v tisto zaradi česar je kraj nekaj posebnega
in doseže pri ljudeh novo razumevanje, nov način gledanja in spoštovanje do zadeve.

1

Poglavje je povzeto po http://www.snh.org.uk/wwo/Interpretation/default.html (15. oktober 2003);
www.scotinterpnet.org.uk (10. december 2004) in
Carter, J. (ed.), 2001: A Sense of Place. An interpretive planning. Hnadbook, www.scotinterpnet.org.uk (10. december 2004)
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1.2

Vloga interpretacije2

Komuniciranje varstva narave, izobraževanje in ozaveščanje javnosti so sredstva
interakcije s ciljnimi skupinami za njihovo poistovetenje z naravnimi vrednotami in
soudeležbo javnosti v naravovarstvenih procesih. Ljudje morajo najprej poznati svojo
dediščino, imeti ustrezen odnos do nje in se skladno s tem tudi vesti oziroma spremeniti
neželene vedenjske vzorce. Doseganje ciljev varstva narave na tak način omogočajo metode
in tehnike sodobne interpretacije, področja, ki se posveča razvijanju temeljne vezi med
znanstvenimi spoznanji in vsakodnevnim življenjem ljudi.
Področja komuniciranja so številna, in mednje lahko štejemo tudi interpretacijo Z njeno
pomočjo odgovarjamo na vprašanja, kakršna so:
- Kako vzpostavimo stik s ciljnimi skupinami – obiskovalci, bralci, lastniki zemljišč idr.?
- Ali sta jim naša zgodba in sporočilo razumljiva?
- Ali naša zgodba pritegne obiskovalca? Ali bo z zanimanjem iskal nadaljnje informacije?
- Ali pa bo ob prvem pogledu na pojasnjevalno tablo/zgibanko oziroma po nekaj prvih
besedah le to nehal brati in opustil misel na to, da bi izvedel več?
Uspešen interpretator se sporazumeva v različnih jezikih. Govoriti mora jezik otrok, lokalnih
prebivalcev, znanstvenikov in drugih ciljnih skupin, če naj se obiskovalec, bralec ali krajan
poistoveti z njegovo zgodbo. Le tako ohranimo ali dosežemo želen odnos do varstva narave
ali ustrezne vedenjske vzorce ljudi, kar je eden od ciljev komuniciranja varstva narave.
Interpretacija je tudi učinkovito orodje upravljanja na pomembnih območij naravne in
kulturne dediščine, primernih za takšno dejavnost, npr. mnoge naravne vrednote,
zavarovana območja, območja Natura 2000 idr. Interpretacija je močan in učinkovit proces
komuniciranja, saj temelji na učnih, vedenjskih in čustvenih, pa tudi promocijskih ciljih. Učni
se oblikujejo za posredovanje tematskih informacij in razumevanje zavarovanja pomembnih
območij. Vedenjski cilji so v pomoč graditvi ustreznega odnosa in pri preprečevanju
neželenih vedenjskih vzorcev, npr. odnašanja »spominkov« z zavarovanih območij. Čustveni
cilji so usmerjeni v identifikacijo z vrednotami in krepitev občutka odgovornosti za njihovo
ohranjanje. Celovit načrt interpretacije in urejena infrastruktura sta pomembna za:
- zmanjševanje obremenitve okolja in zmogljivosti naravnih območij, smotrnejša raba
naravnih virov in usmerjanje obiskovalcev na manj občutljive predele,
- razumevanje upravljavskih programov in dejavnosti ter promocija proaktivnega
pozitivnega vedenja in pridobivanje podpore lokalnega prebivalstva,
- zmanjševanje vandalizma in onesnaževanja ter tveganja za varnost obiskovalcev
oziroma za promocijo varnega in odgovornega ravnanja.
Zanimivost in privlačnost sta temeljna atributa za doseganje učnih, vedenjskih in čustvenih
ciljev, ki podpirajo tudi promocijske cilje varstva narave ali posamezne organizacije, širše pa
tudi dotičnega turističnega območja ali regije. Podobno je povsod tam, kjer muzeji, društva,
občine in drugi načrtujejo predstavitve naravnih in kulturnih znamenitosti ali tematske in
rekreacijske poti - sprehajalne, kolesarske, planinske idr. Kot upravljavsko orodje je
učinkovito za upravljanje obiskovalcev, zmanjševanje neugodnih posledic turističnega obiska
in negativnih vplivov turističnega razvoja ob hkratni promociji določenega območja ali regije.
2

Poglavje delno povzemamo po gradivih Johna Veverke, ki so dostopna tudi na spletni strani www.heritageinterp.com
(10.12.2004)
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1.3

Zakaj interpretacija dediščine3?

Interpretacija ni odvisna le od podobe table ali postavitve razstave. Je način razmišljanja o
kakovosti komuniciranja in storitev, ki jih zagotavljamo obiskovalcem. Prepričati se je
treba, da je predstavitev sporočila ali zgodbe o območju naravne dediščine učinkovito glede
stroškov ter uspešno in učinkovito pri doseganju rezultatov. Je ljubezen do pripovedovanja in
pogovora z obiskovalci ter navduševanja nad območjem. Je predanost zagotavljanju
brezkompromisne kakovosti doživljanja obiskovalcev, ki jih vedno puščamo s prošnjo po še.
Brez tega odnosa do kakovosti interpretacije in skrbi za stranke, območje in obisk postaneta
obrabljena, dolgočasna in brez duše. Območje potrebuje interpretacijo zato, da pritegnemo
obiskovalce in z njimi učinkovito komuniciramo. Brez interpretacije območje izgublja
priložnost za predstavitev naše zgodbe, podporo našemu delu in povečanje obiskovalčevega
spoštovanja do vrednot in ohranjanja našega območja ter varstva narave na sploh. Le
usposobljeni in izkušeni interpretatorji lahko obiskovalcem na ustrezen način predstavijo
zgodbo o naravni znamenitosti/zavarovanem območju in poskrbijo za ustrezen razvoj
interpretacijskih storitev in ponudbe. Brez interpretacije ostane pomen območja in/ali
poslanstvo zavarovanega območja neizrečeno ali necenjeno. Interpretacija zgodbe o
zavarovanem območju, naravni znamenitosti ali kulturni dediščini pa lahko osvetli njeno
vrednost na način, na katerega si jo bo obiskovalec močno vtisnil v spomin.
Interpretacija je največkrat tudi priložnost v smislu turistične ponudbe na lokalni ali
državni ravni. Kakovostna interpretacija poveča doživljajsko vrednost območja in prispeva k
razvoju turizma. Marsikdaj naravna nosilnost območij oziroma njihova vsebina ne prenese
večjega števila obiskovalcev, in v takih primerih je interpretacija pomembno orodje
upravljanja in vključevanja lokalnih prebivalcev v varstvene dejavnosti. Ljudje in lokalne
skupnosti, ki poznajo svojo dediščino in se z njo poistovetijo, lahko tudi tvorno prispevajo k
ohranjanju narave in varovanju svoje dediščine ob hkratnem trajnostnem razvoju.
Tokratno usposabljanje slovenskih strokovnjakov s tega področja se je osredotočilo na
vprašanje kako pomagati ljudem razumeti in spoštovati njihovo dediščino z uporabo
interpretacijskih načel in sredstev. Znanje, nujno za uspešno interpretacijo, obsega:
- novinarstvo (brošure, vodniki, izjave itn.),
- analize in vrednotenje trga oziroma analize tržne raznolikosti in razvoja trga,
- oblikovanje trga in turistično načrtovanje,
- analize in razumevanje pripravljenosti plačati,
- psihologijo občinstva in psihologijo obiska, dojemanje doživljanja (doživljajski marketing),
- načela trajnostnega turističnega razvoja in reševanje kritičnih upravljavskih vprašanj,
- neformalne ali rekreacijske teorije učenja in razvoja rekreacijskih programov učenja
(učenje za zabavo in veselje),
- celovito interpretacijsko načrtovanje in razvoj interpretacijskih programov, storitev in
sredstev.

3

Poglavje delno povzemamo po gradivih Johna Veverke, ki so dostopna tudi na spletni strani www.heritageinterp.com
(10.12.2004)
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1.3.1 Zakaj je interpretacija tako vplivno komunikacijsko sredstvo?
Poklicni interpretator uporablja interpretacijske tehnike za razvoj interpretacijskega
programa, storitve ali sredstva zato, da:
- izzove pozornost obiskovalca,
- poveže novo spoznanje z obiskovalčevim vsakodnevnim življenjem,
- razkriva bistvo sporočila na edinstven ali zanimiv način,
- razvije cilje in na rezultatu zasnovano sredstvo, program ali storitev,
- prilagaja ciljna sporočila interesom, predznanju in čustvom specifičnih tržnih skupin,
- poglablja razumevanje svojih ciljnih javnosti,
- pripravlja zabavne, navdihujoče, nepozabne in vplivne predstavitve,
- načrtuje celovito obiskovalčevo doživetje.
Interpretacija je sestavni del razumevanja in upravljanja naše dediščine. Ne glede na vsebino
se varstvo dediščine nanaša na nekaj pomembnega/vrednega. Interpretacija je način na
katerega pomagamo ljudem ceniti ta pomen/vrednoto. In če to cenijo, podprejo prizadevanja
za ohranjanje in varstvo določenega območja oziroma se vanje aktivno vključijo. Freeman
Tilden, ki sodi med začetnike sistematičnega interpretacijskega dela v ZDA je zapisal, da
interpretacija ne le pripoveduje ljudem kaj je na območju zanimivega, ampak je njen cilj
prepričati jih o njegovi vrednosti in jih spodbuditi k želji po njihovem ohranjanju.

1.3.2 Koristi interpretacije za upravljavce zavarovanih območij
-

-

Uspeh!
Obiskovalcu, lokalnemu prebivalcu in skupnosti približa vrednost zavarovanega območja.
Ustvarja ali krepi ponos posameznika in/ali skupnosti na svojo dediščino.
Ustvarja ali krepi željo po spoznavanju zgodbe in doživljanju območja.
Spodbuja obiskovalčevo odgovornost za dediščino.
Interpretacijski programi in storitve omogočajo vračanje obiskovalcev in lahko:
o povečajo obisk, omogočijo dojemanje koristi, ki jih imajo obiskovalci z obiskom
določenega območja naravne dediščine,
o kot upravljavsko orodje zmanjšajo vzdrževalne stroške in povečajo učinkovitost
upravljanja,
o prinašajo zaslužek in zagotavljajo dodano vrednost doživljanju naravne dediščine
in marketinškim prizadevanjem na zavarovanih območjih.
Brez interpretacije ni ekoturizma, ki je odvisen od zgodbe in pripravljenosti obiskovalcev,
da potujejo, vidijo, spoznajo, doživijo dediščino.
Interpretacija povečuje število obiskovalcev, vračajočih se obiskovalcev in zaslužek
lokalnih skupnosti.
Interpretacija daje obiskovalcem možnost izbire načina doživljanja in spoznavanja
dediščine.
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1.3.3 Kdaj interpretacija naravne dediščine?
Svarila, ki opozarjajo na to, kdaj je nujna interpretacija (zavarovanega) območja:
- Število obiskov se v zadnjih 2-3 letih ni povečalo ali upada, a ne more biti vedno krivo
slabo vreme.
- Število obiskov je daleč pod pričakovanim v razmerju med našim in podobnimi območji.
- Upravljavski problemi zaradi obiska naraščajo ali ostajajo nerešeni (onesnaževanje itn.).
- Območje ima zelo slabo podporo skupnosti, slaba podoba območja ali organizacije itn.
- Skromna prepoznavnost imena naravovarstvene organizacije in nejasno poslanstvo.
- Zmanjšujejo se dotacije iz preteklih let.
- Članstvo in donacije naši organizaciji ostajajo na isti ravni ali se zmanjšujejo,
- Obiskovalci odidejo z območja, ne da bi zares razumeli zgodbo o dediščini ali vrednost
habitatov in naravne krajine ter njihovega varstva.
- Naše območje nima doživljajske vrednosti in koristi za obiskovalca.
- Naše marketinške brošure imajo slike krajin, ptic ali stavb, na katerih pa ni ljudi.
- Zaradi skromnega obiska je treba zmanjšati obratovalni čas.
- Težko je zadržati vodiče ali prostovoljce.
- Zaposleni si poiščejo druge službe.
- V poletnem sobotnem popoldnevu je naše območje »prazno«.

9

1.4

Interpretacija v širšem ekonomske kontekstu

1.4.1 Trajnostni turizem
Ohranjena narava je ena od razvojnih priložnosti oziroma dejavnikov Slovenije4. V
družbenoekonomskem kontekstu je trajnostni turizem ena od dejavnosti, ki je močno
povezana z varstvom narave in odvisna od estetske in kulturne vrednosti območij oziroma
regij. Trajnostni turizem promovirajo in podpirajo številne evropske iniciative – strateški
dokumenti, študije, publikacije, delavnice, programi financiranja idr. Vendar so nekatera
naravovarstvena območja zaradi svojih značilnosti zelo občutljiva in ranljiva, razlikujejo se po
svoji velikosti, legi, namenu razglasitve ter upravljavskih režimov in razpoložljivih naravnih
virov. Na nekaterih je smiseln omejen razvoj turizma, na drugih je ta lahko glavna dejavnost.
Za razvoj trajnostnega naravoslovnega turizma, ki pri nas še ni dovolj razvita tržna niša, je
turistični sektor pomemben strateški partner varstva narave. Slovenija ima izjemne
možnosti na področju naravoslovnega turizma spričo ohranjene narave, ki privlači številne
domače in tuje turiste, jih navdušuje in jo zato tudi visoko cenijo. Možnosti ponujajo
zavarovana območja, območja Natura 2000, naravne vrednote, krajinska pestrost in druge
naravne in kulturne zanimivosti. Zato je v okviru celovite ponudbe oziroma načrtovanja in
urejanja ustrezne infrastrukture nujno strateško povezovanje s turističnimi organizacijami.
Sinergija prizadevanj koristi varstvu narave in turizmu, njun prispevek k lokalni in nacionalni
ekonomiji pa lahko potencialno motivira aktivno podporo in soudeležbo lokalnega
prebivalstva pri varstvu območij in upravljanju le teh. Pogoji za ustrezno načrtovanje
turističnih dejavnosti so poglabljanje znanja o območjih, conacija, razvoj upravljavskih
načrtov, aktivna soudeležba deležnikov, preverjanje ranljivosti območij, razvoj storitev (tudi
interpretacijskih) skladno z značajem območij, vrednotenje storitev, omejevanje in upravljanje
vplivov na okolje idr. Interpretacija prispeva k upravljanju obiskovalcev, ohranjanju in varstvu
fenomenov, lokalni ekonomiji, izobraževanju, ponosu skupnosti itn.
Interpretacija je pomemben del turističnega razvoja5. Kakovostna interpretacija namreč
pomaga obiskovalcem raziskati in razumeti nekaj več o obiskanem območju. Turistu ponuja
bolj poglobljeno izkušnjo in obisk postane več kot le izlet po ogleda vrednih znamenitostih.
Včasih lahko neko območje sploh zaživi le s pomočjo interpretacije. Na nekaterih pa večina
obiskovalcev ne bo videla drugega kot prazno polje ali travnik, če ni interpretacije, ki obudi
nekaj vzdušja nekdanjega časa in jim približa dogajanja, ki so vplivala na zgodovino – pa naj
si gre za geološko znamenitost ali pa zgodovinsko prizorišče. Zato je interpretacija enako
pomemben del turistične ponudbe kot so denimo prenočitvene zmogljivosti in dobra hrane.
Če imajo obiskovalci občutek, da je kraj zanimiv ali razburljiv, je verjetnost, da ga bodo
priporočili drugim, večja. Dobra interpretacija zagotavlja, da so stranke zadovoljne,
zadovoljne stranke pa pomenijo, da gre za dober posel. Interpretacija je pomembna tudi v
luči dohodka, npr. prodaja publikacij ali vstopnin, vendar je v finančnem smislu morda bolje
razmišljati o interpretaciji predvsem kot o prispevku k splošnemu občutku za prostor,
kakovost obiskovalčeve izkušnje in posledično večjega uspeha v turističnem poslu.
4

Strategija gospodarskega razvoja Slovenije do leta 2006 - Slovenija v Evropski uniji. UMAR, julij 2001.
Vir: Carter, J. (ed.), 2001: A Sense of Place. An interpretive planning. Hnadbook. (www.scotinterpnet.org.uk, 10. december
2004)
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Ohranjena narava pogosto generira znatni delež turističnega dohodka6, na primer:
-

Ptice so največja turistična atrakcija Shetlanda, kjer preživlja 26% obiskovalcev svoj
dopust, kar generira letni dohodek čez milijon funtov.
Turistični dohodek čez 1.7 milijona funtov in 69 služb so zabeležili na območju rezervata
Abernethy.
Rjavi škarnik v srednjem Walesu prinaša dohodek 2.9 milijona funtov in vzdržuje 114
zaposlitev.
Območje geološke dediščine Knockan Crag na Škotskem po izvedbi interpretacijskega
projekta leta 2001 obišče 25.000 obiskovalcev na leto (pred tem 15.000).

Primeri iz Škotske7 kažejo, da naravoslovni turizem v zavarovanih območjih znatno
prispeva k lokalni ekonomiji. Prav Škotska je ena tistih, ki ima področje interpretacije
sistematično urejeno v okviru svoje naravovarstvene politike in v ta namen tudi ustrezno
vlaga v tovrstno usposabljanje svojih ljudi. Nezadovoljstvo in pritisk javnosti je v ZDA že pred
več kot 50 leti zahtevalo, da so morali v nacionalnih parkih poskrbeti za učinkovitejšo in
privlačnejšo interpretacijo naravne in kulturne dediščine. Ljudje so v preživljanje prostega
časa v nacionalnih parkih investirali veliko svojega denarja in časa, zato so zahtevali več od
tega kar so jim ti ponujali. Tako se je v približno desetih letih od jasnih zahtev po izboljšanju
ponudbe razvil poklic in celo univerzitetni program interpretacija dediščine8
Turizem je dejavnost za katero je ohranjanje okolja neposredno pomembno tudi v Sloveniji,
kamor prihaja 60% turistov zaradi narave, miru, počitka in podnebja. Skupno število
organiziranih obiskov naravnih znamenitosti se je od leta 1992 do 2003 več kot podvojilo9 sklicujoč se na podatke Statističnega urada Republike Slovenije je obiskalo na primer:
- Postojnsko jamo 155.500 turistov leta 1992, leta 2003 pa 484.300 (10% domačih, 90%
tujih),
- Škocjanske jame 32.000 turistov leta 1992, leta 2003 pa 75.400 (19% domačih, 81%
tujih),
- Slap Savice 61.200 turistov leta 1992, leta 2003 pa 50.500,
- Sotesko Vintgar Bled 33.500 turistov leta 1992, leta 2003 pa 60.200.
- Krajinski park Sečoveljske soline 30.800 obiskovalcev (leta 1994 jih je bilo 9.300)
- Triglavski narodni park obišče 2.000.000 obiskovalcev na leto10.
Po podatkih statističnega letopisa11 je leta 2003 obiskalo:
- Rudnik svinca in cinka Mežica 17.049 obiskovalcev (od tega 93% domačih in 7% tujih),
- Antonijev rov RŽS Idrija 21.304 obiskovalcev (od tega 80% domačih in 20% tujih)
- Muzej premogovništva Slovenije, Velenje 29.467 (od tega 91 % domačih in 9 % tujih).
Naravne znamenitosti in zavarovana območja privlačijo torej zelo veliko število ljudi.
Statistični podatki so zbrani le za nekatere, vendar že ti primeri kažejo kolikšen je potencial
6

http://www2.essex.ac.uk/ces/ConfsVisitsEvsGrps/DoubleDividendMay98/ddjobsrepmr.htm (20.11.2004)
http://www.snh.org.uk/ (20.11.2004)
Iz neformalnega pogovora z g. Veverko o vzrokih, ki so sprožili razvoj interpretacijske stroke oz. poklica v ZDA od leta 1954.
9
Vir: ARSO: Kazalci okolja 2003, ARSO, http://eionet.arso.gov.si/kazalci/8 (15. januar 2005)
10
Vir: FNNPE, 1993 (v ARSO, 2001: Pregled stanja biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti v Sloveniji)
11
Vir: http://www.stat.si/letopis/2004/01_04/01-05-04.htm?jezik=si (15. januar 2005)
7
8
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obiskovalcev, ki jim lahko s pomočjo ustrezne interpretacije približamo tudi vidik varstva
naraven dediščine oziroma ohranjanja narave v najširšem smislu. Številke tudi kažejo, kako
nujna je sistematična analiza obstoječega trga in možnosti za razvoj novih, ki lahko znatno
prispevajo k ekonomskemu razvoju in zlasti lokalnih skupnosti ob hkratnem varstvu narave in
naravnih virov. Ob tem je nujen sistematični pristop s potrebnimi analizami in mehanizmi
trajnostnega razvoja, ki izhajajo iz nosilnih zmogljivosti območij, njihove conacije, analize
ciljnih skupin in storitvenih zmogljivosti, razvoja sistemov monitoringa in upravljanja obiska in
naravnih virov ter zagotovljanja kakovosti proizvodov in storitev ter njihovega sistematičnega
vrednotenje idr. Ustrezna interpretacijska vsebina in infrastruktura – poti, karte, zgibanke,
vodniki, tiskani vodniki, živa interpretacija idr. so vsekakor pomemben del načrtov
upravljanja. Navedene številke pa kažejo tudi, kako velik je potencialni krog zaveznikov
varstva naravne in kulturne dediščine, če bi interpretacija postala ključni element razvoja
trajnostnega turizma.
Interpretacija je lahko torej pomemben del trajnostnega turizma12, saj je:
- naravno, grajeno in kulturno okolje ena največjih turističnih prednosti;
- turistični potencial tisti, ki prinaša koristi za gostiteljsko skupnost, obiskovalca in sam kraj;
- izobraževanje v okviru turistične industrije vitalno za razvoj odgovornega odnosa ljudi do
narave in zmanjševanje okoljskih vplivov;
- za ustrezne turistične dejavnosti in razvoj nujno upoštevanje velikosti in značilnosti
lokacij;
- ključno, da se tam kjer je to mogoče, okoljske pobude izvajajo na lokalni ravni, tako da
posamezniki in lokalni poslovni subjekti sodelujejo kot samo-motivirani deležniki;
- okolje dinamični sistem v katerem so spremembe neizbežne in imajo lahko merljive
koristi, treba pa se je tudi pripraviti na prilagajanje spremembam, vendar ne na račun
temeljnih načel trajnostnega razvoja;
- ključno, da javni sektor sprejme dolgoročni pogled na investicije v turizem;
- nujno, da mora postati celoten turistični razvoj okolju prijazen.

1.4.2 Zaposlovanje
Fraser Associates13 ugotavlja, da se številne študije posvečajo neposrednim in posrednim
učinkom okoljevarstvenih dejavnosti na neposredno zaposlovanje in sekundarne
učinke okoljske porabe. Poskusi kvantifikacije širših ekonomskih koristi so v Veliki Britaniji
skoraj izključno usmerjeni na prispevek naravne dediščine v turizmu. Po oceni iz leta 1995 je
varstvo narave v Veliki Britaniji podpiralo 10.000 stalnih zaposlitev. Ocenjujejo, da ohranjanje
narave podpira štiri do šest krat toliko služb v okviru privabljanja obiskovalcev na podeželje
kot je neposrednih zaposlitev. Poročilo o okoljski ekonomiji v severozahodni Angliji iz leta
2000 ocenjuje, da je 48.000 služb oziroma skoraj polovica v turističnem sektorju odvisnih od
visoke kakovosti okolja. Poleg tega podpirajo dodatno zaposlovanje periferne dejavnosti kot
so muzeji, živalski vrtovi, proizvodnja dobrin in publicistika. Delo na teh področjih pa zahteva
12

Vir: Carter, J. (ed.), 2001: A Sense of Place. An interpretive planning. Hnadbook. (www.scotinterpnet.org.uk, 10. december
2004)
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Fraser Associates, 2002: Scottish Natural Heritage – Economic Analysis fo SNH Grants. Final Report.
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specifično usposobljenost in izkušnje, ki jih v lokalnem okolju ni vedno dovolj, zato je v okviru
povečanja lokalnih zaposlitvenih učinkov nujno intenzivirati ustrezno usposabljanje.
Zavarovana območja kot instrument varstva narave so tudi ukrep za ohranitev naravnega
kapitala14. Svoje cilje dosegajo z reguliranjem človekovega poseganja v naravo in vplivom na
lokalni razvoj in možnosti za zadovoljevanje potreb lokalnega prebivalstva. Magistrska
naloga "Varstvo narave kot ustvarjalec zaposlitvenih možnosti – primer Triglavskega
narodnega parka" ocenjuje, da je javni zavod TNP ustvaril 41 ekvivalentov polnih
neposrednih zaposlitev, med 17 in 19 ekvivalentov polnih posrednih zaposlitev (lastne
naloge na zavarovanem območju in ukrepi Slovenskega kmetijsko okoljskega programa –
oboje iz javnih finančnih virov) ter 226 in 252 ekvivalentov polnih induciranih zaposlitev na
področju turizma, kjer je nastalo pet do šest krat več zaposlitev, kot jih je neposredno v
naravovarstveni organizaciji. Od turističnega obiska je odvisna skoraj polovica vseh delovno
aktivnih v parku. Naloga je ugotovila tudi, da je trg delovne sile v TNP po svojih značilnostih
specifičen - delovna aktivnost je nadpovprečna, brezposelnost pa podpovprečna v primerjavi
s slovenskimi razmerami. Ne gre spregledati tudi dejstva, da demografski pogoji za učinkovit
trg delovne sile niso najboljši, saj je kontingent prebivalstva v delovno sposobni življenjski
dobi manjši kot v strukturi prebivalstva Slovenije in kot tak zagotavlja manjši izbor delavcev
kot drugod v državi. Po drugi strani pa je naloga ugotovila nadpovprečno velik delež
neaktivnega prebivalstva (40 %).

14

Verša, D., 2002: Varstvo narave kot ustvarjalec zaposlitvenih možnosti – primer Triglavskega narodnega parka. Magistrsko
delo. Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede. Ljubljana.
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2

Ozadje projekta Interpretacija narave

2.1

Dejavnosti ozaveščanja varstva narave

Ozaveščanje je pomembno naravovarstveno področje, česar so se zavedali že podpisniki
prvega naravovarstvenega programa v Sloveniji iz leta 1920 - Spomenica Odseka za varstvo
prirode. Naravovarstvene službe v svojih prizadevanjih, da ljudem čimbolj približajo naravno
dediščino opravljajo publicistično dejavnost, sodelujejo pri pripravi naravoslovnih poti,
izvajajo akcije varstva narave, sodelujejo s šolami in drugimi ciljnimi skupinami.
Sistemsko financiranje dejavnosti ozaveščanja in izobraževanja se je začelo šele leta 1995
z namenskimi proračunskimi postavkami. To je omogočilo intenziviranje publicističnih in
drugih dejavnosti načrtnega ozaveščanja in izobraževanja. Sprva so bile temu namenjene
ločene proračunske postavke akcije, publikacije in usposabljanje, kmalu pa združene v dve:
Akcije in intervencije ter Publikacije in usposabljanje. V letih od 1995 do 2003 se je Sektor za
naravo na tedanji Upravi RS za varstvo narave, kasneje pa v okviru njene naslednice
Agencije RS za okolje, samostojno in/ali v sodelovanju z regionalnimi zavodi za varstvo
naravne in kulturne dediščine programsko usmeril v publicistično dejavnost in usposabljanje.
Akcije so izvajali v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi, društvi in drugimi deležniki. Na ta
način je bilo speljanih nekaj naravoslovnih poti, postavljene so bile številne pojasnjevalne
table na zavarovanih območjih oziroma območjih naravne dediščine, izvedene različne akcije
v okviru tematskih dni kot so Svetovni dan voda, Dan Zemlje, Evropsko leto varstva narave,
Akcija Geotrip, Mednarodni dan biotske raznovrstnosti, Evropski dan parkov idr.
Publicistična dejavnost Sektorja za naravo na Upravi RS za varstvo narave oziroma
Agencije RS za okolje in/ali regionalnih zavodov za varstvo naravne in kulturne dediščine je
obsegala različne serije tematskih naravovarstvenih brošur, zgibank in plakatov,
sofinancirane so bile mnoge publikacije z naravovarstveno vsebino, ki so jih pripravile
različne organizacije in skupnosti. Z večanjem števila in pestrosti publikacij, je postajalo vse
bolj pomembno vprašanje, kako učinkovito je tovrstno komuniciranje z javnostjo v smislu
kakovosti izdelkov in njihovega vpliva na ciljne javnosti, ter posledično tudi pri porabi javnih
sredstev. Povečevanje učinkovitosti proizvodov in določanje jasnih prioritet je narekovalo tudi
nenehno krčenje proračunskih sredstev za te namene. V tej luči je Sektor za naravo na
Agenciji RS za okolje leta 1999 pripravil smernice za načrtovanje akcij in intervencij ter
publikacij in usposabljanja ter merila za izbor prioritet za izvedbo v okviru danih sredstev.
Smernice in merila so izhajala iz analize obstoječih proizvodov in predvsem smernic,
priporočil oziroma priročnikov in primerov iz tuje prakse. Za povečanje učinkovitosti pa zgolj
teoretična izhodišča niso bila dovolj, zlasti, ker ni bilo ustreznega internega komuniciranja,
predvsem pa načrtnega internega usposabljanja. To pa bi lahko ustrezno zagotovila le
ustrezno formalno organizirana organizacijska enota, katere naloga bi bila načrtni in
sistematični razvoj ter koordinacijo programov ozaveščanja, izobraževanja ter usposabljanja
in komuniciranja. Tako pomembna struktura ni bila nikoli vzpostavljena kar nedvomno vpliva
tudi na obstoječ (ne)razvoj tako močnih orodij varstva narave kakršna so omenjena področja
ozaveščanja in komuniciranja.
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2.2

Izobraževanje in usposabljanje na področju varstva narave

Poleg naravovarstvenih akcij in publicistične dejavnosti, smo v Sektorju za naravo na Upravi
za varstvo narave začeli leta 1995 tudi s posameznimi dejavnostmi na področju
izobraževanja oziroma usposabljanja. Pri tem smo izhajali iz osnutka Strategije varstva
narave15, ki je opredelila tudi usmeritve na področju izobraževanja različnih ciljnih skupin.
Prvotni cilj usposabljanja je bilo izobraževanje učiteljev (Posvet Okoljska vzgoja in
16
izobraževanje: Pot k spremembam , Delavnica o okoljskem izobraževanju: Metode in
17
tehnike za učitelje ). Kmalu pa so se pojavili zapleti s pravno-formalnimi pristojnostmi glede
sodelovanja drugega ministrstva v okviru Stalnega strokovnega spopolnjevanja učiteljev in
šibke lastne kadrovske zmogljivosti. Do institucionalizacije oziroma formiranja oddelka ali
formalne koordinacijske skupine, ki bi se sistematično ukvarjala z izvajanjem različnih
programov ozaveščanja in usposabljanja, ni prišlo. Tovrstne naloge niso bile v opisu
sistemiziranih nalog, pač pa so se jim posamezniki posvečali v skladu z lastnimi afinitetami in
ob množici rednih nalog. Leta 1998 so bile kadrovske zmogljivosti angažirane v projekt
Učinkovito komuniciranje varstva narave18, katerega temeljni cilj je bil usposabljanje na
različnih področjih komuniciranja. Izkušnje s tega projekta so še okrepile spoznanje o
nujnosti internega usposabljanja oziroma prioritetni investiciji v znanje in profesionalizacijo
lastnega naravovarstvenega kadra na različnih področjih komuniciranja. IUCN projekt, ki se
je leta 2003 iztekel, se je v okviru pilotnih projektov loteval predvsem vsebine ohranjanja
biotske raznovrstnosti oziroma upravljanja ekosistemov, medtem ko tovrstnih investicij v
krepitev varstva vrednot nežive narave ni bilo. Zato se je ARSO konec leta 2002 dogovoril s
škotsko državno naravovarstveno organizacijo Scottish Natural Heritage za sodelovanje pri
usposabljanju na področju interpretacije nežive naravne dediščine in s tem poskrbela tudi za
izboljšanje promocije varstva naravnih vrednot.
Slovenija se ponaša z izjemno biotsko raznovrstnostjo, a prav tako izjemni sta njena
geološka in krajinska pestrost, ki sta pravzaprav osnova pestrosti živega sveta. Geološka
dediščina je eno najzahtevnejših področij za ustrezno interpretacijo, saj se srečujemo z
izjemno dolgimi časovnimi in velikanskimi prostorskimi razsežnostmi, ostankov in dokazov
nekdanjega dogajanja na Zemlji povprečni opazovalec težko zazna oziroma jih preprosto ne
vidi ali pa jih dojema kot nezanimive in nebarvite v primerjavi z drugimi zvrstmi dediščine,
npr. zoološko, arheološko idr. Ljudje se z njo posledično na splošno teže poistovetijo, kljub
temu pa želijo vedeti zakaj je Zemlja takšna kakršna je, kako geologija oblikuje podobo
krajine kakršno vidimo, fosili in minerali jih prevzemajo s svojo lepoto ali skrivnostnostjo. Prav
zato je geološka dediščina področje, kjer je razumevanje in poistovetenje z dediščino
uspešno predvsem s pomočjo ustrezne interpretacije. To so tudi dejavniki s katerimi lahko
uspešno povezujemo interpretacijo tudi s turizmom kar dokazuje vse več Geoparkov v svetu.

15

Strategija varstva narave v Sloveniji, Inačica 3.2 (osnutek). Ljubljana, julij 1996. Strategija kljub svoji celovitosti ni bila nikoli
objavljena in sprejeta kot programski dokument.
16
V realizaciji Uprave RS za varstvo narave (Ljubljana, 1996)
17
V realizaciji Uprave RS za varstvo narave in v sodelovanju z Losehill Hall Peak National Park iz Velike Britanije (Črna na
Koroškem, 1997)
18
Projekt Svetovne zveze za ohranitev narave (IUCN), ki se je izvajal od leta 1998 do 2003 na Poljskem, Madžarskem,
Češkem, Slovaškem in v Sloveniji, kjer ga je vodila Agencija RS za okolje.

15

Agencija RS za okolje je oktobra 2003 v sodelovanju z dvema geologoma –
interpretatorjema geološke naravne dediščine iz Scottish Natural Heritage izpeljala zelo
uspešno usposabljanje različnih ciljnih skupin na področju interpretacije nežive narave
(delavnica v Črni na Koroškem). Usposabljanje je bilo pomembno zaradi vpogleda v nove
načine promocije nežive narave in drugačnih pogledov na interpretacijo naravne dediščine.
Enako pomembno pa je bilo tudi zato, ker je iskanje poti za poglabljanje na novo
pridobljenega znanja in spretnosti ter njihovega uveljavljanja v širšem naravovarstvenem
prostoru leto zatem privedlo do sodelovanja z g. Johnom Veverko iz ZDA, interpretatorjem
mednarodnega slovesa, ki se v ZDA s tem področjem ukvarja že 30 let. Zadnjih 15 let pa
sodeluje pri usposabljanju škotskih strokovnjakov na področju interpretacije naravne in
kulturne dediščine in drugod, npr. v Kanadi, Koreji, Španiji, Veliki Britaniji, na Irskem, Malti.
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2.3

Namen interpretacijskega usposabljanja

2.3.1 Ozadje projekta usposabljanja
Delavnica se je zgodila ob pravem času še z drugega zornega kota. Izkušnje v okviru
izvajanja komunikacijskih projektov Učinkovito komuniciranje varstva narave (IUCN) in
Natura 2000 (MOPE), so pokazale, da se naravovarstveniki soočajo s problemom uspešne
interpretacije naravovarstvenih vsebin različnim deležnikom. Za varstvo narave je namreč
ključno njihovo znanje in razumevanje naravnih vrednot in pomena ohranjanja biotske
raznovrstnosti, vsebine pa jim morajo biti predstavljene na zanje relevanten način. V takšni
situaciji se soočamo z ovirami, ki izvirajo iz prešibkega razumevanja interpretacije, predvsem
tradicionalnega narativnega pristopa, ki temelji na ljudem manj razumljiv in premalo
relevanten način podajanja informacij, z rabo preveč tehničnega žargona. Pri tem se tudi
premalo zavedamo pomena analize ciljnih skupin in vrednotenja izdelkov in dejavnosti.
Področje interpretacije pri nas ni sistemsko urejeno in tudi ni ustreznega sistema
usposabljanja. Zato je bilo usposabljanje v sodelovanju z g. Johnom Veverko nadgradnja
vseh treh glavnih projektov usposabljanja v preteklih letih - IUCNovega komunikacijskega,
Natura 2000 in interpretacijskega v okviru sodelovanja s Scottish Natural Heritage.

2.3.2 Namen in cilji usposabljanja
Glavni namen seminarja in delavnice je bil spoznati in razumeti ključne elemente, kadar se
lotimo vprašanja, kako pomagati ljudem razumeti in spoštovati našo dediščino s pomočjo
uspešne interpretacije. Cilji so bili spoznavanje, razumevanje in praktična raba
- metod in tehnik uspešne in učinkovite interpretacije,
- načel in elementov načrtovanja interpretacijske strategije.
Temeljna pristopa pri usposabljanju sta bila teoretične in praktične narave. Pri tem je slednji
temeljil na prakticiranju teoretičnih izhodišč ter interaktivnem timskem in terenskem delu.
Pričakovani rezultati usposabljanja pa so bili:
- poglobiti oziroma pridobiti novo znanje in razumevanje:
o vloge in ciljev interpretacije,
o elementov in orodij uspešne intepretacije,
o ciljnih skupin,
- izboljšati veščine sporočanja:
o delovanje sporočila,
o priprava in oblikovanje sporočila,
o vrednotenje in pridobivanje povratnih informacij,
- okrepiti povezovanje v skladu za razumevanjem, da je:
o interpretacija timsko delo različnih profilov (naravoslovci, kustosi, oblikovalci, itd.),
o pomembna indentifikacija strateških partnerjev (turizem, kulturna dediščina itd.),
o interpretacija pomembno upravljavsko orodje in je nujna participacija deležnikov pri
njenem načrtovanju.
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Prvega, seminarskega dne (6. september 2004), so se udeležili predstavniki različnih
naravovarstvenih, gozdarskih in turističnih organizacij, občinskih služb, univerze, muzejev,
interpretatorjev turističnih jam in rudnikov, živalskega in botaničnega vrta in drugih strokovnih
organizacij ter podiplomskih študentov in nevladnih organizacij. Čeprav smo seminar
poimenovali Interpretacija narave, pa imajo ponujene vsebine, metode in tehnike
univerzalni pomen in jih potrebujemo na mnogih področjih in ne le na naravovarstvenem.
Na delavnici (7. in 8. september) pa so svoje znanje in spretnosti praktično poglabljali
predvsem posamezniki iz različnih organizacij, ki se v okviru svojih zadolžitev z interpretacijo
narave tudi poklicno ukvarjajo. Delavnica je bila še en odgovor na potrebe po dodatnem
znanju o načelih interpretacije, pristopih in spretnostih za njihovo uporabo v projektih na
naših tleh. Omogočila je spoznavanje metod, načrtovanja, upravljanja in pomen
vzpostavljanja partnerstev v okviru interpretacijskih projektov. Seminar in delavnica sta
temeljila na znanju in izkušnjah g. Johna Veverke o uspešni in učinkoviti interpretaciji.
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2.4

Namen poročila

Namen poročila pred vami je povzeti glavne cilje, dejavnosti in rezultate teoretičnega in
praktičnega dela tokratnega usposabljanja. Organizatorji smo bili nemalo presenečeni, ko so
se prvi rezultati usposabljanja tako hitro pokazali tudi v praksi. Najprej so pri Rudniku živega
srebra Idrija na spletni strani http://www.rzs-idrija.si/IN1.htm vzpostavili forum, namenjen
zlasti tistim, ki se poklicno ali ljubiteljsko ukvarjajo z interpretacijo narave. Stran omogoča
informiranje o dogajanju na področju interpretacije ter izmenjavo mnenj in izkušenj. Že
oktobra je sledila praktična uporaba interpretacijskih načel in veščin v okviru naravoslovne
poti Štivanski log, novembra razstava Želva išče prijatelje, v pripravi pa je dokončanje
interpretacije geološkega naravnega spomenika v kamnolomu v Podpeči.
Organizatorjem so bile te dejavnosti največja nagrada in dokaz o potrebnosti takšnega
usposabljanja ter uspešnosti tovrstnega vlaganja v človeške vire. Poročilo smo pripravili tudi
v želji, da ga udeleženci uporabijo kot opomnik, ki naj jih spodbuja pri novih pobudah in
nadaljnjem praktičnem delu. Le primeri dobre prakse bodo prepričali interno in eksterno
javnost, da je ustrezna interpretacija ključ do ljudi, s katerimi moramo kot naravovarstveniki,
kustosi, konzervatorji in drugi strokovnjaki delati, če hočemo uspešno dosegati tudi
zastavljene varstvene cilje.

Naravoslovna pot Štivanski log
Oktobra 2004 je bila izvedena Naravoslovna pot Štivanski log, avtorice Špele Habič iz
območne enote Zavoda za gozdove iz Postojne, ki je svoje delo uspešno nadgradila z
dodatno pridobljenim znanjem in spretnostmi. Otvoritev zanimive in privlačne interpretacijske
poti je bila v Štivanu 22. oktobra 2004 (več na spletni strani http://www.gov.si/mop/ v rubriki
Za ljubitelje narave. Sliki spodaj prikazujeta utrinka s kratke, a zanimive naravoslovne
poti Štivanski log pri Matenji vasi pri Postojni. Pot je zasnovala Špela Habič, ki si je pri njeni
izvedbi pomagala tudi s pridobljenim znanjem v okviru usposabljanja.
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Želva išče prijatelje
Drug praktičen primer uporabe načel sodobne interpretacije so uspešno uveljavili sodelavci
območne enote Zavoda RS za varstvo narave iz Pirana, ki so v sodelovanju s partnerji
pripravili razstavo o akciji Želva išče prijatelje. Razstava je nastala v okviru partnerskega
projekta Odkrivajmo bisere slovenskega morja Ministrstva za okolje in prostor in Petrola.
Otvoritev razstave je bila 22. novembra 2004 v Prirodoslovnem muzeju Slovenije. Plakati se
odlikujejo s privlačnimi naslovi in kratkimi sporočili (spodaj primera dveh plakatov).

Naravni spomenik v kamnolomu Podpeč
Pred leti je nastala zasnove predstavitve fosilnih školjk v kamnolomu Podpeč. Pred
nedavnim pa smo se lotili vsebinske prenove tabel na podlagi sodobnejših načel
interpretacije in konciznejše teme: Stojiš na robu oceana. Zgodbo o fosilnih školjkah
sestavljajo predvidoma trije deli:
1. umestitev v čas in prostor: premiki tektonskih plošč, položaj rastišč školjk v juri in prikaz
plasti z litiotidami v Sloveniji;
2. plesala je eno poletje: relativna kratkost življenja školjk v geološkem smislu, življenjske
razmere v takratnem obdobju ter oblika in način življenja školjk;
3. bridki konec, nov začetek: fosilizacija in današnja arhitekturna dediščina.
Pri tem smo se oprli na naslednje cilje: učni cilj - predstavitev prič preteklosti; čustveni cilj spoštovanje redkosti naravnih znamenitosti in vrednosti za arhitekturo; vedenjski cilj obiskovalci ne uničujejo dokazov davne preteklosti in cenijo svojo dediščino.
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3

Priloge k poročilu

3.1

Program seminarja in delavnice

Interpretacija narave
Seminar, Ljubljana, 6. september 2004

09.00

Prihod in registracija udeležencev

Arrival of participants, register
09.15–10.00

Pozdravni nagovor (Mladen Berginc, sekretar, Ministrstvo za okolje, proctor
in energijo)
Pozdrav in prdstavitev programa

Welcome and Pre-test
10.00-11.15

Osnove interpretacije: učeni koncepti (psihologija obiskovalcev), definicije,
teorije, namen in cilji

Interpretation basics (Learning concepts (psychology of the audience), Definitions,
Theories, Objectives, Goals)
11.15-11.30

Odmor

11.30-12.30

Osnovna načela interpretacije: Tildnova načela. Razvoj interpretacijske
teme (kako dosežemo, da naše sporočilo zbudi pozornost, poveže
obiskovalca s svojo izkušnjo in kako jo ta uporabi). Primeri

Basic interpretive principles (Tilden's principles, Developing themes-how to make your
message Provoke, Relate, Reveal, Examples)
12.30-13.00

Model načrtovanja interpretacije: kako deluje, sestavni deli

Interpretive planning model (How it works, Components)
13.00-14.00

Odmor za kosilo

14.00-15.30

Načrtovanje in oblikovanje interpretativnih razstav (za muzeje, info centre
ipd.): razvoj interpretacijske teme, cilji ureditve, ciljne skupine, strategije
načrtovanja in oblikovanja, primeri, vrednotenje

Planning & design of interpretive exihibits (for museums, visitor centres, etc) (Theme
development, Facility objectives, Marker groups, Planning and design strategies, Case
studies, evaluation)
15.30-15.45

Odmor

15.45-17.00

Izvedba (finančna sredstva, čas, človeški viri, upravljanje idr.)

Implementation (funds, time, human resources, management etc)

Predavatelj: John Veverka, ZDA, www.heritageinterp.com
Organizatorja seminarja: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo - Agencija Republike Slovenije za okolje,
www.arso.gov.si, branka.hlad@gov.si, Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, www.sigov.si/mop,
breda.ogorelec@gov.si

21

Interpretacija narave
Delavnica, Bistra, 7-8. september 2004

1. dan: Načrtovanje interpretacijskega programa in teme
Developing an interpretive program and theme

08.30-11.00

Razvoj interpretacijske teme (delo na terenu)

Field work & Theme development (practical session on site, field trip de-briefing)
11.00-12.00

Razvoj interpretacijske teme, izbor interpretacijskih sredstev, predstavitve

Group work (Theme development, Suggested means, Presentations)
13.00-14.30

Interpretacijski modeli: priprava interpretacijskega programa, teme, cilji,
analiza obiskovalcev, tehnike predstavitve in sredstva, vrednotenje

Developing an interpretive program, Developing and interpretive theme, Objectives,
Visitor analysis, Presentation style or media, Evaluation strategy
14.45-17.00

Načrtovanje in oblikovanje interpretativnih panojev: tema, sporočila, cilji,
obiskovalci, predstavitev, gradiva, predhodno vrednotenje, stroški
(praktično delo)

Planning and design of interpretive panels: Theme, message, Objectives, Audience,
Presentation, Materials, Pre/pose test evaluation, Costs (hands-on practicum)
2. dan: Izkušnje z načrtovanjem in upravljanjem
Planning and management experiences

08.30-10.00

Načrtovanje in oblikovanje tiskanih gradiv ali poti: analiza teme in vsebine,
cilji, oblikovanje, trženje, verdnotenje, predhodno preskušanje, distribucija

Planning and design of printed brochures or trail planning: Theme & content analysis,
Objectives, Design consideration, Experience marketing considerations, Evaluation &
pre-testing, Distribution
10.15-12.00

Načrtovanje: Analiza virov (tema, zgodba). Kaj prodajamo? Čemu bi si
obiksovalci želeli priti? Cilji, ki naj jih dosežemo na celotnem območju. Tržna
analiza, število obiskovalcev, inventar njihovih doživljanj. Oblike
interpretacijskega načrtovanja. Izvedba in delovanje: petletna matrika za
izvajanje načrta. Strategija vrednotenja.
Site & facility interpretation master planning: Resource analysis - theme, story development. What
are we selling? Why would visitors want to come to our site? Objectives we want the total site or
facility to accomplish. Market analysis, visitor numbers, experience inventory, market mix, markets
of customization. Interpretive planning forms; Implementation & operations - 5 year matrix for
implementing plan. Evaluation strategy

13.00-15.00

Načrtovanje – nadaljevanje in delo v skupinah

Site & facility interpretation master planning (continuation & group work)
15.00-16.00

Poročanje: predstavitev dela skupin, odzivi vodje delavnice

Reporting: Presentation of group outcomes, Feedback of the trainer
16.00-16.15

Vrednotenje delavnice (vrednotenje in potrdila)

Evaluation of the workshop (Evaluation, Certificates)
16.15-16.30

Zaključek in odhod

Closure and departure
Delavnico vodi: John Veverka, ZDA, www.heritageinterp.com
Organizatorja: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo - Agencija Republike Slovenije za okolje, www.arso.gov.si,
branka.hlad@gov.si, Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, www.sigov.si/mop, breda.ogorelec@gov.si
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3.2

Rezultati delavnice

Delavnica je bila razdeljena v štiri sklope. Namen in cilji posameznih sklopov so bili spoznati
in praktično uporabiti temeljna načela sodobne interpretacije, in sicer v okviru načrtovanja
žive interpretacije, interpretacijske poti, table in razstave. V manjših skupinah so se urili po
štirje udeleženci, ki so se ves čas morali soočati tudi z izzivom timskega dela.

3.2.1 Živa interpretacija (1. dan)
Navodila za praktično delo v vseh sklopih usposabljanja so bila usmerjena predvsem v
oblikovanje teme, definicijo učnih, čustvenih in vedenjskih ciljev ter analizo ciljnih skupin, ki
jim je namenjen izbran interpretacijski načrt.

PREDSTAVITVE DELA V SKUPINAH
SKUPINA 1

SKUPINA 2

Tema: Ohranitev sledov
dinozavra v Sloveniji

Tema: Ostani na poti,
varnost

Izjemna naravna znamenitost,
ki jo uničujejo obiskovalci s
podpisi in drugim neprimernim
ravnanjem.

Ne boš se urezal, ne zvil
noge.
Žival te ne bo napadla.
Videl boš več.

SKUPINA 3
Tema: Zakaj ne smemo uničiti
ptičjega gnezda
Motenje solinskih gnezd:
Stopi vstran – morda ptice
pridejo nazaj.
Ne hodi po jajcih – ostani na
poti.
Spuščeni psi – razbita jajca.
Nič več ptic letos!
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SKUPINA 5

SKUPINA 10

Tema: Naselitev
tujerodnih vrst v
mlako

Tema: Kraške izvire Bistre ogroža
onesnaženje in proteus, žabe so
ogrožene, bolne

Ogroženost
domorodnih vrst.
Hrana naseljenih
tujerodnih vrst.
Pomanjkanje hrane
in kritja.

SKUPINA 6
Tema: Kako nujne so donacije za delovanje zoo, parkov,
muzejev
Iskanje živali v zoo, ker jih zaradi grmovja ne vidimo
(prostovoljci za čiščenje grmovja)
Hrošč v parku prosi za svoje preživetje
(donacija za raziskave)
Transport mamutovih kosti v muzej
(donacija za prevoz)
Spremembe vidimo čez leto dni

SKUPINA 7

SKUPINA 8

Tema: Poslušanje krajine

Tema: Ljubljansko barje

Naravni park.
Obisk skupine glasnih otrok.
Glasni motoristi.
Glasna letala.

3 koristi, narava, občina.
Ali ribarjenje zjutraj?
Ali opazovanje ptic?
Ali razvoj kraja – nič več
narave, obiskovalcev?

Zapri oči in poslušaj (šelestenje,
sove). Ne plaši živali.
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SKUPINA 9
Tema: Zavarovane vrste, ohrani in
varuj
Tisa v botaničnem vrtu, lomljenje vej,
vrezovanje v debla, strupene rastline.
Varuj in pusti živeti, vedi se kraju
primerno, daruj.
Rastline (poučne, donacije).

KAJ SMO SE NAUČILI PRI ŽIVI INTERPRETACIJI?
-

-

-

-

Kakšen presenetljiv potencial obstaja med nami (igralci, zabavna, dobra sporočila).
Ljudje si zapomnijo komične zadeve v smislu opozoril.
Različne razsežnosti, skupne zadeve.
V eni uri in pol smo načrtovali in izvedli skeč - v tako kratkem času?!
Pri načrtovanju smo se naučili: pripraviti predstavitev čimbolj enostavno, toda prijetno in
jasno sporočilo, tega ilustrirali, se naučili povzeti sporočilo in zainteresirati obiskovalce,
da hočejo več, dober program oglaša še več programa.
Timsko delo je ena najtežjih nalog, poiskati skupno podlago, ugotoviti kdo je najboljši za
kaj, vključevanje relevantnih strokovnjakov – učiteljev, oblikovalcev idr. Nevarna je ena
sama dobra ideja!
Jasen cilj, začneš s tem kdo prihaja. Delo z ljudmi, oblikovati program za prenos
sporočila in doseganje ciljev. Tri stvari, ki jih lahko obiskovalci storijo – pomembno tudi za
vrednotenje.
Koncepte lahko uporabiš univerzalno, od Koreje do Slovenije, Amerike idr. To je še bolj
pomembno, ker želimo spremembo obnašanja ne le doma, ampak povsod!
Zabaven način je mnogo bolj učinkovit kot resen pristop.
Bodi del rešitve in ne del problema.
Končna ugotovitev tega dela delavnice: Ne prenehajte s tem početjem, naj to ne bo
zadnja taka dejavnost!
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3.2.2 Načrtovanje in izdelava interpretacijske table (1. dan)

Format načrtovanja interpretacijske table na dano temo: Varovanje naše plaže
1. Izberimo specifični kraj (naravna, kulturna dediščina oziroma vaše območje)
2. Cilji - potem ko zaključimo ta program, bo večina obiskovalcev:
¾ sposobna prepoznati 3 načine kako pomagati varovati naravno (kulturno) dediščino
(učni cilji),
¾ pomembno je, da varujemo območje (čustveni cilji),
¾ ne bo onesnaževala ali drugače škodovala območju, bodo dobri obiskovalci, bodo
pomagali skrbeti za območje, bodo spoštovali pravila vedenja (vedenjski cilji).

Vzorec načrtovanja razmerja med količino besedila in grafike oziroma oblikovanje table.

Interpretacijska grafika, ki jo je razvil John Veverka and Associates, predstavljena na delavnici
Interpretacija narave (Bistra, 7.9.2004)
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VZORCI NAČRTOVANJA TABEL
Vzorec table kot
upravljavskega
orodja. Tabla na
arheološkem
območju je
namenjena zlasti
lokalnim prebivalcem,
ki so to območje
siromašili z
nelegalnimi
izkopavanji.
Upravljavci so pri
delu z ljudmi uporabili
tudi ta interpretacijski
način in kraje
arheoloških ostalin so
se bistveno
zmanjšale.
Interpretacijska grafika, razvil John Veverka & Associates, predstavljena na delavnici Interpretacija narave (Bistra, 7.9.2004)

Primer načrtovanja interpretacijske table z ilustracijo kako se uporabljajo koncepti »Provoke, Relate,
Reveal«.

Interpretacijska grafika, ki jo je razvil John Veverka za US Army Corps of Engineers Interpretive za oddelek grafičnih
standardov USCOE Graphics Standards Manual, predstavljena na delavnici Interpretacija narave (Bistra, 7.9.2004).
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PREDSTAVITEV PRAKTIČNIH PRIMEROV NAČRTOVANJA TABEL
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3.2.3 Načrtovanje interpretacijske poti (2. dan)
Format načrtovane interpretacijske poti:
1. Pripravite inventar pojavov in območij ob poti.
2. Razvijte lastne interpretacijske teme.
3. Napišite vaše cilje za interpretacijsko pot:
¾ učni
¾ čustveni/čutni
¾ vedenjski
4. Napišite interpretacijsko besedilo za prvi dve točki na poti, razmislite o grafiki ali fotografiji
in upoštevajte:
NAČELA (PRR)
CILJE
¾ pozornost (Provoke)
¾ učne
¾ povezati z lastno izkušnjo (Relate)
¾ čustvene
¾ spoznanje (Reveal)
¾ vedenjske cilje
5. Predvidite, da bo interpretacijsko sredstvo knjižica o poti!

PREDSTAVITEV PRAKTIČNEGA DELA V SKUPINAH
Skupina 1: Tema Primerjava dveh habitatov (ribnik, potok).
Ciljna skupina: 10-letni otroci
Brošura vodi otroke v iskanje informacij o njiju
(rišejo skice), iskanje poti za boljše življenjsko
okolje.
Cilj: Izkustveno učenje (ne le na podlagi opisov).

Skupina 2: Tema Ribnik, krap pripoveduje zgodbo
Inventar: Naslov najstarejše knjige, povezava z
tukajšnjo zgodovino, oblikovana narava–skupno
življenje, 5 interesnih točk povezanih z načinom
življenja menihov in njihov vpliv na krajino.
Cilji:
¾ Učni: večina obiskovalcev bo razumela, da
gre za bivališče menihov, ki so vplivali na
gospodarski, družbeni in kulturni razvoj
¾ Čustveni: nacionalna identiteta
¾ Vedenjski: tudi druga takšna območja
pomembna in ne bodo škodovali takim
krajem, morda bodo celo donatorji poti
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Skupina 3: Tema Ribnik in hrast (kot časovna
lestvica)
Inventar: hrast, gozd, potok, pašnik
bog ustvaril naravo, menihi park
Cilji:
¾ Učni: občutiti red v naravi red v parku
¾ Čustveni: spoštovanje
¾ Vedenjski: ne hraniti rac

Skupina 4: Tema Sprehod polepša in obogati
dan
Inventar: skupne točke (vsak član skupine je
individualno raziskoval okolico), potok, ptice,
zgodovina ribnika
Cilji:
¾ Učni: vrste dreves, del Ljubljanice, kaj je
oblikovana narava, vnesene ptice,
zgodovina ribnika

Skupina 5: Tema Kako preživeti brez supermarketa
Cilji:
¾ Učni: obiskovalci lahko
vplivajo na ohranitev barja
¾ Čustveni: zgodovina ribnika
¾ Vedenjski: da ne bi
onesnaževali
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Skupina 6
Inventar: posamezni člani skupine so se ločili in
raziskali okolico ribnika, nato pa primerjali to, kar je
posameznika pritegnilo.
Pet vsebin: kdo se boji človeka, ko se vodni tok
umiri, narava po meri človeka, zakaj so tu race (po
naravi, po človeku)
Cilji:
¾ Učni: sprememba naravnega habitata zaradi
človekove roke, kako prepoznamo dobre in
slabe strani, biotska raznovrstnost
sekundarnega habitata
¾ Čustveni: imeti dober občutek o ribniku,
potreba po ohranjanju naravnih habitatov

Skupina 7
Ciljna skupina: otroci
Inventar: glavna zvezda je stari hrast, ki pove
zgodbo
Cilji:
¾ Učni: življenjska doba dreves, primerjava z
drugimi bitji, hrast pove razlike med naravnim
in ustvarjenim, kako sobivajo, nekateri so od
drugod.
¾ Izkušnje: kako pomembna so lahko stara
drevesa, prva (hrast, najti s karto kot avantura)
in zadnja točka (ribnik in življenje rac).
¾ Vedenjski: povabilo da pridejo spet, ker se tu
vedno kaj dogaja.

Skupina 10
Skupina ugotavlja, da gre za težko delo,
raziskovali so v treh smereh, a potrebujejo še
konzultacije s strokovnjaki
Cilji:
¾ Učni: odločitev za spremembo barv v
jeseni
¾ Čustveni: opazovanje
¾ Vedenjski: herbarij, zakaj ne jemljemo vrst
iz narave ampak jih tam puščamo.
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Skupina 8
Inventar: voda kot povezava, geološki vidiki
(apnenčeva puščava in barje)
Cilji:
¾ Učni: del Ljubljanice, življenje je vezano
na vodo, menihi izbrali ta kraj za življenje
(pili vodo, lovili ribe),
¾ Vedenjski: interakcija s človekom,
občutljivost vode (dobre primerjave)

Skupina 9: Tema Ali poznate 7 skušnjav menihov
Ciljna skupina: različne skupine, kaj jim je
skupnega

Cilji:
¾ Učni: zgodovina (življenje menihov,
ohranjanje narave)
¾ Čustveni: čutiti dediščino

KAJ SMO SE NAUČILI PRI NAČRTOVANJU INTERPRETACIJSK POTI?
-

Vsake oči imajo svojega »malarja« – dojemanje je ključni dejavnik! Veliko je opcij!
Težko narediti.
Domišljija - ker moramo razmišljati o ciljih, težje pridemo do originalne ideje, vendar to
morate zagotoviti tistemu, ki bo opravil tehnično delo.
Dodajanje znanja - od predavanja do procesa enostavne in kasneje zahtevnejše naloge,
zato smo imeli še dodatno uro.
Kako je deloval tim? Večinoma v redu. Prvi dan je bilo prijetneje, kasneje težje, vendar je
treba ustvarjati in prav zato tudi razmisliti kdo in zakaj je v skupini (delitev vlog, nalog).
Moraš videti kadar gledaš - nekatere skupine izdelajo posamezne ideje in jih primerjajo,
saj različne oči vidijo različne stvari.
Držati se glavne teme - javnost je zadnji kritik, tudi če je tebi všeč, morda javnosti ne bo,
včasih prej stopiti do obiskovalcev in jih vprašati kaj jih zanima najbolj.
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3.2.4 Načrtovanje razstave (2. dan)
Format načrtovanja interpretacijske razstave:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Razstava #:
Vsebina razstave:
Glavni koncept (tema), ki se ga interpretira:
Interpretacijski cilji za izbrani razstavni del:
Učni
Čustveni
Vedenjski
Ciljna skupina:
Potrebni materiali, artefakti, fotografije:
Oblikovalske zamisli za dosego ciljev razstave:
Kombiniranje rabe pasivnih in aktivnih tehnik interpretacije

PRAKTIČNI PRIMERI NAČRTOVANJA RAZSTAVE
Skupina 1

Tema: Srne ne poznajo prometnih znakov
(Koncept sobivanja človeka in srne in medsebojni odnosi)

Cilji:
- Učni: srnjad v trendu naraščanja – človek posega v naravo s hranjenjem, škoda v
kmetijstvu in gozdarstvu, za srne bolezni.
- Spoznanje:nepravilen poseg v naravo povzroča škodo živalim in ljudem.
Oblikovanje:
- Barvno ozadje, del bolj v mraku s cesto – v tem delu TV, ki prikazuje nesreče, svetlejši
del pa kaže naravno okolje:
o prikazati naravni in po človeku preoblikovani habitat,
o sprememba dneva v noč in spremljajoči zvoki,
o ob robu se namestijo opozorila.
- Obstoječa razstava ima občutno preveč rogovja – pri prenovi ne bi bilo treba razstavljati
rogovja kar tako, lahko bi prikazali različno stara rogovja, ki bi jih obiskovalci med seboj
primerjali.

Skupina 2

Tema: Ptice obale. Od trofeje do zaklada. Razlika v zgodovini – pred 30 leti in
primerjava danes.

Cilji:
- Učni: doumeti spremembe v odnosu do narave/okolja - v 30 letih, od lovstva – kaj so
takrat streljali in danes ne več, kar omogoča novo kvaliteto od okolja, nove vrednote
(okolje, vrste).
- Čustveni: ponos na zaščito, sprememba v odnosu do lova (se ga ne odpoveduješ
ampak spremeniš odnos in kako to naredimo!)
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-

Vedenjski: podpora podobnim akcijam, usmerjanje otrok, da se z istomislečimi pridružijo
naravovarstvenim in okoljevarstvenim organizacijam.

Oblikovanje:
- Občutek prostora: tapeta 270o, peščena tla, nasip pokrit s steklom, video/avdio instalacija
(glasovi ptic), evaporatorji (vonj po morju in sivki).
- Pot – gnezdo pod steklom, če stopiš na gnezdo se oglasi opozorilo.
- Selekcija vrst (odvzeti, dodati), nagačene ptice je treba zamenjati s kopijami (s tem rešiš
tudi muzejske težave z žužki in druge težave)
- Avdio naprave – pritisneš na ptiča in nekaj na kratko izveš o njem (izogneš se preveliki
količini besedila), kar ostane besedila pa se ga reducira in poveča velikost črk.
- Nujno je treba posodobiti zemljevid.
Alternativa za pasivni model – model ptiča, kjer vidiš kam segajo kljuni (odvisno od hrane).

Skupina 3 Tema: Prenova obstoječe razstave o polhih.
Cilji:
- Učni: spoznati polha, nočna žival, zimo prespi, zgodba o lovu;
- Čustveni: je slovenska žival in posebnosti;
- Vedenjski: spoštuj tradicijo, ko greš na polhanje (in to ni polhanje!).
Oblikovanje:
- Polhovo leto z meseci (spi, se zbudi, mladiči, prehrana).
- Obiskovalec pripravi polhov obrok na tehtnici (primerjava med težo in količino, različne
vrste hrane).
- Polh kot nočna žival: Šele ko se znoči polh pokuka, zaživi (obiskovalec pritisne na gumb
in reflektor osvetli posamezno sceno).
- Drevo: Ali je polh doma?
o Poglej (v duplu)
o Potrkaj (kol na vrvici – ko obiskovalec potrka se oglasi polh).
- Kotiček s polhanjem:
o Pod drevesom je tudi kamen v katerem si polh naredi gnezdo (kamen se lahko
dvigne)
o Tradicija: Pred 100 leti niso imeli pravice do lova visoke divjadi, zato je navadnim
ljudem reševal življenja prav polh – hrana, kučma, mast!
- Polh je naš ponos – predlog/model kovanca za na evro.
- Ali si vedel?
o Štiri vrste polhov
o Ogroženi
o …
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Skupina 4: Tema: Ali je volk res požrl Rdečo kapico?
Koncept: Volk je ogrožen, odpraviti predsodke, da volk žre ljudi, sprememba vedenja do
volka.
Veliki zaslon pokaže kako volk živi in kaj se zgodi, če ga ni.

KAJ SMO SE NAUČILI PRI NAČRTOVANJU RAZSTAVE?
-

Vedeti več, več je treba raziskovati preden začneš.
Vse se da izboljšati. Interaktivnost vključi več čutov.
Upravljavska realnost (Model interpretacije).
Najprej raziskujemo, zbiramo podatke, se seznanimo s stroški in razpoložljivimi
finančnimi sredstvi.
Vedno je možnih več odgovorov.
Razstavo uredimo tako, da jih zaposleni v muzeju lahko sami posodabljajo.
Ne pozabimo vrednotenja.
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3.3

Povzetek ključnih poudarkov19

Model interpretacije
Menedžment stvarnost / okviri

Poslanstvo,
cilji
&
rezultati
Teme,
podteme
&
zgodbe

Izbor sredstev
&
storitev

Analiza
obiskovalcev
&
trga

Izvedba
&
delovanje

Vrednotenje
& povratna
informacija

Interpretator

Katere stroke in njihovo znanje je potrebno za interpretacijo?
-

Marketing:
o Analize in vrednotenje trga.
o Oblikovanje trga in načrtovanje
turizma.
o Diverzifikacija trga.
o Pripravljenost plačati in učinkovitost
izdatkov.
o Kritična masa za regionalno
načrtovanje turizma.
- Psihologija:
o Psihologija občinstva/publike in obiska.
o Razvoj strategije prepričevanja.
o Dojemanje izkušenj.
o Potrebe obiskovalca (Maslow)
Interpretacija!!!

-

-

-

Novinarstvo
Izobraževanje:
o Neformalno izobraževanje odraslih.
o Teorija rekreacijskega izobraževanja.
o Koncepti in načela.
Rekreacija:
o Načrtovanje in oblikovanje rekreacijskih
možnosti.
o Načrtovanje na območju in v širšem
kontekstu (master planning).
Načrtovanje sredstev (oblikovanje/razvoj)
o Razstave.
o Izletniški paketi vodičev ali brošur.
o Drugo (znaki, programi itn.)
(John Veverka & Associates – 1993)

19

Vsebina poglavja so prevedene prosojnice Johna Veverke, ki je na tak način povzel bistvene elemente usposabljanja in
praktičnega dela na delavnici (8. september 2004).

36

Temelji odličnosti v interpretaciji naravne in kulturne dediščine/turizmu in skrb za stranko:
Kakovost
Storitev
Timsko delo

Storitev

Kakovostne zamisli

Stranke niso odvisne od nas, pač pa smo mi
odvisni od njih. Ne delamo mi njim usluge z
našo storitvijo, pač pa nam oni delajo uslugo
s priložnostjo, ki nam jo dajejo, da to
počnemo.

Dobro opravljeno je boljše kot dobro
rečeno.
(Benjamin Franklin)

V poslu obstaja le en šef… stranka!
Oni se lahko odločijo, da bodo odpustili
vsakogar v podjetju, od direktorja navzdol
do… s tem ko bodo svoj denar porabili
drugje.

Vse bi morali biti preprosto kolikor je
mogoče, toda ne preprosteje.
(Albert Einstein)

Da nadomestimo stranko stane petkrat
toliko, kot če jo zadržimo.

Dobre stvari se zgodijo, kadar so
načrtovane. Slabe stvari se zgodijo same
od sebe.

Storitev za stranko ne prihaja iz priročnika…
ampak iz srca.

3.4

Kako naprej?

Pogledi udeležencev ob zaključku delavnice:
- Več bi se morali srečevati na takih delavnicah. Morajo se nadaljevati! Smiselna je njihova
organizacija v kraju, kjer bi ostali vse dni skupaj - tudi neformalno komuniciranje nujno!
- Bolj se moramo posvetiti tematski in praktični uporabi pridobljenega.
- Delovati bi morali tudi na bolj problematičnih terenih (npr. Pohorje). Naslednja delavnica
bi bila lahko tudi v Triglavskem narodnem parku (nastanitev).
- Lanska delavnica je bila tematska (geološka), letos bolj interdisciplinarna in še več tem.
- Potrebno je povezovanje, tukaj smo dobili recepte in modele.
- Varstvo narave je preveč kompleksno, da bi ga obvladali le naravovarstveniki, zato je
nujno sodelovanje različnih strok.
- Več usposabljanja na temo vizualnega prostorskega vidika interpretacije.
- Nujno je pripraviti pregled kaj je narejeno v Sloveniji doslej in izvesti vrednotenje
obstoječih naravovarstvenih interpretacijskih izdelkov in storitev.
- Ni dovolj, da imamo, vemo, ampak kako prezentiramo in komu je namenjeno.
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-

-

Treba je realizirati, največji kapital so različni poklici. Na naslednji delavnici predstavimo
konkretne rezultate tega, kar smo se naučili.
Ne vemo niti koliko imamo učnih poti, kdo so ciljne skupine in kako dojemamo, potem se
srečamo in izmenjujemo izkušnje.
Imeti takšno skupino kot je ta tu, ki ve kaj (čeprav so iz različnih vetrov), težje je interno
komuniciranje v lastnih organizacijah.
Treba je vzdrževati nastalo mrežo strokovnjakov in poskrbeti za povezave s turizmom.
Za nekatere je bila delavnica profesionalna potrditev tega kar počnejo.
Takšna interdisciplinarnost je nujna in mora zamenjati izolirane pristope.
Običajnemu naučiti se, moramo sedaj dodati še dimenzijo čutiti in delati.
Naše table bomo morali razbremeniti besedila, analizirati naše izdelke. Dosti je slabih, a
jih je težko analizirati, ker smo čustveno vezani nanje – pogledat z očali naučenega!
Naš pravilnik je v nasprotju z dobro prakso.
Pripraviti pregled primerov dobre prakse v Sloveniji in pripraviti forum, kjer ljudje lahko
vprašajo.
Treba je doreči tudi terminologijo.
Ponoviti je treba seminar z istim predavateljem za predstojnike organizacij, da ne bi
podcenjevali takih zadev.
Tukaj ste tisti, ki ste dobri in bi hoteli biti še boljši. Potreben je prenos znanja na druge –
oblikovanje e-mreže ZA IZMENJAVO vseh potrebnih podatkov in znanja (dostopnost in
izogibanje napakam!).
Več bi bilo treba ocene našega javnega nastopanja.

Veverka: »Ostanite v stiku, vsi skupaj boste glasnejši kot vsak zase!«
3.5

Vrednotenje

Udeleženci so ob
zaključku usposabljanja
odgovorili tudi na
vprašanja, namenjena
ovrednotenju delavnice.
Ta bodo v pomoč pri
načrtovanju prihodnjih
tečajev. Udeleženci so
povedali, kaj je bilo zanje
najkoristnejše, ali bodo
pridobljeno znanje in
spretnosti lahko vgradili v
sistem in kaj bi izboljšati.
Odgovori so navedeni v
spodnji tabeli.
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KAJ JE BILO ZA VAS
NAJBOLJ UPORABNO?
Seminar je bil izpeljan odlično.
Posebej zanimiv praktičen del.
Vse je bilo zanimivo in uporabno na svoj
način.
Modeli po katerih pripravljamo
interpretacije (table, poti, predstavitve…).
Seminar je bil zelo kvaliteten.
Seminar je kot naročen, v Škocjanskem
Zatoku začenjamo z načrtovanjem
iterpretacije.
Dobila sem »recept« kako se pripravlja
table, poti…
Delam v parku, ki je na začetku svoje
poti.
Živa interpretacija je trenutno edino, kar
lahko ponudimo. Odveč je poudarjati
kako bo seminar pripomogel promociji
parka.
Da sem se naučila novih pristopov za
dosego ciljev, nov pristop (vaš)
enostavnejši in bolj usmerjen.

Imam malo izkušenj z interpretacijo, zato
je vse kar smo slišali zelo uporabno.

ALI LAHKO INFORMACIJE
UPORABITE PRI SVOJEM DELU?
Pridobljeno znanje bom s pridom
izkoristil.
Mnoge teoretične in praktične zadeve
bom uporabil pri delu (zamisli,
motivacije).
Vsekakor!
Imamo smer, vsak pri sebi bo postavil
cilj, kako to znanje uresničiti in prodati.
Vse bo zelo uporabno in upam, da v
naslednjih 2 letih tudi uporabljeno.

KATERI DELI TEČAJA SO VAM BILI
NAJBOLJ VŠEČ?
Udeleženci smo pridobili tudi več
spretnosti govorjenja in nastopanja.
Čestitke Veverki, všeč mi je njegov način
predstavitev in sodelovanja z
občinstvom.
Najbolj sem užival pri pripravi ustne
predstavitve.
Nujno je vrednotenje zastavljenih ciljev
in tekočega dela v primernem roku.
Žive predstavitve – ker so najbolj
zabavne!

Vse bom uporabila v službi in vse znanje
lahko »prevedem« v svoje delo.
Absolutno! Na vseh področjih – v živo –
table – brošure – poti (če me bo kdo
vprašal za mnenje).

Teorija, ki ji sledi praktično delo.

Seveda, pri svojem delu v svoji
organizaciji lahko uporabim skoraj vsak
način interpretacije.

Najbolj so mi bili všeč aktivni deli, vaše
šale in da ste zelo dober interpretator.

Pridobljeno znanje bom lahko uporabil
predvsem pri izdelavi tabel, zloženk.

Predvsem praktična uporaba znanja.

Aktivni del – ko smo ustvarjalni.

KATERE DELE TEČAJA BI LAHKO
IZBOLJŠALI?

Rad bi izvedel več o komuniciranju z
različnimi skupinami in o retoriki.
Morda bi bilo bolj sistematično pisno
(CD) gradivo.
Ponovno postavljanje ciljev za naprej.
Zanima me načrt interpretacije za neko
zaokroženo celoto – master plan!
Retoriko (kako podajamo znanje) – kot
nadgradnja.
Si ne predstavljam.

Posodobiti slike na prosojnicah. Naj
govorijo same zase – tako kot tista z
visokim prijateljem v muzeju.
Predavanje takoj po kosilu ni najboljša
zamisel.
Predvsem sem pogrešal pogled
prostorskih planerjev.
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KAJ JE BILO ZA VAS
NAJBOLJ UPORABNO?
Resne teme lahko interpretiramo na zelo
zabaven, razumljiv in enostaven način.
Važen je dober koncept, iz katerega
izhajamo - kot vzorec lajša prihodnje
delo. Važno je delo v skupini – več ljudi
več ve.
Ocena delavnice,splošni vtis in znanje, ki
smo ga prejeli je pozitivno.
Postopek kreiranja: od ideje do
realizacije.
Načini in metode podajanja snovi.
Dvigovanje samozavesti.
V sproščenem okolju laže opravljaš delo.
Timsko delo in učne metode
Praktično delo – priprava tabel,
osredotočenje na teme, cilje.

Spoznanje pomena 3 plati: UČITI,
ČUTITI, STORITI. V Sloveniji veliko več
pozornosti posvečamo UČENJU.

ALI LAHKO INFORMACIJE
UPORABITE PRI SVOJEM DELU?
Da, ker pravkar pripravljamo novo učno
pot, zgibanko in brošuro – ravno pravi
čas za ponovitev vaje.

KATERI DELI TEČAJA SO VAM BILI
NAJBOLJ VŠEČ?
Procesi načrtovanja – kako priti do
izdelka, ki je sprejemljiv za obiskovalce
in za nas! Modeli za vse!

KATERE DELE TEČAJA BI LAHKO
IZBOLJŠALI?
Nekaj gradiva v roke, da lahko
dopišemo svoje pripombe in opombe,
drugače je bilo super.
Več o tem, kako dobiti povratno
informacijo, delovni listi za otroke.

Osnovna seznanitev z načeli izdelave
tabel, plakatov…, je osnova za delo
naprej.
DA

Predavatelj je bil zelo dober. Nadgradnja
lanske delavnice v Črni na Koroškem.

Pričakujem »nadgradnjo« z našo
strokovno vsebino.

Timsko delo, iskanje rešitev.

Več diskusije okoli rešitev, ki so bile
izdelane (ni bilo dovolj časa).
Menim, da izboljšanje sploh ni
potrebno. Bilo je SUPER!
Več odziva, kritike na izdelke.
Nobenih posebnih predlogov o možnih
izboljšavah.
Da po kosilu ne bi gledali videa (se
spi).
Oblikovati table v okvirih v katere nas
sili Pravilnik (splošno delati v
slovenskih okvirih – tudi finance).
Pridobiti znanje o oblikovanju tabel v 3
ali 4 jezikih.
Dodati »igre« s katerimi se udeleženci
seminarja sprostijo, spoznajo, vidijo
prednost timskega dela…
»Semester« o retoriki, razvoju
zgibanke (PC).

Če bo posluh nadrejenih. Sicer bi rabili
še tečaj »manipulacije« z ljudmi.
DA.
Vsekakor bom uporabil nove zamisli pri
svojem delu.
Pridobljeno znanje bom lahko z veliko
verjetnostjo uporabila v službi.

Spremljanje predavanj gospoda Veverka
je bil pravi UŽITEK!
Skupinsko delo.
Timsko delo!

Vsekakor!

Uporaba »čaranja« je zelo uporabno za
interpretacijo

Priprava in izvedba »žive« interpretacije.
Delo v heterogenih skupinah.
Delo na prostem.
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KAJ JE BILO ZA VAS
NAJBOLJ UPORABNO?
Uporabno vse, kar sem na tej delavnici
slišala in tudi v vaji uporabila.

ALI LAHKO INFORMACIJE
UPORABITE PRI SVOJEM DELU?
Pridobljeno znanje bom pri delu zelo
dobro uporabila. Od včeraj razmišljam
drugače, zato upam, da bodo moji izdelki
boljši.

Izskočiti iz lastnega gnezda, pogledati na
drugo področje. Naučili smo se več kot le
podajati znanje, naučili smo se ga deliti,
občutiti in delati.
Uporabno znanje za boljše delo.

Vsekakor, saj se pogosto srečujemo s
problemom kako interpretirati!

Teoretično in praktično podan sistem
interpretacije narave.

»Learning by doing«. CD–vse osnove in
še več! Kontakt s predavateljem in
metodami
Letošnja delavnica je odlična nadgradnja
lanske (Črna), z večjim poudarkom na
oblikovanju vsebine informacije, ki jo
nekomu ponujamo. Ne le, da taka tabla,
brošura uči, ampak spodbudi k
razmišljanju kaj lahko sam stori za
izboljšanje in ohranjanje narave.

KATERI DELI TEČAJA SO VAM BILI
NAJBOLJ VŠEČ?
Sproščeno vzdušje, uporabni modeli,
napotki,… Velikokrat nam predavajo,
kako naj mi drugim predavamo, da bi se
predavatelji tega držali – to pa ne. Žal še
vedno pogosto velja: ne glej me kako
delam, poslušaj kaj govorim. Ta
delavnica ni bila taka. Super!
Skupinsko delo, iskanje idej in končne
predstavitve.

KATERE DELE TEČAJA BI LAHKO
IZBOLJŠALI?
Izpeljava delavnice je bila zelo v redu.
Motilo me je le, da se nismo predstavili
že uvodoma.

Maksimalno se bom potrudil, da
uporabim znanje, a je odvisno tudi od
naših vodij.
DA

Vsi deli seminarja so bili najboljši, toda
živa prezentacija je bila še boljša.

Urejanje centrov za obiskovalce.

Delo v skupinah, delavnice - praktični
del.

Uporabil bom vse oblike predstavljenega
dela…

Izjemna, krasna izkušnja timskega dela.

Predolgi teoretični deli in predstavitve,
predolgo dnevno trajanje. Več
komentarjev na lastno delo na
delavnici.
Obdelati več slabih in dobrih študijskih
primerov, da se učimo na napakah
drugih.

Upam, da bom to znanje in izkušnje
lahko prenesel naprej oz. v moje delovno
okolje

Skupinsko delo – več glav več ve, ni
napačnega odgovora, so samo različni

Sama delavnica je bila v celoti odlična
in strokovno izpeljana, tako nimam
predlogov za izboljšavo.
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KAJ JE BILO ZA VAS
NAJBOLJ UPORABNO?
Zelo dobro, še večkrat ponoviti.

ALI LAHKO INFORMACIJE
UPORABITE PRI SVOJEM DELU?
Vse je zelo uporabno

Vsa vsebina zanimiva, posebej
oblikovanje in postavitev tabel, kar je
trenutno aktualno v projektu na našem
društvu. Podajanje vsebine in način dela
je bil odličen.
Delavnica je potrdila lastne ideje o
prezentaciji narave/kulture obiskovalcem
Kako komunicirati z našimi obiskovalci.

DA

Najpomembnejše je spoznanje, da veljajo
ista pravila za vse oblike predstavitev oz.
njihovega načrtovanja, pa seveda
»osvojitev« teh pravil.
Veliko praktičnega dela.

Vsi deli enako kvalitetni, vsa pohvala g.
Johnu Veverki in vsem organizatorjem.

Poudarjeni obiskovalci, njihove potrebe in
lastnosti.
Naučil sem se biti kolikor je mogoče
inovativen in se ne bati norih idej

KATERI DELI TEČAJA SO VAM BILI
NAJBOLJ VŠEČ?
Skupinsko praktično delo. Predavatelj
odličen, organizacija odlična! Hvala
Praktični del (delavnice). Teh znanj ni
nikoli premalo! Delavnica je bila odlična
vsebinsko in izvedbeno

KATERE DELE TEČAJA BI LAHKO
IZBOLJŠALI?
Dobro, če bi bilo 3 dni skupaj (s
prenočišči)
Nimam predloga za izboljšanje.

Pomen dobrih idej - uporabne so tudi za
druge.
Da, zlasti, ker sem tudi sama turistična
vodnica, skrbim za promocijo turizma in
delam z ljudmi.
Naučeno bom z veseljem uporabljal pri
delu, skeli me le, da bo dobljeno znanje
počasi splahnelo, če ne bo dovolj
priložnosti za uporabo.
Dal bom vse od sebe in uporabil kolikor
mogoče informacij pri svojem delu.
Prepričan sem, da mi bo uspelo!
DA, ker je interpretiranje v fazi izvedbe
dokaj individualno (spremljava skupin)

Realizacija!

Na delavnicah vzpostaviti celoten
sistem za območje-brošura, table…
Morda celo še več praktičnega dela.
Nekaj nasvetov kako narediti domačo
spletno stran.
Tu in tam preveč »ameriški« primeri in
premalo upoštevanja naših razmer,
npr.: mi nimamo ekipe ljudi, v kateri je
član tudi oblikovalec.
Jezik je za nekoga morda ovira.
Nimam drugih predlogov za izboljšave.

DA

Stil g. Veverke pri predstavitvi njegovih
primerov rabe interpretacije
Teoretični del tečaja (prvi dan)

Nove informacije bom uporabil pri
svojem delu

Vsi trije dnevi, a najbolj všeč mi je
izkušnja z živo interpretacijo.
Zadnji delovni dan, ko smo že imeli
osnovno znanje in smo ga uporabili na
konkretnih primerih.
Praktično delo in zabavni deli našega
dela (ni bilo dolgčas).
Izmenjava idej, spoznavanje s kolegi

Ocena javnega nastopanja, več
primerov interpretacije iz tujine,
posnetki interpretacije v živo, kritična
presoja dosedanjega (našega) dela.
NE
Najprej razjasniti način timskega dela –
kako začeti in zgraditi nov tim
Dobiti skripta pred začetkom tečaja.
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DRUGI KOMENTARJI ALI PREDLOGI?
Seminar je eden tistih v seriji popularizacije narave, ki se jih v zadnjem času (na srečo) lahko udeležujemo in osvajamo znanja na področju komuniciranja, prezentacij,
podajanja bistva in trženja narave.
Je nadgradnja seminarjev MATRA in NATURA delavnic in izjemno pomemben za naše prihodnje delo na področju naravovarstva. Želim si še več takšnih delavnic
predvsem pa čim več ustvarjalnega dela v realnosti.
»Tako dobrih predavanj že dolgo nisem slišal, vsaj 10 let ne.«
Predavanja so bila zares zanimiva in privlačna!
Držati skupino SKUPAJ v medsebojni komunikaciji in obveščanju, razmišljanje o akademiji, oz. o organizirani obliki izobraževanja na tem področju.
Več takih seminarjev in hvala za povabilo.
Zelo vzpodbudno, morda naslednjič slovenski strokovnjak.
Še tako naprej.
Pri naslednjih delavnicah povabiti predvsem še ljudi, ki skrbijo za prostorski razvoj.
Hvala vsem, ki ste pripravili delavnico!
Kljub začetni skepsi glede seminarja sem se imela zelo, zelo dobro. Zlasti všeč mi je bilo sproščeno vzdušje in duhovit pristop k vsej stvari.
Morali bi ohraniti stike in iskati še več znanja – upam, da bo še več podobnih priložnosti v prihodnje.
Predlagam oblikovanje foruma na internetu, ki bo namenjen izmenjavi izkušenj in mnenj o:
- Izdelavi tabel, napisov, izkušnjah z oblikovalci
- Materialih in izdelovalcih, obstojnosti tabel iz različnih materialov na terenu
- Vtisih obiskovalcev in njihovem obnašanju…
- Multivizijskih predstavitvah in kdo jih lahko pripravi, itd.
Na naslednjih delavnicah obdelati podrobneje »pre-test« metodo in prostorski /vizualni vidik (postavitev tabel).
Ohranite kvalitetno delo! Hvala !
Predlagam ustanovitev skupne e-mail liste oz. foruma, kjer bi se naše delo nadaljevalo in tudi novo delavnico predvsem pa to, kako pravilno, enostavno, zanimivo izpisati
obvestilo o določeni temi – »keep it as simple as possible!« Česar ne znamo! Mogoče bi morali to narediti na že obstoječem problemu (tabli, učni poti, brošuri).
Mogoče aktivirati tudi domače strokovnjake, ki delajo na tem področju!
Ostali komentarji, ideje: delavnice naj bodo tudi uporabne, zato naj bo eden od izdelkov koristen in neposredno uporaben.
Potrebujemo ohranjanje stikov, izmenjavo idej, delovnih rezultatov, postati del mednarodnega internetnega foruma o interpretaciji.
Vzdrževanje stikov preko e-mailov, www, občasna srečanja (nestrokovna), muzej, park…, kjer bi lahko izmenjali izkušnje, se pogovorili…
Delavnica je uspela in zaživela predvsem z izrednim predavanjem g. J. Veverke in tudi uspešnim timskim delom naših skupin.
Treba je obdržati stike v tej skupini (e-mailing), nadaljevati s temi predelavami tudi v drugih okoljih, predvsem na področju trženja naravne dediščine!
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Interpretacija je področje, ki je »v minusu« pri vseh nas in vsak tak podatek/model, ki ga spoznamo je cilj, ki ga želimo.
Aplikativne tematske oz. praktične delavnice, prostor: parki, sistem naravnih vrednot na nekem območju (strukturiranje) skupin in povezovanje.
Forum, internet naslovi, izmenjave. Še večkrat to ponoviti
Predlagam:
1. Organizacija več seminarjev na različnih tematskih področjih.
2. Udeležba različnih ciljnih skupin na seminarjih, ki bili organizirani za posamezni tematski sklop.
3. Organizacija izobraževanja za ekonomsko vrednotenje narave.
4. Organizacija izobraževanja na temo pogajanja, vizualnih komunikacij.
Delavnica je bila super. Dobili smo veliko znanja. Želim si, da bi bila naslednja delavnica bolj tematsko usmerjena – mogoče na konkretnih primerih iz Slovenije. Dobro bi
bilo, da je delavnica v takem kraju, da se tam prebiva tri dni, ker do konca dneva, ko bi se človek pomenil in izmenjal mnenje, povedal kaj se je naučil,…pa mora domov.
Tudi stiki se navežejo, če ne gre vsak na svoj konec, ko je konec delovnega dne.
Internet kot medij / kakšna je dobra interpretativna spletna stran?
Tak seminar in delavnico bi potrebovali vsi turistični delavci, predvsem informatorji v TIC-ih in turistični vodniki.
Želim si podobne delavnice na našem terenu, na kakšnem »problematičnem« območju, tudi z drugimi strokami (turistične organizacije, občine, šole)
Turistični (heritage tourism) seminar & delavnica v 2005
Vzpostaviti forum (zainteresiranih) – za reševanje tekočih problemov
Organizacija seminarja na konkretni lokaciji kjer se srečamo in spoprimemo z realnimi problemi in nekaj priprave k problematiki – pripeljati tudi druge deležnike in
koristnike tega izbranega prostora.
Ni bilo feedbacka našega dela na delavnici! Zakaj? Ni časa?
Timsko delo z več udeleženci, čas ne sme biti problem pri organizaciji delavnic
Kar tako naprej!
Dodati »igre« s katerimi se udeleženci seminarja sprostijo, spoznajo, vidijo prednost timskega dela…
Odlično, zanimivo, zabava, poučno, daje razmislek za prihodnost.
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3.6

Prispevek, objavljen v časopisu Delo
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