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Spoštovani kolegi, 
 
 
Vabimo vas na delavnico  
Umetnost inoviranja, 24. in 25. avgusta 2015, od 9.00 do 18.00 ure v Mestni muzej Ljubljana.  
 
Delavnico bo vodila kolegica Janja Rebolj, certificirana  voditeljica delavnic po metodi -12 
dejavnikov inoviranja, Dimisa Michealidesa (poglejte na https://www.youtube.com/watch?v=P1RUWa8pC0k), 
ki je bil lani tudi gost Gospodarske zbornice Slovenije.  
 

Kaj imamo skupnega muzeji, galerije in inovativnost? 
Kot kaže zgodovina, se hitrost spreminjanja v družbi čedalje bolj pospešuje. Zelo jasno lahko to 
zaznamo skozi razvoj umetnostnih slogov ali recimo načine dela.  
»Moji predniki so bili tiskarji v Amsterdamu od 1510 do 1750 in v tem času se jim ni bilo potrebno naučiti 
ničesar novega. Če poslujete danes na enak način kot ste to počeli včeraj, imate možnosti, da jutri ne 
boste več poslovali.« je zapisal Peter Drucker. 
Tudi muzeji pri tem nismo izjema. Čeprav ohranjamo znanje o preteklosti, je naša edina možnost, da 
preživimo, če  se bomo aktivno in  pravočasno prilagodili  tem hitrim spremembam v družbi. Kako v 
našem okolju spodbujati inovativnost,  je življenjskega pomena za ohranjene našega poslanstva in 
dediščine. Muzeji pa smo lahko tudi vir tovrstnega znanja. Letos smo v MGML uspešno izpeljali tudi Šolo 
umetnosti inoviranja, v kateri je, ob pomoči 4 certificiranih trenerk, svoje znanje na tem področju, na 
rednih tedenskih srečanjih, 20 tednov, izpolnjevalo 14 udeležencev, tako iz gospodarstva kot nevladnih 
organizacij. 

 
Delavnica je to pot namenja: 
direktorjem muzejev in galerij in različnim vodjem (oddelkov, služb, projektov). 
Dobro je, če iz ene ga muzeja prideta vsaj dva (direktor in en strokovni delavec), idealno če 
pridejo 3 ali več (direktor, kateri od vodij in strokovni delavec). V tem primeru bodo imeli res 
močno ekipo za uvajanje novosti, saj bodo lahko opravili zares verodostojno analizo in 
predstavljali močno skupno jedro bodočih sprememb. Seveda pa je bolje, da pride kdorkoli kot 
nihče. 
 
Kaj se bomo na delavnici naučili? 

• spoznali bomo vsestranski, holistični pristop k inoviranju (12 dejavnikov inoviranja),  

• direktno bomo  povezali  inovativnost z muzejem, 

• spoznali bomo svoj način reševanja problemov (s pomočjo Basadurejvega vprašalnika), 

• postavili bomo jasno diagnozo inovativnosti v ustanovi, iz katere prihajamo, 

• znali bomo vzpostaviti ustrezno infrastrukturo, ki bo vzpodbujala inovativnost,  
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• razumeli bomo, kako razviti organizacijsko kulturo, ki promovira in podpira 

inovativnost, 

• delili bomo mnenja in izkušanje, 

• se naučili nekaj kreativnih tehnik in  

• pripravili akcijski načrt za povečanje inovativnosti v konkretni ustanovi. 

 
Prijave in dodatne informacije pri Janji Rebolj na janja.rebolj@mgml.si  ali po telefonu:  
051 123 45 82,  do 10. avgusta 2015. Število mest je omejeno.  
 
Kotizacija je 80 EUR. Po prijavi bo SMS izstavila račun. 

 
 
dr. Aleksandra Berberih-Slana 

predsednica SMS 

 

 


