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Принципи и стандарди приступачности има ју своју примену у свим 
животним областима, па је та кав случај и са уметношћу за особе са ин-
ва  ли  ди  тетом. Током 2019. године, у организацији Спо  мен-збир ке Павла 
Бе љан ског реализован је про јекат „Музеј за све“ са циљем да се сазнања о 
уме тно сти и уметничка дела у новосадским му  зе  ји ма приближе особама с 
оштећењем слухa. По ред интерактивне апликације за визуелну пре зен тацију 
музеја, пројектом су обухваћене и дру ге активности: симултана стручна 
тумачења, де чи је радионице, тренинг једнакости, обука за за  по  сле не као и 
публикација са мотивима на зна  ков ном језику. 

Сврха Музејског знаковног речника Спо мен-збир ке Павла Бељанског 
је сте да особама са ош те ћењем слуха, уз помоћ знаковног језика, при бли жи 
основне појмове из области ликовних уме т но сти и тако их укључи у свет 
му зејских и га ле риј ских простора. С обзиром да је знаковни је зик уједно и 
„ма терњи језик“ глувих лица ова пуб ли ка ција треба да скрене посебну пажњу 
на гест као основу ове врсте језика. У развоју говора за осо бе оштећеног слуха 
знаковни језик има по се бан значај, јер оне у највећој мери спознају ствар-
ност захваљујући чулу вида. Стога је појава овог речника важна, јер пружа 
могућност да се лак ше музејски усвоје појмови, речи као што су: ко лек ција, 
да родавац, слика, скулптура, цртеж, пор трет, мртва природ, да их развију и 
укључе у реченице с том тематиком. Уједно, Музејски знаковни речник глувој 
особи омогућава да успостави комуникацију са средином у којој живи као 
и да с разумевањем учествује у програмима које музеји организују. Као и 
код опште популације, и код глу вих и наглувих има оних којима је умет-
ничко из ра жа ва ње блиско и који, када им околности дозвољавају, користе 
прилику да, буду посетиоци му зеја, галерија и других културних установа. 

Тек задњих година културни програми у већим урбаним центрима 
постају саставни део живота ове популације. Стога је разумљив значај 
нових про јеката којима институције културе „отварају врата“, пружајући 
квалитетне садржаје свима. Ис то времено, пројекат доприноси међусобном 
упо зна вању и разумевању лица оштећеног слуха и оних који то нису, са 
двоструким циљем: ре ха би ли то вања, едуковања и интегрисања особа са 
оште ћеним слухом у друштво, али и обрнуто – еду кације и интеграције 
друштва у свет глувих и наглувих.

Захваљујући значају концепта читавог про  је кта, Фондација „Нови Сад 
2021 – Европска пре сто ни ца културе“ је у целини подржала његову ре а-
ли  за цију путем Јавног конкурса за суфинансирање пројеката за повећање 
приступачности установа културе у граду Новом Саду и Зони 021 (општине 
Ириг, Сремски Карловци и Беочин) у 2018. години. 
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Зора Петровић
Портрет Павла Бељанског

(1943)
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