DOSTOPNOST KULTURNE DEDIŠČINE IN NJENIH VSEBIN V STAREM KRANJU ZA VSE

V času evropskega tedna mobilnosti
Mestna občina Kranj in Urbanistični inštitut RS
v četrtek, 19. septembra 2013, vabita:
ob 12. uri na delavnico »Sprehod za vse«
s pričetkom pred Kranjsko hišo (TIC Kranj), Glavni trg 2, Kranj;
ob 17. uri na okroglo mizo »Dostopnost kulturne dediščine in njenih
vsebin v starem Kranju za vse«,
Mestna knjižnica, Gregorčičeva ulica 1, Kranj.
Namen delavnice in okrogle mize je ozavestiti javnost o potrebah gibalno oviranih, slepih in
slabovidnih ter gluhih in naglušnih oseb glede dostopa do kulturne dediščine.

Vabljeni, da z nami delite svoje izkušnje in mnenja,
da bo svet enakopravnejši in dostopnejši za vse.
Delavnica »Sprehod za vse« se bo začela pred
Kranjsko hišo (TIC Kranj). Sprehod bomo začeli s
problematiko komunikacije gluhih in naglušnih.
Pot bomo nadaljevali z belo palico in spoznali
izkušnje slepih in slabovidnih. Sprehod bomo
zaključili v gradu Khislstein (Gorenjski muzej), kjer
bomo opozorili na arhitekturne ovire, s katerimi
se gibalno ovirani soočajo pri vstopanju v objekte
kulturne dediščine. Na poti nam bodo
strokovnjaki in študentje Društva invalidov
študentov Slovenije podali strokovno znanje in
svoje izkušnje.
Na okrogli mizi bodo najprej predstavljeni
rezultati terenske analize o dostopnosti kulturne
dediščine in njenih vsebin v Kranju, ki jo je izvajal
Urbanistični inštitut RS za projekt CLEAR. Sledil
bo razgovor o ovirah v prostoru in pri
komunikaciji za osebe z oviranostmi.
Pri obeh dogodkih bo sodelovala podžupanja
Mestne občine Kranj Nada Mihajlović.
Oba dogodka bo spremljal tolmač.

Sodelujoči na okrogli mizi (po abecednem vrstnem redu):
- Andreja Albreht, krajinska arhitektka
- Manca Bežek, TIC Kranj
- Zlata Crljenko, Medobčinsko društvo gluhih in
naglušnih za Gorenjsko – Kranj
- Nika Leben, OE ZVKDS Kranj
- Darja Pajk, Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih
za Gorenjsko – Kranj
- Matjaž Planinc, Zveza paraplegikov Slovenije
- Mija Pungeršič, Društvo študentov invalidov
Slovenije
- Richard Sendi, Urbanistični inštitut Republike
Slovenije
- Rajko Šimunkovič, policijski svetnik, PU Kranj
- Anka Vesel, Društvo paraplegikov Gorenjske, Kranj
- Beno Virt, Medobčinsko društvo slepih in
slabovidnih Kranj
- Damjana Zaviršek Hudnik, arhitektka in
projektantka

