
    

 DVDen Åpne Dører - tilgjengelig nå! 
 Internasjonal guide til forbedring  av tilgjengelighet til kultur 
 

 Lik tilgang til kulturminner betyr at alle kan motta informasjon om og delta i mangfoldet av 
 kulturelle aktiviteter i ulike sammenhenger. DVD guiden Åpne Dører – Tilgjengliggjøring av  
 kulturminner og utstillinger er et inspirerende og illustrerende verktøy til å forbedre tilgjengelighet 
 og brukervennlighet ved kulturminner. 

 

 Den omfattende audiovisuelle guiden inkluderer en introduksjonsdel og åtte korte filmer (113 min 
 i alt). Hver korte film omhandler et særskilt tema innen tilgjengelighet. Filmene tar for seg 
 forskjellige brukergruppers ulike behov, om å lage strategier og handlingsplaner, 
 tilgjengelighetsundersøkelser, forbedring av kommunikasjon, å skape barrierefrie omgivelser,  
 kunnskap om hjelpemidler, å forholde seg til ulike kulturelle bakgrunner og å oppfordre til læring.  

 

 Eksemplene i guiden er hentet fra forskjellige utviklingsprosjekter ved museer og kulturminner i 
 Finland, Norge, Storbritannia, Tyskland og Hellas. DVDen er tekstet på fem språk, og 
 introduksjonsfilmen kan også sees med international tegnspråk og audiobeskrivelse på engelsk.   

 

 Åpne Dører er rettet mot for ansatte innen kultursektoren og den inneholder illustrerende 
 eksempler, først og fremst fra kulturminner. Guiden kan avspilles på DVD spiller eller PC med 
 DVD stasjon.  

 

 Guiden kan også benyttes i undervisningssammenheng.  Åpne Dører har blitt produsert av Art 
 Museum Development Department of the Finnish National Gallery, i samarbeid med Media Lab 
 fra University of Art and Design Helsinki. Guiden er produsert innen det internasjonale 
 kulturminneprosjektet ACCU- Access to Cultural Heritage: Policies of Presentation and Use 
 2004-2007.  Prosjektet ledes av the Finnish National Board of Antiquities. Programmet er støttet 
 av EUs Kultur 2000 program. 

  

 DVDen er gratis. Kun portoutgifter tilkommer. Bestilling: post@fetsundlenser.no, eller 
 Fetsund Lenser, Lundveien 3, 1900 Fetsund. Tlf: 63 88 75 50 Faks: 63 88 27 00. Bestilling 
 utenfor Norge ved tapani.sainio@nba.fi eller Finnish National Board of Antiquities, 
 Development Unit, P.O Box 913, 00101 Helsinki, Finland (merk konvolutten: Åpne Dører 
 DVD)   

  

 Mer informasjon om Kultur for alle fra det Finske Nasjonalgalleriet  (info(at)kulturforalla.info) 
 Mer informasjon om ACCU prosjektet på : www.accessculture.org  Vi er  glade for å få 
 tilbakemelding.  
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