
Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja, Radenci 2013 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci 
1.08 Published Scientific Conference Contribution 

Breda Karun, Karmen Štular Sotošek 

ZBOGOM, OROŽJE. DOBRODOŠLI, SPOMINI. 
Dogodki zbiranja spominov na 1. svetovno vojno 

Izvleček: 
V prispevku bomo predstavili tri dogodke zbiranja spominov na prvo svetovno vojno v Sloveniji spomladi 
2012. Namen dogodkov je bil posameznikom, ki v svojih zasebnih arhivih hranijo dokumente ali 
predmete iz prve svetovne vojne, ponuditi možnost digitalizacije in objave na portalu Europeana 1914-
1918. Vseh treh dogodkov se je skupaj udeležilo 90 obiskovalcev, digitaliziranih je bilo 570 predmetov. 
Koordinator projekta je bila Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani. Dnevi zbiranja spominov so 
del širše evropske akcije v okviru projekta EuropeanaAwarness. Pobudnik ideje je bila Nemčija, dogodki 
pa so bili organizirani leta 2012 še v Luksemburgu, Veliki Britaniji, na Irskem, Danskem in v Sloveniji, v 
letu 2013 pa bodo sledili še v Belgiji in Italiji. Vsi zbrani digitalizirani predmeti so dostopni na portalu 
Europeana 1914-1918. 

Ključne besede: 
1. svetovna vojna, Europeana, zgodovina vsakdanjega življenja 

Abstract:  
Goodbye weapons. Welcome Memories. First World War Collection Days 

The article presents three First World War collection days in Slovenia in spring 2012. The purpose of 
the events was to offer individuals, who keep their private archives from the First World War, the 
possibility of digitization and publication on the portal Europeana 1914-1918. Three collection days 
were attended by a total of 90 visitors, there were 570 digitized items. The coordinator of the project 
was the National and University Library. Collection days are part of the wider European campaign in 
the project EuropeanaAwarness. The initiator of the idea was Germany, collection days were later in 
2012 organised in Luxembourg, UK, Ireland, Denmark and Slovenia, followed by Belgium and Italy in 
2013. All collected items are digitized and accessible on the portal Europeana 1914-1918. 
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1. UVOD 

Spomladi leta 2012 smo v Sloveniji organizirali tri dogodke zbiranja spominov 
na 1. svetovno vojno, ki so bili v našem okolju nekaj novega, posebnega in so vzbudili 
navdušenje med vsemi sodelujočimi, tako obiskovalci kot sodelavci. 
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Dogodki v Sloveniji so del širše akcije, ki teče v okviru EU-projekta 
EuropeanaAwarness (2012–2015). Namen projekta je promovirati uporabo Europeane, 
evropske digitalne knjižnice, med širšo publiko z vključevanjem njenih vsebin v 
vseživljenjsko učenje, kulturni turizem, rodoslovje, odkrivanje zasebne zgodovine in 
– končno – spodbujati evropske kulturne ustanove, da na Europeani objavijo čim več 
digitaliziranih vsebin. 

V projektu sodeluje 48 partnerjev iz vseh evropskih držav, vodi ga Fundacija 
Europeana. Slovenski partner je Narodna in univerzitetna knjižnica, ki se vključuje 
predvsem v tisti del projekta, ki promovira Europeano na način, da spodbuja 
uporabnike, da sami prispevajo na portal dokumente in zgodbe iz svojih zasebnih 
arhivov.  

Europeana1 je evropska digitalna knjižnica, arhiv in muzej, spletni portal, ki 
deluje kot posrednik za dostop do več kot 30 milijonov knjig, slik, filmov, muzejskih 
predmetov in arhivskega gradiva, ki so bili digitalizirani po vsej Evropi. Med 
strokovnjaki na področju kulturne dediščine je Europeana tudi platforma za 
izmenjavo in spodbuja sodelovanje med knjižnicami, muzeji in arhivi. Tako ima 
končni uporabnik možnost integriranega dostopa do kulturnih vsebin preko portala 
Europeana.  

Europeana je v Nemčiji leta 2011 pričela z izvajanjem projekta Europeana 
1914–19182. V večjih mestih po državi je potekalo devet dogodkov, na katerih so 
zbirali spomine in zgodbe, povezane z družinsko in zasebno zgodovino med 1. 
svetovno vojno. Med zbranimi gradivi so neobjavljeni dnevniki, na roko narisani 
zemljevidi, portreti, skice in fotografije, ki opisujejo in prikazujejo življenje med 
obstreljevanjem, v sanitetnih vodih in v zaledju. 

Za pripravo in pomoč pri izvedbi dogodkov sta bili odgovorni dve organizaciji, ki 
sta tudi partnerja v projektu EuropeanaAwarness, Univerza Oxford za pripravo 
navodil in izobraževanje ter Facts and Files za promocijo in stike z javnostjo, 
medtem ko je Fundacija Europeana pripravila vmesnik za vnos vsebin. 

Projekt je bil izjemno uspešen in zato so se odločili, da ga v okviru projekta 
Europeana Awarness razširijo še v druge zainteresirane države, še posebej zato, ker 
se bliža stota obletnica začetka 1. svetovne vojne, živih, neposrednih prič tega 
obdobja pa kmalu ne bo več. Vrsti dogodkov v Nemčiji so spomladi 2012 sledili še v 
Luksemburgu, Veliki Britaniji, na Irskem in Danskem ter seveda v Sloveniji, jeseni pa 
jih bodo ponovili na Irskem, Danskem (kar 6 dogodkov) ter Veliki Britaniji in tudi v 
novih državah – Cipru, Belgiji in Italiji. 

 

2. OZADJE  

Dogodki zbiranja spominov temeljijo na treh pojavih, ki so na splošno 
zaznamovali sodobni svet ter način komuniciranja v njem in združujejo različne 
pridobitve novih tehnologij: prispevki uporabnikov, vpreženje množic in nov pogled 
na zgodovino vsakdanjega življenja. Koncept spletne strani Europeana 1914-1918 in 
dogodki, s katerimi promoviramo prispevke posameznikov, upošteva vse tri: 

 

                                                 
1  Dosegljivo na spletni strani www.europeana.eu. 
2  Dosegljivo na spletni strani www.europeana1914-1918.eu.  
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Prispevki uporabnikov ali "User Generated Content" (UGC) (angl.) 

Prispevki uporabnikov pomenijo množico medijskih vsebin, dostopnih s pomočjo 
sodobne tehnologije, kot so na primer blogi, podcasti, forumi, socialna omrežja, 
digitalni video, wikiji. Ključno pravilo pri tem je dvosmerna komunikacija oz. 
interaktivnost, ki je tudi ključna lastnost t. i. weba 2.0. S tem se pasivni bralec ali 
poslušalec spremeni v aktivnega sooblikovalca medijskih vsebin.  

Pogoj, da neko vsebino, ki jo objavi uporabnik (v tem kontekstu je tudi izraz 
uporabnik dvomljiv), imenujemo prispevek uporabnika, je, da je vanjo vložil dobršen 
del svoje kreativnosti in da nima institucionalnega ali komercialnega konteksta. 
Dejavniki motivacije, da to vendarle počne, so povezovanje s podobno mislečimi, 
želja doseči nekaj slave, opaženosti ali prestiža ali pa le način izražanja svojega 
mnenja. 

Zanimivo je, da je revija Time leta 2006 razglasila osebo leta, in to je bila "vi", 
kar pomeni vse nas, ki objavljamo svoje vsebine na spletnih medijih.3 

 

"Vpreženje množic" ali "Vključevanje množic", "Crowdsourcing" (angl.) 

(Opomba: Ob zapisu o projektu Europeana1914–1918 se je v dnevnem časopisu 
pojavil tudi izraz množicanje4.)  

Vpreženje množic je model, ki vsebuje distribucijo določene naloge večji 
skupini ljudi. Za razliko od dela v timu so vključeni ljudje, ki jih ne poznamo, a jih 
pozovemo k sodelovanju. Z množičnim dostopom do spleta se je tudi ta pojav preselil 
na splet, čeprav je v omejeni obliki obstajal tudi prej. Obstaja več tipov vpreženja 
množic, za nas je najzanimivejši tip t. i. "modrost množic", ko posamezniki zberejo 
veliko količino informacij in jih agregirajo tako, da dobimo popolno sliko določene 
teme. Modrost množic temelji na predpostavki, da je množica ljudi povprečno bolj 
inteligentna kot posameznik. Na tem principu temelji najbolj znan primer, 
Wikipedija.5 Tudi vsi odprtokodni projekti, od operacijskega sistema Linux do 
spletnega brskalnika Firefox, temeljijo na prostovoljnem delu množice ljubiteljskih 
programerjev, ki jih pri njihovem početju žene zadovoljstvo ob ustvarjanju nečesa 
velikega in sodelovanju v skupnosti podobno mislečih ter za to ne pričakujejo 
finančnih koristi.6 

 

Zgodovina vsakdanjega življenja 

V osemdesetih letih prejšnjega stoletja se je med nemškimi zgodovinarji 
pojavila nova smer raziskovanja zgodovine, ki so jo poimenovali "Alltagsgeschichte", 
tj. zgodovina vsakdanjega življenja. Uporabljena metodologija in tehnike pisanja jo 
uvrščajo na področje mikrozgodovine ali mikropripovedi. Največji značilnosti tega 
pristopa sta povratek k pripovedništvu in raziskovanje "od spodaj".  

                                                 
3  Več o tem na Wikipediji, http://en.wikipedia.org/wiki/User-generated_content. 
4  Glej prispevek Prva svetovna vojna na spletu, avtor Lenart J. Kučić, v Delu, 24. 3. 2012. 
5  Več o tem na Wikipediji, http://en.wikipedia.org/wiki/Crowdsourcing. 
6  Zgonik, S. (2011). Vpreženje množice. Mladina, št. 49/9. 12. 2011. Dosegljivo na spletni strani: 

http://www.mladina.si/107481/vprezenje-mnozice/. 
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Pred tem so zgodovinarji raziskovanje vsakdanjega življenja dolgo izrazito 
odklanjali, saj je bil med njimi dolgo časa zakoreninjen stereotip o trivialnosti, 
bizarnosti in celo banalnosti vsakdanjega življenja, ki zavoljo tega pač ni bilo vredno 
raziskovalnega napora "resnih raziskovalcev". Prav tako tudi nekateri etnologi z 
nerazumevanjem spremljajo nov razvoj v zgodovinskih vedah in ga občutijo kot 
grožnjo.7 

Zgodovinarja privlači človek kot tak; prodreti želi v njegovo notranjost in 
duševnost, razkriti hoče prepletanje materialne in duhovne kulture v njem, spoznati 
njegovo delovanje. Zanima ga, kako so se naši predniki prehranjevali in oblačili, kako 
so stanovali in se zabavali, zanima ga njegov vsakdanjik.8 

V Sloveniji se revija Zgodovina za vse9, ki jo izdaja Zgodovinsko društvo Celje, 
še posebej ukvarja z zgodovino vsakdanjega življenja in zgodovino od spodaj ali 
zgodovino malih ljudi. Posebna odlika revije je povratek k pripovedništvu. 

 

3. DOGODKI ZBIRANJA SPOMINOV NA 1. SVETOVNO VOJNO V SLOVENIJI 

Slovenija prvotno ni bila vključena v aktivnosti zbiranja spominov, čeprav je 
Fundacija Europeana imela zaradi bližine soške fronte željo, da jo vključi. Odločilen 
je bil obisk Jona Purdaya, odgovornega za stike z javnostjo pri Europeani, ki je 
Slovenijo obiskal jeseni 2011 na povabilo Osrednje knjižnice Celje, da sodeluje na 
Festivalu KAMRA in predstavi dogodke zbiranja v Nemčiji. Jona Purdaya so festival, 
njegovi organizatorji in udeleženci prepričali, in ponudil je sodelovanje z Europeano. 
Ker je sodelovanje pogojeno z delnim finančnim soprispevkom, ki ga v sodelujočih 
državah prispevajo ministrstva za kulturo, smo na Ministrstvo za kulturo naslovili 
vlogo za sodelovanje. S pomočjo predanih svetovalk na ministrstvu je to, kljub 
viharnemu času volitev in zamenjave vlade, pristalo na sofinanciranje. 

Ker je partner v projektu EuropeanaAwarness Narodna in univerzitetna 
knjižnica (NUK), je ministrstvo z njo sklenilo pogodbo o sofinanciranju, v kateri jo 
zavezuje, da vodi promocijo in izvedbo treh načrtovanih dogodkov.  

Pri pripravi in izvedbi sva sodelovali Karmen Štular Sotošek, vodja projekta 
EuropeanaAwareness, ki je prevzela promocijske in PR aktivnosti, ter Breda Karun, 
zunanja sodelavka, ki je bila odgovorna za izvedbo in logistiko, seveda pa še vsi 
zaposleni in prostovoljci v ustanovah, kjer smo dogodke izvedli. 

Dogodke zbiranja spominov smo organizirali v treh ustanovah, v vsaki z 
določenim razlogom: 

1. Goriška knjižnica Franceta Bevka, 28. marec 2012 – bližina Soške fronte, veliko 
število družin, posameznikov in zbiralcev predmetov, povezanih s 1. svetovno 
vojno; 

2. Vojaški muzej slovenske vojske, Maribor, 19. april 2012 – področje bojev za 
severno mejo; 

                                                 
7  Piko-Rustia, M. (2003). "Zgodbe" za etnologijo in zgodovino. Življenjepisi koroških Slovencev. V Traditiones : 

zbornik Inštituta za slovensko narodopisje in Glasbenonarodopisnega inštituta ZRC SAZU : = acta Instituti 
ethnographiae et Instituti ethnomusicologiae Slovenorum. Ljubljana, str. 211-226. 

8  Glej uvod knjige (str. 3-7) Andreja Studena: Pedenarca, ksel, kelnerca, žnidar. Socialnozgodovinska analiza 
izvora in poklicne strukture stanovalcev izbranih ljubljanskih ulic iz let 1869-1910. Izdal Zgodovinski arhiv 
Ljubljana leta 1993 v Zbirki Gradivo in razprave 13. 

9  Zgodovina za vse, dosegljivo na spletni strani http://www.zdc.si/slo/o_reviji/o_reviji.html. 
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3. Osrednja knjižnica Celje, 23. maj 2012 – področje z veliko zalednimi 
aktivnostmi. 

Skupina treh sodelavcev iz Nove Gorice se je udeležila dvodnevnega 
izobraževanja na Univerzi Oxford. Tam so pripravili natančna navodila za 
organizatorje dogodkov, ki smo jih prevedli in priredili za naše razmere. Prav tako 
smo prevedli vmesnike spletne strani Europeana 1914–1918 v slovenščino. Kolegi, ki 
so pri dogodkih že prej sodelovali, so nas opozorili na dve pomembni pravili, ki jih je 
potrebno posebej izpostaviti: 

 orožja in drugih nevarnih predmetov ne bomo sprejemali, saj so dogodki 
namenjeni zbiranju zasebnih spominov, 

 predmetov ne bomo obdržali, pač pa skenirali in jih takoj vrnili obiskovalcem. 

Namen dogodkov zbiranja je bil, da običajne družine ali posamezniki ob 
predmetih, ki jih prinesejo, povedo zgodbe o njih, komu so pripadali in zakaj jim 
toliko pomenijo. Tako z digitalizacijo predmetov in zapisom njihovih zgodb 
preprečimo, da bi se ti izgubili ali zavrgli. 

 

3.1  PR in komunikacijska strategija 

Jedro projekta Europeana Awareness predstavljajo promocijske, 
komunikacijske in PR-aktivnosti, katerih namen je večanje prepoznavnosti portala, 
njegove priljubljenosti in uporabnosti. Projekt na zelo inovativen in privlačen način 
spodbuja uporabo portala pri končnih uporabnikih in vabi še druge kulturne 
institucije, da se pridružijo temu edinstvenemu evropskemu spletnemu mestu. 

Končni uporabnik je obravnavan kot aktivni sooblikovalec zanimivih vsebin, ki 
so namenjene raziskovanju, učenju, turizmu, preživljanju prostega časa in 
rodoslovju, z nizom načrtnih komunikacijskih aktivnosti vabi k dodajanju svojih, 
lahko tudi intimnih vsebin. Tako se na Europeani veča količina digitalnih vsebin, ki jih 
ustvarjajo in prispevajo evropski državljani. Povečuje se poznavanje in priljubljenost 
portala Europeana, kar se odraža v porastu obiska tega spletnega mesta. S tem 
spletno mesto postaja privlačno še za vse druge ustanove evropske kulturne 
dediščine, da le-te vključijo svoje digitalno gradivo na Europeano.  

Cilji komunikacijske strategije. Komunikacijska strategija, usklajena s 
projektnim načrtom, je temeljila na dveh ključnih ciljih: 

 spodbuditi navadne ljudi, da poiščejo in prinesejo svoje družinske spomine na 
javna mesta zbiranja spominov; 

 popularizirati nov pristop – "vpreženje množic" ali "crowdsourcing" (angl.). 

Cilja presegata klasično informiranje in obveščanje ter posegata v vedenje 
navadnih ljudi. V Sloveniji smo imeli za "vpreženje množic" v naš projekt relativno 
malo časa, a smo z izborom pravilnih kanalov komuniciranja in lokalnih partnerjev 
dosegli zavidljive rezultate. Zavedajoč se, da uspeh celotne akcije zbiranja spominov 
temelji na privlačni medijski podpori, tako nacionalnih kot lokalnih medijev, ki 
morajo vzbuditi pozornost Slovencev vsaj nekaj dni pred dogodki, smo najeli PR-
agencijo z izkušnjami v komuniciranju družbenih tem v javni sferi. Med tremi 
agencijami smo izbrali LoweAVANTA. 
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Komunikacijska orodja. Hkrati smo organizatorji imeli ves čas na voljo 
projektno PR-skupino, ki je pripravila skupne letake in zloženke, ki smo jih partnerji 
prevedli in jim dodali nacionalne poudarke bodisi v obliki fotografij ali besedila v 
vabilu. Slovenski partnerji smo se ves čas akcije zavedali pomena lokalizacije - 
dogodkov, komunikacijskih sporočil in promocijskega gradiva. Zato smo uradnemu 
naslovu akcije dodali slogan: "Zbogom, orožje. Dobrodošli, spomini." Slogan, sposojen 
pri pisatelju Ernestu Hemingwayu in njegovi noveli o dogajanju na Soški fronti, bolj 
kot na vojno opominja na mir.  

Natančen medijski načrt, ki ga je pripravila PR-agencija, je pokrival tako 
nacionalne kot lokalne medije, tako klasične kot elektronske, temeljil pa je na 
pripovedovanju in posredovanju resničnih zgodb navadnih ljudi. Poudarek je bil na 
lokalnih zgodbah oziroma lokalnih ljudeh, ki pripovedujejo ali hranijo svoje spomine 
na 1. svetovno vojno. Zanimive in čustveno pisane zgodbe so sestavljale vsebino 
gradiva za novinarje in bile rdeča nit vsebine tiskovnih konferenc, ki smo jih 
organizirali najprej v Ljubljani, potem pa še v Novi Gorici in v Celju.  

Drugi temeljni komunikacijski element so bili znani ljudje, ki so sodelovali v 
javnih dogodkih in predstavljali svoje spomine. Uspešno smo vključili lokalnega 
politika in umetnika, ki sta se poistovetila z našim projektom in vsak na svoj način 
nagovarjala ljudi k sodelovanju. Še posebej pa smo mednarodne strokovnjake za 
komuniciranje presenetili z vključitvijo sto let starega meščana na enem izmed 
dogodkov. 

Treti temeljni element so predstavljali prostori dogajanja. Knjižnici in muzej so 
na dan zbiranja spominov postali živahni kraji različnih ljudi – zgodovinarjev, članov 
lokalnih društev na temo Soške fronte ter študentov in dijakov. Ciljna skupina 
dogodkov so bili starejši ljudje, vendar smo dogajanje nadgradili še z drugimi 
skupinami prebivalcev. Na primer, v Novi Gorici so študentje medijske šole snemali 
film o dogodku za uporabo na družbenih omrežjih.  

Učinki komunikacijske strategije. Strateško zastavljena medijska akcija je 
prinesla odlične rezultate, saj smo med vsemi državami partnericami, ki so spomladi 
organizirale dogodke zbiranja spominov, dosegli daleč največje število medijskih 
objav, in sicer kar 108. Za primerjavo - drugouvrščeni partner po številu objav je 
dosegel 50 medijskih zapisov. Od tega smo dosegli zavidljivo število objav v najbolj 
odmevnem televizijskem času in na najbolj branih straneh časopisov. Hkrati smo 
uspeli prestopiti kulturne rubrike in oddaje ter se znašli na najbolj aktualnih 
časopisnih straneh in v odmevnih dnevnih dogodkih na televiziji in na radiu. 
Najpomembneje pa je, da smo na kraje zbiranja pripeljali dovolj veliko število ljudi z 
dragocenimi spomini.  

 

3.2  Izvedba dogodkov 

Za vsak dogodek smo izdelali podroben scenarij, v katerem smo določili 
lokacijo, potek dogodka in število ljudi, ki so potrebni za izvedbo, in ki je vključeval: 

1. Sprejem in evidentiranje obiskovalcev. Pri sprejemu je vedno sodeloval tudi 
zgodovinar, strokovnjak za 1. svetovno vojno, ki je presodil vrednost in 
primernost predmeta. 

2. Katalogizacija. Obiskovalec, skupaj s prinesenimi predmeti, katalogizatorju 
pove zgodbo, ki predmetom daje kontekst. Katalogizator zgodbe vpiše 
neposredno v temu namenjeno aplikacijo. 
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3. Fotografiranje in skeniranje predmetov, ki dopolnjujejo posameznikovo 
zgodbo. 

4. Vračilo predmeta in zahvala obiskovalcu. 
5. Naknadno "sestavljanje" zgodb in predmetov v aplikaciji. 

Vsak obiskovalec dobi svoje uporabniško ime, tako da lahko kasneje sam dodaja 
nove zgodbe. Spletna stran Europeana 1914–1918 je odprta za vse, tudi tiste, ki na 
dnevih zbiranja niso sodelovali, potrebno se je le registrirati. 

Kljub temu da dogodki niso bili tako množično obiskani kot na primer na Irskem 
ali v Veliki Britaniji, kjer imajo že dolgo tradicijo t. i. "roadshowov", nam je svoje 
zgodbe zaupalo 90 obiskovalcev, digitalizirali smo 570 predmetov. Med temi je bilo 
največ fotografij, razglednic in pisem, dokumentov, zemljevidov, a tudi predmetov – 
od praktičnih izdelkov iz granat in nabojev do lesenih nožnih protez in umetnih oči. 

Ena bolj zanimivih zgodb10 je pripoved Primorca, ki je pred 20 leti na svojem 
podstrešju našel za tramom skrito torbo, ki je pripadala kadetu Viktorju Mitkiewiczu 
s Soške fronte. V njej so bili osebni predmeti, pisma in dopisnice, specialka, seznami 
vojakov. Najditelj se že leta trudi, da bi našel Viktorjeve potomce, vendar mu ni 
uspelo, zato se je odločil, da sodeluje na dnevih zbiranja in z objavo na Europeani 
morda najde stik s sorodniki ter jim preda Viktorjevo zapuščino. 

Večina obiskovalcev so bili starejši ljudje, ki se še živo spominjajo svojih dedov 
ali sorodnikov, ki so bili neposredno udeleženi v 1. svetovni vojni. Zaupali so nam 
svojo skrb, da bo z njihovo generacijo izginila neposredna vez in s tem tudi odnos do 
te družinske zapuščine. Ko se izgubijo zgodbe, tudi predmeti nimajo več pomena. 
Zato so bili neizmerno hvaležni, da smo jim omogočili, da se njihove zgodbe ohranijo 
in postanejo vsem dostopne. 

Najstarejši obiskovalec je imel že več kot 100 let in je bil neizčrpna zakladnica 
zgodb in dokumentov. V knjižnici se je kasneje oglasil še večkrat in vsakokrat 
prinesel kaj novega. 

Opazili smo, da je marsikdo najprej prišel samo pogledat, kaj se dogaja, ko pa 
je začutil resnost pristopa in neverjetno vzdušje, se je vrnil s predmeti in povedal 
svojo zgodbo. 

Podobno razpoloženje je bilo med sodelavci, zaposlenimi v ustanovah 
organizatorkah in prostovoljci. Kljub temu da je bilo delo zahtevno in trajalo ves 
dan, je napor odtehtal občutek zadovoljstva, da so pomagali rešiti del zgodovine 
pred pozabo. Pogovori z obiskovalci so v nekaterih primerih trajali po več ur in med 
njimi se je razvil občutek zavezništva. Ena od katalogizatork je z obiskovalcem 
preživela ves dan, skupaj sta šla na kosilo in se vrnila nazaj k zapisovanju. 

 

4.  ZAKLJUČEK 

Dobro načrtovana izvedba dogodkov in pravilno strateško naravnana medijska 
podpora pred dogodkom in po njem sta v Sloveniji k sodelovanju pritegnili številne 
"navadne" posameznike. V sodelovanju z različnimi partnerji smo to zgodovinsko 
obdobje uspešno postavili na skupni zemljevid evropskega spomina in tako prispevali 
k nastanku novega edinstvenega vira za preučevanje zgodovine vsakdanjega 

                                                 
10  Dosegljivo na spletni strani http://www.europeana1914-1918.eu/en/contributions/3664. 
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življenja, ki ni rezultat raziskovanj znanstvenikov in strokovnjakov, temveč prispevka 
neznanih udeležencev in običajnih posameznikov. 

Čeprav so bili v letu 2012 v okviru EuropeaneAwarness organizirani le trije 
dogodki, ni nobene ovire, da ne bi podobnih organizirali v Sloveniji tudi v prihodnje. 
Mestna knjižnica Ljubljana se je odločila, da bo dogodek zbiranja spominov 
organizirala februarja 2013, podobne načrte ima Knjižnica Jesenice. 

Pripravljena so navodila, organizatorji bomo z veseljem pomagali s svojimi 
izkušnjami. 

Tale zaključek je v duhu "zgodovine vsakdanjega življenja", poskuša pričarati 
neverjetno motiviranost in predanost obiskovalcev in sodelujočih ter njihovo 
zadovoljstvo, ko so bile zgodbe objavljene. 

Knjižnice, arhivi in muzeji potrebujemo tudi tovrstne potrditve našega 
poslanstva, saj nas včasih teoretično raziskovanje in rutinsko delo oddalji od 
"navadnih" ljudi, katerih zgodbe odkrivajo delčke zgodovine, ki bi bila sicer za vedno 
izgubljena. 
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SUMMARY 

GOODBYE WEAPONS. WELCOME MEMORIES. FIRST WORLD WAR COLLECTION DAYS 

The article presents three First World War collection days in Slovenia in spring 
2012. The purpose of the events was to offer individuals, who keep their private 
archives from the First World War, the possibility of digitization and publication on 
the portal Europeana 1914-1918. Three collection days were attended by a total of 
90 visitors, there were 570 digitized items. 

Collection days are part of the wider European campaign in the project 
EuropeanaAwarness. The initiator of the idea was Germany, collection days were 
later in 2012 organised in Luxembourg, UK, Ireland, Denmark and Slovenia, followed 
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by Belgium and Italy in 2013. All collected items are digitized and accessible on the 
portal Europeana 1914-1918. 

Collection days are based on three phenomena, which generally characterized 
the modern world and the way we communicate. They integrate the acquisition of 
new technologies such as the contributions of users (User Generated Content), 
crowdsoucing and new approaches to study of the history as the history of everyday 
life. 

A very important part of the project as a whole was intensive promotion and 
dissemination of information, especially because in Slovenia there is no tradition of 
such events as the roadshows in the UK. Exact media plan covered national and local 
media, both traditional and electronic, based on stories of ordinary people. 

Althought there were only three events organised in 2012 there's no obstacle to 
organise similar events also in the future. Libraries, archives and museums need this 
kind of confirmation of their mission, as sometimes theoretical research and routine 
work take us away from "ordinary" people whose stories reveal pieces of history that 
would otherwise be lost forever. 

 


