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PREDGOVOR

Pomemben premik k raziskavi in varovanju nesnovne kulturne dediščine (Konvencija o varovanju 
nesnovne kulturne dediščine, Unesco 2003; Zakon o varstvu kulturne dediščine RS 2008) ter razvoj 
avdiovizualne tehnike sta v muzeje počasi, a zanesljivo, pripeljala avdiovizualno, ki se vsak dan bolj utrjuje 
in bo že zelo kmalu postala ustaljena, neločljiva in obvezna praksa.

Spomladi leta 2013 smo skupina kustosov muzealcev (Monika Kokalj Kočevar, Janez Polajnar, 
Jelka Pšajd, Darja Skrt in Sebastjan Weber), ki se ukvarjamo z avdiovizualnim znotraj muzejske stroke, dali  
pobudo za ustanovitev Sekcije za avdiovizualno (Sekcija za AV) v okviru Skupnosti muzejev Slovenije. 
Ustanovni sestanek Sekcije za avdiovizualno je potekal 26.3.2013 v Celju. Še isti dan so sekcijopotrdili na 
seji predsedstva Skupnosti muzejev Slovenije in jo predstavili na skupščini Skupnosti muzejev Slovenije, 
ki je potekala v Pokrajinskem muzeju Celje.

V pobudi in na ustanovitvenem sestanku je skupina napisala: 

»Področje avdiovizualnega je dokaj novo v muzejski stroki in neurejeno ter polno različnih dilem, kar 
pogosto sproža zelo različna temeljna vprašanja kako naprej. Novoustanovljena sekcija bo pripomogla 
k razreševanju različnih dilem in urejanju širše sheme avdiovizualnega področja. S tem bi na eni strani 

poenotili vrednost in 
pomen avdiovizualnega v 
muzeju, na drugi stranipa 
bi se lahko razvijale vse 
specifike, ki nastajajo pri 
povezovanju z različnimi 
tematskimi muzeji in 
oddelki znotraj splošnih 
muzejev.



Cilji sekcije za avdiovizualno je povezati vse, ki se v muzejih s tem ukvarjajo in razvijajo na različne načine. 
S strokovnim pristopom, izmenjavo izkušenj, pogledov in mnenj želimo razrešiti problem avdiovizualnega. 
Glavne točke naše pozornosti so:

1. avdiovizualna dokumentacija 

• evidentiranje

• dokumentiranje

• inventariziranje

2. hranjenje in konzervacija

3. avdiovizualija kot muzealija

• avdiovizualno kot baza, gradivo za nadaljnje preučevanje

• kdaj je avdiovizualija dokument in kdaj muzealija

• valorizacija

4. avdiovizualna prezentacija

• avdiovizualne pripovedi

• umeščanje avdiovizualije na razstavo

• njena komunikacija s predmeti na razstavi in z obiskovalci

5. popularizacija

• spodbujanje razvoja avdiovizualnega v muzejih in z vsemi muzejskimi strokami 

• povezovanje s širšo in ciljno javnostjo

• AV kot medij za popularizacijo razstav, muzeja in muzeologije

6. avdiovizualno in nesnovna kulturna dediščina

7. mreženje z mednarodnimi sekcijami, društvi,raziskovalnimi inštitucijami

8. povezovanje z ljubitelji, ustvarjalci in zbiralci avdiovizualnega gradiva«



Člani Sekcije za AV smo želeli poudariti pomembnost hranjenja in vrednotenja AV gradiva ter 
enakovrednega obravnavanja programov in dela z ostalimi kustosi in restavratorji, ki delujejo v muzeju.
Kot je v pobudi napisano, je cilj Sekcije za AV, da bi združila vse, ki se v muzejih na kakršenkoli način 
ukvarjajo z avdiovizualnim ter tako prepletla različnost pogleda, pristopa in predstavitve v AV mediju.
Zato je že konec istega leta, decembra 2015, razširila svoje članstvo in pripravila predstavitveni dogodek z 
naslovom Muzeji in avdiovizualno. Organizacijo dogodka je prevzela v roke mag. Monika Kokalj Kočevar. 
Povezala in združila je vse muzejske avdiovizualce in 4. decembra 2013 je v Muzeju novejše zgodovine 
Slovenije potekal Predstavitveni dan. Poleg slovenskih muzealcev je kot gostja nastopila Tanja Petrović iz 
Centra Documenta iz Zagreba ter predstavila njihovo izkušnjo.Že kar takoj je nastala potreba in želja po 
objavi vseh referatov v zborniku. Danes je pred nami e-zbornik, kjer so objavljeni vsi referati slovenskih 
muzealcev. Predavanja in predstavitve so pokazale, da je avdiovizualno še kako prisotno v muzejih, da je 
zelo raznoliko in da sproža številna vprašanja, na katera bo treba v prihodnosti dati sistemske odgovore.

Upamo, da bo publikacija pritegnila vse tiste, ki še v dvomih ali dilemah gledajo na tovrstni pristop 
in dejavnost. Samo s širitvijo delovanja in prepoznavanja avdiovizualnega pristopa kot sodobne metode 
dela bomo lahko sistemsko razrešili različne tehnične, metodološke in vsebinske dileme, ki jih ponuja 
bogata vsebinska raznolikost.

        Darja Skrt
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 Snemanje filma Grilova domačija, september 2012 
(Foto: Blaž Verbič) 
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AVDIOVIZUALNO V MUZEJU VELENJE

Ključne besede: Muzej Velenje, Šaleška dolina, hramba, Klepet pod arkadami, Klepet pod Pustim gradom, 
Poletni filmski festival

Muzej Velenje sodi med občinske muzeje. Skrb muzeja je osredotočena predvsem na Šaleško dolino, 
torej na občine Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki. Glede na zgodovinsko dogajanje v tej dolini so 
najpomembnejše teme v muzeju predvsem premogovništvo in usnjarstvo, saj sta ti dve industrijski panogi 
najmočneje zaznamovali Šaleško dolino. Premogovništvo predstavlja glavno zbiralno politiko muzeja že 
od njegove ustanovitve1, usnjarstvo pa je bila nekoč prav tako izjemno pomembna gospodarska panoga, 
v muzejskem smislu pa do nedavnega nekoliko prezrta tema. Ta ima mnogo večjo veljavo od postavitve 
Muzeja usnjarstva na Slovenskem, ki kot ena izmed enot Muzeja Velenje deluje v Šoštanju od leta 2009. 
Muzej usnjarstva na Slovenskem je postavljen na delu nekdaj ene največjih tovarn usnja pri nas – Vošnjakove 
tovarne usnja, ki je krojila razvoj Šoštanja in Šaleške doline več kot dve stoletji. 

1 Muzej Velenje je bil leta 1957 ustanovljen kot Muzej slovenskih premogovnikov, kasneje pa preimenovan v Muzej Velenje. 

MUZEJ VELENJE
Blaž Verbič



Klepet pod arkadami z Anico Hrustel, april 2006 
(Foto: Blaž Verbič) 

KAJ HRANIMO ? 

Muzej Velenje hrani 289 enot avdiovizualnega gradiva. V svojem arhivu Muzej Velenje hrani filme lastne 
produkcije in filme drugih produkcij, ki se nanašajo na Šaleško dolino. Hranimo zapise v DVD formatu, na 
VHS kasetah ter na 8 in 16 mm filmskih trakovih. 

Med filmi lastne produkcije so kot gradivo najpomembnejši zapisi v seriji Klepet pod arkadami in Klepet 
pod Pustim gradom, kjer od leta 2003 dalje gostimo razne zanimive goste, ki so svojo življenjsko zgodbo 
pripravljeni deliti z občinstvom, obenem pa to zgodbo zabeležimo tudi na film. Od ustanovitve Muzeja 
usnjarstva na Slovenskem podobne pogovore pripravljamo tudi v Šoštanju in na ta način bogatimo naše 
filmske zapise z zgodbami zanimivih krajanov tudi od tod.

Najstarejši filmski zapis lastne produkcije je film iz leta 1969. Ta govori o postavljanju razstave najdb 
mastodontov, ki so jih v bližini Velenja našli leta 1964 med sanacijo območja nad premogovnikom, ki se je 
zaradi izkopavanja premoga začelo posedati. Razstava mastodontov je bila tudi ena prvih razstav v Muzeju 
Velenje. Ta filmski zapis je narejen na traku in je žal v precej slabem stanju.
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Ena izmed začetnih zbirk Muzeja Velenje je tudi Afriška zbirka Františka Foita. Muzej Velenje hrani bogato
zbirko, ki jo je muzeju leta 1971 poklonil češki kipar in raziskovalec, František Foit, ki je večji del svojega 
življenja preživel v Afriki. V Muzeju Velenje poleg stalne afriške razstave hranimo tudi kopijo filma 
Foitovega prvega potovanja po Afriki iz leta 1931. Original hrani češki filmski arhiv. Ta film skupaj z 
diapozitivi na steklu, ki jih je Foit prinesel iz svojega prvega potovanja, in z izjemnimi predmeti (predvsem 
maskami in predmeti iz vsakdanjega življenja) tvori zanimivo zgodbo, ki obiskovalcem muzeja Afriko 
prikaže na nekoliko drugačen način.
 
Velika specifika Šaleške doline je tudi spreminjanje njenega površja, ki se dogaja v današnjem času prav 
pred našimi očmi. Ugrezanje, katerega najhujše posledice so se začele dogajati v času po drugi svetovni 
vojni, so zabeležene tudi na filmu. Eden takih filmov je tudi film z naslovom Basist in njegova zgodba 
o potopljeni vasi Družmirje, kjer Alojz Stropnik (po domače Basist), prebivalec Družmirja, pripoveduje 
svojo življenjsko zgodbo ob potapljanju vasi Družmirje in njegove domačije.

Med najpomembnejše filme lastne produkcije sodijo:

• Basist in njegova zgodba o potopljeni vasi Družmirje, l. 1997, 20 min
• Kavčnikova domačija, Mladi muzealci, Od volne do toplih nogavic, l. 2005, 25 min
• Raziskovalni tabori 1990–1993, 6 ur 52 min
• Klepet pod arkadami, 2003–2015. Posnetih je bilo 40 klepetov, več kot 50 ur
• Klepeti pod Pustim gradom 2010–2015. Posnetih je bilo 25 klepetov, več kot 26 ur
• Predstavitveni film Kavčnikova domačija 1993, 10 min
• Predstavitveni film Kavčnikova domačija 2013, 9 min
• Predstavitveni film Grilova domačija 2013, 18 min

Med ostalo produkcijo sodi med največje doprinose vsakoletni festival Poletni filmski večeri, ki jih Muzej 
usnjarstva na Slovenskem organizira kot dvodnevno prireditev. Na tem festivalu zberemo letno video 
produkcijo, ki presega okvire domače video produkcije in ki je zanimiva za širšo publiko. S to prireditvijo 
med prebivalstvom dosegamo več pozitivnih učinkov. Ljudje radi pogledajo dobre posnetke iz svojega 
kraja, iz leta v leto nastajajo boljši posnetki, tudi v domačih produkcijah, obenem pa dobimo nekakšen 
pregled filmskega dogajanja v kraju, ki je iz muzejskega vidika izjemno zanimiv. Seveda ta pregled tudi 
arhiviramo. 

Pomembnejša dela druge produkcije iz Šaleške doline

• zbirka filmov raziskovalnih taborov (15 enot) – Zavodnje 1990, Zavodnje 1991, Paški Kozjak 1992, 
Škale 1993, Bele Vode 1995

• zbirka filmov predstavljenih na Poletnih filmskih večerih v Šoštanju (Šoštanj 2012–2015)
• zbirka Šaleška dolina – zvočni in video zapisi iz Šaleške doline
• Poletni filmski večeri v Šoštanju
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Poleg vsega naštetega hranimo tudi terenske zapiske kustosov in ostalih raziskovalcev, ki so tako v avdio 
kot tudi video formatu. Ti terenski zapisi so zanimivi predvsem za nadaljnje raziskave.

KAKO HRANIMO ?

Zavedamo se, da noben medij ni večen in da pri vseh medijih obstaja propadanje oziroma tveganje za 
izgubo podatkov na mediju. Večino analognega gradiva imamo digitaliziranega, trenutno na digitalizacijo 
čaka zgolj še 11 filmskih trakov. Kljub digitalizaciji vse gradivo hranimo v izvirniku in v digitalni obliki. 
Izvirnik hranimo v temnem prostoru s čim manjšim temperaturnim nihanjem, žal pa nimamo prostora, ki 
bi lahko imel stalno nižjo temperaturo. Kljub digitalizaciji pa se problem hranjenja šele začenja. Digitalni 
medij je namreč prav tako izjemno občutljiv in ga je izjemno lahko izgubiti.

Glede na naravo gradiva2 smo se odločili, da gradivo hranimo v originalnem izvodu na varnem mestu, poleg 
tega pa še na treh drugih lokacijah. Prva lokacija je trdi disk računalnika za dokumentacijo. Druga lokacija 
je prenosni trdi disk, kjer so shranjene vse kopije, prenosni disk pa je spravljen v t. i. hladni shrambi3, saj je 
dostop do njega potreben zgolj izjemoma. Tretja verzija celotnega arhiva pa je shranjena na drugi lokaciji, 
prav tako v t. i. hladni shrambi, disk pa je poleg tega shranjen še v ognjevarni in protiprašni kaseti. Vsebino 
obeh rezervnih kopij enkrat letno pregledamo, v primeru kakršnihkoli napak pa bi vsebino ponovno shranili 
iz nepoškodovanega arhiva.

Tak način shranjevanja je po naših ocenah izjemno učinkovit (hranjenje praktično na štirih različnih 
lokacijah), kljub vsemu pa sorazmerno cenovno ugoden4 in obenem obvladljiv tudi za manjše muzeje, 
ki nimajo zadostne kadrovske podpore pri zagotavljanju rednega vzdrževanja računalniške opreme in 
informatike.

V zadnjem času se tudi Muzej Velenje poslužuje sodobnih komunikacijskih kanalov, med katere kot eno 
večjih socialnih omrežij sodi tudi portal Youtube. Muzej na tem kanalu objavlja predvsem video zapise, ki bi 
lahko bili zanimivi za širši krog ljudi in za muzej pomeni predvsem promocijo muzejskega dela in dogodkov 
ter zavedanja o pomenu ohranjanja kulturne dediščine. Opažamo, da je obiskanost in gledanost filmov, 
objavljenih na portalu Youtube, izjemno velika. Zato na tem mestu objavljamo predvsem premišljeno in 
kontinuirano –  posnetke, ki so zaključene celote, ki govorijo zgodbo sami zase in ki predstavljajo določen 
doprinos tudi za sam muzej.

Pred dvema letoma smo na simpoziju v Muzeju usnjarstva na Slovenskem prvič preizkusili z oddajanjem 
v živo (t. i. spletni video prenos oz. live video streaming5). Prenos je bil zelo dobro sprejet predvsem med 

2 Gre za gradivo, ki nima velike dinamike, uporaba gradiva pa je precej predvidljiva.
3 Hladna shramba je računalniški izraz za podatkovno shrambo, ki ni stalno priklopljena na električno in internetno omrežje. 
Taka shramba je dosegljiva zgolj na zahtevo, je pa zato mnogo bolj varna z vidika spletnih vdorov, električnih sunkov ipd. 
4 Žal je shranjevanje na strežnikih ali diskovnih poljih za nas cenovno nedosegljivo.
5 To storitev omogočata tako Akademska in raziskovalna mreža Slovenije (ARNES) kot tudi Google.
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Klepet pod arkadami z Zvonetom Čebulom, marec 2006 
(Foto: Blaž Verbič)

s t r o k o v n o 
javnostjo, ki jih 
tematika zanima, 
a se simpozija ni 
mogla udeležiti. 
Prav v ta namen 
n a m e r a v a m o 
tudi na letošnjem 
s i m p o z i j u 
prenos ponoviti, 
tokrat v boljši 
ločljivosti in ga 
tudi arhivirati za 
kasnejše oglede.

KAKO NAPREJ ?

Avdio-vizualni medij je vsekakor medij, ki ima prihodnost. Prav zaradi tega se moramo zavedati njegovega 
pomena, predvsem pa njegovega zvestega beleženja ter arhiviranja. Tudi v današnjem času moramo namreč 
med vso poplavo vseh video zapisov, ki v tem času nastajajo, izbrati reprezentativne in jih ohraniti za 
prihodnje rodove. Poleg tega pa moramo izkoristiti njihovo moč in priljubljenost, saj nam omogočajo, da 
na edinstven in kreativen način sporočamo svoje ideje najširši javnosti. 

Blaž Verbič, etnolog in kulturni antropolog, višji kustos
Muzej Velenje
Ljubljanska cesta 54
3320 Velenje
www.muzej-velenje.si
Tel:+386 (0)3 898 26 36
e-mail: blaz.verbic@muzej-velenje.si

11



AVDIOVIZUALNO V MUZEJU NOVEJŠE ZGODOVINE CELJE

Ključne besede: Muzej novejše zgodovine Celje, avdiovizualna zbirka, živa dediščina, 
popularizacija, digitalizacija.

V Muzeju novejše zgodovine Celje (MNZC) se že več kot 20 let aktivno posvečamo delu z avdiovizualnim 
(AV) gradivom. Uporaba gradiva se je spreminjala skupaj z razvojem tehnologij in nosilcev ter je 
prehajala vse od spremne dokumentacije pa do muzealije razstavljene na razstavi. Obdobje digitalizacije 
in socialnih omrežij je vlogo avdiovizualnega postavilo na raven, ko brez nje skorajda ne gre. Videti in 
biti viden na vsakem koraku je moto sodobnega načina življenja in avdiovizualno igra pri osmišljanju tega 
pomembno vlogo, tudi v muzejih. V MNZC se tega zavedamo in poskušamo AV uporabljati čim širše, 
atraktivno ter inovativno, predvsem pa se spopadamo s sodobnimi izzivi digitalizacije in hranjenja tega 
pomembnega gradiva. 

UPORABA AVDIOVIZUALNEGA GRADIVA V MNZC

Z odprtjem nove stalne razstave v letu 2000 z naslovom Živeti v Celju, ki govori o življenju v celjski regiji 
v 20. stoletju, smo v MNZC odprli tudi novo poglavje v podajanju avdiovizualnih vsebin. Del razstave 
predstavlja rekonstrukcijo ulice obrtnikov, profesionalnega stanu, ki je življenje v mestu močno zaznamoval 
predvsem v prvi polovici 20. stoletja. V okviru večletne raziskave1 za stalno razstavo je potekalo tudi sprotno, 
namensko in načrtovano AV dokumentiranje izbranih vsebin na temo mestnih obrti. Tanja Roženbergar 
Šega, ki je v muzeju začela s tovrstno zbirateljsko metodo snemanja na terenu, je na ta način odprla nova 
poglavja v samih postavitvah razstav, kjer je AV gradivo postalo pomemben del novih postavitev in hkrati 
izvrsten vir za nadaljnje raziskave. Saj, kot pravi Naško Križnar: »Film ali video sta neke vrste vreča, v 
katero zajamemo del realnosti, ne da bi zagotovo vedeli, kaj se v njej nahaja. To bomo spoznali šele po 
skrbnem pregledovanju vsebin.«2

V MNZC se s pomočjo AV raziskav in prezentacij ukvarjamo tudi s povsem sodobnimi temami. Na oddelku 
za urbano etnologijo in kulturno antropologijo vsakoletno raziskavo kakšnega od »celjskih fenomenov« 
1 Ob tem je potrebno izpostaviti, da je temu razvoju botrovala predvsem napredna misel MNZC, ki je že leta 1987 kot prvi  
»razstavil tudi sodobnost«, in sicer v okviru stalne razstave o razvoju Celja in načina življenja v njem. »S to razstavo so bili 
postavljeni temelji zbiranja in dokumentiranja sodobnosti ne samo v MNZC, temveč tudi v slovenskem muzejskem prostoru 
nasploh.«  (Roženbergar Šega 1999: 120)
2 Križnar 94: 1996
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skozi muzejske perspektive raziskujemo tudi s pomočjo AV medijev. Hkrati se zavedamo holistične 
obravnave lokalnih posebnosti in identitet ter tako posegamo tudi na povsem ruralna področja. Ta del

muzejske dejavnosti bom skozi različne muzejske pristope v MNZC poskušal prikazati na primeru AV 
zapisa, ki je bil posnet v namen raziskave in razstave v marcu 2009.

Ljubenske potice med tradicijo in načinom življenja: primer uporabe AV gradiva v MNZC

Gospodarska znanja in veščine, ki so ob šegah v središču obravnav žive dediščine, povezujejo materialno 
in živo dediščino ter izvirajo pretežno iz predindustrijskega ruralnega sveta. Zasledimo jih v veščinah in 
znanju gradbeništva, rokodelstva ter obrtništva, v znanju in delovnih praksah poljedelstva, živinoreje in 
vinogradništva, čebelarstva, v nabiralništvu ter lovstvu. Vse našteto pa lahko najdemo v fenomenu izdelave 
butar z Ljubnega ob Savinji. 

Muzejski predmeti nosijo v sebi poleg estetskega in zgodovinskega učinka tudi zgodbo, ki jih definira 
in umešča v določen kontekst. Kadar imamo opraviti s predmeti, ki ne predstavljajo le sami sebe, pač 
pa tudi način življenja, iz katerega izhajajo3, je težko pokazati na vso širino predmeta. Takšen predmet 
potrebuje dopolnitev v obliki teksta, fotografije, avdio in avdiovizualnega gradiva. AV gradivo je tukaj še 
posebej pomembno, saj zaradi svoje večdimenzionalnosti lahko vpliva na različna človeška čutila ter tako 
prezentira razstavljen predmet v vsem njegovem bistvu.

Ljubenske potice cvetnonedeljske butarice z Ljubnega so že na prvi pogled kulturno estetska posebnost, vendar 
v svojem jedru nosijo sporočilo, ki je vezano tudi na lokalno identiteto, tradicijo in način življenja. V kolikor 
sem želel na razstavi pokazati na te elemente, smo morali dodati razstavi dodatno informacijo za obiskovalce. 
Glede na pretekle izkušnje in uspešnost pristopa je bila izbira vključitve AV gradiva najbolj ustrezna rešitev. 

Glede na to, da MNZC sledi sodobnim muzeološkim trendom na področju AV gradiva, le - tega uporabljamo 
v različnih segmentih muzejskega del(ovanj)a. Različne pristope obravnave AV gradiva bom razdelil na tri 
ključne segmente:4

1. AV kot metoda raziskovanja in dokumentacija materialne ter nematerialne kulturne dediščine;
2. AV kot medij, komunikacija;
3. AV kot izobraževanje in popularizacija;

Sam pa sem k tem dodal še četrti segment, ki je povsem nov na področju slovenske muzeologije in smo 
ga kot prvi uvajali v MNZC. Čeprav je tudi del izobraževanja, je njegova funkcija enaka vlogi muzejskega 
informatorja oz. vodiča, zato mora delovati na razstavi in sam zase nima posebnega pomena. 

4. AV kot andragoško - pedagoški pripomoček. 

3 Takšen primer so še posebej etnografske razstave.
4 po Roženbergar Šega: 2007
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Intervju z informatorjem. Izsek iz filma ob razstavi: Ljubenske potice cvetnonedeljske butarce z Ljubnega: 
Med tradicijo in načinom življenja. Muzej novejše zgodovine Celje 2009.

AV kot metoda raziskovanja in dokumentacija materialne in nematerialne/žive kulturne dediščine

Obravnavana razstava je že na samem začetku zahtevala holističen pristop. Zato je že na prvem seznanjanju 
z gradivom padla odločitev, da bo raziskovalna metoda v namen razstave vsebovala tudi snemanje AV 
gradiva. Izbrana metoda naslika in hkrati dokumentira določen raziskovalni fenomen, ter dopušča nadaljnje 
raziskave kadar koli in komur koli, brez prisotnosti na samem terenu. Metoda s snemanjem in uporabo AV 
tehnike je vse bolj kompetenten nosilec nekega vedenja, ki se ga poslužuje vedno več raziskovalcev iz 
različnih strokovnih in znanstvenih disciplin. Glede na sam postopek je to povsem sprejemljiva metoda. 
»Analitično sintetični postopek pri izdelavi znanstvenega filma je zelo podoben isti intelektualni operaciji 
pri pisanju članka ali razprave. Izdelava dokumentarnega filma vključuje tri stopnje. Načrt, snemanje 
in montažo. To odgovarja trem stopnjam običajnega raziskovalnega projekta: predlogu, terenskemu/
kabinetnemu delu in pisanju razprave.«5

»Pomen AV dokumentiranja kot sestavine raziskave je večplasten, tako iz vidika muzejskih predmetov 
oziroma celotne materialne dediščine kot tudi iz vidika oseb in njihovih življenjskih zgodb, oziroma 
celotne nematerialne kulturne dediščine«.6 Pristop k raziskavi s pomočjo AV tehnike je zato ena izmed zelo 
dobrodošlih metod dela neke raziskave. Na takšen način dokumentiramo muzejski predmet v okolju, kjer 
biva, in situ. Ob snemanju samega postopka izdelave butare vključimo v razstavo tudi ljudsko vedenje in 
način izdelave. Ob tem pa vse ostale folkloristične značilnosti, ki so povezane z življenjskim in prazničnim 
ciklom. Snemanje intervjuja z izdelovalcem ljubenskih butar pa je ključnega pomena za nadaljnje raziskave 
in preučevanja določenih elementov, ki so prikazani v AV zapisu. Seveda pa je potrebno ob tem upoštevati, 
da takšen dokument ne prikazuje natančne stvarnosti, saj pristnost kamere vpliva na vedenje snemanega. 

5 Križnar 95: 1996
6 Roženbergar Šega: 2007
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YouTube kanal Muzeja novejše zgodovine Celje.

AV kot medij, komunikacija

Posneto AV gradivo s terena je lahko tudi izvrsten element na sami razstavi, ki jo dopolnjuje in daje 
dodatne informacije obiskovalcem. V ta namen smo na osnovi AV zapisa s terena na Ljubnem zmontirali 
film z naslovom Ljubenske potice cvetnonedeljske butarce z Ljubnega: Med tradicijo in načinom 
življenja.7 Film je muzejska perspektiva etnološkega orisa ljubenskega izdelovalca figuralnih butaric. Z 
metodo polstrukturiranega intervjuja in snemanjem izdelave butare, od ideje do končnega izdelka, film 
prikazuje različne poglede na to ljubensko posebnost. Film je skupaj z razstavljenimi butaricami ponudil 
obiskovalcem kompleksnost predstavljene tematike. »Vse kar obiskovalec doživi, izve in spozna v filmu, 
poveže z razstavljenimi predmeti. Relacija med filmskim vizualnim in predmetnim vizualnim nastane takoj 
ali pa postopoma med obhodom celotne razstave.«8 Film s svojo kompleksno predstavitvijo predstavlja 
nesnovno/živo kulturno dediščino in hkrati dodatno vrednoti snovno, ki biva na razstavi. Obiskovalec lahko 
na ta način lažje dojame neko razstavljeno muzealijo v funkciji. 

Ob tem pa velja izpostaviti, da lahko AV kot medij za svojo komunikacijo uporabljamo na različnih 
medijskih kanalih, ki lahko delujejo na različnih ravneh. S tem pa lahko dosežemo širok krog ljudi, ki niso 
omejeni zgolj na lokalno. Svetovna spletišča so danes usmerjena predvsem globalno.

AV kot izobraževanje in popularizacija

V MNZC se že nekaj časa poslužujemo uporabe AV zapisa kot dela popularizacije muzeja. V ta namen so bili 
posneti trije promocijski filmi ob razstavi Živeti v Celju, Šola muzeologije Celje in Otroški muzej Hermanov 
brlog. Vsi predstavljajo MNZC kot kulturno in izobraževalno institucijo, a hkrati tudi kot poučno, zabavno 
in aktivno možnost preživljanja prostega časa za vse, ki zaidejo v njo. S ponudbo DVD filmskih kopij v 
muzejski trgovini smo obogatili in popestrili muzejsko ponudbo, filme smo nekajkrat predvajali tudi na 
samostojnih večerih dokumentarnega filma, občasno pa potekajo tudi projekcije v nekaterih celjskih šolah. 

Na tak način širimo vedenje o 
naši kulturni dediščini in hkrati 
populariziramo razstavljene 
vsebine in muzej kot institucijo. 
Filmi so tako pomembno 
sredstvo komunikacije med 
muzejem in okolico.
Popularizacija v okvirjih 
sodobnih medijev je nujna, 
še posebno takrat, ko 
komuniciramo z mladimi. V ta 
namen je muzejsko AV gradivo 

7 Snemalec: Aleš Šega; strokovni sodelavec in avtor: Sebastjan Weber; montaža: Jaka Kovačič; dolžina: 12 min, Muzej novejše 
zgodovine Celje.
8 Skrt 2004: 41
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Vizualni vodnik, ki omogoča gluhim in naglušnim ogled razstave v njim razumljivem jeziku.

mogoče videti tudi na muzejskem spletnem portalu Facebook ter na portalu YouTube v obliki kratkih video 
klipov. Na takšen način posredovan muzejski AV medij postane del množične kulture, ki ga preko spletnih 
aplikacij najlažje opazi in sprejme kot del sebe. 

Film Ljubenske potice cvetnonedeljske butarce z Ljubnega: Med tradicijo in načinom življenja je bil,
poleg razstave, prikazan tudi na Poletni šoli muzeologije v Piranu v okviru filmskega večera 29. maja 2009. Obenem pa 
je pripravljen, da lahko kadar koli postane del izobraževalnega procesa na temo slovenskega cvetnonedeljskega obredja.

AV kot andragoško-pedagoški pripomoček 

Zadnji segment uporabe AV gradiva v MNZC lahko uvrstimo tudi v zgornjo točko, vendar ima širši namen. 
Muzej je od leta 2007 vključen v evropski projekt Museum sign language guide (muzejski vodnik v 
znakovnem jeziku). Projekt je namenjen razvoju elektronskega video vodnika za gluhe in naglušne osebe. 
Vodnik, ki temelji na PDA (Personal Digital Asistant) tehnologiji, omogoča gluhim in naglušnim osebam 
ogled razstave v njim razumljivem znakovnem jeziku. Video tehnologija torej omogoča, da je muzej odprt 
in dostopen ter predvsem nediskriminatoren do vseh ljudi, ne glede na njihov status. 

DIGITALIZACIJA AV GRADIVA V MNZC

Sodobne vsebine in tehnologije v muzejih prinašajo tudi sodobno problematiko. V primeru AV gradiva 
gre ta predvsem na račun ustreznega hranjenja tovrstnega gradiva, njegovega urejanja in obdelave ter 
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širše dostopnosti. V slovenskem muzejskem prostoru šele v zadnjih letih oblikujemo aparat usklajenega in 
enotnega profesionalnega informacijsko dokumentacijskega sistema, ki bo na podlagi svetovno sprejetih 
standardov, prilagojenih slovenski specifiki, univerzalno zajel in obravnaval različne zvrsti premične 
kulturne dediščine in slovenskim muzejem omogočil usklajeno ter medsebojno povezljivo dokumentiranje 
muzejskega gradiva. V pogovorih je že nekaj let tema Nacionalnega registra premične kulturne dediščine, 
v katerega se bodo na eno mesto stekali vsi poglavitni podatki o premični kulturni dediščini, materialni in 
nematerialni, a na njegovo celostno delovanje bo očitno treba še počakati. 

Videoteka MNZC s svojo zbirko sodi med večje tovrstne dokumentacijske zbirke, ki jih hranijo slovenski 
muzeji. A to raznovrstno in bogato gradivo je potrebno urediti in shraniti tudi v digitalizirani obliki, ki 
pomeni eno izmed prioritet sodobne muzejske dokumentacije. (Roženbergar: 2007) Največjo spremembo 
je prineslo uvajanje sodobnih tehnologij in tehnik. Tukaj imam v mislih predvsem digitalne zapisovalce in 
snemalce AV gradiva. Digitalni zapis pa zahteva digitalni nosilec. Ti imajo prednost pred drugimi v hitrem 
prenašanju velike količine podatkov. Vendar pa so zaradi tega tudi bolj podvrženi raznim vplivom okolja. 
Tako je potrebno z digitalnimi nosilci biti še posebno previden pri njihovem hranjenju. 

V muzeju se že nekaj časa dogaja celostna digitalizacija videotek, začenši s prioritetnimi vsebinami9, 
digitalizacija pa bo v kratkem času zaobsegla celotno relevantno videoteko. Na takšen način lahko 
dostopamo do različnih AV vsebin hitreje in bolj ekonomično. 

Digitalizacija gradiva je nujna zaradi boljše dostopnosti gradiva, saj se tako urejen in pripravljen 
material lahko vključuje v različno virtualno ponudbo na svetovnem spletu ter omogoča povezovanje 
vizualnih informacij v širše kroge na strokovni, raziskovalni in poljudni ravni. (Roženbergar: 2007) Po 
drugi strani pa na takšen način ohranimo originale, ki jih lahko s pomočjo digitalizacije poljubno obdelujemo, 
ne da bi pri tem spreminjali original. 

Enotnega sistema hranjenja digitalnega in digitaliziranega gradiva slovenski muzeji še nimajo.  MNZC je 
bil v letu 2008 vključen v pilotni projekt Digitalne kulturne vsebine: prototipiranje trajnega hranjenja, 
katerega cilj je bil varno hranjenje za izbrane digitalne kulturne vsebine in s tem preprečiti poškodovanje 
in uničenje digitalnih vsebin kulturne dediščine. Projekt je bil končan v letu 2008 in predstavljen v januarju 
2009 na Ministrstvu za kulturo. V muzeju smo v tem času izpeljali projekt na vseh nivojih in s pridobitvijo 
nekaterih tehničnih pogojev. S tem smo v celoti izpeljali projekt trajnega hranjenja podatkov o muzejskih 
predmetih. Sedaj pa je na potezi Ministrstvo za kulturo, ki se bo odločalo o politiki trajnega hranjenja 
digitaliziranega gradiva kulturne dediščine.  

Od leta 2008 MNZC sodeluje tudi v evropskem projektu Europeana Local, katerega stalno osvežujemo 
z novimi podatki. Projekt Europeana je multimedijska zakladnica evropske in svetovne dediščine, ki 
združuje različne institucije, da v skupnem spletnem okolju predstavijo svoje digitalizirane vsebine. Vendar 
je Europeana šele na začetku razvoja, ki ga pogojujeta predvsem različna urejenost avtorskih pravic po 
evropskih državah in pomanjkanje denarja.
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V zbiranju podatkov za pričujoč tekst sem se za primerjavo obrnil tudi na nekaj drugih slovenskih muzejev 
in njihovo urejenostjo AV gradiva. Zaradi neenotnega sistema hranjena digitalne dokumentacije se namreč 
vsi spopadajo z istimi problemi. Kako hraniti, kaj hraniti in kako to hranjeno digitalno gradivo voditi. Redki 
muzeji to sicer rešujejo z notranjimi in zunanjimi podatkovnimi bazami, programi in lastnimi programskimi 
sistemi, vendar velja ob tem opozoriti, da je to njihov povsem interni sistem, ki zaradi drugačnega načina 
dela v kakšnem drugem muzeju ne bi prišel v poštev. 

Muzeji zato pri delovanju z digitalnim gradivom črpajo predvsem iz svojih dosedanjih izkušenj. V MNZC 
imamo teh dovolj. Ob sodelovanju v zgoraj omenjenem projektu in nenehnem dodatnem izobraževanju 
si ustvarjamo kar se da primeren način delovanja in hranjenja digitalnega gradiva. AV zapise hranimo 
na treh različnih nosilcih, ki so ločeni med sabo. Vse digitalno in digitalizirano gradivo je shranjeno na 
nosilcih formata DVD ter na dveh zunanjih trdih diskih, ki sta ločena med sabo na različnih lokacijah 
v protipožarnih omaricah. Takšen sistem je tudi, do sedaj edini, priporočen s strani strokovnjakov, ki se 
ukvarjajo z digitalnimi informacijami in arhiviranjem le teh9. 

Poseben problem, znotraj digitalizacije, sam vidim tudi v vodenju videotečne inventarne knjige, ki je postala 
s programom Galis digitalna. Z vsebino in formo te digitalne knjige se znotraj stroke veliko ukvarjamo, 
žal pa še vedno ne obstoja digitalna knjiga namenjena zbirki avdiovizualnega gradiva, pač pa se le to vodi 
zgolj kot dokumentacijsko gradivo. V Muzeju novejše zgodovine Celje namreč vseskozi manipuliramo z 
avdiovizualnim kot z muzealijo in ima zato tudi svojo zbirko.

Digitalizacija je torej sodobni muzejski trend, ki prinaša veliko sprememb v različne segmente muzejskega 
dela. Z novo tehnologijo pa ne bo potekala le digitalizacija nesnovne dediščine pač pa tudi materialne. 
V prevelikem zanosu zna koga ta sprememba toliko zmesti, da bo pozabil na osnovno poslanstvo 
muzejev. Zbiranje in hranjenje zbirk ter predmetov znotraj njih je še vedno tista lastnost, ki opredeljuje 
muzej. Zato digitalizacija in digitalno gradivo ne sme postati način (za)varovanja muzejskih premetov, 
ampak le način hranjenja.

9 Iz izobraževalne konference 3D tehnologije kot komunikacijsko orodje 21. stoletja. Ljubljana GZS med 20. in 21. 10. 2009
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Sodelavci Slovenskega arhiva živalskih zvokov vzdržujejo domačo stran 
NAPEVI EVROPSKIH ŠKRŽADOV <http://www.cicadasong.eu/>,
ki raziskovalcem petja škržadov (Auchenorrhyncha: Cicadidae) 
služi kot referenca za zvočno prepoznavanje identitete vrst.

SLOVENSKI ARHIV ŽIVALSKIH ZVOKOV

Ključne besede: bioakustika, zvoki, živali, zvočni posnetek, narava, muzej, Slovenija, 
naravoslovje, prirodoslovni

Slovenski arhiv živalskih zvokov 
<ht tp: / /www.pms-l j .s i /s i /o-
naravi/zivali/oglasanje-zivali/
arhiv-zivalskih-zvokov> je 
znanstvena zbirka posnetkov 
živalskih zvokov, ki jo hrani 
Prirodoslovni muzej Slovenije. 
Osnovni cilj je zbrati zvočne 
posnetke petja in oglašanja vseh 
živalskih vrst, ki na kakršen koli 
način proizvajajo zvok in živijo na 
ozemlju Slovenije. Raziskovalna 
dejavnost pa je usmerjena v 
bioakustiko pojočih škržadov 
(Hemiptera: Cicadidae) v Evropi, 
Mali Aziji in jugovzhodni Aziji.
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Snemanje škržadjih glasov v tropskem deževnem gozdu v Maleziji 
(Foto: Katarina Prosenc Trilar)
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Iz gradiva shranjenega v Slovenskem arhivu živalskih zvokov objavljamo tudi izobraževalne cedeje.

Zbirka vsebuje večinoma originalne posnetke živalskega oglašanja in petja na DAT-kasetah, analognih 
magnetnih trakovih in kasetah ter digitalnih medijih za shranjevanje (trdi diski, cedeji, cederomi, devedeji, 
itd.), ki so jih posneli kustosi PMS in nekateri drugi zunanji sodelavci muzeja.
Na digitalne medije za shranjevanje smo pred kratkim prenesli starejšo zbirko steničjih oglašanj (Heteroptera), 
ki je bila posneta na analognih magnetnih trakovih.

Iz gradiva, shranjenega v arhivu, smo nedavno objavili štiri izobraževalne cedeje 
<http://www.pms-lj.si/si/trgovina/cd-in-dvd> 

• Pojoči škržati Slovenije
• Ljubljansko barje – skrivnostni svet živalskega oglašanja
• Gozdne ptice Slovenije in
• Slovenske žabe

Arhiv nima redno zaposlenega kustosa, ki bi delal samo v Slovenskem arhivu živalskih zvokov.

dr. Tomi Trilar, muzejski svetnik
Prirodoslovni muzej Slovenije
Prešernova 20
SI-1000 Ljubljana
Tel: 01 / 241 09 49
http://www.pms-lj.si/si/

Slovenski arhiv živalskih zvokov, Kustodiat za nevretenčarje
tel: 01 / 241 09 49
e-mail: ttrilar@pms-lj.si
http://www.pms-lj.si/si/o-nas/zaposleni/dr-tomi-trilar
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MOJA ZGODBA

Ključne besede: Slovenija, pripovedna zgodovina, žrtve totalitarizmov, osamosvajanje in demokratizacija, 
študijski krožek, Radio ognjišče, Moja zgodba 2005-2015 

V strokovno in javno življenje sem vstopil po letu 1980. Torej v letih, ko so komunistični trdorokci skušali 
ohraniti svojo memorialno diktaturo, ko so zagrizeno branili mite in tabuje titoizma. Znašel sem se v 
položaju, ko naj bi tako v stroki kot v politiki   zagovarjal to politiko, vendar sem se razmeroma zgodaj 
temu uprl. Ta upor je stalnica mojega delovanja do današnjih dni.

Preseganje posledic stanja, ko je bilo v Sloveniji z zmago titoizma leta 1945 vzpostavljeno trajno stanje, 
ki ima značilnosti izbrisa spomina – mnemocida, je dolgoročen proces. Je del širšega dogajanja, ki ga v 
slovenskem okolju označujemo kot spravni proces. S pobudo v letu 2015 smo mu kot temeljna pojma določili 
resnico in sočutje.

Preboj zarote molka, ki je iz javne memorije izločila več kot polovico žrtev druge svetovne vojne, upora, 
revolucije, državljanske vojne, je bil zame možen predvsem tako, da sem prisluhnil ljudem, ki so jih prizadeli 
revolucionarni teror in izbris iz javne memorije.  V zgodovinopisju za tak pristop ni bilo posebnega posluha, 
v etnologiji in drugih strokah, ki bi lahko potrkale na vest družbe, pa so se izogibali vstopu v spravni proces 
(in se še vedno). 

V osemdesetih letih v Sloveniji ni bilo na razpolago svetovne literature. Naj kot anekdoto omenim, da sem 
svojega profesorja prosil za gradiva o pripovedni zgodovini, ki je bila obravnavana na enem od svetovnih 
srečanj zgodovinarjev, pa mi jih tudi po večkratnih prošnjah ni posredoval. Tako sem več sodeloval z 
Božom Jezernikom.

O skromnih začetkih mojega zbiranja pričevanj sem se prepričal, ko sem v lanskem letu urejal muzejski 
arhiv in našel tudi nekaj kaset s pogovori, ki sem jih imel s pripadniki partizanskega gibanja v Bohinju pred 
kakimi tremi desetletji. Obroč tabujev in mitološki okviri sistema ohranjanja in razvijanja revolucionarnih 
izročil so oklepali tako njih kot mene.

Po objavi prvih osebnih zgodb je bil prvi preboj, ki je temeljil prav na pripovedih, povezan z vstopom 
slovenskih mobilizirancev v nemško vojsko v javni prostor. V več kot desetih letih smo zbrali 
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Moč preživetja pred 2010

vrsto pričevanj, vendar jih nisem snemal. Prav tako ne drugih skupin pričevalcev, s katerimi sem se 
ukvarjal v okviru posameznih raziskovalnih in razstavnih projektov. Nekaj izbranih tozadevnih objav 
navajam v bibliografiji.

MOČ PREŽIVETJA

Preboj v svet zvoka in slike se je začel s študijskim krožkom Moč preživetja, katerega člani so nastopili v 
dokumentarcu Jožeta Možine Zamolčani –  moč preživetja. »Za vse člane študijskega krožka Moč preživetja 
je bila sreda, 7. januarja 2004, poseben dan. Tega dne sta članom krožka in nekaterim gostom avtor oddaje 
Jože Možina in snemalec Jože Jagrič predvajala dokumentarec Zamolčani – moč preživetja. V oddaji so 
nastopili Marija Logar, roj. Zavasnik, Maks Šimenc ml., Magdalena Andoljšek, roj. Šolar, Marjan Šolar, 
Marija Lambergar, roj. Žvan, Viktor Velikonja, Ivan Podobnik, Nada Pitz, roj. Titan, in Vasja Majhen. Sam 
sem bil kot mentor krožka strokovni sodelavec projekta.

Oddaja je bila za vse pretresljiv in obenem osvobajajoč dogodek. 

Ko smo začeli z delom, so se člani krožka strinjali s predlogom, da bomo skušali to, do česar bomo prišli v 
skupnem delu, predstaviti javnosti. Z Jožetom Možino s Televizije Slovenija sva se spoznala, ko je posnel 
mojo izjavo za oddajo o dražgoški bitki. Zaradi tiste izjave in oddaje je bilo nekaj precej burnih odzivov 
iz vrst Zveze borcev, ki so naju spodbudili, da sva se še nekajkrat pogovarjala o odprtih vprašanjih naše 
polpretekle dobe. 

24



Moč preživetja 2014

Možina je uredništvu Televizije Slovenija predlagal pripravo dokumentarne oddaje o najbolj zamolčanih 
žrtvah druge svetovne vojne, v kateri bi nastopili predvsem njihovi otroci. Uredništvo je snemanje oddaje 
odobrilo in oktobra 2003 se je priprava oddaje tudi začela.«

 Predvajanje oddaje na televiziji je bilo napovedano za 13. januar 2004 ob 20. uri. Tik pred tem pa je prišlo 
do poskusa, da bi oddajo umaknili s sporeda. Zaradi medijskega pritiska pa do tega ni prišlo.  
 »Po predvajanju oddaje se je začelo veliko nacionalno dogajanje.

Dosje je bil izjemno gledan. „Po strokovnih ocenah si ga je namreč ogledalo več kot dvesto tisoč gledalcev 
ali 11,3 odstotka oseb, starejših od 10 let, kar je 28-odstotni delež gledalcev televizije v tem času.“  
Iz reke odzivov je bilo jasno, da je predvajanje oddaje in njeno ponovitev spremljala praktično vsa 
slovenska zainteresirana javnost. 

Člani študijskega krožka so v dneh, ko se ni vedelo, ali bo oddaja predvajana ali ne, doživljali težke ure: 
„O oddaji sem svojo okolico obvestil, sorodnike in še živeče sestre, pričakovali smo kolektivno. Po mojem 
občutku so dnevi minevali prepočasi; če se mora že nekaj zgoditi, naj se zgodi čim prej. Tisto nedeljo pred 
usodnim torkom me je poklical kolega iz Ljubljane in mi povedal, da je vse videti tako, da oddaje ne bo. 
Pove mi še, da mu je nekdo pripovedoval, ne, da je sam bral v Nedelu, da je oddaja umaknjena s sporeda. 
Bil je to težak udarec na naše skupno delo. Od sistema, v katerem živimo, bi to tudi pričakoval. Nisem si 
pa mogel predstavljati, da si nekdo to lahko še privošči. Razume se, tako je bilo skoraj petdeset let, in tiste 
glave, preperele v komunizmu, niso mogle in ne morejo dojeti, da je njihov čas za vedno mimo. Se pa najde 
sem ter tja kaka bilka, za katero se v takih trenutkih primejo in upajo, da se vendarle še lahko uprejo temu, 
da bi se izvedelo, kako so vodili to strašno krvavo revolucijo. Namigi o tem so prihajali tudi od drugod, tako 
sem popolnoma obupal nad demokracijo in obudil cenzuro v življenje. Z ženo sva tisto nedeljo popoldne šla 
na daljši sprehod po planoti, srečala nekaj ljudi, in glej, vedeli so, kaj se dogaja. Nad tem sem se resnično 
začudil, saj krog, katerim sem jaz povedal, ni bil tako velik.“
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Po tej tesnobi pa je vsem odleglo, ko je bilo vendarle napovedano, da oddaja ostaja na programu. Po 
predvajanju – in pri nekaterih že med njim – pa so začeli prihajati odzivi z vseh strani, pričakovanih in 
nepričakovanih:

„Skoraj z vsakim, ki sem ga srečal in da se malo poznamo, je klepet potekal o oddaji. Ostanek dneva je prav 
gotovo minil pri telefonski slušalki. ... Prav čudno se mi je zdelo, da je skoraj vsak, ki mi je čestital, navajal 
našo junaško držo in sploh pogum.“ 

„Moram pa reči, da sem začutil nekakšno olajšanje. Po končani oddaji so me nešteti poznani poklicali po 
telefonu in mi čestitali za pokončno držo v oddaji in pogum za resnico, ki se je dogajala v vojni. Veliko 
klicev in čestitk sem dobil iz različnih krajev Slovenije, ki so me poznali, niso pa vedeli, da sem imel tako 
težko življenje – mladost. V glavnem sem dobil pozitivno mnenje tudi od takih, ki zagovarjajo prejšnji 
režim.“ 

„Nisem štel prejetih telefonskih klicev, niti ustnih in pismenih pohval, bilo jih je veliko in še prihajajo. /.../ 
Iz odmevov je treba omeniti tole. Veliko ljudi se je po naši oddaji še bolj odprlo. Pogumno so spregovorili 
o lastnih tovrstnih travmah. Presenetilo me je, koliko je tega, ki je bilo dolga leta skrito, prisiljeno v 
molk in tiho trpljenje.“ 

„Odmev v mojem okolju je zelo pozitiven. Občutim ga na vsakem koraku. Ljudje, ki so mi blizu, mi raje 
pišejo, kot pokličejo.“ 

Kako je oddaja vzvalovila slovenski univerzum, priča tudi to, da so člani krožka dobili odzive tudi iz 
Velike Britanije, Kanade, Švice in Avstrije. Številni ljudje so oddajo posneli ter jo posredovali tistim, ki je 
niso utegnili gledati. Čeprav ni bilo posebej oglaševano, je bilo zelo gledano tudi ponovljeno predvajanje 
oddaje.« (Dežman 2005)

Jože Možina je za film dobil Jurčičevo nagrado.

Člani Študijskega krožka so leta 2004 z več kot sto drugimi podporniki vložili tudi ustavno pobudo za 
spremembo Zakona o žrtvah vojnega nasilja. Ustavno sodišče je pobudi delno ugodilo in leta 2009 je bil 
zakon  spremenjen, tako da so tudi žrtve partizanskega nasilja dobile minimalne pravice. 

MOJA ZGODBA

Od leta 2005 do leta 2010 sem bil direktor Muzeja novejše zgodovine Slovenije in sem si prizadeval, da 
bi muzej postal središče snemanja življenjskih zgodb. Leta 2006 sem kot izhodišče projekta Moja zgodba 
zapisal:  »S projektom začenjamo uresničevati Unescovo konvencijo o zaščiti neopredmetene  (Intangible 
prevajajo tudi kot nesnovno, nematerialno, neotipljivo dediščino) dediščine iz oktobra 2003, ki to dediščino 
upošteva kot vir kulturne pestrosti in jamstvo za  trajnostni razvoj. Neopredmetena kulturna dediščina so 
prakse predstavitve, izrazi, znanja, veščine – kot tudi inštrumenti, predmeti, artefakti in z njimi povezani 
kulturni prostori –, ki jih skupnosti, skupine, v nekaterih primerih posamezniki prepoznavajo kot del svoje 
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kulturne dediščine. To neopredmeteno kulturo dediščino, ki se prenaša iz generacije v generacijo, stalno 
poustvarjajo skupnosti in skupine in se s tem odzivajo na svoje okolje skozi interakcijo z naravo in svojo 
zgodovino, kar jim daje občutek identitete in kontinuitete in vzpodbuja spoštovanje do kulturne raznolikosti 
in človeškega ustvarjanja. Prav v razdvojenem slovenskem prostoru je strpno sobivanje različnosti dragoceno 
izhodišče za spravo in demokratični razvoj. 

Muzej  hrani v  svojih  zbirkah veliko  število  izredno zanimivih muzejskih  predmetov in  muzealij, ki  
lahko  ob  ustnih  pričevanjih ljudi, ki so  ali  bili  lastniki  predmetov ali bili  aktivni  v  času  in  kraju,  od  
koder  predmeti so,  pridobe  na vrednosti  s  svojo zgodbo. 

Z  intenzivnim  preučevanjem in  terenskim  delom skušamo  pokriti tudi dogodke  iz  preteklosti  skozi  
pripovedovanja  in  zgodbe   posameznikov.

Ob evalvaciji stalne  razstave, ki  je  bila  ob  pomoči  zunanjih  strokovnjakov izvedena  poleti  2001, se  
je večje število  ljudi  odločilo,  da  bi  jih  zanimala  področja,  ki  so  povezana  z življenjem  ljudi v 20. 
stoletju in  njihovimi  zgodbami.

Z  izsledki in  končnimi ugotovitvami  bomo  lahko  dopolnili doslej ugotovljena dejstva. Ljudje, ki so 
ali sprožili dogodke ali utrpeli posledice zaradi delovanja soljudi, naj s svojimi pričevanji omogočijo 
raziskovalcem in javnosti, da razširijo vedenje  o določenem času, predvsem pa, da se lahko kritično 
opredelijo do kršenja človekovih pravic in civilizacijskih norm v totalitarnih režimih 20. stoletja.

Zborniki, avdio in video posnetki bodo  zanimivo  tematsko  dopolnilo stalni  razstavi in občasnim razstavam.

Moja zgodba: Snemanje, zapisovanje in dokumentiranje življenjskih zgodb in usod  

Moja zgodba v Muzeju novejše zgodovine Slovenije je raziskovalno, dokumentacijsko, ustvarjalno in 
terapevtsko središče, v katerem odkrivamo, zapisujemo, snemamo, raziskujemo, predstavljamo življenjske 
usode, ki jih je na različne načine prizadel totalitarni teror 20. stoletja in njegove posledice na slovenskem 
ozemlju, med izseljenci, zdomci, emigranti in imigranti, med domačini in prišleki. 

V središču dialoške pozornosti so vsi, ki so uspeli preseči   travmatske udarce usode s svojo odločitvijo za 
spravno konverzijo, odpuščanje, za aktivno preseganje zla in tragedij s spravno ljubeznijo.

Prav tako pomembni so posnetki zgodb in zapisi ter dokumentacija o vseh, ki so kakorkoli prispevali k 
razvoju slovenske suverenosti, državnosti.

Posebna pozornost velja tistim, ki so s svojim delovanjem in zavzemanjem prispevali k slovenskemu 
deležu v svetovni zakladnici demokratične civilizacije, k ohranjanju in razvoju klasičnih ustvarjalnih in 
duhovnih izročil.
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V svojem delu se opiramo na izkušnje  centrov za zapisovanje zgodovine skozi pripovedi ljudi, strokovnih 
združenj in se vključujemo v izobraževalne in izvedbene projekte s tega področja.

V Sloveniji Moja zgodba sodeluje z ustanovami in posamezniki, ki se ukvarjajo s tematskim krogom 
in antropološko-zgodovinskimi raziskavami doživljanja ljudi v izjemnih časih in razmerah. Posebej 
sodelujemo s Sektorjem za popravo krivic in spravo pri ministrstvu za pravosodje, projektom popisa žrtev 
vojne in revolucije pri Inštitutu za novejšo zgodovino.

Posamezne delne projekte prijavljamo na slovenske in evropske razpise.« (Dežman, Kokalj Kočevar 2006)
Več o razvoju projekta zbiranja pričevanj in življenjskih zgodb v MNZS v svojih prispevkih poročata 
Monika Kokalj Kočevar in Irena Uršič.

Naj omenim, da sem od leta 2005 tudi član Komisije Vlade RS za izvajanje Zakona o Popravi krivic (odslej 
Komisija). V   arhivu je neizmerno bogastvo pričevanj. V več različnih objavah sem jih predstavljal javnosti, 
številne smo predvajali tudi v oddaji Moja zgodba. Prvi poskus razvoja raziskave na primerih iz arhiva 
Komisije  sem pripravil leta 2008 za Poročilo Komisije Vlade Republike Slovenije za reševanje vprašanja 
prikritih grobišč. Nisem posebej raziskoval posameznih primerov, le navedbe o posameznih usodah sem 
združil v pripovedne grozde. Na primer, vsebinske enote pod poglavjem Ali je mogoče pozabiti so bile: Ali 
je mogoče pozabiti dogodke, ko so bili svojci umorjeni pred očmi družine?  Ali je mogoče pozabiti svojca, 
za katerega družina ne ve, kje ležijo njegovi posmrtni ostanki?  Ali je mogoče pozabiti pogreb?  Zakaj so 
prekopavali in skrivali posmrtne ostanke?  Ali je mogoče sprejeti krivico, ki je bila storjena z umorom in 
blatenjem umorjenega, z zapostavljanjem in rasističnim izživljanjem nad svojci?

Z nekaj vsebinskimi nizi sem dokazoval nevzdržnost in brezmejno nasilnost tabuja »nič nismo vedeli«: 
Mladoletni domobranci in drugi izpuščeni iz Šentvida in Teharij kot pričevalci; Beg z morišča ali pobegli, 
ponovno umorjeni, rešeni; Poslovilna pisma ali zadnja sporočila; Videli na poti v smrt: Šentvid-Kočevski 
Rog; Vedeli; Poizvedovanja, iskanja; Reševanje.

Diskriminacijo, stigmatizacijo in segregacijo žrtev titoizma in njihovih sorodnikov sem opisal na primer v 
poglavju Titoistični rasizem: Matere; Kmetije propadejo; Živeti v strahu; Ropanje; Revščina; Otroško delo; 
Ukradeni otroci, dani v rejo; Brez pomoči; Diskriminacija v šoli; Diskriminacija pri delu. (Dežman 2008)

Nekaj teh vsebin je bilo predstavljenih tudi v radijskih oddajah Moja zgodba v nizu oddaj s skupnim 
naslovom Tranzicijska pravičnost (Moja zgodba, 2. julija – 17. septembra 2008).
V letu 2009 smo pri Mladinski knjigi pripravili knjigo Slovenija – duhovna domovina (Dežman in Kokalj 
Kočevar 2010). Sam sem iz arhiva Komisije zbral in razvrstil številne primere, vendar je bil obseg gradiva 
prevelik, da bi ga uvrstili v knjižno objavo. Zato sem del zbranih usod predstavil v seriji Slovenija – duhovna 
domovina v oddajah Moja zgodba (Moja zgodba 15. aprila – 20. maja 2009; 1. julija 2009). Tretji cikel 
oddaj, v katerem sem predstavil predvsem državni terorizem titoizma nad družinami umorjenih vojnih 
ujetnikov in civilistov med drugo svetovno vojno in po njej, je imel naslov Potrpimo s trpljenjem (Moja 
zgodba, 9. junija – 8. septembra 2010).
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Prav tako sem po vsebinskih celotah razvrstil pričevanja, ki pričajo o preganjanju kmetov, in jih samo nekaj 
uporabil v zborniku o preganjanju kmetov in kmečkem uporu v letih 1945–1955 (Dežman 2011b). 
Primere iz arhiva Komisije sem uporabil tudi pri pisanju prispevkov o preganjanju madžarske in nemške 
manjšine v Sloveniji (Dežman 2009, 2012b).

Najbolj sistematično pa sem bogastvo tega arhiva raziskal v doktorskem delu. (Dežman 2015)

MOJA ZGODBA NA RADIU OGNJIŠČE 2005 – 2015

Od leta 2005 pričevanja, zgodbe predstavljamo v tedenskih oddajah Moč preživetja in Moja zgodba na 
Radiu Ognjišče, skupaj z Muzejem novejše zgodovine Slovenije in Študijskim centrom za narodno spravo.  
Ob njeni desetletnici smo uredili spletno stran, tako da so vsebine pregledno dostopne javnosti. 

V oddajah Moja zgodba predstavljamo pričevanja iz arhivov, osrednjo pozornost pa posvečamo pripravi 
oddaj s posnetimi pričevanji ali gosti v studiu. Pomemben del oddaj smo posvetili predstavitvam pomembnih 
objav in znanstvenih srečanj. 

Vsebinski razpon oddaj, ki uresničuje osnovno zamisel iz leta 2006, nam ilustrirajo izbrane ključne besede: 
1991, aleš maver,  amalija podpečan,  andreja valič zver,  anton drobnič, anton pust,  argentina, begunci, ben 
lewis, boj proti veri in cerkvi,  bojan žalec, brez očeta,  brezje, ciril zupan,  demos, domobranci dr. janez 
juhant,  dr. milko mikola,  dr. tamara griesser pečar, družina kukovica,  družina turšič iz kožljeka, štefan 
babič,  ekvador emigracija, ferdinand urbančič,  franc možina,  france tomšič,  gonars, grobišča v okolici 
celja,  hubert požarnik,  huda jama,   igor omerza,  ilegalni prebegi,  irena uršič,  italija,  ivan korošec, ivan 
podržaj,  ivo bizjak,  janez brodar, janez juhant,  janez črnej,  jla, john corsellis, jože bartolj,  jože dežman,  jože 
košorok,  jože možina,  justin stanovnik,  kanada, katarina kompan erzar,  kmetstvo, komunizem, 
koroška, kočevski rog,  kranjski demos,  krivica, lenart rihar, likvidacija, lili novy,  litostroj, lojze peterle, 
majda pučnik rudl,   marija pomagaj, marija stanonik,  marjeta ulčar,  marko fink,  marko štrovs,  marta 
keršič,  matere, mednarodni simpozij o totalitarizmih,  milan emil valjavec,  mitja ferenc,  mitja ribičič,   
mobiliziranci, mobiliziranec v italijansko vojsko,  mobiliziranec v nemško vojsko,   moja zgodba, 
monika kokalj kočevar,  muzej novejše zgodovine Slovenije,  osamosvojitev, otroci, ovadba ozna, parna 
pekarna,  partizani, pavel jamnik,  peter sušnik,  pobeg, poprava krivic,  poročilo 3,  posavje v letih 1989-
1991,  posvet leto 1945  – 70 let potem,  potrpimo s trpljenjem, povojni poboji,  prekomorske brigade, prisilna 
mobilizacija, razstava, rdeče nasilje,  renato podbersič,  resnica in sočutje,  revolucija, revolucionarno 
nasilje, romana bider,  saga hiše ob robu gozda, slovenija - duhovna domovina,   slovenska demokratska 
zveza,  slovenski konzervativizem,  smeh in kladivo,  sodni procesi in kultura spominjanja,  spomini 
mariborskega oznovca,  sprava, spravna slovesnost,  stranke, studia slovenica,  študijski center za  narodno 
spravo, taborišča, tamara griesser pečar,  teharje, teror,  tito, titoizem,  nicolai tolstoj, tomaž erzar,  tranzicijska 
pravičnost,  umor, umor očeta,  uničevanje slovenske identitete, vdove, vici, vojna in revolucija,  vojna za 
slovenijo,  volitve, vroče sledi hladne vojne,  zapor, zdenko zavadlav,  zločin,  železna zavesa se dviga. 

Oddaja ves čas nastaja brez posebnih dotacij, za njen obstoj se lahko zahvalimo velikodušnosti Radia 
Ognjišče. Jože Bartolj je bil tudi za svoje prizadevno sourednikovanje nagrajen z Meškovo nagrado.
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ODDELEK ZA AVDIOVIZUALNO DOKUMENTACIJO IN PREZENTACIJO 
NEMATERIALNE KULTURNE DEDIŠČINE

Ključne besede: Goriški muzej, hemeroteka, avdiovizualni oddelek, avdiovizualni nosilci,  avdiovizualna 
raziskava,  avdiovizualija, avdiovizualno, dokumentacija, projekti, spomini, nesnovna dediščina, prezentacija

Goriški muzej je leta 2005 ustanovil Oddelek za avdiovizualno dokumentacijo in prezentacijo nematerialne 
kulturne dediščine (GM 2005: 4),1 ki se je razvil iz oddelka za dokumentacijo, iz hemeroteke. Zaradi 
hitrega razvoja digitalnih medijev in obravnave dnevnega tiska se je izkazalo, da se klasično zastavljeni 
hemeroteki izteka čas. Nastajale so nove službe, kjer so cele ekipe digitalizirale različne dokumentacijske 
fonde, vzpostavil se je odličen COBISS-ov sistem obdelave podatkov. Podobno je bilo tudi v NUK-u, 
zato se je zdelo smiselno, da se dokumentacijski oddelek Goriškega muzeja posodobi. Zaradi vse bolj 
razvejane avdiovizualne dokumentacije in na takšen način pridobljenega originalnega avdiovizualnega 
gradiva je Goriški muzej klasično hemeroteko ohranil kot zaključen hemerotečni fond ter aktivneje začel z 
avdiovizualno dejavnostjo.

V muzeju so se že leta 1992 začela prizadevanja po čimbolj sistematičnem in konstantnem uveljavljanju 
avdiovizualnega pristopa pri delovanju različnih muzejskih strok. Rezultat teh prizadevanj je bil že v letu 
2005 številno in raznoliko AV gradivo tako po tematiki kot po AV nosilcih (od 8mm filma do beta kaset). 
Zato sta bili ob ustanovitvi oddelka prvi osnovni nalogi:

• sistematiziranje nastalega gradiva
• usmeritev nadaljnjega razvoja avdiovizualnega

1 GM (Goriški muzej). 2005: Pravilnik o organizaciji muzeja, dela in sistematizaciji delovnih mest Goriškega muzeja 
Kromberk - Nova Gorica. Upravni arhiv Goriški muzej Kromberk - Nova Gorica, 30. 9. 2005 
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Filmski junij 2012–projekcija filma Žerjavi letijo na jug avtorice Dorice Makuc 
v parku Gradu Kromberk (Foto: Martin Kovačič)

SISTEMATIZACIJA GRADIVA AV ODDELKA

Avdiovizualno gradivo smo razvrstili v pet tematskih sklopov:

1. Zbirke
2. Projekti
3. Spomini
4. Dokumentacija
5. Restavratorstvo

ZBIRKE 

V sklop Zbirke smo uvrstili AV gradivo, ki obstaja kot zaključena zbirka. Trenutno se v muzeju nahajajo tri 
zbirke Naško Križnar, Vladimir Hmeljak in Marko Valentinčič.

Prva zbirka Naško Križnar je kar naša muzejska zbirka. To so filmi Naška Križnarja, ki je delal v Goriškem 
muzeju kot kustos etnolog od leta 1972 do leta 1983. Pri svojem terenskem delu je občasno uporabljal tudi 
kamero in z njo zabeležil različne segmente naše dediščine. Zmontiral je več krajših filmov, od katerih je bil 
Odsotnost in prisotnost oseb in predmetov prikazan na festivalu v Franciji. Ob odhodu iz muzeja je za njim 
ostala zbirka AV zapisov, ki obsega 6 ur različnega filmskega gradiva in 70 min video gradiva. Gradivo 
je bilo popisano in objavljeno v knjigi Po sledovih reizma: od eksperimenta do znanosti v filmih Naška 
Križnarja (1996), ki jo je muzej izdal ob praznovanju 100-let nice filma.2

Naslednjo zbirko so 
Goriškemu muzeju 
poklonili dediči 
Vladimirja Hmeljaka. 
Vladimir Hmeljak je bil 
doma iz Šempetra. Bil je 
ljubitelj filma, ki je v 60. 
in 70. letih s svojo super 
8mm kamero snemal 
dogajanja na Goriškem, 
v družinskem krogu in 
na različnih potovanjih. 
Bogat AV fond obsega 
43 ur gradiva na 
različnih filmskih in 
video nosilcih.

2 Skrt, Darja 1996: Po sledovih reizma: od eksperimenta do znanosti v filmih Naška Križnarja. Nova Gorica: Goriški muzej.
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Tretja prav tako bogata zbirka so filmi Marka Valentinčiča. Zbirka, ki je najbolj pisana glede na raznovrstnost 
nosilcev (od 8mm do 35 mm filma) in žanrov (od eksperimentalnega prek igranega do dokumentarnega) 
ter obsega 5 ur gradiva. Valentinčič je v 60. in 70. letih 20. stoletja aktivno sodeloval na slovenskih, 
jugoslovanskih in mednarodnih festivalih amaterskega filma, največkrat z dokumentarnimi filmi, ki so v 
veliki večini posneti na Goriškem.

PROJEKTI

Tematski sklop Projekti je najobsežnejši po svojem gradivu. Večina gradiva spada v šest zaključenih 
projektov:

• Pustovanje na Goriškem (Liški pustjé 1996; Goriška pustovanja A.D. 2002) 1996–2002
• Primorska 1918–1947 (Usode črnega neba) 1997
• Goriška - 1000 let (Goriška - mozaik tisočletij) 2000–2001
• Goriški muzej - 50 let 2003
• Vstop Slovenije v EU 2005
• Ženske na Goriškem in Vipavskem ob prelomu tisočletja 2005–2009
• Prehrana na Kanalskem (Zgodbe s Kanalskega, Marijaceljski kolač) 2006–2009

Avdiovizualije so že začele nastajati, ko oddelek še ni bil ustanovljen oz. imenovan. Prve avdiovizualne 
projekte smo najprej začeli izvajati v sodelovanju (koprodukciji) z lokalnimi televizijami (TV Primorka in 
TV Vi - tel), kasneje pa so bili v celoti delo oddelka. 

V sodelovanju z lokalnimi televizijami so nastale: serija oddaj Zakladi naše preteklosti - Goriški muzej 
(1994 / 95), dokumentarni film v maniri vizualne antropologije Sveti Jurij, praznovanje na Ajdovskem in v 
Reziji (1995) ter Liški pustjé (1996). V muzej so prišli samo zmontirani filmi, ostalo gradivo, ki ga v filmu 
nismo uporabili, pa je na žalost ostalo v TV hišah. Izkazalo se je, da je bilo le-to za vedno izgubljeno, saj so 
takrat beta kasete uporabili večkrat in tako s snemanjem čez obstoječe gradivo izgubili dragocene posnetke.

Zato smo bili pri kasnejših sodelovanjih s televizijami (TV Koper in TV Vi - tel) previdnejši in se že takoj 
dogovorili, da vse posneto gradivo ostane v muzeju. 

Prvi projekt je bil Goriška med 1918-1947, ki je pomenil velik premik naprej pri organiziranju AV projektov. 
Ob 50-letnici priključitve Primorske k matičnemu narodu smo sodelovali s TV Koprom, posneli ogromno 
gradiva in snemanje zaključili s kratkim videofilmom Usode črnega neba, ki se je kasneje vrtel tudi na 
razstavi. 

Za drugi še večji projekt smo se povezali z lokalno TV Vi - tel. Leto 2001 je bilo jubilejno leto prve 
omembe Gorice in Solkana (26. aprila leta 1001). Goriški muzej se je na tako pomembno obletnico 
med drugim odzval tudi z avdiovizualnim projektom Goriška 1000 let. V njem je sodelovalo 25 
strokovnjakov različnih humanističnih ved (arheologije, zgodovine, etnologije…), ki so razvoj tega 
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območja osvetlili z različnih zornih kotov. Posneli smo izjave in intervjuje na lokacijah, ki so bile 
značilne za določeno zgodovinsko obdobje ali dogodke. Gradivo je zanimivo tudi zato, ker so prav 
vsi, ki v njem sodelujejo, domačini–ali tu živijo ali pa so po izvoru z Goriške. Iz več deseturnega AV 
gradiva je nastal celovečerni dokumentarni videofilm Goriška–mozaik tisočletij, ki je po svoji zasnovi 
historični esej. Ker so vsi nastopajoči strokovnjaki domačini, da to dokumentarcu poseben pečat in lahko 
bi ga imenovali »strokovna avtorefleksija«.

Prvi pravi projekt, ki je v celoti nastal v Goriškem muzeju, čeprav z zunanjimi snemalci in montažerjem, je 
bilo dokumentiranje dela v muzeju. Snemanje je potekalo ob pripravah na 50-letnico ustanovitve. Posneti 
so bili vsi oddelki in delo kustosov, gradivo pa zmontirano v predstavitveni video Goriški muzej - 50 let (2003). 
Projekt Pustovanja na Goriškem je obsegal razstavo, knjigo in film na to temo. Avdiovizualni del je obsegal 
raziskavo na avtorefleksivni način. Snemali so snemalci–domačini, ki so bili z vzorčnimi pustovanji tudi 
osebno povezani ali pa vpleteni. Nastala je dokumentacija s »pogledom od znotraj«. Bogato gradivo je 
kasneje v fazi raziskave šlo še skozi »pogled od zunaj«, t. j. pogled etnologa. Nastal je film z naslovom 
Goriška pustovanja A.D. 2002 (2002), ki je bil predvajan na razstavi Pustovanja na Goriškem, ter 
kasneje sprejet še na tri festivale vizualne antropologije. Najprej je leta 2004 prišel na GIFF (Göttingen 
International Film Festival), nato festival Univerze Lomonosov v Moskvi (Moscow International Visual 
Anthropology Festival and Conference M.V. Lomonosov Moscow State University - Tradition and 
Object(ive)lens In Search of Integrity), naslednje leto 2005 pa še na Worldfilm v mestu Tartu v Estoniji 
(Estonian National Museum).

Vstop Slovenije v EU smo poimenovali projekt, ko smo dokumentirali dogajanja, ki so se vrstila v Novi 
Gorici, na mejnih prehodih in okolici v času vstopa Slovenije v EU. 

Po ustanovitvi oddelka avdiovizualni projekti niso bili več tako ciljno vezani na razstavo drugih oddelkov. 
Na avdiovizualni oddelek je začelo prihajati tudi gradivo, ki so ga posneli ali pridobili kolegi pri projektih 
na drugih oddelkih (Taborniki in Goriški frnažarji).

Leta 2005 sta se na oddelku istočasno začela dva avdiovizualna projekta, ki smo ju izvajali več let. To sta 
bila Ženske na Goriškem in Vipavskem ter Prehrana na Kanalskem.

Z avdiovizualno raziskavo in dokumentacijo Ženske na Goriškem in Vipavskem smo zajeli način življenja 
žensk na območjih občin Nova Gorica, Šempeter - Vrtojba in Ajdovščina. Posneli smo ženske v delovnih 
okoljih, doma in pri preživljanju prostega časa tako v urbanih naseljih kot na vasi.

Podobno je bilo s Prehrano na Kanalskem. Zaradi zanimanja lokalne skupnosti smo naredili dva videofilma 
Zgodbe s Kanalskega (2008) in Marijaceljski kolač (2009).

V letu 2012 pa smo pričeli s projekti, ki so vezani na osebnosti z bogato dejavnostjo in življenjem. Trenutno 
se izvajata dva taka projekta, to sta Adela Jerončič in Pavel Medvešček.
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Jelenk – dvig slovenske zastave na predvečer Dneva državnosti 2015 
(Snemalci: Ivo Saksida, Iztok Saksida in Matej Doljak; Foto: Nika Šimac)

SPOMINI

V sklop, ki smo ga poimenovali Spomini, smo uvrstili gradivo, ki je nastalo z intervjuji ljudi, ki niso 
uvrščeni v kakšnega od projektov. Pogovore z njimi smo posneli, ker so zanimivi  najsibo zaradi njihovega 
znanja, aktivnosti v družbi ali pa življenjske usode.

Snemanja so največkrat »padalska«, kar pomeni, da posnamemo ljudi, za katere izvemo nenačrtovano in 
spontano. Zato so spomini najbolj raznovrstni po vsebini: od spominov na medvojni čas, čas druge svetovne 
vojne, povojne gradnje Nove Gorice in industrije …

DOKUMENTACIJA

V sklop Dokumentacija spada gradivo povezano s splošnim delovanjem muzeja: priprava, postavitev in 
otvoritev različnih razstav, predavanj, predstavitev, delavnic …vse, kar je povezano z dejavnostjo muzeja.
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RESTAVRATORSTVO

Restavratorjem je namenjen poseben sklop. Gradivo nastaja v sodelovanju z restavratorji. Dogovorili 
smo se, da večje restavratorske projekte, ki obsegajo raznovrstne restavratorske tehnike na večjem številu 
muzealij tudi dokumentiramo. Najbolj izstopa projekt Restavriranje skrinj.
Leta 2001 je Goriški muzej postavil razstavo Ljudske skrinje na Goriškem.3 Avtorica razstave je bila 
mag. Inga Miklavčič Brezigar,4 restavrator pa inž. Davorin Pogačnik. Poleg dokumentiranja vseh faz 
restavratorskih postopkov in posegov je bil glavni cilj pripraviti poučen video, ki gledalce seznanja z delom 
restavratorja na eni strani, na drugi pa ga posredno opozarja, česa se ne sme delati in kako previdno je treba 
s starino ravnati. Pri pripravi videa smo skupno sodelovali muzealci iz treh oddelkov: avtorica razstave 
(oddelek za etnologijo), restavrator5 (restavratorske delavnice) in avtorica videa (oddelek za avdiovizualno 
dokumentacijo). Nastal je dokumentarni videofilm Iz preteklosti v prihodnost – restavriranje skrinj, kjer 
so prikazani vsi postopki pri restavriranju.6 

USMERITEV NADALJNEGA RAZVOJA AV ODDELKA

Z ustanovitvijo se je nenadoma odprlo kup vprašanj:

• kako zastaviti nadaljnji program oddelka
• kakšna naj bo kvaliteta posnetega gradiva
• kako pridobivati nova gradiva
• kako hraniti različne AV nosilce
• kako izvesti inventarizacijo
• kako izvesti valorizacijo posnetega gradiva, master kaset, filmov
• kako zagotoviti dostopnost za raziskovalce
• kako predstaviti bogato gradivo širši javnosti

3 Miklavčič Brezigar, I. 2000: Ljudske skrinje na Goriškem, Goriški muzej, Nova Gorica, 2000, str. 137 Miklavčič Brezigar, I. 
2001: Ljudske skrinje na Goriškem. V: Argo 44, št. 2, 2001, str. 104 –110.
4 Občasno razstavo »Ljudske skrinje na Goriškem« lahko  štejemo za eksperimentalno postavitev, ki materialno evidenco neke 
kulture kombinira s interdisciplinarno družboslovno raziskavo, ki se dotakne številnih področij kulturologije: tako simbolike 
dekorativnih elementov, ki segajo na arheološko področje, etimološki izvor besed, sociološke razlike ob prehodu iz ruralne, 
tradicionalne kulture v urbano, sodobno kulturo, pravljičnega sveta in realnosti sodobnih zgodovinskih dogodkov. 

Razmeroma težka, vendar zanimiva razstava je plod sodelovanja muzejskih delavcev, ki so ob rednem delu vanjo vtkali tudi 
delček svoje duše. (Brezigar 2001: 110) 
5 Restavrator Davorin Pogačnik je za video prispeval strokovno besedilo in za snemanje pripravil vse tiste postopke 
restavriranja, ki so bili »filmični«. Na podlagi njegovega dela sem pripravila scenarij in film režirala.
6 Restavriranje je umeščeno v razstavo in katalog kot enakovreden proces muzejske obdelave predmeta, po katerem  predmet 
pridobi novo vrednost v procesu muzealizacije. Tovrstno muzejsko delo  je obiskovalcem pogosto skrito, zato so še z večjim  
zanimanjem  sprejeli prezentacijo primerka skrinje »pred« restavriranjem in »po« njem. (Brezigar 2001: 105)
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Goriška mozaik tisočletij – priprave na snemanje takratnega župana 
Mestne občine Nova Gorica Črtomirja Špacapana 

(Snemalca: Jožko Markič in Ivo Saksida)

DELOVANJE - PROGRAM 

Pri sestavi programa za nadaljnje delovanje oddelka smo se odločili za dve osnovni smeri:

• snemanje – sodelovanje s kustosi na vseh oddelkih, kjer bi z novimi projekti pridobili nova gradiva 
vezana na določeno tematiko. Pri tovrstnem povezovanju bi v projekt vključili zunanje sodelavce 
(snemalce, montažerje), ki imajo znanja in opremo za snemanje in postprodukcijo (v primeru, da se 
odločimo, da iz gradiva nastanejo različne avdiovizualne forme) 

• zbiranje – poleg lastne produkcije je drugi del programa oddelka namenjen zbiranju avdiovizualij, ki 
jih pridobimo na terenu. Do sedaj smo ugotovili, da je načrtno iskanje še najmanj produktivno. Največ 
gradiva se pridobi in najde posredno, ko ob določenih projektih pridejo na dan družinske zbirke in 
avdiovizualni fondi, ki sicer niso prav obsežni, se pa pogosto izkažejo za zelo dragocene glede na 
vsebino

Zelo pomemben in neobhoden del programa pa je inventarizacija. Popisovanje avdiovizualij in 
inventariziranje se je s programom Galis v osnovnih zahtevah uredilo, saj je program zelo širok in z 
njim lahko popišemo vse različnosti gradiva (od AV nosilcev do različnih AV form). Tu torej ni težav, 
težave nastopijo, ko želimo avdiovizualije pravilno inventarizirati, se pravi jih valorizirati oz. jim pripisati 
vrednost. Ovrednotenje avdiovizualije ni tako nedolžno, kot se zdi na prvi pogled. Nenadoma se sproži 
vprašanje, kdaj je avdiovizualija dokument in kdaj postane muzealija. Kdaj in kje prestopi to funkcionalno in 
vrednostno mejo? Če drugače ne, vedno znova nastopi problem vrednotenja avdiovizualije ob inventurnem 
pregledu oz. popisu.
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Adela Jerončič – avdio snemanje klavirskih skladb
(Foto: Matej Doljak)

HRANJENJE

Naslednje vprašanje je bilo vprašanje hranjenja avdiovizualij. Če bi želeli avdiovzualijam omogočiti trajni 
optimalni obstoj se moramo seveda držati ISO standarda.7 Podrobno in temeljito je o teh pisala Nadja 
Valentinčič Furlan (Valentinčič Furlan 2010: 109 –112) iz Slovenskega etnografskega muzeja.8 Vsekakor pa 
je to velik zalogaj za regionalni in splošni muzej, ki se spopada predvsem s problemi hranjenja predmetov 
v primernih depojskih prostorih. 

V Goriškem muzeju se je v času še pred ustanovitvijo oddelka nabralo veliko avdiovizualnega gradiva na 
različnih nosilcih. Pestrost in raznolikost se je nadaljevala tudi po letu 2005, ko je bil oddelek ustanovljen. 
Tako imamo sedaj v arhivu 8mm, super 8mm, 16mm filmske trakove, od video nosilcev pa skorajda vse 
najpogostejše formate (VHS, super VHS, beta SP, DV, mini DV) in v zadnjem času HD digitalne formate.
Prostorski problem hranjenja avdiovizualij je seveda ključen. V Goriškem muzeju smo leta 2001 filme 

Naška Križnarja začasno shranili v Filmskem arhivu 
pri ARS, seveda pa to ni trajna rešitev, če muzej želi 
graditi avdiovizualne raziskave in dokumentacijo. V 
tem primeru mora imeti vse gradivo in dokumentacijo 
v hiši, shranjeno in digitalizirano ter na takšen način 
dostopno obiskovalcem in raziskovalcem. Leta 
2005 s pisarnami v Gradu Kromberk o tem še nismo 
mogli niti sanjati. Na srečo smo leta 2012 pridobili 
novo upravno stavbo in v njej tudi prostore, ki jih 
bomo z manjšimi dopolnitvami kmalu uredili za 
optimalno hranjenje avdiovizualij.

Poleg zahtev po pravilnem hranjenju je enako 
pozornost potrebno nameniti digitalizaciji, 
predvsem starejšega na analognih nosilcih 
posnetega gradiva. To je kar velik tako finančni kot 
časovni zalogaj. Pravzaprav bo v naslednjih letih to 
prioriteta oddelka.

7 ISO 18923:2000 Imaging materials - polyester - base - magnetic tape - storage pratctices
8 V Slovenskem etnografskem muzeju je bil že leta 2000 ustanovljen kustodiat za etnografski film. Bili so prvi muzej v 
Sloveniji, kjer so avdiovizualije dobile popolno samostojnost tako pri dokumentiranju, raziskavi in prezentiranju dediščine.
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PREZENTACIJA 

Narava avdiovizualnega gradiva kar kliče po komunikaciji in povezovanju z drugimi, pa naj bo to s predmeti 
na razstavi ali pa obiskovalci oz. gledalci. Gibljive slike imajo poleg dokumentacijske in izobraževalne 
vrednosti tudi sposobnost popeljati obiskovalca v posebna čustvena, evokativna in asociativna stanja. 
Opazili smo, kako zelo je vse to pomembno pri prezentaciji naše predvsem nesnovne dediščine na razstavah 
in drugih dejavnostih v muzeju. Zato smo ohranili sodelovanja s televizijami (na žalost sta obe lokalni TV 
propadli in zato skušamo priti do njunega AV gradiva, kolikor ga je še ostalo). Povezujemo se s šolami, 
lokalnimi skupnostmi, društvi in različnimi skupinami na območju, ki ga pokriva Goriški muzej. 

Dobro sodelovanje z matičnimi ustanovami in ljudmi na terenu ter pozitivni odzivi na naše videofilme so 
nas spodbudili, da tovrstno dejavnost populariziramo še bolj. Nastala je prireditev Filmski junij9, kjer se od 
leta 2010 v mesecu juniju vrstijo različni filmi na teme, ki se jih raziskuje v muzejih, so del dediščine in so 
nasploh pod drobnogledom humanističnih znanosti.10 

NESNOVNA DEDIŠČINA IN AV MEDIJ

Z razvojem digitalnih medijev in vedno bolj dostopnim AV snemalnim tehnikam se tudi dokumentiranje 
in prezentiranje dediščine v muzejih spreminja. Že osredotočena pozornost na nesnovno dediščino, ki je v 
svetu na splošno uveljavljena nas navaja na še drugačen način dojemanja, dokumentiranja in preznetiranja 
tistih segmentov dediščine, na katere nismo bili do sedaj dovolj pozorni ali pa nismo imeli možnosti, da jih 
zabeležimo in predstavimo tako celovito, kot je z avdiovizualijami mogoče.   

Zato se bo tovrstna dokumentacija in prezentacija zagotovo vse bolj razvijala in postala »domača in 
samoumevna« tudi za muzejskimi zidovi.

9 Na žalost že pokojni direktor Andrej Malnič je predlagal, da bi filmom namenili mesec junij.
10 Leta 2010 je Filmski junij odprla kolegica Martina Repinc iz Trsta z dokumentarnim filmom »…sen sanju de pride en 
dan«. Ker smo še tipali, kakšen bo odziv na projekcije, ki ne prikazujejo klasičnih filmov, smo se to leto odločili za samo eno 
projekcijo. Odziv je bil dober, zato smo že naslednje leto pripravili kar tri večere. Odločili smo se, da bo vsak Filmski junij 
imel svoje izhodišče, na podlagi katerega se bo izdelalo program. Leta 2011 so bili rdeča nit filmi ustvarjalcev, ki se po svoji 
osnovni stroki ukvarjajo z dediščino na našem območju (zahodna Slovenija) in pri tem delu uporabljajo tudi avdiovizualna 
sredstva. Naslednje leto so bili filmi na Filmskem juniju prikazani filmi na temo aleksandrink. Leta 2013 smo gostili avtorje, 
ki se poklicno ne ukvarjajo niti z dediščino niti s filmom. Kljub temu pa so vrsto let beležili trenutke, ki so že danes dragocen 
dokument nesnovne dediščine včerajšnjega dne. Leto kasneje smo predstavili ustvarjalce lokalnih televizij, tudi tiste, ki danes 
ne obstajajo več (npr. TV Primorka). Letošnje leto (2015) pa je bilo namenjeno mladim ustvarjalcem, ki v sklopu svojega 
študija ustvarjajo (Višja strokovna šola Sežana in Visoka šola za umetnost Nova Gorica) video dela na temo dediščine. 
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AVDIOVIZUALNO GRADIVO V POMURSKEM MUZEJU MURSKA 
SOBOTA

Ključne besede: vizualni dokument, rokodelske dejavnosti, lokalna dediščina, komunikacija s protagonisti, 
vsebinska montaža.

NAMEN SNEMANJA S KAMERO

Od leta 2003 v Pomurskem muzeju Murska Sobota na oddelku za etnologijo nastajajo vizualni dokumenti. 
Gre za različne vizualne zapise: po tematiki in dolžini; urejeno in neurejeno gradivo; končni urejeni vizualni 
zapisi, namenjeni javnosti. Tako je od tega leta v muzeju nastalo preko 180 enot oziroma zapisov. 
V glavnem vizualno dokumentiram rokodelske dejavnosti in pripovedovanje življenjskih zgodb – v prvi 
vrsti tisti kulturni pojav, ki je redek in izginja (v glavnem zaradi starosti nosilcev dediščine).

VRSTA POSNETEGA MATERIALA, KI SE HRANI V NAŠEM MUZEJU

Geografsko je material posnet: v Pomurju, priložnostno (kot zunanji sodelavci) pa tudi v Slovenskih goricah, 
v Obsotelju in na Koroškem (Pohorje, Kozjak). 

Po tematiki je vsebina posnetega materiala naslednja: 

• Rokodelstvo, kmečke oziroma gospodarske dejavnosti – tega je največ: kovač, lončar (2), kolar, 
tkalka, krašenje velikonočnih jajc (2), klobučar (na sejmu), čevljar, pletar iz šibja (2), izdelovalec 
klopotcev, pletenje plastičnega cekarja, peka kruha (2), izdelovalka rož iz krep papirja (2), pletenje 
cekarja iz ličja, pletenje vencev za cerkev iz zelenja (3), furmanstvo, splavarstvo, gozdni delavci in 
delo, vezenje, izdelovanje šintlov1, izdelovanje metel in grabelj, klepanje kose, piskrovezec, büjraštvo2, 

      kamnoseštvo – izdelovanje nagrobnikov
• Življenjske zgodbe

1 Na Pohorju lesenim skodlam rečejo šintli in so izdelani iz kakovostnega smrekovega lesa. 
2 Mura je poplavljala bregove, odnašala mline in brode ter ob naraslih vodah iskala nove poti, ki so odnašale obdelovalno zemljo, 
hiše in ljudi. Zato so se organizirali in jo začeli utrjevati, büjrati ter preprečevati nekontrolirano meandriranje in povzročanje 
erozij levega in desnega brega. Namen büjraških vegetativnih gradenj je, da ponovno porastejo in utrjujejo bregove Mure. 
Največ del na Muri so izvajali v zimskih mesecih, ko je imela reka najnižji vodostaj. 
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Muzejski sodelavec pri snemanju gančkega majoša, Gančani, 30. 4. 2015
(Foto: Jelka Pšajd) 

• Vloga žene na podeželju in njena vloga v družini
• Kulinarika: vizualni zapisi priprave različnih lokalnih / družinskih jedi: 23 jedi
• Delavska kultura: pripovedi o delu v tovarni Mura ter kamnoseštvo in delavci v kamnolomu
• Terenski oziroma priložnostni posnetki: kolarska delavnica in kovačija pred selitvijo, izdelava pričeske 

konty3, stavbna dediščina (stranišče, gospodarsko poslopje / kmetija v Murski Soboti, kovačija (2), 
kolarska delavnica, vrvarska delavnica), dan na radgonskem mostu, pokopališča, sejem, žganje črne 
posode, plesi na Kobilju, takt mlatenja s cepci

• Duhovna kultura: zdravljenje zvörkov4, tejlovo, vedra5, nova maša, molitve v prekmurščini in gančki 
majoš, delo grobarja

• Ostalo: viničarstvo, poimenovanja prebivalcev Turnišča – upkači6, o lokalni identiteti
• Politična vprašanja: železna zavesa, demonstracije v Murski Soboti

Od materiala, ki je bil posnet v sodelovanju z zunanjimi sodelavci (npr. RTV - jem) ali amaterskimi 
snemalci, hranimo tudi nekaj arhivskega gradiva o Pomurju. 

3 V figo spete lase (s pomočjo lesenega vsadka) so nosile samo poročene žene v zgodovinski pokrajini Hetés do približno konca 
tridesetih let 20. stoletja; danes so to vasi z madžarskim prebivalstvom v okolici Lendave. 
4 Uročeno, oslabljeno dete so v Prekmurju zdravili z metanjem oglja v vodo. 
5 Vedra je pustna prireditev, ki je na pustno soboto pripravljajo v vaseh občine Sv. Jurij ob Ščavnici, v današnjem času se je 
razširila tudi na vasi izven občine (npr. Drakovci, Berkovci). Posebnost takšnih prireditev, ki so nekatere stare že okrog 120 let, 
je vedra/štrjak – vinska mera oziroma leseni sod vina, ki se spije v enem večeru. 
6 Narečna zbadljivka za prebivalce Turnišča, upkač je tudi ptica smrdokavra.
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Snemalec filma o železni zavesi, Hodoš, 8. 5. 2008
(Foto: Jelka Pšajd)

Nekaj enot oziroma urejenega avdiovizualnega gradiva je bilo posnetega z zunanjim snemalcem, ostalo 
snemamo v muzeju, z lastno kamero in skromnimi tehničnimi pripomočki. Celoten material ni vsebinsko 
podrobno pregledan, niti prepisan. V glavnem kot kustodinja etnologinja snemam na lastno pobudo in 
opazujem stanja na terenu. To pomeni, da spremljam »aktualne« dogodke in se nanje odzivam tudi s kamero. 
Snemamo tudi za zunanje institucije – po predhodnem naročilu ali projektnem sodelovanju (npr. Krajinski 
park Goričko; Zavod za varovanje zdravja; Zavod za gozdove Slovenija, kulturna in turistična društva). V 
primerjavi s številom enot oziroma avdiovizualnih zapisov je zelo malo gradiva, ki že v začetku pomeni 
uporabo za razstavo; kljub temu, da nekaj takšnega gradiva je – predvsem novejšega, kjer že v začetku 
snemamo za namen razstave. 

44



NAČIN SNEMANJA 

Delo s kamero je eden od načinov dokumentiranja lokalne / regijske dediščine na terenu (vzporedno s 
fotoaparatom in diktafonom); zadnja leta kamero pogosto uporabljam pri terenskem delu. Najprej sem 
potrebo po dokumentiranju s kamero zaznala pri proučevanju in raziskovanju rokodelstva. Ko sem 
ugotovila, da rokodelske veščine s smrtjo nosilca ali njegovo nezmožnostjo opravljanja izginejo, sem se 
odločila, da je potrebno tovrstno znanje snemati tako, da gledalec spozna čim bolj natančen proces izdelave. 
Takim avdiovizualnim zapisom rečem kar »avdiovizualni učbenik rokodelstva«. Za samostojno snemanje 
me je spodbudil dogodek, ko sem pri enem izmed snemanj s profesionalnim snemalcem ugotovila, da ni 
snemal vsega postopka, ker se mu to ni zdelo vredno. Od takrat snemam sama. V tem vidim več prednosti, 
pa tudi pomanjkljivosti. Kot prednost je zagotovo prihranek denarja, ker ne plačujemo zunanjih sodelavcev. 
Največja prednost pa je zagotovo vsebina – sama najbolj vem kaj posneti; rajši več kot manj materiala. Tudi 
odzivnost je večja; vzamem si dovolj časa, če je potrebno, se na teren vračam večkrat in se protagonistu tudi 
prilagajam – ne on meni. Kamere ne ugašam, posnamem več materiala – tudi stvari, ki se ne tičejo trenutne 
teme, pa vendar na ta način pridobim informacije, ki jih lahko kasneje uporabim za druge raziskave oziroma 
teme. Pomanjkljivost je ta, da posnetek ni tehnično dovršen.

KOMUNIKACIJA S PROTAGONISTI PRED IN IZZA KAMERE

Za neposredno snemanje je zelo pomembno, da imam s protagonisti dobro komunikacijo. Pri takšnem 
zaupanju ni težko snemati neposredno in brez predhodnih priprav. Težava lahko nastane, ko akterjev ne 
poznam in oni ne mene. Takrat stavim na lastne osebne lastnosti, predvsem pa pridobljene izkušnje. Za 
ohranjanje zaupanja s posamezniki vzdržujem in ohranjam stike, jih obiskujem ali se z njimi večkrat 
pogovarjam po telefonu. Protagonistom ne želim odvzeti dejavnika enakovrednosti, z različnimi dejanji se 
trudim, da postanejo sproščeni pred kamero.  

Pri snemanju vizualnega dokumenta ali etnografskega filma za mene ni pomembno vprašanje objektivnosti 
in subjektivnosti; snemam dogodek, ne ustvarjam dogodka za snemanje. Verjamem, da se s snemanjem 
dogodka najbolj približam resnici posnetega. Zanjo je potrebnih več dejavnikov. Resnica se lahko kaže tudi 
v načinu komunikacije z nastopajočimi – njihova sproščenost. Moj glavni namen pri nastajanju vizualnih 
raziskav je pripraviti protagonista do tiste točke, ko se s svojim obnašanjem in pripovedovanjem poskuša 
kar najbolj približati situaciji, ko pred seboj nima kamere. Zato se pred osebo čim manj ukvarjam s tehniko 
oziroma kamero, jo vklopim in snemam; osebe ne ustavljam in ne ponavljam posnetka. Opazila sem, da 
se oseba po nepotrebnem zmede, če je preveč »brkljanja« s tehničnimi pripomočki in prestavljanja iz kota 
v kot. Sledim pripovedovalcu brez uporabe dodatne tehnike in zaradi tega je velikokrat tehnična izvedba 
slabe kakovosti. Vendar verjamem, da je zaradi moje prilagodljivosti vsebina veliko boljša, kot pa če bi 
osebo prej pripravljala in primarno skrbela za sliko, tj. uporabljala veliko tehničnih pripomočkov (reflektor, 
mikrofon), ki zmotijo pripovedovalca. Ker pa se zavedam, da kakovost gibljive slike delajo tehnični 
pripomočki, presodim, kdaj in kako poseči s tehniko v tok dogajanja. Prostor je realen, vanj ne posegam. 
Prav tako ne posegam v obleko nastopajočih. Če izhajam iz poenostavljene definicije, da je etnologija vse, 
kar je okrog nas, potem poskušam to tudi vizualno dokumentirati. »Rekonstrukcije« se poslužujem takrat, 
ko je to pomembno zaradi same vsebine, ker dela kulturnega elementa enostavno ni več. 
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Boljšo komunikacijo s protagonisti vzpostavim takrat, ko sem sama s kamero (in pripomočki). Ko pa snemam 
izven Pomurja na terenu in temo, ki je ne poznam dobro, sodelujem tudi z drugimi ljudmi (strokovnjaki), 
ki poznajo teren in temo raziskovanja. Obvezno sodelujem pri montaži. Vsebinski del montaže naredim 
sama, tehnično realizacijo oziroma montažo opravi muzejski kolega dokumentalist, ki pozna računalniški 
program za montiranje posnetkov in moj način dela. Ne obremenjujem se s časom trajanja posnetka, ampak 
se podredim povednosti in vsebini posnetka. 

Da dosežem sproščenost protagonistov, se z njimi pogovarjam, sprašujem, odgovarjam, tudi posegam v 
povedano. Zaradi tega mojega početja imam kasneje pri montaži nemalokrat težave (ko en glas posega v 
drugega). To počnem zavestno tam, kjer vidim, da je zadrega spraševanega velika. To potem rešuje moj 
sodelavec pri zvočni montaži. Sproščenost protagonista prepoznam tudi v njegovi govorici; če govori v 
narečju, to je v svojem materinem jeziku, se počuti pred kamero varnega in sproščenega v nasprotju s 
situacijo, ko govori v knjižnem jeziku oziroma meša knjižni jezik in narečne izraze.
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AVDIOVIZUALNO V SLOVENSKEM ETNOGRAFSKEM MUZEJU

Ključne besede:  film, razstava, avdiovizualna komunikacija, spletna stran, tematska pot, vizualna analiza, 
nesnovna kulturna dediščina  

ZGODOVINA FILMSKEGA DELOVANJA V SLOVENSKEM ETNOGRAFSKEM MUZEJU

Začetnik terenskih snemanj v muzeju je bil Boris Kuhar, ki je leta 1963 v sklopu 20. raziskovalne terenske 
ekipe Slovenskega etnografskega muzeja (SEM) na južnem Pohorju poleg množice fotografij posnel tudi 
pet filmov na 16 mm filmski trak: Tkanje v Spodnjem Doliču pri Vitanju, Zadnje vauhanje v Sloveniji, 
Coklar v Vitanju, Trenje in preja lanu, Zadnji vrač na Pohorju. Na razstavi Južno Pohorje (1963) je neme 
filme prikazoval skupinam s pomočjo kinoprojektorja in jih sproti komentiral. Do leta 1978 je na 16 mm 
filmski trak posnel 18 filmskih zapisov v Sloveniji in šest v Afriki. Razen prvih pohorskih filmov, ki jih je 
zmontiral na Televiziji Ljubljana, je drugo gradivo ostalo nezmontirano in nepredstavljeno do ponovnega 
odkritja v novem tisočletju1. 

Po desetletju zatišja je Inja Smerdel posnela žetev s kombajnom (na 8 mm film) za razstavo Vetrnik  
(predmet – življenje) (1984) in v sodelovanju z Naškom Križnarjem film Pastirji se vračajo za razstavo 
Kam so vsi pastirji šli (1989). V naslednjem desetletju so avtorico pričujočega članka povabili, da je za 
muzejske razstave pripravila nekaj filmov in napisala osnutek programa Kustodiata za etnografski film. 
Leta 2000 je muzej dobil nov strokovni profil in nov oddelek s snemalno in montažno opremo. Ta ugodna 
produkcijska situacija je spodbudno vplivala, da so na terenu snemali tudi drugi kustosi in kustodinje: Inja 
Smerdel, Andrej Dular, Nena Židov in Barbara Sosič. 

Druga generacija muzejskih vizualnih raziskovalcev je uporabljala analogne video formate (VHS, Hi8), po 
letu 2001 pa digitalne (DV, DVCAM, HDV, AVCHD). V času Borisa Kuharja tehnologija ni omogočala 
stalnega vklapljanja filmov na razstave v smislu samodejnega predvajanja, medtem ko je Inja Smerdel filma 
že prikazovala z VHS tehnologijo: dve-ali triurno samodejno predvajanje smo zagotovili tako, da je bil film 
na kaseti posnet večkrat zaporedoma. Velik preskok v reprodukciji posnetkov so prinesli DVD in računalniška 

1 Leta 2001 smo skupaj z dr. Kuharjem v Slovenskem filmskem arhivu identificirali filmske posnetke; leta 2003 smo gradivo 
digitalizirali, raziskali, javno predstavili (več v Valentinčič Furlan 2003) , leta 2011 smo po avtorjevi zamisli zmontirali deset 
filmov, dr. Kuhar je na Dnevih etnografskega filma prejel plaketo Nika Kureta (Valentinčič Furlan 2011), izdelala sva DVD 
Filmski dokumenti dr. Borisa Kuharja, ga predstavila na več lokacijah; celotne filme smo objavili na muzejski spletni strani 
(Spletni vir 1). 
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tehnologija ter posebni solid state predvajalniki, ki omogočajo neprekinjeno predvajanje v zanki ali interaktivno 
izbiro. Z ustanovitvijo Kustodiata za etnografski film je muzej lahko razvil cel diapazon dejavnosti, kot so 
vizualne raziskave, filmska produkcija, dokumentacija gradiva in prikazovanje medijskih vsebin. Kustodiat 
svoje delovanje v precejšnji meri utemeljuje na vizualni antropologiji in muzeologiji2. 

PREGLED DEJAVNOSTI SEM NA AVDIOVIZUALNEM PODROČJU

Produkcija in pridobivanje filmskega gradiva v SEM:

• Pri terenskih raziskavah avdiovizualni medij najpogosteje uporabljamo za snemanje šeg, delovnih 
postopkov, dogodkov in življenjskih pripovedi 

• Dokumentiramo muzejske dogodke: odprtja razstav, delavnice, predavanja in konference
• Izdelujemo tudi vizualno dokumentacijo razstav skupaj s komentarji avtorjev
• Filme in avdiovizualne zapise za razstave pridobivamo od drugih raziskovalnih, arhivskih, muzejskih 

in medijskih ustanov ter od zasebnih snemalcev in ljubiteljev
• Muzej je zbirko filmov povečal ob organizaciji filmskih večerov, pregledov in festivalov
• Občasno posamezniki, družine ali ustanove muzeju podarijo raznovrstne posnetke

Prikazovanje filmov in gradiva: 

• Filme navadno pokažemo skupnosti, kjer smo posneli gradivo
• Filme in avdiovizualna sporočila vklapljamo v razstave (več v nadaljevanju)
• Muzejski program vsebuje filmske dogodke, večinoma s prisotnostjo avtorja
• Filme prikazujemo na filmskih festivalih, posvetih, konferencah in strokovnih srečanjih
• SEM je pripravljal pregled slovenske etnološke produkcije Etnovideo maraton (2001 – 2006); potem 

skupaj s Slovenskim etnološkim društvom in Inštitutom za slovensko narodopisje ZRC SAZU 
mednarodni festival Dnevi etnografskega filma

• Kustosi filmske odlomke vključujemo v predavanja in predstavitve po Sloveniji in zunaj nje
• Kopije filmov dajemo na razpolago predavateljem etnologije, vizualne antropologije in dediščinskih 

študijev, da jih lahko vključijo v svoja predavanja in seminarje
• Občasno so naši filmi ali odlomki iz njih objavljeni na javni televiziji
• Po vnaprejšnjem dogovoru raziskovalcem, kustosom in študentom omogočamo individualne 
      oglede v studiu
• Dostopnost filmov smo povečali z DVD izdajama Čupa Marija (2006) in Podobe preteklega vsakdana 

(2007)
• Na spletni strani so dostopni Filmografija SEM3 (Spletni vir 1), Galerija pripovedovalcev 
      (Spletni vir 2) in podatki o avdiovizualnih vsebinah na stalnih razstavah (Spletna vira 3 in 4)

2 Več v članku Visual Antropology in Museums: The Case of the Slovene Etnographic Museums, na katerem deloma temelji 
tudi pričujoči članek (glej Valentinčič Furlan 2015). 
3 Kuharjevi filmi so dostopni v celoti, saj smo presodili, da objava na spletni strani omogoča najbolj demokratični dostop in je 
za muzej cenovno veliko ugodnejša kot izdaja DVD publikacije.
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Procesi raziskovanja, refleksije, evalvacije in interpretacije:
 
• Opravljamo vizualne raziskave (primer v nadaljevanju)
• Urejamo avdiovizualno zbirko in filmografijo SEM
• Raziskujemo zgodovino vizualne antropologije v muzejih
• Iščemo najboljše načine in metode za dokumentacijo in predstavljanje kulturne dediščine, načina 

življenja in identitet v filmu in na razstavah
• Preučujemo možnosti za participacijo obiskovalcev v avdiovizualni komunikaciji in njihovo odzivnost
• Odkrivamo spodbudne načine sodelovanja z mediatorji v muzejskih vizualnih projektih, ter z zunanjimi 

avtorji in producenti v projektu nesnovne kulturne dediščine
• Pripravljamo referate, objavljamo strokovne in znanstvene članke
• Sodelujemo v projektih4, kjer vizualna etnografija tvori pomembno metodo za dokumentiranje in 

predstavljanje rezultatov
• Organiziramo okrogle mize in konference
• Razvijamo programsko sodelovanje z muzeji, raziskovalnimi ustanovami in medijskimi hišami v 

Sloveniji in mednarodnem prostoru
• Etnografski film in vizualne raziskave promoviramo skozi festivale in publikacije
• Sodelujemo z mednarodnimi strokovnimi telesi, kot je Mreža za vizualno antropologijo pri Evropskem 

združenju vizualnih antropologov VANEASA5, in akademsko spletno revijo  AnthroVision,6 ter 
spodbujamo pretok znanja

AVDIOVIZUALNA SPOROČILA NA RAZSTAVAH

Na razstavah SEM medijska sporočila predstavljajo pomemben del komunikacije. Ustvarimo jih, da na 
razstavo vključimo informacije, ki jih avdiovizualni medij lahko posreduje bolj učinkovito kot drugi mediji: 
predmeti, modeli, ponazorila, besedila, fotografije, risbe, skice in grafi, zvočni posnetki, računalniške igrice ali 
občasni živi prikazi. Vsebina in značaj razstave imata močen vpliv na vsebino in tip avdiovizualnih sporočil 
ter na način njihove dostopnosti. Ker stremimo k dopolnjevanju medijev in se izogibamo nepotrebnemu 
podvajanju podatkov, so filmi in avdiovizualna sporočila dokaj podrejeni razstavnemu mediju in so 
relativno kratki. Posledično ta sporočila polno živijo samo znotraj razstave7; če jih prikazujemo drugje, 
pogosto umanjka širši kontekst. Naše izkušnje kažejo, da dolgi in kompleksni filmi bolje funkcionirajo kot 
spremljevalni program razstave.  

4 SEM je bil partner v evropskemu projektu Pust, kralj Evrope II (Carnival King of Europe II, 2010 – 2012, Spletni vir 5), pri 
pripravi Tematske poti Na svoji zemlji (2011 – 2013, več v nadaljevanju) in je koordinator varstva žive kulturne dediščine v 
Sloveniji (Spletni vir 6), več v nadaljevanju.
5  Network of Visual Anthropologists within European Association of Social Anthropologists (Spletni vir 7);
6 AnthroVision, VANEASA online journal (Spletni vir 8).
7 Tipičen primer je mozaični portret Vesna (2009); za potrebe prikazovanja zunaj razstave smo izdelali linearni film Vesna iz 
Granta (2010).  
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Na prvi stalni razstavi Med naravo in kulturo (2006, več Židov 2008), ki temelji na izbranih slovenskih in 
neevropskih zbirkah, je glavna naloga avdiovizualij kontekstualizacija predmetov. Druga stalna razstava 
Jaz, mi in drugi: podobe mojega sveta (2009, več Žagar 2010; 2013) je konceptualno zasnovana zgodba o 
posamezniku, njegovih identitetah in njegovemu umeščanju v svet, ki spodbuja razmislek in odzive; kot taka 
prinaša subtilnejše avdiovizualne vsebine. Sedem sklopov obravnava sedem plasti identitet in prostorskih 
krogov, odprti del razstave pa zapolnijo obiskovalci z osebnimi razstavami, video portreti in pripovedmi. 
Stalni razstavi se dopolnjujeta in sta glede na opažanje, da so muzeji poudarek premaknili s predmetov na 
ljudi (Hain 2000: 6), primera starejšega in novega pristopa. Na prvi razstavi so medijske vsebine uporabljene 
predvsem za informiranje – enosmerno sporočanje, na drugi pa vabijo v participacijo, torej dvosmerno 
komunikacijo.  

KONTEKSTUALIZACIJA IN HUMANIZACIJA RAZSTAVLJENIH PREDMETOV

Ena najstarejših funkcij filma na etnoloških razstavah je, da muzealije prikazuje v življenjskem kontekstu, 
najpogosteje izdelavo in funkcijo predmeta, okolje ter človeka, ki je predmet izdelal ali uporabljal. Noben drug 
medij ni tako uspešen pri humanizaciji predmetov kot gibljiva slika z avtentičnim zvokom. Že prvi Kuharjevi 
filmi na razstavi Južno Pohorje so imeli to vlogo, na prvi stalni razstavi pa Avdiovizualni kolaži8 (2004 / 5). To 
so kompilacije kratkih prikazov in odlomkov iz filmov, ki zgoščeno prikazujejo strukturo šege, delovnega 
postopka ali kulturnega dogodka brez dodane interpretacije. Naslovi opisujejo vsebino in funkcionirajo kot 
ločila med vsebinami. Nekateri kolaži omogočajo primerjavo, kako so določena opravila potekala v preteklosti 
in danes, na primer ročna košnja, košnja s kosilnico in sodobno baliranje.

Film Čupa, plovilo slovenskih ribičev9 (2006) razkriva zgodbo čupe Marije, edinega povsem ohranjenega 
morskega deblaka, ki so ga do konca druge svetovne vojne uporabljali slovenski ribiči v Tržaškem primorju. 
V tem primeru ni bilo možno posneti izdelave in uporabe čupe, izkoristili pa smo dokumente (fotografije, 
dnevniške zapise, muzejsko dokumentacijo o čupi) in vire (pripovedi pričevalcev in raziskovalcev), posnetke 
veslanja z repliko in namestitev 7-metrskega plovila v ribiški sobi. Film prikaže kulturno biografijo čupe 
s »poklicema« morskega plovila in muzejskega predmeta, skupaj z odnosom ribičev do skupne dediščine 
(Spletni vir 9). Prikazujemo ga nad čupo, ki film podpira z obliko, volumnom,  materialom, strukturo, estetiko, 
barvo in vonjem. Čupa in film sta komplementarna modusa, ki podpirata sporočilnost drug drugega (primerjaj 
Skrt 2001: 78–79). Junija 2015 smo avtentično čupo po devetih letih spet spravili v depo s stabilno klimo. 
Na razstavi jo je nadomestilo ponazorilo enakih proporcev in oblike iz lepljenega lesa. Posledično se je 
filmu na razstavi še povečala pričevalna in dokumentarna vrednost. 

8 Več v Valentinčič Furlan 2006a, 2006b, 2008; Spletni vir 3. Tehnologija je zastarela, zato upamo, da bomo lahko ob prenovi 
razstave uvedli interaktivni dostop do 72 enot v 19 avdiovizualnih kolažih.
9 Spletni vir 9.
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Prostorski in vsebinski dialog filma in avtentične čupe Marije, SEM, 2006 
(Foto: N. Žgank)

KONTEKSTUALIZACIJA Z DIDAKTIČNIMI PRIKAZI

V SEM smo izdelali dva didaktična prikaza, prvi kulturno dediščino predstavlja v prostoru, drugi pa razvojno 
v času. Multivizija Kdo sem, kdo smo10 (2005) prikazuje Slovenijo in njena štiri etnološka območja skozi 
naravne značilnosti (tipi pokrajin), nepremično kulturno dediščino (tipi naselij in hiš) in nesnovno kulturno 
dediščino (plesi, glasba in narečja). Naravno in nepremično dediščino lahko solidno prikažemo s serijo 
fotografij, nesnovno dediščino pa najbolje predstavijo avdiovizualni zapisi. 

Uvodni film Podobe preteklega vsakdana11 (2004 – 2007) daje vpogled v razvoj kulturne krajine (nastanek 
mest in gradov), predmetne dediščine, ki jo bomo kasneje videli na razstavah (kladivo, sekira, ralo, glineni 
lonec), in oblikovanje slovenskega jezika; oziroma v izbrane prizore iz načina življenja naših prednikov od 
prihoda na ozemlje današnje Slovenije do novega veka. Film v veliki meri temelji na animacijah 

10 Več v Valentinčič Furlan 2006b; Spletni vir 4.
11 Prvotno je Gorazd Makarovič napisal koncept za historično in razvojno usmerjeno stalno razstavo, ker pa je bilo na voljo le 
malo predmetnih dokazov, smo se v muzeju odločili, da je film ustreznejša oblika za prikaz tematike. V resnici je to prvi del 
trodelne stalne postavitve. Več v Valentinčič Furlan 2007; Spletni vir 10. 
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Obiskovalka izbira pravljico na interaktivni enoti Moj svet skozi pravljice in spoznanja, SEM, 2010 
(Foto: M. Špiček)

(npr. kmečkih uporov) in rekonstrukcijah opravil v bližnjih planih (izdelava rala, oranje, sejanje, izdelava 
lončene posode, kuhanje kaše). Avtor scenarija je ilustratorko in režiserja strokovno podprl s štirimi mapami 
arheoloških, zgodovinskih in etnoloških slikovnih virov. 

DRUGA STALNA RAZSTAVA JAZ MI IN DRUGI: PODOBE MOJEGA SVETA IN PRIPOVEDI

Na razstavi o človeku in njegovem umeščanju v svet poleg dokumentarnih filmov in urejenega gradiva 
prikazujemo domače posnetke družinskega življenja, več vrst pripovedi in mozaični portret.12 Mozaične 
vsebine (domače posnetke, pripovedi, portret) prikazujemo na interaktivnih enotah z dotikalnimi ekrani, ki 
omogočajo individualiziran način ogleda vsebin. 

Pripovedovanje je eden najstarejših načinov prenašanja znanja, izkušenj, vrednot, občutkov in identitet, ki 
obenem ustvarja in ohranja človeške vezi. Vizualni antropologi intervju prepoznavamo kot zelo pomembno 
obliko vizualne dokumentacije, ki pripovedovalcem omogoča izražanje mnenja in s tem emancipacijo. Na drugi 
stalni razstavi prikazujemo življenjske zgodbe dveh aleksandrink (Spletni vir 11) in potomca aleksandrinke, 
v zaključnem razdelku pa pripovedi ponazarjajo, kako osmišljamo svet. Pravljice (Spletni vir 12) so primer 
univerzalne modrosti, ki so se prenašale iz generacije v generacijo v precej stabilni obliki, življenjska spoznanja 
(Spletni vir 13) pa primer osebne modrosti, ki si jih posameznik pridobi skozi lastne izkušnje in so povezane 
z njegovo identiteto. Pripovedovalci so posneti v velikem planu, pripovedi pa so dostopne na relativno 
majhnih ekranih, kar ustvarja vtis intimnega srečanja med gledalcem in pripovedovalcem. Obiskovalci na 
dotikalnih ekranih izberejo pripovedovalca in jezik; angleščina je ponujena s podnapisi, kot je priporočilo 
vizualne antropologije. 

12 Več o tipih in funkcijah avdiovizualnih sporočil v Valentinčič Furlan 2010, Spletni vir 4. 
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MOZAIČNI PORTRET VESNA

Video portret je avdiovizualna rdeča nit razstave, ki povezuje posamezne razdelke in dokaj kompleksno 
razstavo interpretira na osebnem nivoju, podobno kot odlomki iz romana Krka pa teče naprej (Jože Dular, 
1983) odražajo posameznikov občutek za pripadnost prostoru in ljudem. Roman je napisala starejša oseba 
in je zazrt v preteklost, za snemanje portreta smo iskali mlajšo osebo. Portret odseva refleksivnost razstave, 
ki obiskovalce nagovarja v prvi osebi ednine z vprašanji, kot so: Kdo sem? Kaj mi pomenita družina, dom? 
Od kje izhajam? Kateri narod, jezik sta moja? Intelektualni okvir video portreta (po Metje Postma 2003: 
108–109) je koncept razstave, prilagojen izbrani osebi. Prva izbira je bila mlada Ljubljančanka z družino, da bi 
povečali pristnost urbanih tematik na razstavi, vendar pa se je sredi snemanja iz družinskih razlogov umaknila; 
druga izbira je bila petindvajsetletna Vesna iz Granta. Posneli smo njene odgovore na razstavna vprašanja 
ter dogodke in situacije, ki razkrivajo njene vloge in istovetnosti, razpete med tradicionalnim in modernim, 
ruralnim in urbanim. Skladno z mozaično strukturo razstave 21 kratkih klipov ponujamo na dotikalnem 
zaslonu mozaičnega portreta Vesna13 (2009). Dvominutni klip Vesna je vizualni povzetek in vsebuje vabilo 
obiskovalcem, da posnamejo portrete bližnjih in jih pošljejo muzeju. Objavljen je tudi na spletni strani 
(Spletni vir 14) .

Interaktivni portret je umeščen v iztek razstave, v sobo za druženje, kjer potekajo pogovori in delavnice, 
obiskovalci lahko svoje vtise zapišejo v knjigo ali računalniško aplikacijo na enoti Odzivi obiskovalcev, 
lahko sodelujejo pri snemanju pripovedi ali pripravijo osebne razstave.14 

DVOSMERNA AVDIOVIZUALNA KOMUNIKACIJA Z OBISKOVALCI

Po zgledu Navajo projekta Sola Wortha in Johna Adaira v šestdesetih letih 20. stoletja in bio-dokumentarcev, 
ki jih je spodbudil Asen Balikci, smo obiskovalce povabili, da stopijo iz pasivne vloge opazovalca v 
aktivnejšo vlogo filmskega subjekta ali raziskovalca s kamero.Zasnovali smo dolgoročni projekt dvosmerne 
avdiovizualne komunikacije, da bi razstavo obogatili z avtentičnimi glasovi in podobami. Snemanje 
portreta zahteva precej angažmaja avtorja in portretiranca (čas, zaupanje, opremo, poznavanje medija), 
zato smo obiskovalcem ponudili tudi lažjo možnost, da njihove pripovedi po ogledu razstave posnameta 
usposobljena kulturna mediatorja15. Doslej smo posneli 42 pripovedi16, ki jih skrajšane objavimo na 
interaktivni enoti Odzivi obiskovalcev na razstavi in na spletni strani v Galeriji pripovedovalcev (Spletni 
vir 2). Pripovedi pogosto povežemo z osebnimi razstavami, saj so osebne zgodbe tako predstavljene bolj 
poglobljeno (Valentinčič Furlan 2013).

13 Več v Valentinčič Furlan 2010 in 2013.
14 V petih letih je bilo postavljenih 23 razstav, podatki so dostopni na spletni strani SEM (Spletni vir 15). 
15 SEM je sodeloval v projektu Starejši − nosilci in posredniki nesnovne kulturne dediščine (2009 – 2010). Prostovoljni kulturni 
mediatorji so bili vključeni v delo v kustodiatih, knjižnici in dokumentaciji, pri vodstvih po razstavah in izvedbi programov. 
Pet jih svoje dejavnosti nadaljuje tudi po zaključku projekta.   
16 Integralne pripovedi so dolge od 4 do 70 minut, urejene pa od 3 do 7 minut; gradivo in pisne dogovore hrani Kustodiat za 
etnografski film. 

54



Z Olgo Pivk - Vidmar se pogovarja Brigita Rupnik, Janez Doler snema, SEM, 2011 
(Foto: A. Kofol).

Doslej ugotavljamo, da obiskovalci raje sodelujejo s pripovedmi, kjer za medijski vidik poskrbi muzejska 
ekipa. Spoznali smo, da javno povabilo ni dovolj močna spodbuda, saj se nihče od obiskovalcev še ni odločil 
za snemanje portreta. Zato smo začeli iskati tudi neodvisno produkcijo, ki lahko obogati razstavo. Dodali 
smo dva potreta gibalno oviranih oseb in portret treh brezdomcev, s čimer omogočamo vidnost in slišnost 
družbenim skupinam in manjšinam, ki so v javnih medijih prezrte ali obravnavane stereotipno. Leta 2014 
in 2015 smo za montažo pripovedi angažirali študenta tetraplegika17. Naše izkušnje kažejo, da muzejske 
obiskovalce v aktivno sodelovanje v video projektu in osebnih razstavah najbolje nagovori osebno povabilo 
in zagotovilo medijske in strokovne podpore kustosov in mediatorjev (Valentinčič Furlan 2013).

TEMATSKA POT NA SVOJI ZEMLJI 

Prvi slovenski zvočni celovečerec Na svoji zemlji, posnet v letih 1947/8, je v Baški grapi spodbudil močno 
identifikacijo s filmom in nepozabne spomine na čas snemanja. Po principih (virtualnega) ekomuzeja in 
družbenega vključevanja lokalne skupnosti (Mensch 2005: 17) smo ustvarili Tematsko pot Na svoji zemlji, 
da bi ohranili spomine in trajno vpisali izkušnjo v prostor Baške grape. Poleg spominov vaščanov in še živih 
članov ekipe smo raziskali korpuse znanja, ki jih hranijo nacionalne, regionalne in lokalne dediščinske, 
arhivske in medijske ustanove. Vse so postale partnerice pri oblikovanju tematske poti, ki jo upravlja 
lokalna skupnost18. Skupne spomine lokalne skupnosti smo prepoznali kot del filmske dediščine; podpirajo 
17 To poteka v sklopu projekta Dostopnost do kulturne dediščine za ranljive skupine (2013–2015).
18 Podatki o nosilcih in partnerjih projekta so dostopni na spletni strani, ki je spletni almanah filma (Spletni vir 16). 
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jih članki režiserja Franceta Štiglica, scenografa Vena Pilona in tajnice režije Rape Šuklje, ter fotografska 
dokumentacija scenskega fotografa Erminia del Fabbra. »Lokalni in nacionalni vidiki dediščine igranega 
filma so se … spojili v trdne spominske stebre« (Valentinčič Furlan 2014: 208). 

John H. Weakland je analiziral antropološke raziskave igranih filmov in ugotovil, da se lahko nanašajo 
na vsebino filma, njegov odnos do realnosti (Weakland 1975: 236) ali na vpletene družbene skupine 
(Weakland 1975: 245). Tudi sami smo v procesu oblikovanja tematske poti raziskali vsebino filma Na 
svoji zemlji, kontekst njegovega nastanka in kasnejše vplive filma. Vsebina filma obravnava zgodovinsko 
situacijo na Primorskem: boj vaščanov in partizanov za osvoboditev in priključitev matični domovini je 
prikazan skozi množico in posamezne izstopajoče like. Čeprav so filmski liki fiktivni, filmska zgodba 
ustreza zgodovinski situaciji v Baški grapi med letoma 1943 in 1945. Okoliščine nastanka filma so bile 
dokaj specifične: spodbuda je prišla od tedanje socialistične oblasti, nacionalni filmski projekt19 je bil dobro 
financiran in odlično promoviran, v njem so sodelovali najboljši ustvarjalci tistega časa. Za večino je bilo 
prvo srečanje s filmom močna učna izkušnja, nekateri starejši so spoznali, da igranemu filmu niso kos; jeseni 
1947 so pomladili filmsko ekipo. Mladi Štiglic je odlično vodil ekipo in pritegnil lokalno skupnost: vaščani 
so pomagali pri preskrbi 80-članske filmske ekipe s prehrano in prevozi, za potrebe filma so odstopili 
svoje hiše in vsakdanja oblačila, statirali so v množičnih prizorih. Film je imel torej že med nastajanjem 
močno povezovalno vrednost za prebivalce Baške grape, po prikazovanju pa za vse Slovence. Učinkovita 
promocija in distribucija je zajemala prikazovanje v kinodvoranah, šolah, tovarnah in po vaseh, film so 
poslali tudi na filmski festival v Cannes. Leta 1975 je Društvo slovenskih filmskih delavcev na Grahovem 
ob Bači postavilo spomenik snemanju in začetkom slovenske profesionalne kinematografije. V samostojni 
Sloveniji se nekateri distancirajo od povojne kinematografije, vendar film ostaja v zavesti Slovencev, še 
posebno legendarni, neštetokrat parafraziran naslov Na svoji zemlji (več v Valentinčič Furlan 2014).  

Film torej odslikava kulturo tistega časa, v naslednjih desetletjih pa je nanjo tudi močno vplival (primerjaj 
Weakland 1975: 248). Primerjava filmske realnosti in realnosti prostora Baške grape po drugi svetovni vojni 
in danes je pokazala, da se zaradi Štigličevega dokumentarnega pristopa in želje ustvarjalcev po avtentični 
podobi oblačil, hiš in obnašanja vaščanov filmska meta-realnost v veliki meri prekriva z realnostjo Baške 
grape v času snemanja. Te povezave so razkrite na tematskih tablah na točkah, kamor je ekipa v letih 
1947/8 postavila kamero (Valentinčič Furlan 2015: 208). Omogočajo primerjavo z današnjim prostorom in 
pojasnjujejo vzroke sprememb v pokrajini in vaseh.

19 Jugoslovanska oblast je po sovjetskem vzoru spodbujala film; več republik je tekmovalo, katera bo prva končala film.
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DOKUMENTIRANJE IN PREDSTAVLJANJE NESNOVNE KULTURNE DEDIŠČINE S FILMOM

Že prvi filmski zapisi Borisa Kuharja so prikazovali nesnovno kulturno dediščino, le da tedaj tega izraza še 
nismo uporabljali. Leta 2011 je SEM postal nacionalni Koordinator varstva žive kulturne dediščine (ŽKD), 
zato pri nas nastaja zbirka posnetkov nesnovne kulturne dediščine. UNESCO daje precej natančna navodila 
glede dolžine, tehničnih zahtev in avtorskih pravic, metodološko pa je struktura predstavitvenih filmov 
zelo raznolika. V SEM karakteristične video prikaze posameznih enot za Register ŽKD utemeljujemo na 
vizualni etnografiji, obenem pa spodbujamo nosilce dediščine in lokalne skupnosti, da prispevajo filme, 
saj se zavedamo podmene o dediščini kot izpogajani kategoriji in visokem vrednotenju emskega pogleda 
v vizualni antropologiji. Septembra 2014 smo na mednarodnem posvetu Dokumentiranje in predstavljanje 
nesnovne kulturne dediščine s filmom izmenjali izkušnje in spoznanja vizualni antropologi in etnologi, ki 
sodelujemo v aplikativnih dediščinskih projektih; konec leta 2015 bo izšla dvojezična publikacija.  
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Spletni vir 14: Vesna, http://www.etno-muzej.si/sl/vesna, 3. 12. 2015
Spletni vir 15: Razstave obiskovalcev, http://www.etno-muzej.si/sl/razstave/razstave-obiskovalcev, 
3. 12. 2015
Spletni vir 16: Tematska pot Na svoji zemlji, http://www.tpnasvojizemlji.si/,3. 8. 2015 

Nadja Valentinčič Furlan, etnologinja in kulturna antropologinja, anglistka, muzejska svetovalka
Slovenski etnografski muzej
Metelkova 2
1000 Ljubljana, Slovenija

Kustodiat za etnografski film: www.etno-muzej.si 
tel:  +386 (0)1 300 87 00
e-mail: Nadja.Valentincic@etno-muzej.si 
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Beer – 1920 Peričnik

ZBIRKA AVDIOVIZUALNEGA GRADIVA V SLOVENSKEM ŠOLSKEM 
MUZEJU

Ključne besede: avdiovizualno gradivo, zgodovina šolstva, nosilci medija 

Slovenski šolski muzej je najstarejši specialni muzej na Slovenskem. Zbira in hrani kulturno dediščino 
na področju zgodovine šolstva in pedagogike. Med številnim raznovrstnim gradivom hrani tudi različno 
avdiovizualno gradivo, zbrano v avdiovizualni zbirki, ki je začela nastajati v devetdesetih letih 20. stoletja. 
Gradivo prihaja v muzej v glavnem kot dar, posebej skupine avdiovizualnega gradiva, ki ga uporabljajo šole 
kot učni pripomoček pri pouku (diapozitivi, diafilmi, filmi). V muzeju, ki pokriva kulturno dediščino šolstva 
na celotnem slovenskem ozemlju, v zamejstvu in izseljenstvu, so zaposleni štirje kustosi, vendar muzej ne 
premore samostojnega kustosa, ki bi skrbel le za avdiovizualno gradivo. Za to zbirko skrbi kustosinja, ki 
se poleg tega ukvarja še s pedagoškim delom in s fototeko. Posledica tega je, da je zbirka dokaj neurejena, 
veliko gradiva je nepopisanega in neinventariziranega. Gradiva pa je zelo veliko in bi na tej zbirki zahtevalo 
delo celega človeka.
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Del zbirke – filme – hrani Arhiv Slovenije, ker v našem muzeju nimamo ustreznih pogojev za hrambo. Tam 
so filme pričeli tudi digitalizirati. V muzeju je delno digitalizirana zbirka stereoskopskih slik. Videokasete se 
počasi presnemavajo na DVD nosilce (predvsem zaradi boljše obstojnosti in lažjega predvajanja). Gradivo 
v Slovenskem šolskem muzeju je v glavnem pospravljeno v kovinske predalčnike in omare. 
Posamezno gradivo uporabljamo na stalni in občasnih razstavah, uporablja se kot dokumentacija ter v 
namene popularizacije muzeja in ohranjanja kulturne dediščine šolstva. 

A – Po izvoru gradiva razlikujemo:

• Gradivo kot učni pripomoček pri pouku
• Gradivo o zgodovini šolstva: a. Ustvarjajo ga šole, ustanove in posamezniki
          b. Lastna produkcija Slovenskega šolskega muzeja

B – Glede na nosilce medija zbirko delimo v več skupin:

• stereoskopske slike
• filmi (16 mm, super 8 mm)
• diafilmi
• diapozitivi
• gramofonske plošče
• avdiokasete
• videokasete
• CD, DVD

A / Zbirka avdiovizualnega gradiva kot učni pripomoček

1. Zbirka stereoskopskih slik

Slovenski šolski muzej hrani kar 737 stereo slik z motivi z vsega sveta (vse so vpisane pod eno inventarno 
številko 3025) in dva stereoskopa ameriške proizvodnje iz leta 1895 oz. 1902 (inv. št. 3024 – eden je 
razstavljen na stalni razstavi). Poskeniranih jih je dobra polovica, v sistem Galis pa še niso vnešene. 
Stereoskopa sta bila v uporabi na Klasični gimnaziji v Ljubljani, leta 1970 pa smo ju dobili kot dar v muzej, 
ko so ju na takratni OŠ Prežihov Voranc izločili iz fizikalnega kabineta.1

V navedbah stanja učil v kabinetih v letnih poročilih nekaterih šol (predvsem gimnazij) izvemo, da je 
imela stereoskopija v šolstvu na Slovenskem pomembno vlogo. Tako je v letnem poročilu iz leta 1906 / 07 
navedeno, da je ljubljanska realka pridobila 30 slik v stereo tehniki fotografa Josipa Rožuna iz Sevnice.2

1 Klasična gimnazija v Ljubljani do leta 1958, od takrat dalje je v tej stavbi OŠ Prežihov Voranc.
2 Jahresbericht des k.k. Staats-Oberrealschule in Laibach, 1906 / 07, str. 58.
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Stereo fotografija in stereoskopija sta v zgodovini fotografije pomembni zaradi novega načina prezentacije 
fotografske slike. V osnovi gre za dvojno, skoraj enako sliko, ki jo gledamo skozi optično kukalo, stereoskop, 
ki obe podobi združi v eno, prostorsko učinkujočo predstavo. 

Prvi razmah sta stereo fotografija in stereoskopija doživeli med leti 1851 in 1870, drugega pa ob koncu 
19. stoletja.V 20. stoletju se srečujemo z različnimi poskusi v tej smeri, eden zadnjih je stereo televizija. 
Preprosta stereoskopska kukala za diapozitive propagirajo še sedaj. 

Ena prvih stereo predstav je bila v Ljubljani leta 1857, stereomanija se je nato na Slovenskem širila vse v 
20. stoletje. Znani fotografi, ki so izdelovali fotografije tudi v obliki stereoskopskih posnetkov, so: Johann 
Reiner (Celovec), Alois Beer (Celovec), Benedikt Lergetporer (poklicni fotograf na Bledu). 3Njihove 
posnetke imamo v naši zbirki.

Zbirka stereoskopskih slik v Slovenskem šolskem muzeju je ena redkih v Sloveniji in zato tudi dragocena. 
Posamezne slike in informacije o njih so objavljene in citirane v različnih publikacijah.4

2. Filmi (16 mm, super 8 mm)

Med gradivom druge skupine avdiovizualnega gradiva glede na nosilce medija je najdragocenejša zbirka 
Šolska kinoteka Gimnazije Kranj–zbirka filmov, ki smo jo dobili leta 2006 v muzej v dar iz Gimnazije 
Kranj. Obsega 187 kolutov 16 mm filmov s področja biologije, geografije, zgodovine, fizike, tehnike, 
zdravstva, kemije itd., ki so shranjeni v aluminijastih škatlah. Od teh 187 filmov je 58 nemih filmov, ostali 
so zvočni. Šolska kinoteka je začela na šoli nastajati leta 1953, filme so naročali iz Beograda, Zagreba (Zora 
film, Jadran film) in Ljubljane (Sava film). Posamezne filme so posojali tudi osnovnim in srednjim šolam v 
Kranju. Leta 2008 smo zbirko oddali v hrambo v Arhiv Slovenije, ki ima boljše pogoje hranjenja. Filme so 
na gimnaziji uporabljali pri različnih učnih predmetih (biologija, zgodovina, geografija …). 

V to skupino spadajo tudi super 8 mm filmi, ki so jih uporabljali na osnovnih in srednjih šolah. 
Proizvajala jih je Filmoteka 16 v Zagrebu. Filmi so pridobljeni kot dar z različnih osnovnih in srednjih šol 
po vsej Sloveniji. 

3 Povzeto po: Mirko Kambič: Stereo fotografija. V:150 let fotografije na Slovenskem 1839–1919, Ljubljana 1989, str. 31–32. 
4 Trewor Shaw, Alenka Čuk: Slovene Caves & Karst pictured 1545–1914. Ljubljana: Založba ZRC, 2012: str. 77, 78, 146,147.
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Gimnazija Kranj – šolska kinoteka
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3. Diafilmi

Zelo  obsežna je tudi zbirka 
diafilmov, ki so jih učitelji 
uporabljali pri različnih predmetih 
na osnovnih in srednjih šolah po 
letu 1960. Med temi je pomembna 
obsežna zbirka diafilmov, ki jo 
je muzeju podaril mag. Mirko 
Kambič, poznavalec zgodovine 
slovenske fotografije. Od leta 
1962 do upokojitve leta 1984 
je bil urednik na oddelku za 
avdiovizualna učila v Zavodu za 

šolski film, kasnejšemu Sava filmu. Tu si je po zgledih tedanje evropske pedagogike prizadeval za uvajanje 
programov za modernizacijo pouka z rabo didaktičnih pripomočkov, kot so diafilmi, barvni diapozitivi, 
grafoskopske folije in 8-milimetrski film.

V šestdesetih letih 20. stoletja se je na Slovenskem začela široka akcija za reformo pouka. 
Uvajati so se začela različna avdiovizualna pomagala, kot so radio, magnetofon, film, diafilm, televizija in 
verjetno še kaj. Novosti so bile spričo novih zahtev in metod nujne, stvari pa so se ustavile ob vprašanju, 
kako vse te novotarije v smotrni obliki pripraviti in jih tudi uporabljati v vsej naši šolski mreži. Kratka 
doba nastajanja in uporabljanja teh pripomočkov je pokazala, da je materialna zmogljivost šol v pretežni 
večini premajhna, da bi mogla v celoti in v zadovoljivih pogojih izkoristiti že razpoložljiva pomagala. 

Prednost je imel radio, zelo uporaben je bil magnetofon, film je bil redkost, diafilm pa je bil najmanj praktičen, 
se pravi najbolj zahteven za predavatelja, ker je bil najbolj statičen in učitelj je moral prispevati interpretacijo. 
Sava film, zavod za šolski in poučni film, Ljubljana, prej Prosvetni film, edini uradni slovenski producent 
šolskih diafilmov, je izdajal diafilme z različnih šolskih področij (npr. iz slovenske književnosti). Prvi diafilmi 
so bili datirani z majem 1960, vendar je zavod začel z delom nekaj let prej. Mnoge pomanjkljivosti diafilma 
so se kasneje rešile z zamenjavo diafilma z diapozitivi, ti so bili bolj obstojni in trpežni za predvajanje.  

4. Diapozitivi

Obsežna zbirka diapozitivov je pridobljena kot dar z različnih šol po vsej Sloveniji. Učitelji so uporabljali 
diapozitive pri različnih učnih predmetih (pri spoznavanju narave in družbe, slovenskem jeziku, 
biologiji ...) kot novo didaktično sredstvo konec šestdesetih in v začetku sedemdesetih let prejšnjega stoletja. 
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5. Gramofonske plošče

Gramofonske plošče so učitelji uporabljali predvsem pri glasbeni vzgoji in učenju tujih jezikov. V zbirki 
imamo kar nekaj primerov plošč, ki so nam jih poklonili v dar z različnih šol po Sloveniji.

6. Videokasete, avdiokasete, CD, DVD

V tej skupini se nahajajo podobni nosilci medija: avdio in videokasete, CD in DVD. Značilnost teh nosilcev 
medija je, da so se zelo hitro spreminjali. Po letu 1990 so tovrstno gradivo izdajale med drugimi naslednje 
ustanove: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Založba Mladinska knjiga, Videofon, d.o.o.

B / Zbirka gradiva o zgodovini šolstva 

a. Šole, ustanove in posamezniki

Zgoraj navedeni so ustvarjali svoje avdiovizualne zapise o zgodovini šole, jubilejih šol, posameznih 
dogodkih na šoli ...

V zbirki so :

• Predstavitveni filmi posameznih šol (Poklicna in tehniška elektro šola Ljubljana …)
• Filmi šol ob jubilejih (100 let OŠ Vič … )
• Filmi drugih ustanov in posameznikov (Šole naših babic: izobraževanje deklet v Ljubljani – Arhiv 

Republike Slovenije, 2003 …) ter dokumentarni posnetki mature 1964–68 I. gimnazije Maribor ter 
filmski zapis Boštjana Hladnika o njegovi maturi iz leta 1948

b. Slovenski šolski muzej – lastna produkcija

Gradivo je nastalo v muzeju kot rezultat raziskovalnega dela in zbiranja ustnih virov, pričevanj o zgodovini 
šolstva. Med njimi omenjamo dokumentarni film Od mature do mature iz leta 1998, ki je nastal ob istoimenski 
razstavi in v katerem so zbrani intervjuji nekdanjih maturantov (od takrat najstarejšega maturanta Leona 
Štuklja do takrat aktualnega ministra za šolstvo Slavka Gabra) ter najnovejše posneto pričevanje upokojenih 
učiteljev in profesorjev, ki smo ga uporabili ob občasni razstavi Učilnica v naravi: šolski vrt včeraj, 
danes, jutri.

Povečuje se tudi število zvočnih in slikovnih zapisov pričevanj nekdanjih učiteljev in učencev o šolstvu 
nekoč (med njimi Ciril Merčun, Marko Račič).
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Za popularizacijo in promocijo svojega dela pa je muzej naredil več kratkih filmov:

• Domača kokoš: Pouk na vaški šoli okoli leta 1900 (OŠ Stična in Slovenski šolski muzej)
• 1999 – predstavitveni film o pedagoškem programu Učne ure naših babic in dedkov
• Pravljično število tri: o delu kustosov v SŠM, 2000

Mateja Ribarič, muzejska svetovalka
Slovenski šolski muzej 
Plečnikov trg 1
1000 Ljubljana
tel: 01 / 251 30 24
www.ssolski-muzej.si

fototeka SŠM 
tel: 01 / 251 31 27 
e-mail: mateja.ribaric@guest.arnes.si
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ZBIRKA USTNIH VIROV V MUZEJU NOVEJŠE ZGODOVINE SLOVENIJE

PRIČEVANJA PRISILNIH MOBILIZIRANCEV V NEMŠKO VOJSKO, IZGNANCEV, 
TABORIŠČNIKOV

Ključne besede: druga svetovna vojna, nemška vojska, mobilizacija, izgnanci, taborišča

Že leta 2003 smo v Muzeju novejše zgodovine Slovenije pričeli sistematično zbirati osebna pričevanja 
vezana na naše poslanstvo, to je zbiranje, hranjenje, preučevanje in razstavljanje premične in žive dediščine 
s področja zgodovine slovenskega etničnega prostora od začetka 20. stoletja dalje. Ob ustanovitvi nove 
zbirke smo začeli s študijem obstoječe literature in virov ter pregledom gradiva v Muzeju, v drugih muzejih 
in arhivih. Pripravili smo osnovne smernice za delo. 

Ustni viri so sestavni del orisa zgodovinskega dogajanja in dodajo muzejskemu predmetu ali dogodku 
osebno noto, saj živa dediščina omogoča nova vedenja in nudi vpogled v glavne smeri izkušenj in kot taka 
predstavlja dinamični vir konstrukcije vedenja. Intervju ohranja perspektivo posameznika. Namen intervjuja 
je, da bi ujel in ohranil posameznikov pogled, presojanje in spominjanje na pretekle dogodke ter bi tako 
uspel dobiti zgodovinsko informacijo, do katere drugače ne bi imeli dostopa. Tako so pričevanja lahko 
tudi neposredno vezana na muzejske predmete in na njihovo predstavitev. Poleg oblikovanja nabora zgodb 
vezanih na zgodovinsko dogajanje skušamo z osebnimi pričevanji nadgrajevati tudi že obstoječe muzejske 
zbirke, npr. snemanje pričevanj aktivnih v partizanskih delavnicah, tiskarnah itd. Nadgrajujemo fotografske 
zbirke s snemanji zgodb akterjev zabeleženih na fotografijah, skušamo dopolnjevati sklope že opravljenih 
pričevanj z dodatnimi zgodbami, npr. prisilno mobiliziranih v nemško vojsko, Slovencev v italijanski 
vojski, udeležencev vojne za neodvisno Slovenijo, aktivnih politikov 2. Jugoslavije in neodvisne Slovenije, 
spominskih izjav o razvoju demokratičnih strank, civilno družbenih gibanj in pobud ter spominskih izjav o 
procesu osamosvajanja in vojni za obrambo samostojne Slovenije. 

Končni cilji zbiranja pričevanj so dokumentiranje vključno s transkribiranjem in uporaba gradiva pri 
proučevanjih, razstavah, knjigah, za pedagoško in andragoško delo ter promocijo muzeja.

Zbirka ustnih virov postaja ena izmed pomembnejših zbirk muzeja, muzej je član mednarodnih združenj, 
OHS (Oral History Society) in IOHA (International Oral History Association). 
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PRIČEVANJA PRISILNIH MOBILIZIRANCEV V NEMŠKO VOJSKO 

Eden izmed prvih večjih naborov pričevanj so pripovedi prisilno mobiliziranih v nemško vojsko. Sem 
spadajo tako avdio in video pričevanja kot tudi osebni zapisi. 

Prisilna mobilizacija v nemško vojsko med 2. svetovno vojno je evropska tema. V petih državah Evrope 
(Češka, Luksemburg, Poljska, Belgija, Slovenija) in dveh pokrajinah Francije (Alzacija in  Lorena) je 
potekala prisilna mobilizacija v enote nemške vojske, čeprav 43. člen haaškega pravilnika določa, da mora 
okupator spoštovati zakone, ki jih je na zasedenem ozemlju uvedla legitimna oblast pred okupacijo, in da 
ne sme posegati v urejanje državljanstva okupiranih dežel, dokler ni to rešeno z mirovno pogodbo po vojni. 
Možje različnih narodnosti so se borili na vseh frontah Evrope in veliko jih je med vojno izgubilo življenje 
v uniformi Wehrmachta. Skupno število vpoklicancev, njihova usoda med in ob koncu vojne je precej 
nepoznana in neraziskana. 

Leta 2004 je bilo na različne veteranske organizacije poslanih več prošenj za snemanje življenjskih zgodb 
njihovih članov. Najhitreje in najbolj množično se je odzvala Zveza prisilno mobiliziranih Slovencev v 
nemško vojsko 1941–1945. V krajšem času smo v Kranju, Tržiču, Brestanici, Velenju, Mariboru, Ptuju in 
Ljutomeru posneli 42 video pričevanj nekdanjih prisilno mobiliziranih nemških vojakov.

Na tak način smo zbrali skoraj trideseturno pripoved o času med drugo svetovno vojno.

Pričevalci so bili takrat stari od 78 do 87 let, vendar se jim leta sploh niso poznala in v času snemanja so se 
povrnili 60 in več let nazaj ter znova podoživljali dogodke iz mladosti. Njihove zgodbe so bile vsebinsko 
in pripovedno zelo različne. Vnaprej sem jih opozorila na nekaj ključnih točk, za katere sem želela, da 
jih opišejo v pripovedi. To se je v razvoju naših ambicij izkazalo za zelo dobro predvideno, saj sem iz 
42 pričevanj lahko v vseh zgodbah izbrala pet tematskih ključnih dogodkov, ki so bili tudi za prisilno 
mobilizacijo najbolj značilni – mobilizacija, urjenje in odhod na fronto ter dogodki s fronte, prebegi in / ali 
ujetništva, pot domov in izkušnje ob prihodu domov. Zgodbe pričevalcev so tudi različno dolge, od 8 minut 
do tri četrt ure.  Ob poslušanju različnih razlaganj, slikovitih opisov, vživljanj v zgodbo in živih gorenjskih, 
koroških in štajerskih dialektih, sem se  zavedela, da zadeva ne sme ostati samo pri golem zbiralnem 
snemanju pričevanj, ampak je zrela za film. 

Praktična dejstva so kazala na korist filma – gradivo predstavljeno v filmski obliki  predstavlja posebno 
zanimiv način predstavitve teme, saj je s svojo povednostjo, ki okupira vso pozornost, veliko bližje 
gledalcem oz. obiskovalcem muzeja, predvsem šolskim skupinam in sploh mladim generacijam. To gradivo 
je zelo dobro uporabljeno na  predavanjih. Predvsem pa  da dogodkom več človeške note in subjektivnosti, 
ki je pomembna tudi za razumevanje tem. Film ljudi  zanimira! Glas in fotografija  naredita svoje!
 
V prvi fazi je bilo vse gradivo pregledano in proučevanju je sledila faza vnašanja podatkov o posameznih 
pričevalcih, temi, ključnih besedah in povezavah v računalniški dokumentacijski program. V daljšem 
obdobju so bili pri vseh pričevalcih izbrani najboljši deli zgodbe. Ko smo ponovno pregledovali izbrano 
gradivo, smo res dobili vpogled v množico zgodb in širino te mobilizacije. Držali pa smo se pravila, da 
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L. 2006 je Muzej pripravil dokumentarni film o prisilni mobilizaciji Slovencev 
v nemško vojsko (ovitek DVD-ja)

morajo v filmu nastopiti vsi pričevalci, kar je  pripravo filma še otežilo. V približno enakem razmerju kot 
so odhajali v nemško vojsko so zastopani tako Gorenjci kot Štajerci, tako zgodbe tistih, ki so se borili na 
vzhodnih frontah, kot tistih z zahodnih. Različne so tudi usode ob prehodu v ujetništvo in prihodu domov. 
Film je razdeljen na tri sklope; 12 minutnem po posameznih temah razdeljenem spremnem besedilu, sledijo 
skoraj 20 minut dolgi vložki, kjer so posamezna pričevanja dolga od 1 do 3 minut. Za ozadje spremnega 
besedila  so uporabljene številne originalne fotografije vpoklicancev in utrinkov iz vojaškega življenja, 
ki skozi pripovedi  oživijo. Del fotografij so prispevali mobiliziranci  sami, zato se zahvaljujem  gospodu 
Francu Ercetu, Alojzu Wagnerju in drugim. Fotografije vezane na mobilizacijo in odhod pa so iz Muzeja 
novejše zgodovine Slovenije in Muzeja novejše zgodovine Celje. Glasbena podlaga je posnetek originalne 
koračnice nemške vojske. Na koncu filma v posnetku predsednik zveze opozori na pomembnost teme. V 
špici pa se na malih ekranih pojavi več pričevanj hkrati in se spremeni v migotajočo  množico, kar opozarja 
na številčnost pričevanj, na  številčnost prisilno vpoklicanih in zopet na nujnost predstavitve in uveljavitve 
teme. Film je preveden tudi v angleški jezik. 
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Film smo zaključili leta 2005 in ga premierno prikazali v Cankarjevem domu. Zanimanje je bilo takšno, 
da nam niso pustili, da spustimo vse zainteresirane  v dvorano. Po tem so film na RTV SLO predvajali v 
»prime time« vsaj še trikrat. Tudi v časopisju je film naletel na ugodne odmeve. 

Dele filma in pričevanj smo pripravili v krajših sekvencah, ki jih uporabljamo za pedagoško delo. 
Organiziramo tudi predavanja po šolah. Film pa smo predvajali tudi po domovih starejših občanov in tako 
dobili tudi novo muzejsko publiko. 

Z zbiranjem pričevanj pa smo evidentirali ali pa pridobili tudi veliko gradiva vezanega na to tematiko in 
tako obogatili zbirke. 

Od prvih 42 posnetih zgodb vpoklicancev smo jih v naslednjih letih posneli še trikrat toliko. Posnetke 
pričevanj smo takrat še presnemavali iz  Bete na VHS. Prvi so bili snemani še na Beta kasete, sedaj pa 
snemamo na mini kasete.

Cilji, ki smo si jih zastavili pa so zelo zavezujoči. Ti cilji so: proučiti dostopno arhivsko gradivo; ugotoviti 
dejansko število vpoklicanih; poiskati še živeče; zbirati ustna pričevanja in z njimi povezano gradivo; 
ugotoviti usode vpoklicancev; ugotoviti število prebegov k odporniškim gibanjem v okupirani Evropi; 
ugotoviti število prebegov k partizanom v Sloveniji; ugotoviti število prebegov k domobranskim in drugim 
proti partizanskim formacijam v Sloveniji; ugotoviti število vpoklicancev, ki se niso vrnili v Slovenijo 
po koncu vojne, in  razloge; ugotoviti število po vojni pobitih prisilno mobiliziranih v nemško vojsko v 
Sloveniji; pripraviti raziskavo ubitih nemških vojakov v Sloveniji med drugo svetovno vojno; poiskati 
še živeče mobilizirane v nemško vojsko, ki so bili v enotah v Sloveniji, in opraviti razgovore ter zbrati 
gradivo, pripraviti delavnice, tematska predavanja in razstavo. 

Leta 2013 smo sicer zgodovinarji iz različnih držav, kjer je potekala prisilna mobilizacija v nemško 
vojsko, pripravili dve  konferenci, spomladi v Strasbourgu in jeseni v Ljubljani. Hkrati smo pripravili tudi 
potujočo mednarodno razstavo, za osnovo pa smo uporabili zgodbe oziroma intervjuje vpoklicancev iz 
različnih dežel.

Čeprav so bili nekdanji prisilni mobiliziranci v nemško vojsko po vojni v nemilosti in so dolgo veljali za 
državljane drugega reda so se v Republiki Sloveniji hitro organizirali in ustanovili več Društev in Zvezo, 
leta 1995 pa so bili tudi vključeni v zakon o žrtvah vojnega nasilja. Najbrž je tudi to pomagalo, da so se 
postopoma odprli in bili pripravljeni govoriti o sebi ter svoji usodi. 

IZGNANCI IN PRISILNI DELAVCI

Med drugo svetovno vojno je bilo v Nemčiji in v deželah, ki jih je zasedlo prek 13,5 milijonov ljudi, ki so 
delali kot suženjski in prisilni delavci. Kot gesta sprave je bila leta 2000 v Nemčiji ustanovljena fundacija 
»Erinnerung, Verantwortung und Zukunft«, ki finančno podpira žrtve nacionalsocializma. Dosegla je več 
kot 1,5 milijona ljudi v več kot 80 državah. Del te ustanove – fond Erinnerung und Zukunft – je 2005 
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razpisal mednarodni projekt dokumentiranja življenjskih zgodb nekdanjih suženjskih in prisilnih delavcev. 
Vodil ga je Inštitut za zgodovino in biografije pri Fernuniversität Hagen v Nemčiji.

Namen projekta je bil posneti ljudi, ki doslej niso imeli priložnosti povedati svoje zgodbe. Zaželeno je bilo 
tesno sodelovanje z veteranskimi organizacijami, intervjuji pa so uporabljeni za zgodovinski in politični 
oris dogajanja ter v znanstvene namene.

Projekt je potekal hkrati v 25 državah po enakih kriterijih in merilih izvajanja. Posnetih je bilo prek 550 
avdio in video pričevanj. Okoli 440 pričevanj na avdio kasetah, ki so se izkazale za zelo uporabne in 
obstojne, dodatnih 110 pričevanj pa je bilo posnetih z beta kamerami. Najmanj tretjina pričevanj opisuje 

življenje suženjskih delavcev. Največ zgodb so namenili vzhodnoevropskim deželam – Poljski, Ukrajini, 
Rusiji, od koder je bilo največ prisilnih in suženjskih delavcev. Večja skupina so tudi Judje. 

V Berlinu sta bila leta 2005 organizirana dva seminarja in delavnici za sodelavce v projektu, na katerih so 
koordinatorji projekta priporočili metode dela, udeleženci pa so si izmenjali izkušnje. Gradivo hranijo in 
raziskujejo tudi matične ustanove, ki so ga posnele, shranjeno pa je tudi pri fundaciji in v Univerzi  Hagen. 
Tu so ga tudi dodatno preučevali in pripravili skupne zaključke. Izšla je  debela knjiga raziskav v nemščini 
in angleščini. Hitlers sklaven, Hitlers slaves. 

Celotni nacionalni projekt je potekal po natančno določenih navodilih. Po vsakem pogovoru je bilo treba 
pripraviti kratek protokol, v katerem smo opisali, kako in v kakšnem ozračju je potekal pogovor, težave 
idr., biografijo pričevalca, izpolniti je bilo treba vprašalnik, priložiti podpisano dovoljenje pričevalca, da se 
strinja z namembnostjo posnetega gradiva, fotografije, dokumente, prepis in prevod pogovora v nemščino. 

V središču zanimanja so zgodba o prisilnem ali suženjskem delu pa tudi pričevalčeva predvojna preteklost 
in povojni dogodki, saj so velikokrat temeljni za razumevanje nekaterih dogodkov in reakcij med vojno. 

Sestava pričevalcev ustreza razmeram po spolu, socialnem izvoru, oblikah deportacij in usodah. 

Izdelana so bila tudi posebna navodila za spraševalce, ki so morali dobro poznati temo, razumeti okoliščine 
ter nacionalsocialistični sistem in sistem taborišč, posebno koncentracijskih. Predvideno je bilo snemanje 
na domu, to pa je pomenilo tudi snemanje okolice, v kateri je pričevalec živel, sobe, v kateri se je zgodba 
snemala. Izkazalo se je, da so bili lahko pogovori za pričevalce zelo travmatični, nekateri pa so bili veliko 
bolj sproščeni, če so bili v domačem okolju. 

Tehnično je pogovor zapisan na klasičnih avdiokasetah. Vodja projekta jih je predlagal predvsem zaradi 
možnih napak pri presnemavanju z digitalnimi aparaturami, pa tudi zato, ker ne obstaja enoten format 
za vse različne naprave, ki jih ekipe uporabljajo. Obvezni zunanji mikrofon samo še izboljša jasnost in 
kvaliteto zvoka. Video intervjuji so se snemali na BETA SP in pošiljali v Nemčijo na 90-minutnih beta 
kasetah v dveh izvodih.
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Snemanje pri  izgnankah 
Amaliji Vogrin in Zori  
Fučko, Slovenska  vas, 
december 2006. Projekt  
Erinnerung  und  Zukunft.
(Foto: Saša Frantar)

Pričevalci so bili praviloma starejši, čeprav so intervjuji potekali predvsem z ljudmi, ki so bili v vojni še 
mladostniki ali otroci. Snemanja so bila tako za pričevalca kot  za spraševalca izčrpavajoča. Posneti smo 
morali najmanj 2,5 uri video gradiva in najmanj 4 ure avdio gradiva. Pomembno je, da slednji večkrat 
pokaže sočutje in da ga zgodba zanima. Spomin sestoji iz mreže spominov. Nanj vpliva odmaknjenost od 
dogodkov, pa tudi odnos družbe do preteklosti. 

Pogovor je bil t. i. napol odprti pripovedni intervju, kar pomeni, da v prvem delu pričevalec pripoveduje 
sam, nato pa smo spraševali in dodajali v pripoved, kar je manjkalo in to po vnaprej pripravljenih, vsaj 
nekoliko poenotenih, vprašanjih. Namen prvega dela intervjuja je bil, da poročevalec pove svojo zgodbo 
in doda poudarek ter predstavi povezave in detajle zgodbe, kot sam želi. Njegovi lastni pripovedi je 
bilo pomembno prisluhniti najbolj, kot je le bilo možno.  Nismo smeli sugerirati vprašanj ali pa preveč 
pričakovati. Pričevalec je moral vedeti in to tudi čutiti, da je bil del pomembnega projekta.

V drugi fazi intervjuja smo postavili samo nekaj vprašanj za razumevanje dogajanja ali dejanja, ali pa 
smo preverili datume. V tretji fazi smo spraševali stvari, ki so nam v zgodbi še manjkale. Pomembno je 
bilo spraševati tako, da smo zbudili v pričevalcu spomin na dogodek z vsemi detajli in situacijo, da nam 
je predstavil zgodbe in anekdote, opise ljudi, in da pridejo na dan čustva ter mnenja. V četrti fazi smo 
postavljali kritična vprašanja. 

V Muzeju smo bili izjemno zadovoljni, da smo bili izbrani v skupino raziskovalcev, ki so prispevali zgodbe 
svoje dežele. Posneli smo 20 pričevanj; 13 avdio in 7 video. 

Snemanja so potekala praktično po celotni Sloveniji, morda predvsem zaradi zgodb prisilnih delavcev 
izstopa Posavje, kjer živi največ med drugo svetovno vojno izgnanih ljudi. Pomembno je bilo vzpostaviti 
prvi pozitivni kontakt. Po navadi prideš k nekomu, ki ga nisi še nikoli videl, o njem poznaš le nekaj osnovnih 
dejstev. Potem pa ti pričevalec velikokrat pove stvari, ki jih ni zaupal niti svojim družinskim članom. 
Večkrat so ob snemanju prisotni tudi družinski člani, ki predstavljajo pomoč in oporo pričevalcem, ko se 

le preveč zatopijo v preteklost, pa 
tudi zato, da bi slišali zgodbo svojih 
prednikov. Mnenja o tem, ali naj 
bi bili ob snemanju prisotni tudi 
sorodniki, so med člani ekip, ki 
sodelujejo v projektu, deljena.
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Nekateri pričevalci se zelo odprejo in pripovedujejo veliko detajlov, drugi pa so spomine na težke trenutke 
že zdavnaj potisnili v načrtno pozabo, ki jim je uspela ali ne, in jim takšno oživljanje, skozi zavestno 
odobreno pripoved preteklosti predstavlja le bolečino. Po izkušnji imajo najhujše more otroci, ki so bili 
ob začetku vojne v najnežnejših letih in so se jim dogodki bridko vtisnili v spomin; ko so določeni pojmi 
in realnost, dom družina, varno zavetje, predstavljali varno življenje, sproščenost in garancijo za varnost. 
S pretrganim otroštvom in izkušnjami so prehajali ob koncu vojne nazaj na prazne oropane domove že v 
mladostniških letih. Pri družinah, kjer se niso veliko pogovarjali, ampak so bolečino potiskali vase, je le 
ta udarila navzven v starejših letih, ko si vsak vzame čas za premišljanje o svoji preteklosti in dejanjih. 
Vsekakor pa potrjuje dejstvo, da je vojna izjemen čas.

Z zbiranjem pričevanj smo pridobili tudi veliko originalnega gradiva vezanega na zgodbe. Hkrati poteka 
tudi proučevanje. Iščemo skupne točke v življenjskih zgodbah in  ugotavljamo, zakaj se le te razlikujejo. 
Zanima nas, kaj je bilo pomembno za osebno stabilnost v težkih dogodkih in kaj je bilo tisto, kar je ljudem 
dalo moč za preživetje. Ker snemamo zgodbe po več kot 60 letih, nas je zanimalo, če  se je pogled oz. 
odnos pričevalcev do dogodkov spremenil v kakršni koli obliki, ali jih je izkušnja vojne otrdila kot ljudi, 
pa tudi, kako so se soočali z zavedanjem, da so »preživeli iz stroja za ubijanje«. Zanimalo nas je, kako 
so se pričevalci soočali s spomini iz vojne in kako je njihova izkušnja vplivala na družinsko življenje. 
Pričevanja vključujemo v razstave in na ta način predstavljamo  nove dimenzije vpogleda  v  preteklost 
skozi  oči  pričevalca. 

Od prvih zgodb izgnancev in prisilnih delavcev smo v letih od 2005 do danes posneli čez sto pričevanj 
izgnancev. Dvaindvajset smo jih vključili v stalno razstavo Slovenski  izgnanci 1941–1945, ki smo jo leta 
2014 odprli na gradu Rajhenburg. V posebni sobi se na velikem ekranu vrtijo pričevanja izgnancev, dolga do 
pet minut, ki pokrivajo različna področja; od odhoda z doma, prihoda v prehodna taborišča, do poti v tujino, 
Srbijo, Hrvaško in Nemčijo, nastanitve in dela, do prihoda domov. Snemali smo tako koroške Slovence, 
ki so bili izgnani aprila 1942, Slovence zajete v vse valove izgona, kakor tudi primorske Slovence. Ob 70. 
obletnici vrnitve primorskih Slovencev na domove smo pripravili 35-minutni izsek pričevanj, ki smo ga 
predvajali na slavnostni proslavi v Šempetru pri Gorici.  

TABORIŠČNIKI

Poseben sklop pričevanj predstavljajo pričevanja nekdanjih taboriščnikov. Že v mednarodnem projektu 
Suženjski in  prisilni delavci smo posneli 6 taboriščnikov, nato pa smo to snemanje razširili še na snemanje 
taboriščnikov koncentracijskega taborišča Dachau, ki smo ga izvedli s sodelovanjem s taboriščnim odborom 
KT Dachau. Leta 2008 smo pripravili občasno razstavo Slovenci  in fašizem. Posebej za to smo posneli  več 
taboriščnikov, ki so bili v italijanskih taboriščih. Ko smo pričeli pripravljati razstavo v KT Auschwitz, ki 
bo odprta v naslednjih letih, smo posneli tudi več taboriščnic iz KT Auschwitz. Tako imamo taboriščnike 
posnete iz KT Dachau, Mauthausen, Neuengamme, Auschwitz in Ravensbrueck. Za pričevanja se zanimajo 
tudi spominska središča koncentracijskih taborišč. Med najbolj pretresljivimi zgodbami je zgodba gospoda 
Dušana Stefančiča, ki so ga komaj 16-letnega aretirali in je preživel šest koncentracijskih taborišč, ter zgodba 
mladeniča, ki je preživel potop znane ladje Cap Arcone v Severnem morju tik pred koncem druge svetovne 
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Izpolnjevanje pogodbe  o snemanju pri pričevalcu Dušanu Stefančiču, 
Ljubljana, december 2005. Projekt  Erinnerung  und  Zukunft.
(Foto: Saša Frantar)

vojne. Kustosinja se je tudi globlje vpletla v zgodbo KT Mauthausen in postala slovenska predstavnica 
Mednarodnega odbora KT Mauthausen. 

Največ pričevanj taboriščnikov smo uporabili na razstavi Hitlerjeva dolga senca, kjer smo predstavili 
pričevanja taboriščnikov iz nemških koncentracijskih taborišč in izgnance. 

Ustna pričevanja so bila osrednji del vsake tematske sobe. Tako so bili pripravljeni panoji s pričevalci 
s fotografijami danes in iz vojnega časa. Krajše izjave pa so bile uporabljene kot rdeča nit po sobah in 
navezava na širše teme. Tako smo npr. pričevanje gospoda Cvetka Kobala uporabili za prikaz iznajdljivosti 
in volje po preživetju. Hkrati smo njegovo izjavo umestili nad muzejski predmet – kamen iz kamnoloma 
taborišča Mauthausen:»Posebno poglavje je  bilo varčevanje  z  energijo. V kamnolomu v Mauthausnu smo 
nosili kamne po tistih strmih stopnicah v taborišče. Najtežji je bil kvader, najlažja plošča. Ploščo neseš, da 
jo esesovec vidi od strani, tako da jo obrneš«.1 

S tem kratkim citatom smo povedali več, kot bi se dalo z dolgo razlago taboriščnega sistema. 
Izjemno izkušnjo smo pridobili v mednarodnem projektu snemanj nejudovskih žrtev druge svetovne vojne, 
ki jo je vodil Holocaust Museum iz Washingtona. Od leta 2008 je kustosinja opravila po Sloveniji že 41 
snemanj. To so pravzaprav že kar timska dela, saj je poleg vodje pogovora prisotna še vodja projekta za 
Evropo gospa Alexandra Choleva, tonski mojster, snemalec in režiser. V sosednji sobi pa je prisoten ameriški 
vodja projekta Nathan Beyrak s prevajalcem. Tako gospod Beyrak lahko sledi pogovoru in med menjavo 

kasete podebatira s kustosinjo, 
kaj bi jih morda še zanimalo 
oz. kaj bi lahko taboriščnik 
pripovedovalec še vedel. 
Snemamo taboriščnike 
iz italijanskih in nemških 
koncentracijskih taborišč.

1 Video intervju Monike Kokalj  Kočevar s Cvetkom  Kobalom, Medvode, 20. 10. 2006. Zapis hrani Muzej novejše zgodovine 
Slovenije. 
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MEDNARODNI MLADINSKI PROJEKT

Leta 2008 smo v sodelovanju s Peršmannhaus iz Avstrije in MC Mauthausen iz Potsdama izvedli mednarodni 
projekt. Pridobili smo sredstva za izvedbo mednarodnega mladinskega projekta Okupacija in upor na 
slovenskem in avstrijskem Koroškem, v okviru katerega je bilo posnetih več pričevanj koroških partizanov 
in izgnancev z obeh strani meje. Osemnajst dijakov smo v delavnicah ustne zgodovine poučili, kaj ustna 
zgodovina sploh je, kako jo praktično uporabljati, kako voditi pogovore s pričevalci in tudi kako snemati 
take pogovore. Končni izdelek je bila razstava, ki smo jo z dijaki pripravili v muzeju in na kateri smo vrteli 
tudi pričevanja, ki smo jih posneli. 

KNJIGE, FILMI, MEDNARODNE UDELEŽBE

V postprodukciji smo v Muzeju izdelali že 26 krajših ali daljših dokumentarnih filmov in zapisov. Prvi iz te 
serije je bil dokumentarni film o prisilno mobiliziranih Slovencih v nemško vojsko leta 2005, v letu 2008 je 
sledil film o parni pekarni Franca Dolinarja Ljubljana - Buenos Aires - Ljubljana. 

Politična emigracija je zastopana s širokim večletnim projektom zbiranja pisnih in ustnih pričevanj, katerih 
podlaga so pričevanja, ki jih je opravil John Corsellis v devetdesetih letih. 

Leta 2009 je bila iz raziskovanja tega dela zbirke izdana tudi knjiga Slovenija duhovna domovina.

Muzej je že od leta 2005 omenjen v zbirniku zbirk ustne zgodovine muzejev po svetu, ki jo ureja Holocaust 
Museum Washington. 

Kustosi Muzeja so tudi aktivni na kongresih OHS in IOHA.V letu 2005 sta imeli kustosinji vabljeno 
predavanje na letnem kongresu OHS, leta 2008 pa je bila kustosinja povabljena na XV. kongres IOHA v 
Guadalajaro, kjer je imela vabljeno predavanje na temo pričevanj vojnih veteranov iz let 1941–1945 in 
1991, leta 2010 pa je nastopila v Pragi s temo povojne emigracije.

Od leta 2005 smo začeli izdajati zbirko Moja zgodba. Prva knjižica je bila predvsem osnova in cilj naše 
zbirke, zelo odmevna pa je bila tudi knjiga Polde Gošnik POW. Na osnovi intervjuja in več pričevanj smo 
izdali pričevanje nekdanjega prisilnega mobiliziranca v nemško vojsko. 
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ZAKLJUČEK

S pričevalci se pogovarjamo in skušamo izvedeti kar največ detajlov, čeprav, kot je v pogovoru povedal 
vodja evropskega projekta snemanja nejudovskih žrtev terorja in nasilja 2. svetovne vojne Nathan Beyrak 
iz Holocaust Museuma iz Washingtona: »Spraševanje ljudi pri ustni zgodovini ni povsem definirano, 
pravzaprav je to v redu, da ni, saj obstaja cel niz različnih pristopov in načinov, kako voditi intervju. 
Skušamo voditi intervjuje tako, da ne jemljemo nič za dokončno. To je morda ena izmed karakteristik naše 
metode, ne vzeti karkoli za dokončno, ne, ker bi dvomili, da priča govori resnico. Da bi razumeli, kar nam 
skuša priča povedati, moramo gledati na pričevanje očividca kot na sestavljanko. Pričevalec, da nekaj 
koščkov sestavljenke, veliko koščkov pa ostane v pričevalčevem spominu. V intervjuju skušamo dobiti kar 
največ koščkov sestavljanke, da bi bila kar najbolj popolna.«2 

Če primerjamo pričevalce druge svetovne vojne in upoštevamo dejstvo, da je od vojnih dogodkov poteklo 
že 70 let, se nam vseeno iz njihovih pričevanj izluščijo določene še nepoznane podrobnosti ne glede na to, v 
katero skupino so sodili. Velikokrat za posamezne dogodke sploh nimamo pisnih virov. Zgodbe pričevalcev 
druge svetovne vojne lahko razdelimo na tri glavne notranje sklope, ki jih lahko sledimo z obliko vala: 
vsekakor je začetek vojne v izjavah pomenil izjemen dogodek, ki se ga vsi ne glede na starost zelo dobro 
spominjajo, sledi zaplet, ko so doživeli nasilje in teror, večkrat tudi soočanje s smrtjo, iz tega vrha se 
nadaljuje zgodba v prihod domov, ki je v vsakem spominu igral poseben del. Pred kratkim sem snemala 
pričevalca, ki je svojo zgodbo interniranca povedal v slabi uri, pot domov pa je v pripovedovanju trajala 
skoraj najmanj toliko. Kjer so poprej manjkali detajli, se jih je sedaj zelo dobro spominjal. Iz njegovega 
pripovedovanja je bilo čutiti, da to pot ponovno doživlja. 

V spominih pripovedovanje tega dela zgodbe oboje najbolj boli in najbolj izvabi čustva. Zelo je pomembno, 
kako so pričevalci pozneje »predelali« celotno zgodbo v sebi. Ali so jo držali v sebi ali so jo delili z drugimi, s 
tovariši ali pa z družino. Velikokrat zaupajo kustosom, ki snemamo pripoved, da je niso povedali še nikomur. 
Nosili so jo v sebi in živeli z njo. Kdor se je uspel soočiti z njo in jo predelati, v smislu, samorazlage, iskanja 
dejstev in potrditve, je lažje živel z njo. Veliko je primerov, da pričevalci še vedno čutijo posledice medvojnih 
dogodkov. Pri marsikomu so vodile v psihične težave in bremena se v poznih letih življenja velikokrat še 
stopnjujejo. Najgloblje se je trpljenje zapisalo v otroška srca. Veliko jih poroča o izgubljenem otroštvu in 
mladosti. 

2 Avdio intervju Monike Kokalj Kočevar z Nathanom Beyrakom dne 12. 2. 2009, zapis hrani Muzej  novejše  zgodovine  Slovenije.
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Ob vseh zgodbah seveda tudi poslušalec ne more ostati ravnodušen in v pogovoru s kolegi priznamo, da se nam 
zgodbe včasih tudi sanjajo ali kako drugače pridejo v podzavest. Nathan Beyrak je v intervjuju na moje vprašanje, 
kako se sooča s pričevanji, ki jih posluša odgovoril: »Samo enkrat se mi je sanjalo o intervjuju. Pravzaprav o 
intervjuju, ki ga nisem opravil. V zunanjem taborišču Auschwitza-Birkenaua je bil Jud Jakob Lederer. Rešil je veliko 
sonarodnjakov Judov. Ko je hotel esesovec kaznovati katerega izmed jetnikov, je prišel Jakob in se delal, da le tega 
močno pretepa in esesovec je bil zadovoljen. Jakob pa je človeka počasi odpeljal izpred oči esesovca in ga tako rešil. 
Uspelo mu je rešiti tudi sina, ki je bil z njim v taborišču. Po osvoboditvi sta oba odšla v Izrael. Jakob je umrl nekje 
sredi 50. let, njegov sin pa še živi v Izraelu. Zelo sem si želel, da bi imel z njim intervju in izvedel kaj več o njegovem 
očetu. Vendar tega intervjuja nisem nikoli izpeljal. In nekoč se mi je sanjalo, da sem se pogovarjal z njim.«3 

3 Avdio intervju Monike Kokalj Kočevar z Nathanom Beyrakom dne 12. 2. 2009. Zapis hrani Muzej  novejše  zgodovine  Slovenije.
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ZBIRKA USTNIH VIROV V MUZEJU NOVEJŠE ZGODOVINE SLOVENIJE

SLOVENCI V ITALIJANSKI VOJSKI POD FAŠIZMOM
PRISILNO ODVEDENI V POSEBNE BATALJONE ITALIJANSKE VOJSKE POD FAŠIZMOM
OBSOJENI ZARADI POSKUSA POBEGA IZ DRŽAVE PO 2. SVETOVNI VOJNI
SLOVENCI V VOJNI ZA OBRAMBO SAMOSTOJNE SLOVENIJE

Ključne besede: pričevanja, muzejske zbirke, italijanski vojaki slovenske narodnosti, posebni bataljoni, 
emigranti, zapori in prisilno delo, osamosvojitev Slovenije

Pričujoči članek predstavlja drugi del zbirke ustnih virov v Muzeju novejše zgodovine Slovenije in je 
nadaljevanje prispevka avtorice, moje sodelavke mag. Monike Kokalj Kočevar. Zbirka ustnih virov, ki 
jo tu obravnavam, je plod institucionalne podpore mojemu dotedanjemu delu z zbiranjem, proučevanjem 
in predstavljanjem ustnih virov ob hkratnem delu s fotografskim gradivom na oddelku za dokumentarno 
fotografijo. Glavnino zbirke opredeljujejo teme iz primorske zgodovine, ki jih slovensko zgodovinopisje sicer 
obravnava precej skopo. Pomanjkanje raziskav posameznih vsebin, zgodovinopisna in muzeološka raba, 
razumevanje vrednosti ustnih virov ter spoznanje, da živimo v času, ko je mogoče prisluhniti življenjskim 
zgodbam še zadnjih ljudi, ki so obdobje med obema svetovnima vojnama in drugo svetovno vojno doživeli 
kot najstniki ali že odrasli, me spodbuja k aktivnemu terenskemu delu in nadaljnji obravnavi ustnih virov 
kakor tudi drugega spremljajočega gradiva, ki nevzdržno izginja (korespondence fotografij, predmetov). 
Namen članka je vsebinska predstavitev muzejske zbirke, ki je bila decembra 2013 predstavljena na 
Predstavitvenem dnevu Sekcije za avdiovizualno pri Skupnosti muzejev Slovenije.  

1. Pričevanja Slovencev v italijanski vojski pod fašizmom (1922–1943)
      (odgovorna kustosinja: Irena Uršič)

Vpoklic / mobilizacija primorskih Slovencev v italijansko vojsko v času fašizma je pomemben, a zelo slabo 
raziskan segment primorske zgodovine, omejen le na nekaj strokovnih prispevkov in spominskih zapisov 
ter brez kompleksne znanstvene študije. K celovitejšemu in kritičnejšemu poznavanju vsebine lahko 
pripomore tudi zgodovinopisna raba ustnih pričevanj Slovencev, ki so med obema svetovnima vojnama in 
med 2. svetovno vojno služili v italijanski vojski. Poleg tega pa so pričevanja še zadnjih živečih italijanskih 
vojakov slovenske narodnosti pomemben del muzeoloških postavitev. Terensko dokumentiranje pričevanj 
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Pogovor s pričevalcem Leopoldom Remcem v Ajdovščini pred začetkom intervjuja z video snemanjem. 
(Foto: Konstancja Osowska)

obsega intervju z avdio ali video snemanjem pričevanja, istočasno pa se zbira in dokumentira fotografije, 
pisno gradivo (dnevnike, življenjepise, korespondenco) in predmete. Pričevanja so časovno usmerjena 
na štiri temeljna obdobja, ki, naj poudarim, presegajo omejenost na zgolj služenje italijanski vojski, ter 
umeščajo posameznika v širši zgodovinski okvir: 

• otroška in najstniška leta pod fašizmom
• vpoklic v redno služenje italijanskega vojaškega roka oz. mobilizacija v italijansko vojsko
• čas od zajetja / dezerterstva / predaje vojaka ter kapitulacije Italije septembra 1943 do konca vojne 

(jugoslovanska kraljeva vojska, prekomorci, partizani, ujetniki v nemških ali zavezniških taboriščih …)
• obdobje po 2. svetovni vojni

Pričevanja so dolga večinoma dve do tri ure, najdaljša tudi do pet ur. Zbiranje tovrstnih pričevanj je v sklepni 
fazi, kajti živečih je le še peščica protagonistov. Prva pričevanja so bila zbrana leta 2007 in bila istega leta 
umeščena v stalno zbirko v Parku vojaške zgodovine v Pivki, z naslovom Tank je bunker in grobnica. 
Poudarek je bil na italijanskih vojakih slovenske narodnosti, ki so po kapitulaciji Italije pripadali dvema 
prekomorskima tankovskima brigadama. Leta 2011 so bila pričevanja del občasne razstave in kataloga 
Fašizem in Slovenci, leta 2013 razstave in zbornika Prekomorci, leta 2015 pa razstave in kataloga Pot domov. 
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Petindevetdesetletni pričevalec Virgilij Tavčar na odprtju razstave Pot domov junija 2015. 
(Foto: Sarah Poženel)

Na Radiu Ognjišče je bilo med leti 2007–2015 predstavljenih 21 pričevanj v sklopu tedenske oddaje Moja 
zgodba, ki je dostopna tudi v spletnem arhivu. Posebej odmeven je bil petmesečni projekt z naslovom Isto 
srce prinesite nazaj, ki je bil leta 2014 izveden s časopisno hišo Primorske novice. S tedenskimi strokovnimi 
članki sem pet mesecev seznanjala javnost o tej temi in obenem ubrala enega od načinov, kako pridobiti 
čim več informacij, novih pričevalcev in še ohranjenega gradiva. Projekt je odlično uspel, saj je bilo veliko 
gradiva podarjenega muzeju ali posojenega v digitalizacijo in nadaljnjo uporabo, pridobljeni so bili kontakti 
novih pričevalcev. Projekt je obenem pomenil promocijo dela in zaupanje v delo muzeja. Poseben poklon in 
spodbudo mojemu delu sem doživela z nominacijo za osebnost Primorske, ki so mi jo namenile časopisna hiša 
Primorske novice, Televizija Koper in Radio Koper. Ukvarjanje s pričevanji Slovencev v italijanski vojski 
pod fašizmom in njihovimi nadaljnjimi usodami je moja osrednja tema, ki jo dopolnjujem tudi z raziskavami v 
domačih in tujih arhivih. 
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Seznam avdio / video posnetih intervjujev z vpoklicanimi na redno služenje italijanskega vojaškega roka in 
mobiliziranimi v italijansko vojsko v času fašizma ter njihovimi nadaljnjimi usodami:

BELE Matija (Selce), roj. 1923 PAVLETIČ Marjan (Tolmin), roj. 1922
BIZJAK Bojan (Branik), roj. 1923 PENKO Alojz (Parje), roj. 1921
BRECELJ Jože (Žapuže), roj. 1921 PERIC Mirko (Gorica), roj. 1923
BREZIC Franc (Strane), roj. 1922 PIRC Milan (Bovec), roj. 1919
CIZARA Anton (Vipava), roj. 1915 REMEC Leopold (Ajdovščina), roj. 1923
ČEPAR Karlo (Sežana), roj. 1920 SEDMAK Ignac (Pobegi), roj. 1922
ČESNIK Karel (Postojna), roj. 1917 SEVER Anton (Nova Gorica), roj. 1922
ČIČ Jože (Velika Brda), roj. 1911 SFILIGOJ Elio (Izola), roj. 1919
ČOPI Teodor (Bovec), roj. 1916 SILIČ Slavko (Orehovlje), roj. 1919
FATUR Franc (Zagorje), roj. 1921 SMRDEL Franc (Ilirska Bistrica), roj. 1919
FRANK Francelj (Dolnja Bitnja), roj. 1920 STEGU Alojz (Ilirska Bistrica), roj. 1921
FRANK Jože (Ilirska Bistrica), roj. 1916 ŠIRCA Franc (Predjama), roj. 1921
GABRIJELČIČ Mirko (Vrhovlje), roj. 1919 ŠIRCA Milan (Krajna vas), roj. 1921
GRANDIČ Anton (Divača), roj. 1918 ŠKRLJ Franc (Ilirska Bistrica), roj. 1921
JAZBEC Jože (Komen), roj. 1923 ŠULIN Ivan (Žaga pri Bovcu), roj. 1922
JENKO Stanko (Topolc), roj. 1921 ŠUŠTERŠIČ Ludvik (Trnje), roj. 1923
KALISTER Gregor (Juršče), roj. 1922 TAVČAR Leopold (Pristava), roj. 1922
KOREN Slavko (Drežnica), roj. 1923 TAVČAR Virgilij (Sežana), roj. 1919
KNEZ Jože (Izola), roj. 1920 TOMŠIČ Albert (Bač), roj. 1911
KOBAL Ciril (Koper), roj. 1920 TOMŠIČ Franc (Koritnice), roj. 1922
KOZEM Dušan (Prvačina), roj. 1923 TROBEC Edvard (Križ), roj. 1922
KRAMAR Franc (Breginj), roj. 1922 TURK Milan (Pivka), roj. 1922
KRANJC Franc (Velika Brda), roj. 1921 VADNJAL Anton (Šmihel pod Nanosom), roj. 1923
KRISTAN Stane (Trnje), roj. 1919 VIČIČ Jože (Ilirska Bistrica), roj. 1922
MAHNIČ Milan (Skopo), roj. 1920 VIDMAR Anton (Otlica), roj. 1921
MEJAK Karel (Dolnja Košana), roj. 1922 VILER Emil (Lucija), roj. 1920
MERKELJ Rafael (Velike Žablje), roj. 1913 VODOPIVEC Jože (Rakitnik), roj. 1920
MUROVEC Vladimir (Nova Gorica), roj. 1922 ŽELEZNIK Jože (Dolnja Košana), roj. 1914
PAHOR Boris (Trst), roj. 1913 ŽIGON Jože (Trnje), roj. 1923
PALJK Jože (Velike Žablje), roj. 1920 ŽONTA Edvard (Predmeja), roj. 1920

Seznam avdio / video posnetih intervjujev s prisilno odvedenimi v posebne bataljone italijanske vojske pod 
fašizmom in njihovimi nadaljnjimi usodami:

BENC Anton (Šembije), roj. 1925 NOVIČ Bruno (Skopo), roj. 1926
ČERMELJ Branko (Šempeter pri Gorici), roj. 1926 OZBIČ Janko (Postojna), roj. 1926
ČESNIK Franc (Zagorje), roj. 1925 REBEC Franc (Palčje), roj. 1926
ČESNIK Lovrenc (Drskovče), roj. 1925 REBEC Jože (Trnje), roj. 1925
ČOPIČ Matija (Drskovče), roj. 1926 SILA Franc (Ilirska Bistrica), roj. 1924
GULJA Franc (Veliko Brdo), roj. 1926 ŠKRLJ Libero (Koper), roj. 1925
JENČEK Ivan (Strmca), roj. 1924 TERČON Miroslav (Kolomban), roj. 1924
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2. Pričevanja obsojenih Slovencev zaradi poskusa pobega iz Slovenije v Italijo po 2. svetovni vojni 
      (odgovorna kustosinja: Irena Uršič)

Izrazito pomanjkanje strokovnih raziskav preveva tudi temo množičnih migracij Slovencev po 2. svetovni 
vojni (pozna štirideseta in petdeseta leta), ki so se za pobeg iz države »na zahod« odločali iz političnih, 
ekonomskih in specifičnih individualnih razlogov (npr. revolucionarnih ukrepov povezanih z obvezno 
oddajo, skromnega življenjskega standarda, brezposelnosti). Številni, ki jim pobeg čez železno zaveso ni 
uspel, so bili aretirani ter obsojeni na zaporne kazni, prisilno delo in izgubo državljanskih pravic. Na tem 
mestu naj poudarim, da zbirka obsega pričevanja tudi tistih, ki so samo načrtovali pobeg ali pomagali pri 
pobegih. Terensko dokumentiranje pričevanj obsega intervju z avdio snemanjem pričevanja. 

Pričevanja se osredotočajo na pet temeljnih obdobij: 

• otroška in najstniška leta (obdobje med obema svetovnima vojnama in med 2. svetovno vojno)
• poskus pobega po 2. svetovni vojni (ali načrtovanje ali pomoč pri pobegih)
• aretacija in obsodba
• zapor in / ali prisilno delo
• obdobje po prestani kazni

Brez arhiva Komisije Vlade RS za izvajanje Zakona o Popravi krivic ne bi prišli do podatkov o posameznih 
pričevalcih oz. bi bila pot do posameznikov zelo težavna. Večina pričevanj posameznikov, navedenih 
v spodnji preglednici, je predstavljena v knjigi Slovenija – duhovna domovina, ki je leta 2010 izšla 
pri Mladinski knjigi. Leta 2009 pa sem na to temo pripravila pet prispevkov za oddajo Moja zgodba 
na Radiu Ognjišče.

Seznam avdio posnetih intervjujev s posamezniki, ki so poskušali pobegniti iz države po 2. svetovni vojni 
in bili obsojeni na zaporno kazen in / ali prisilno delo:

AMBROŽIČ Franc (Smrje), roj. 1929 KRISTAN Marija (Trnje), roj. 1921
BARTOL Marija (Slovenska vas), roj. 1927 KRISTAN Stane (Trnje), roj. 1919*
BELČIČ Stanislav (Dolnji Zemon), roj. 1936 MIKULETIČ Jože (Velika Bukovica), roj. 1934
BOŠTJANČIČ Jože (Velika Bukovica), roj. 1933 PENKO Tončka (Koper), roj. 1940
DOLENC Marija (Mala Brda), roj. 1932 POKLAR Jože (Ilirska Bistrica), roj. 1933
GRAHOR Frančiška (Smrje), roj. 1927 REBEC Frančiška (Trnje), roj. 1926
JENKO Stanko (Topolc), roj. 1921* VEKAR Vinko (Koče), roj. 1941
KALČIČ Jože (Novokračine), roj. 1940

*Stanko Jenko in Stane Kristan sta tudi na seznamu pričevanj italijanskih vojakov slovenske narodnosti. 
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Prikaz pričevanj prekomorcev na spletni strani Muzeja novejše zgodovine Slovenije.

3. Pričevanja o vojni za obrambo samostojne Slovenije leta 1991 
     (odgovorni kustosinji: mag. Monika Kokalj Kočevar in Irena Uršič)   

Proces slovenskega osamosvajanja in demokratizacije, osamosvojitev in vojna za obrambo samostojne 
Slovenije leta 1991, v kateri je šlo za ohranitev samostojne in demokratično postavljene države Slovenije, 
predstavljajo ključne dogodke v slovenski zgodovini. Prva pričevanja je v času priprav na razstavo Enotni 
v zmagi leta 2006 zbrala mag. Monika Kokalj Kočevar, isto leto je dr. Marija Stanonik izročila muzeju 463 
rokopisov, tipkopisov, računalniških zapisov spominov in dnevnikov moških, žensk in otrok o vojni za 
obrambo samostojne Slovenije. Zbirka je izjemna, ker je z idejo, naj kot bolj ali manj aktivni udeleženci 
vojne leta 1991 spregovorijo tudi ženske in otroci, presegla prakso moške dominacije pričevanj o tej vojni, 
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in ker je prostor večinoma namenila »navadnim« ljudem – tistim, ki so bili v zgodovinopisju skorajda 
izrinjeni iz tega velikega obdobja slovenske zgodovine. Dr. Marija Stanonik je do leta 2011 zbrala še 41 
zapisov o vojni, sama pa sem zbrala 33 zapisov in opravila 28 intervjujev z avdio snemanjem s poudarkom 
na spominih svojcev padlih in ranjenih, pa tudi pripadnikov uniformiranih struktur in civilistov. Leta 2011 
je bila izdana obsežna knjiga Moški na položajih, ženske v strahu, otroci na češnjah – spomini na vojno za 
obrambo samostojne Slovenije leta 1991, v letih 2008, 2009 in 2011 pa je bilo pripravljenih 27 prispevkov 
za oddajo Moja zgodba na Radiu Ognjišče, v katerih so bili predstavljeni spomini 72 posameznikov.
Terensko dokumentiranje pričevanj obsega intervju z avdio ali video snemanjem pričevanja ter zbiranje 
drugega dokumentarnega gradiva. V dotični zbirki hranimo tudi pisna pričevanja. 

Vprašanja se osredotočajo na tri temeljna obdobja: 

• osemdeseta leta preteklega stoletja, demokratizacija in proces osamosvajanja
• osamosvojitev in vojna
• čas po vojni

Intervjuji odprtega tipa z glavnim vprašanjem, ki povabi pričevalca, naj pove osebno izkušnjo iz časa vojne 
za obrambo samostojne Slovenije, so večinoma dolgi od pol ure do uro in pol.           

Seznam avdio / video posnetih intervjujev s pripadniki uniformiranih struktur, civilistov, ranjenih in svojcev 
padlih v vojni za obrambo samostojne Slovenije leta 1991:

BIZJAK Rajko (Ljubljana) MARTINČIČ Anton (Tomažja vas)
BORDON Oreste (Bonini) MELE Milan (Cerknica)
BRUMEC Ernest (Rogoza) MUC Darko (Gornja Radgona)
BUČAR Janez (Bušinec) OMERZU Miloš (Maribor)
BUTARA Miha (Ljubljana) ORGOLIČ Anton (Gornja Radgona)
CURK Peter (Vrhpolje) PUSTOVRH Alenka (Medvode)
DOVGAN Blanka (Dolnji Zemon) ŠOSTER Zofija (Maribor)
DOVGAN Robert (Dolnji Zemon) ŠPAROVEC Lotos Vincenc (Ljubljana)
FRAS Boris (Ptuj) TULJAK Vinko (Pesje)
FRELIH Stane (Postojna) VATOVEC Zvonimir (Divača)
HROBAT Drago (Ljubljana) VIDRIH Drago (Ajdovščina)
KOSMAČ Drago (Mohorini) ZORKO Majda (Sela pri Raki)
KOVŠCA Alojz (Ljubljana) ŽUŽEK David (Pivka)
LEVPUŠČEK Julij (Nova Gorica)
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4. Pričevanja različnih vsebin

V zbirki ustnih virov hranimo tudi druga tematsko zelo raznolika pričevanja posameznikov, ki sem jih zbrala 
v času priprav na posamezne razstave ali v povezavi z gradivom, ki ga hranimo v muzeju: CIUHA Jože 
(Ljubljana), COTIČ Vida (Maribor), DOLENC Silvo (Mala Brda), DUBARIČ Ema in Darko (Domžale), 
HREŠČAK Stanislav (Kanada), JANČAR Mira in Tomaž (Brezje nad Kamnikom), MERLJAK Marica 
(Lucija), PERIC Bernarda (Gorica), PODBOJ Janko (Strmca), POŽAR Štefan (Ljubljana), PROSEN Janez 
(Ljubljana), RUDOLF Saša (Trst), STRAKA Adolf (Ljubljana), STRELEC Karmen in Štefan (Ljubljana), 
TOMŠIČ France (Kamnik), ZAJEC Sonja in Andrej (Domžale).

Zaradi metodoloških pristopov, okoliščin zbiranja in pripovedovanja, načinov izvedb, različnih časovnih 
in vsebinskih razsežnosti, načina dokumentacije in obdelave gradiva tako na terenu kot v pisarni, 
zgodovinopisne in muzeološke rabe ustnih virov, ponuja celotna zbirka številne iztočnice za poglobljeno 
strokovno umestitev. Spremljanje in izvajanje celotnega procesa ne pomeni zgolj dela, ki mora biti nujno 
dobro strokovno podkovano in usmerjano, pač pa tudi veliko mero zagnanosti in volje do tovrstnega dela 
ter spoštovanja ljudi, ki z odpiranjem lastnih življenjskih zgodb vstopajo v javni prostor in bogatijo naše 
poglede na polpreteklo zgodovino.
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NEMATERIALNA DEDIŠČINA V MUZEJU IN GALERIJAH MESTA 
LJUBLJANE (MGML)

Ključne besede: vizualni dokument, nesnovna dediščina, spomini, intervju, zbirka, Ljubljana

Vrednost in uporabnost avdiovizualnega gradiva je v večini muzejev prepoznana in izkoriščana že dlje časa, 
vendar predvsem kot dobrodošla popestritev razstave. Uporaba avdiovizualnega gradiva pripomore k večji 
dinamičnosti razstave. Avdio in video posnetki so lahko zelo koncizna in neposredna oblika komunikacije, 
ki v razstavi lahko delujejo samostojno ali kot njen integralni del. Obiskovalca posebej opozori na stvari, 
ki bi jih drugače lahko spregledal, ter pripomore k lažji umestitvi razstavljenih predmetov v kontekst. 
Še posebej v sodobnem času, ko obiskovalec že skoraj pričakuje vsaj nekaj avdiovizualnih elementov. 
Avdiovizualno je tako lahko močno orodje, ki obiskovalcu pomaga, da se učinkoviteje vključi v razstavo. 
V večini primerov, če izvzamemo zbirke etnografskega filma, pa različni nabori avdiovizualnega gradiva v 
muzejih niso »dosegli« statusa enakovrednega muzealijam, kar bi si želeli.

Minilo je že nekaj desetletji, od kar je tehnologija avdiovizualnega zapisovanja postala dostopna širši 
populaciji (npr. videokamere) in kot tako postalo z vidika muzejev še bolj zanimivo. Avdiovizualni 
dokumenti pa kot muzejsko gradivo še vedno predstavlja relativno novo vrsto in kot takšno predstavlja 
izziv, da se prav preko njega oblikujejo nekatere nove interpretacije. To gradivo lahko v muzeje prinese nov 
pogled na vrsto družbenih, umetniških in vsakdanjih dogajanj.

Ker se do sedaj tudi Mestni muzej ni ukvarjal s tovrstnim gradivom, avdiovizualna zbirka ni obstajala kot 
samostojna zbirka. Pridobljeni avdio in video dokumenti so v posest muzeja prišli navadno naključno, s 
pridobitvijo večje zbirke, podaritvijo, lastno produkcijo ali kako drugače. Muzej pa je ugotovil, da ima 
interes za pridobivanje tovrstne dokumentacije iz preteklosti, kot tudi za ustvarjanje zbirke za prihodnost. Z 
vzpostavitvijo zbirke smo se odločili v muzej sprejeti področje varovanja kulturne dediščine, ki do sedaj ni 
bilo posebej urejeno. Zavedanje, da muzej poseduje večjo zbirko, bo tudi pripomoglo k večji izrabi oz. rabi 
zvoka in slike pri razstavah. Učinek zvoka in slike pa bo verjetno še bolj uporabljan element. Nova zbirka 
je bila zato zamišljena in načrtovana kot dopolnitev muzejske dejavnosti na področju dediščine in kot del 
zbiralne politike.
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Dokumentiranje podvodnih arheoloških raziskav, oktober 2012

NASTAJANJE ZBIRKE

 Snemanja znotraj muzeja

Nematerialna zbirka v MGML je v postopnem nastajanju od leta 2011 in tako še vedno predstavlja novo 
zbirko. Muzej je za potrebe zbirke leta 2012 kupil kamero in se pri iskanju vsebin najprej osredotočil 
na dogajanje, ki je nastalo v okviru dogajanja v Mestnem muzeju. Na tem mestu lahko govorimo npr. o 
posnetkih izkopavanj, pri katerih bo sodeloval muzej, o posnetkih otvoritev razstav in samih razstav, o 
posnetkih, ki bi jih muzej naredil v naravi itd. 

Na začetku (oktobra leta 2012) je tako nastalo veliko dokumentacijskega avdiovizualnega materiala na 
Ljubljanici v bližini Vrhnike, kjer so potekale podvodne arheološke raziskave in vzpostavitev državnega 
depozitorja za moker les na Verdu. Posneto gradivo je bilo nato v letu 2013 obdelano in zmontirano v dva 
dokumentarna filma, ki sta uporabna za predstavljanje takšnega dela in promocijo v javnosti. Snemal sem 
selitev depoja, leta 2014 smo precej podrobno posneli stanje v Plečnikovi hiši pred prenovo, posneli smo 
razstavo pred podiranjem, nastalo pa je tudi nekaj posnetkov muzejskih delavnic. 
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Protivladne demonstracije 2012 ekipa POP TV z varnostniki, Ljubljana 30. november

Kmalu po oblikovanju zbirke sem pričel aktivno spremljati aktualno dogajanje v mestu. Jesen in zimo 2012 
ter 2013 so npr. zaznamovale demonstracije, ki so se vrstile v Ljubljani, ki smo jih poskušali čim bolje 
dokumentirati. Nastalo je več posnetkov t. i. vstaje in tudi kasnejših protestov ter zborovanj.

Po dveh letih izkušenj s takšnim terenskim delom se je izkazalo, da vseh dogajanj ne moremo spremljati, 
hkrati pa že obstaja avtomatizem nastajanja in shranjevanja avdiovizualnega gradiva s strani medijskih 
hiš, kot je na primer javni zavod RTV Slovenija. Obstaja pa tudi vedno več posameznikov, ki posnetke 
objavljajo na spletnih straneh za izmenjavo video posnetkov, kot je YouTube ipd. V zadnjih dveh letih je 
pokrivanje dogajanja v mestu npr. moč spremljati tudi na amaterskih posnetkih, ki jih nekateri posamezniki 
objavljajo na spletu. Posnetki dokumentirajo dogajanje, tudi spreminjanje podobe mesta – kot je zaprtje in 
prenavljanje osrednje ulice oz. ceste skozi center, prenovo Trga republike itd. Spletne strani so zato lahko 
pomemben pripomoček pri iskanju avdiovizualnega gradiva, saj tehnologija omogoča nastanek posnetkov 
vseh vrst. 
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Snemanje Moje ulice, gost Andrej Rozman Roza 18. 6. 2014

 Intervjuji, pogovori

Že v letu 2013 sem pri pripravi vsebine za razstavo v Hostlu Celica v nekdanji vojašnici na Metelkovi 
naredil dva intervjuja za potrebe razstave. Tako sem intervjuval ženo nekdanjega zapornika v vojaškem 
zaporu na začetku 80. let in gospoda, ki je bil na Metelkovi zaprt kot otrok med italijansko okupacijo med 
II. svetovno vojno. Pogovora sta bila zmontirana s slikovnim gradivom in postavljena na razstavo. Izkušnja 
te razstave je pripomogla, da smo v prihodnje še več pozornosti namenili intervjujem oz. posredovanim 
osebnim pripovedim.

Iz dosedanjega nabora moram izpostaviti sodelovanje MGML kot partnerja v projektu Moje ulice in pri 
dogodkih Moje ulice ter Ordinacija spomina v Ljubljani februarja 2012, ki smo ga pripravili z avtorico 
Anjo Medved pod okriljem društva Divja misel. Muzej je s sodelovanjem v tem projektu in dogodku 
pridobil več intervjujev oz. spominov ljudi na življenje in odraščanje v mestu, ki se vseskozi spreminja. 
Nastalo je 15 pogovorov z Ljubljančani, ki so ob tej priložnosti prinesli spomine in fotografije, ki so jih 
želeli deliti. Iz »spominodajalske akcije« je nastal tudi dokumentarni film Ordinacija spomina v Ljubljani, 
ki je bil javno predvajan na festivalu Video in progress / Odsevi preteklosti 7. junija 2014 v Ljubljani. V 
okviru projekta Moje ulice smo npr. tudi leta 2014 posneli in pridobili več pogovorov z nekaterimi znanimi 
osebnostmi iz Ljubljane, kot so npr. Andrej Rozman Roza, Alenka Puhar, Ciril Zlobec in drugi. Letos, 
tj. 2015, pa so Ljubljančani spregovorili o njihovih izkušnjah z vodo v Ljubljani, kar je hkrati najavljalo 
tudi večjo muzejsko razstavo Voda, ki je bila postavljena. Sodelovanje z Anjo Medved smo nadaljevali 
v projektu Podobe pozabe tudi v letu 2015, ko je v februarju in marcu nastalo 18 intervjujev na temo 
bivanjske problematike v Ljubljani takoj po II. svetovni vojni.
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Snemanje intervjujev za projekt Skriti otroci, Jure Holy 21. 1. 2015

Izpostaviti moram muzejski projekt Skriti otroci, ki ga je zasnoval kolega dr. Blaž Vurnik in kjer so v 
ospredju zgodbe skritih otrok med II. svetovno vojno v Ljubljani. 14 ilegalčkov, kakršen izraz se jih je 
oprijel še med vojno, je prispevalo svojo zgodbo, svoje videnje dogodkov in vojne, ki je v njih pustila tako 
močan pečat, da se v resnici za številne ni nikoli končala. Zgodbe si je mogoče ogledati na spletni strani 
www.skritiotroci.si.

NAČRTI ZA PRIHODNOST

V prihodnosti je potrebno posvetiti več pozornosti zbiranju gradiva »od zunaj«. Veliko avdiovizualnih 
dokumentov je shranjenih v družinskih »depojih«, v kulturnih in znanstvenih ustanovah, društvih itd. Ti 
dokumenti se hranijo le v svojem originalnem zapisu in nimajo digitalne kopije.

V poštev pridejo tako domači amaterski posnetki kot tudi (pol)profesionalna produkcija. Zaželeni so npr. 
posnetki iz domačega okolja, ki lahko učinkovito predstavljajo preživljanje vsakdana. To so npr. posnetki 
praznovanj rojstnih dni, piknikov, izletov, kampiranja s prikolico itd. Posebno vrednost imajo posnetki, 
ki prikazujejo utrip mesta (nekdaj in danes). Posnetki različnih praznovanj v mestu, obiskov državnikov, 
dogajanja ob kulturnih in športnih prireditvah. Zanimiv je npr. pogled na Celovško cesto na začetku 
osemdesetih let in seveda pogled na Celovško cesto sredi prometne konice danes.
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V tem primeru moramo misliti tudi na tehnologijo. Za pregledovanje starejših formatov bi si v muzeju morali 
zagotoviti opremo, ki omogoča ogled najbolj popularnega »domačega« formata pred uvedbo video kaset, 
tj. formata super 8. Glede na naravo in način zbiranja v muzeju bi bilo namreč pričakovati, da bo v muzej 
prišlo tudi več tovrstnih filmskih trakov. V poštev pa pridejo tudi (predvsem amaterski) filmski trakovi, 
katerih vsebino pa bi bilo iz vidika uporabnosti in zaščite treba v najkrajšem možnem času digitalizirati, 
originalne zapise pa primerno shraniti.

HRANJENJE GRADIVA

Originalne digitalne zapise trenutno hranimo na dveh zunanjih diskih, v muzejsko bazo pa vpisujemo 
obdelane in »eksportirane« zapise, ki so podatkovno manjši in »lažji« za shranjevanje, vendar pa še dovolj 
kvalitetni, da omogočajo uporabo pri predstavljanju gradiva javnosti. Muzejska zbirka podatkov, ki jo je 
ustvarila Dokumentacijska služba v MGML, nam torej omogoča hranjenje digitaliziranega zvočnega in 
filmskega gradiva, ki pa je vodeno pod dokumentacijo. Hkrati je z dokumentacijsko službo zagotovljeno 
t. i. aktivno arhiviranje, ki predstavlja redno nadgrajevanje strojne in programske opreme ter prilagajanje 
novim materialom in načinom hranjenja. Več bi bilo potrebno narediti predvsem na področju predstavljanja 
avdiovizualnega gradiva javnosti oz. ustvarjanju avdiovizualne zbirke, ki bi bila na spletu – kot spletni 
arhiv – na ogled javnosti.

Janez Polajnar, zgodovinar in sociolog kulture, višji kustos
Muzej in galerije mesta Ljubljane
Gosposka ulica 15
1000 Ljubljana

Kustodiat za nesnovno dediščino
tel: +386 (0)1 241 25 17
e-mail: janez.polajnar@mgml.si
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