MUZEJI IN AVDIOVIZUALNO

GORIŠKI MUZEJ
Grajska cesta 1, 5000 Nova Gorica
T: 05 / 335 98 11
www.goriskimuzej.si

Leta 2005 je muzej ustanovil Oddelek za
avdiovizualno dokumentacijo in prezentacijo nematerialne kulturne dediščine, ki
se je razvil iz oddelka za dokumentacijo –
hemeroteke.
•
Pozornost oddelka je usmerjena v
zbiranje AV-gradiva in predstavitev gradiva
(komuniciranje z javnostjo).
•
AV-gradivo je razvrščeno v 5 sklopov: zbirke, projekti, spomini, dokumentacija in restavratorstvo.
AV-gradivo želimo predstaviti čim širši
javnosti. Zato iz tega gradiva nastale
filme in različne AV-forme umeščamo na
naše razstave, jih predvajamo na lokalnih
televizijskih postajah ter RTV Slovenija in z
njimi sodelujemo na različnih mednarodnih
festivalih (Nemčija, Rusija, Estonija).Vsako
leto organiziramo tudi prireditev Filmski
junij, kjer predstavljamo filme povezane z
dediščino, ki niso iz muzejske produkcije.

Odgovorna kustosinja:
mag. Darja Skrt, muzejska svetnica,
T: 05 / 335 98 23,
E: darja.skrt@goriskimuzej.si

Goriški muzej, 2009

GORENJSKI MUZEJ
Tomšičeva ulica 42, 4000 Kranj
T: 04 / 201 39 50
www.gorenjski-muzej.si

V muzeju je od devetdesetih let 20. stoletja
deloval študijski krožek Moč preživetja.
Prizor prekopa sorodnika članice krožka je
januarja 2004 presunil slovensko javnost v
nagrajenem dokumentarnem filmu Jožeta
Možine Zamolčani – Moč preživetja.
•

Po vložitvi pobude za spremembo
zakonov o popravi krivic in žrtvah vojnega nasilja se je v delovanje krožka
vključilo več kot sto oseb. Njihove
usode so predstavljene v knjigah
(Moč preživetja – sprava z umorjenimi
starši, 2004; S spravno ljubeznijo iz
rdeče ledene dobe, 2005).

•

Od leta 2005 zgodbe predstavljamo v
tedenskih oddajah Moč preživetja in
Moja zgodba na Radiu Ognjišče, skupaj
z Muzejem novejše zgodovine Slovenije
in Študijskem centrom za narodno
spravo. Projekt se z drugimi pobudami
oblikuje v slovenski projekt Moja
zgodba – zbiranje življenjskih zgodb.

Odgovorni kustos:
Jože Dežman, muzejski svetnik,
T: 05 / 909 66 32,
E: jdmemores@gmail.com

MUZEJ IN GALERIJE
MESTA LJUBLJANE (MGML)
Gosposka 15, 1000 Ljubljana
T: 01 / 241 25 00, www.mgml.si

Nematerialna zbirka v MGML je v postopnem nastajanju od leta 2011. Z vzpostavitvijo zbirke smo se odločili v muzej sprejeti
področje varovanja kulturne dediščine, ki
do sedaj ni bilo posebej urejeno.
•
MGML sodeluje kot partner v
projektu Moje ulice in dogodek, Moje ulice
in Ordinacija spomina v Ljubljani februarja
2012. Muzej s sodelovanjem v tem projektu
pridobiva spomine ljudi na življenje in
odraščanje v mestu, ki se vseskozi spreminja.
•
Spremljamo tudi aktualno dogajanje v mestu. Jesen in zimo 2012/2013
so na primer zaznamovale demonstracije
v Ljubljani, ki smo jih poskušali čim bolj
dokumentirati.

Mestni muzej Ljubljana, 2013, foto: MKK

Odgovorni kustos:
mag. Janez Polajnar, kustos,
T: 01 / 241 25 17,
E: Janez.Polajnar@mgml.si

MUZEJ VELENJE
Ljubljanska cesta 54, 3320 Velenje
T: 03 / 898 26 30
www.muzej-velenje.si

Muzej zbira avdio- in videoprodukcijo, ki
se navezuje na Šaleško dolino. Gradivo je
razvrščeno v:
•

zbirko Klepetov pod arkadami in
Klepetov pod Pustim gradom (skupaj
53 enot);

•

zbirko filmov raziskovalnih taborov
(15 enot) - Zavodnje 1990, Zavodnje
1991, Paški Kozjak 1992, Škale 1993,
Bele Vode 1995;

•

zbirko filmov, predstavljenih na
Poletnih filmskih večerih v Šoštanju
(Šoštanj 2012 in 2013);

•

zbirko Šaleška dolina – videozapisi iz
Šaleške doline;

•

zbirko zvočnih zapisov terenskega
dela.

Izjemno bogata je zbirka avdio-video zapisov
Klepetov, ki jih muzej organizira enkrat do
dvakrat mesečno v zimskem času.Klepeti
so zasnovani kot pogovor z zanimivo osebo
iz Šaleške doline. Na Klepete so vabljeni
obiskovalci, obenem pa Klepete tudi snemamo in jih hranimo kot primarno gradivo.

Muzej Velenje, 2012, foto: Blaž Verbič

Naša pomembnejša produkcija je izdaja treh
filmov o muzejskih enotah, Kavčnikovi in
Grilovi domačiji.

Odgovorna dokumentalistka za AV-gradivo:
Milena Slatinjek,
T: 03 / 898 26 37,
E: milena.slatinjek@muzej-velenje.si

Muzej novejše zgodovine Celje, 2009, foto: Sebastja Weber

MUZEJ
NOVEJŠE ZGODOVINE CELJE
Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo,
Zbirka avdiovizualno
Prešernova ulica 17, 3000 Celje
T: 03 / 428 64 10, www.muzej-nz-ce.si

V Muzeju se že več kot 20 let intenzivnejše
ukvarjamo z AV-gradivom.
•

Različne pristope obravnave AV-gradiva
delimo na tri ključne segmente: AV kot
metoda in dokumentacija materialne
in nematerialne kulturne dediščine,
AV kot medij, komunikacija in AV kot
izobraževanje in popularizacija.

•

Povsem nov segment na področju
slovenske muzeologije, ki smo ga kot
prvi uvedli v MNZC, je uporaba AV kot
andragoško-pedagoškega pripomočka
(vizualni vodnik za gluhe in naglušne
obiskovalce). Največ poudarka dajemo
predvsem problematiki in rešitvam
hranjenja digitaliziranega gradiva.

•

V zbirki imamo gradivo iz različnih obdobij druge polovice 20. stoletja, dobro
pa imamo dokumentirano tudi zadnje
obdobje in aktualnost. V zbirki tako
hranimo različna poglavja 2. svetovne
vojne (Ukradeni otroci, Titovi govori
…), regijske novice, dokumentacijo
muzejskih dogodkov in industrijsko

dediščino. Poseben del zbiralne politike zbirke so pričevanja (osamosvojitvena vojna za Slovenijo, Alma Karlin,
urbane obrti …).
Še najbolj ponosni smo na avtorske vsebine
(Obrtni dokumentarni filmi, Josip Pelikan,
Ljubenske potice, Savinjski flosarji …). V
okviru vsakoletne študentske delavnice
Urbani fenomeni/muzejske perspektive s
pomočjo AV dokumentiramo tudi aktualno
družbeno dogajanje v Celju, pri katerem
se osredotočamo predvsem na marginalne
skupine in urbano problematiko.

Odgovorni kustos:
Sebastjan Weber, kustos,
T: 03 / 428 64 18,
E: sebastjan.weber@mnzc.si

PARK ŠKOCJANSKE JAME,
SLOVENIJA
Škocjan 2, 6215 Divača
T: 05 / 708 21 00
www.park-skocjanske-jame.si

Park upravlja zavarovano območje narave,
katerega zakonsko opredeljeni dejavnosti
sta tudi varstvo kulturne dediščine in
izobraževanje. Obenem JZ PŠJ upravlja z
biosfernim območjem Kras (BOK), ki je del
svetovne mreže biosfernih območij (BO) v
okviru UNESCO programa MAB (Človek in
biosfera).
•

•

Gre za laboratorije trajnostnih praks, ki
naj privedejo k sožitju med človekom in
naravo, kar je mogoče le preko dobrega
poznavanja narave in človeka z njegovo
kulturo, zato med drugim zbiramo
(in v skladu s časovnimi in finančnimi
zmožnostmi ustvarjamo) videogradivo
raziskovalnih institucij/raziskovalcev, ki
znanstveno dokumentirajo in beležijo
tovrstne predmete raziskovanja, pa tudi
dokumentarne filme, posnete z namenom popularizacije omenjenih vsebin.
Obenem nas zanimajo dokumentarni
posnetki lokalnih ljubiteljskih organizacij/posameznikov na temo jam, narave in
kulturne dediščine na našem BO.

Park Škocjanske jame, Slovenija, 2012, foto: Darja Kranjc

Naš največji dosežek je organizacija
bienalnega Festivala znanstvenega in
dokumentarnega filma Jamnarkult, ki je
v septembru 2012 ob podpori dr. Naška
Križnarja prvič postregel s tremi tematskimi festivalskimi večeri: o kulturni dediščini,
o jamah in o naravi.
Odgovorna kustosinja:
Darja Kranjc,
T: 05 / 708 21 06,
E: darja.kranjc@psj.gov.si

MUZEJ NOVEJŠE
ZGODOVINE SLOVENIJE
Celovška 23, 1000 Ljubljana
T: 01 / 300 96 10, www.muzej-nz.si

mag. Monika Kokalj Kočevar), pet dokumentarnih
filmov o 1. svetovni vojni (2010–2012, mag. Marko
Štepec v sodelovanju z RTVS) in izdali več knjig,
Polde Gošnik: POW (2009, urednica mag. Monika
Kokalj Kočevar), Slovenija duhovna domovina (2008,
urednika Jože Dežman in mag. Monika Kokalj

Od leta 2003 obstaja v muzeju zbirka ustnih
virov, ki ima več podzbirk:
•

pričevanja Slovencev v italijanski vojski
(odgovorna kustosinja: Irena Uršič);

•

pričevanja obsojenih Slovencev zaradi
poskusa pobega iz Slovenije v Italijo po
2. svetovni vojni (odgovorna kustosinja:
Irena Uršič);

•

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

•

pričevanja prisilnih mobilizirancev v
nemško vojsko (odgovorna kustosinja
mag. Monika Kokalj Kočevar);

•

pričevanja taboriščnikov (odgovorni
kustosinji: mag. Monika Kokalj Kočevar
in Katarina Jurjavčič);

•

pričevanja izgnancev (odgovorna kustosinja mag. Monika Kokalj Kočevar).

V muzeju smo iz gradiva pripravili več dokumentarnih filmov, med njimi Prisilno mobilizirani
Slovenci v nemško vojsko (2005, mag. Monika Kokalj
Kočevar), Ljubljana–Buenos Aires–Ljubljana (2008,

MNZS, 2008, foto: Urška Lovec Jager

Kočevar), Moški na položajih, ženske v strahu, otroci
na češnjah“, zbirka spominov na vojno za obrambo
samostojne Slovenije leta 1991(2012, urednici dr.
Marija Stanonik in Irena Uršič).
Smo člani OHS in IOHA.

Odgovorne kustosinje:
mag. Monika Kokalj Kočevar, muz. svetovalka,
T: 01 / 300 96 19, E: monika@muzej-nz.si,
Irena Uršič, kustosinja,
T: : 01 / 300 96 23, E: ursic.irena.@muzej-nz.si,
Katarina Jurjavčič, kustosinja,
T: 01 / 300 96 24, E: katarina@muzej-nz.si

SLOVENSKI ŠOLSKI MUZEJ
Plečnikov trg 1, 1000 Ljubljana
T: 01 / 251 31 27, www.ssolski-muzej.si

Zbirka z avdiovizualnim gradivom je začela
nastajati v devetdesetih letih 20. stoletja.
Po izvoru razlikujemo:
•

gradivo, ki je nastalo kot učni pripomoček
pri pouku. Najdragocenejši sta zbirki
filmov Gimnazije Kranj, ki so jih uporabljali
pri učnih predmetih (od leta 2008 v hrambi
v Arhivu Slovenije), in zbirka diafilmov
Mirka Kambiča;

•

gradivo, ki je nastalo v muzeju kot dokumentarno gradivo pri zbiranju AV-pričevanj
o zgodovini šolstva; med njimi dokumentarni film Od mature do mature iz leta
1998, ki je nastal ob istoimenski razstavi.
Zbrani so intervjuji nekdanjih maturantov
(od takrat najstarejšega maturanta Leona
Štuklja do takrat aktualnega ministra za
šolstvo Slavka Gabra) in dokumentarni
posnetki mature 1964–1968 I. gimnazije Maribor. V zbirki je tudi filmski zapis
Boštjana Hladnika o njegovi maturi, pa
zvočni in slikovni zapisi pričevanj nekdanjih učiteljev in učencev o šolstvu nekoč

•

gradivo, ki ga kot dokumentarno gradivo
pošiljajo različne šole, ustanove in
posamezniki.

Slovenski šolski muzej, 2008, foto: Mateja Ribarič

Odgovorna kustosinja:
Mateja Ribarič, muzejska svetovalka,
T: 01 / 251 31 27, E: mateja.ribaric@guest.arnes.si

POMURSKI MUZEJ
MURSKA SOBOTA
Trubarjev drevored 4, 9000 Murska Sobota
T: 0 / 521 17 06, www.pomurski-muzej.si

Od leta 2002 v Pomurskem muzeju Murska
Sobota na oddelku za etnologijo nastaja
avdiovizualno gradivo.
Kamera je postala del etnologovega terenskega dela, način dokumentiranja tako
imenovane žive dediščine. Gre za različne vizualne zapise: po tematiki in trajanju oziroma
dolžini; urejeno in neurejeno gradivo; končni
urejeni vizualni zapisi, namenjeni javnosti. V
glavnem vizualno dokumentiramo rokodelske
dejavnosti, pripovedovanje življenjskih zgodb
in domače dejavnosti.
Največ (urejenega) gradiva je o rokodelstvu in
domačih dejavnostih; le-to prevladuje. Zadnji
dve leti pa dokumentiramo tudi delavsko
kulturo oziroma kmečko gospodarstvo. Med
posnetki so tudi politična dogajanja, krajši
vizualni zapisi o socialni kulturi, šege itd.

Pomurski muzej Murska Sobota, 2010, foto: Mateja Huber

Odgovorna kustosinja:
Jelka Pšajd, višja kustodinja,
T: 02 / 535 14 51,
E: jelka.psajd@pomurski-muzej.si

SLOVENSKI ETNOGRAFSKI
MUZEJ
Kustodiat za etnografski film
Metelkova 2, Ljubljana
T: 01 / 300 87 00, www.etno-muzej.si/sl/filmografija

•

V muzeju pripravljamo filmske večere in
sodelujemo pri organizaciji mednarodnega festivala Dnevi etnografskega filma.
Kustodinja za etnografski film je napisala
vrsto člankov o etnografskem filmu in
avdiovizualnem mediju v muzeju.

Prvi filmski posnetki iz zbirke SEM so nastali
točno pred petdesetimi leti na Južnem Pohorju.
Od tedaj smo dr. Boris Kuhar, mag. Inja Smerdel,
mag. Andrej Dular, Nadja Valentinčič Furlan, dr.
Nena Židov, Boštjan Abram in Barbara Sosič
posneli 621 enot vizualne dokumentacije (25 na
filmski trak, 336 na analogne nosilce in 260 na
digitalne nosilce). Zmontirali smo 77 etnografskih filmov, enot urejenega gradiva in krajših
avdiovizualnih sporočil za razstave. Okoli 500
enot gradiva smo pridobili od drugih producentov: na terenu, z izmenjavo, ob filmskih dogodkih
in mednarodnih projektih. Posnetke hrani Kustodiat za etnografski film.

•

•

Bistvo našega dela so terenske vizualne
raziskave, ki jih opravlja več kustosov.
V zadnjih letih nastaja zbirka posnetkov
nesnovne dediščine, saj je SEM Koordinator varstva žive kulturne dediščine.
Veliko pozornosti posvečamo vključevanju posnetkov na razstave in iskanju
novih načinov komunikacije z obiskovalci,
posebej v sklopu druge stalne razstave
Jaz, mi in drugi: podobe mojega sveta.

Slovenski etnografski muzej, 2012, foto: Blaž Zupančič

Odgovorna kustosinja:
Nadja Valentinčič Furlan, muzejska svetovalka,
T: 01 / 300 87 00,
E: Nadja.Valentincic@etno-muzej.si

PRIRODOSLOVNI MUZEJ
SLOVENIJE
Prešernova 20, 1000 Ljubljana
T: 01/ 241 09 40, www.pms-lj.si,
www2.pms-lj.si/oddelki/entomologija/tomi.html
www2.pms-lj.si/oddelki/entomologija/entomologija.html

Slovenski arhiv živalskih zvokov
Slovenski arhiv živalskih 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.
•
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.

Odgovorni kustos:
dr. Tomi Trilar,
vodja Kustodiata za nevretenčarje,
T: 01 / 241 09 60,
E: ttrilar@pms-lj.si

Prirodoslovni muzej Slovenije, 2004, foto: Borut Kranjc
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