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Dnevi zbiranja spominov  
1. svetovna vojna skozi dokumente

vsakdanjega življenja

www.europeana1914-1918.eu

Hranite doma predmete iz 
1. svetovne vojne?
Pisma, fotografije, dnevnike ali 
druge predmete?
Bi želeli, da si jih na spletu ogledajo 
tudi drugi?

Leta 2014 bo 100. obletnica začetka 1. svetovne vojne. Kako 
so vojno doživljali posamezniki? Kakšne so intimne zgodbe 
vojakov, njihovih družin in vseh ljudi v zaledju, ki so se trudili, 
da bi življenje kljub grozotam teklo čim bolj normalno?

Arhiv Europeana 1914–18 bo ponujal odgovore na taka in 
podobna vprašanja, ohranil celotne generacije življenjskih 
zgodb in nas približal ljudem, ki so vojno neposredno doživeli. 
Predstavljene življenjske zgodbe bodo spomine na vojno 
ohranile naslednjim generacijam.

Vojna je spremenila potek in ritem vsakdanjega življenja tudi v 
zaledju, saj so na fronto odšli moški in so zato tudi v Sloveniji 
ženske prevzele tipično moška dela. V mestih so se meščan-
ke iz bolj revnih slojev spopadale z lakoto. Mestna oblast je 
izdala izkaznice za prehrano, vendar je bilo proti koncu vojne 
pomanjkanje živil že tolikšno, da niti živilska izkaznica ni za-
gotavljala obroka. Slovenske ženske so nabavljale hrano po 
ilegalnih poteh, trgovale z izkaznicami, na Kranjskem pa se je 
uveljavilo tako imenovano »romanje na vas«, kar pomeni, da 
so meščanke z nahrbtniki hodile na vas k svojim sorodnikom in 
prijateljem, ki so jim pomagali po najboljših močeh z najnujnej-
šimi živili.

Družinska zgodovina v 1. svetovni vojni Europeana 1914–1918

Europeana je evropska digitalna knjižnica, arhiv in muzej. Projekt 
družinske zgodovine v obdobju 1914–1918 se je začel v Nemčiji 
leta 2011 z zbiranjem predmetov in družinskih zgodb. V vseh 
večjih mestih po državi so se odvijali dogodki, na katerih  so zbi-
rali spomine ter do danes zbrali že 25.000 digitalnih podob. Med 
njimi so neobjavljeni dnevniki, na roko narisani zemljevidi, por-
treti, skice in fotografije, ki opisujejo in prikazujejo življenje med 
obstreljevanjem, v sanitetnih vodih in v zaledju. 

Spomladi 2012 se projekt širi v Slovenijo, Veliko Britanijo, 
Luksemburg, na Irsko in Dansko, v letu 2013 pa še v nekaj 
drugih držav, saj želimo ustvariti edinstven vseevropski virtualni 
arhiv 1. svetovne vojne.
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Se na vašem podstrešju ali pod posteljo morda skriva škatla, v 
kateri je shranjen vojni dnevnik vašega deda, pradeda? Ali pa 
pismo s fronte? Fotografija iz tistega obdobja? Morda star 
posnetek? Je z njim povezana zanimiva zgodba?

Delite jo z nami!
Prispevate lahko tudi digitalne fotografije ali skenirane podobe 
vaših pisem, slik, dnevnikov in drugih predmetov ter video in 
avdio gradiva v digitalni obliki.

Če želite digitalizirati predmet ali dokument, ki je povezan z 
obdobjem 1. svetovne vojne, boste potrebovali:

-  digitalni fotoaparat z ločljivostjo 2 megapikslov in/ali skener z 
ločljivostjo najmanj 300 dpi;

-  računalnik z internetno povezavo, na katerem lahko digitalne sli-
ke shranite, dokler jih ne boste naložili na spletno stran projekta.

Kako naprej?
Ko bodo vsi vaši predmeti digitalizirani in datoteke varno 
shranjene na vašem računalniku, obiščite spletno stran 
www.europeana1914-1918.eu. Tam se lahko brezplačno 
registrirate in prispevate v spletni arhiv. Izpolniti boste morali 
obrazec, v katerem boste svoj prispevek podrobneje opisali, 
potem pa lahko naložite datoteko v formatu JPG ali PDF 
oziroma kot avdio-video datoteko.

Vaš prispevek bo najprej pregledala uredniška ekipa, nato pa 
bo na spletni strani dostopen vsem uporabnikom. Osebnih 
e-poštnih naslovov ne bomo objavili.

V okviru projekta zbiramo zgolj digitalne kopije in ne vaših pred-
metov. Prispevate lahko samo predmete, za katere imate v lasti 
vse pravice in soglašate, da bo digitalna različica teh predmetov 
prosto dostopna vsem uporabnikom spleta.

Če sami nimate opreme za digitalizacijo, se lahko tudi kasneje 
oglasite v Goriški knjižnici, Vojaškem muzeju slovenske vojske 
ali Osrednji knjižnici Celje.

Svoje predmete iz 1. svetovne vojne lahko prinesete na enega 
od dogodkov, ki se bodo odvijali po Sloveniji. Naši strokovnjaki 
bodo vaše prispevke digitalizirali in vaše podatke dodali v sple-
tni arhiv.  Nekatere zgodbe bomo tudi posneli.

Z veseljem vas pričakujemo v Novi Gorici v Goriški knjižnici 
Franceta Bevka!

Goriška knjižnica Franceta Bevka
Trg Edvarda Kardelja 4, Nova Gorica
Sreda, 28. marec 2012, od 9.00 do 18.00
Kontakt: Irena Škvarč
Telefon: 05 33 09 110
e-pošta: irena.skvarc@ng.sik.si

Vabljeni tudi na preostala dva dogodka, kjer bomo zbirali 
spomine in odkrivali družinsko zgodovino.
 
Vojaški muzej slovenske vojske  
Engelsova ulica 15, Maribor
Četrtek, 19. april 2012, od 9.00 do 18.00
Kontakt: Ladislav Mesarič
Telefon: 02 449 51 18
e-pošta: ladislav.mesaric@amis.net

Osrednja knjižnica Celje
Muzejski trg 1a, Celje
Sreda, 23. maj 2012, od 9.00 do 18.00
Kontakt: Robert Ožura
Telefon: 03 426 17 24
e-pošta: robert.ozura@knjiznica-celje.si

Več informacij o projektu najdete na 
www.europeana1914-1918.eu
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