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Zbiranje spominov za virtualni arhiv 1. svetovne vojne

RTV SLO: Orožje je že dolgo odloženo, zdaj lahko spregovorijo spomini. Projekt Europeana 1914-1918, ki se mu je

pridružila tudi Slovenija, zbira ravno takšne spomine in družinske zgodbe vojne, ki je spremenila staro celino.

 

Projekt, ki ga vodi Evropska digitalna knjižnica, temelji na principu množičnega prispevanja dokumentov iz prve svetovne vojne.

Javnost lahko do njih dostopa prek digitalnih arhivov, ki na enem mestu ponujajo tovrstne dokumente in predmete kulturne

dediščine.

Po besedah predstavnice projekta Europeana 1914-1918 v Sloveniji in vodje službe za digitalno knjižnico v Narodni in univerzitetni

knjižnici Karmen Štular Sotošek želijo s spodbujanjem posameznikov k odkrivanju spominov, fotografij in predmetov svojih prednikov

ustvariti edinstven vseevropski virtualni arhiv 1. svetovne vojne. V ta namen bodo dneve zbiranja spominov pripravili v Novi Gorici,

Mariboru in Celju.

28. marca bodo Dnevi zbiranja spominov, podnaslovljeni 1. svetovna vojna skozi dokumente vsakdanjega življenja, potekali v

Knjižnici Franceta Bevka v Novi Gorici, 19. aprila v Vojaškem muzeju Slovenske vojske v Mariboru in 23. maja v Osrednji knjižnici Celje. Prinesene prispevke bodo

pregledali strokovnjaki in zgodovinarji, ki bodo komentirali tudi njihovo pomembnost, prisotni pa bodo tudi digitalizatorji in katalogizatorji, ki jih bodo naložili na

spletni portal Europeana. V Sloveniji bodo pozneje dostopni tudi na portalih dLib in Kamra.

Eni bolj, drugi manj radodarni s spomini

Do zdaj so takšne in drugačne spomine iz prve svetovne vojne zbirali v Nemčiji, Veliki Britaniji in Luksemburgu. V večjih mestih po Nemčiji je potekalo devet

dogodkov, na katerih so zbirali spomine in zgodbe, povezane z družinskimi zgodovinami. Zbrali so 25.000 digitalnih slik, med drugim gre za ročno narisane

zemljevide, neobjavljene dnevnike, portrete, skice in fotografije. Po besedah zgodovinarja Franka Drauschkeja iz Berlina je zanimiva razlika med nemškimi in

britanskimi lastniki takšnih spominov. Če so v Nemčiji ljudje prispevali cele škatle gradiva, so v Veliki Britaniji posamezniki prinašali manj predmetov.

Trenutno je na Europeani dostopnih skoraj 250.000 digitalnih vsebin iz Slovenije, med katerimi je NUK, partner projekta v Sloveniji, prispeval 205.000 enot kulturne

dediščine. Vseh dokumentov, dostopnih na Europeani, je 20 milijonov.
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