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Uvod
Metodologija, ki so jo razvili partnerji pri projektu SEM.BET, je namenjena prenosu
spomina od starejših na odrasle in mlajše odrasle z medgeneracijskim učenjem.
Menimo, da obujanje spominov lažje poteka z medgeneracijskim učenjem,
osredotočenim na tiste spomine, ki bi se lahko izgubili, in življenjske izkušnje, ki jih
nihče ne ceni; tako spomini in izkušnje postanejo znanje, ki bogati vsako skupnost in
dolgoročno krepi družbeno povezanost.
Metodologija izhaja iz spomina posameznika in prispeva k obujanju družbenega
spomina1, z njo pa lahko izsledimo sosledje dogodkov od preteklosti pa vse do
danes. Ustvarjanje in širjenje družbenega spomina v povezavi z določenim obdobjem ali skupnostjo je način prenosa znanja, pogledov na svet in spretnosti, in sicer
od starejših generacij na mlajše. Metodologija SEM.BET hkrati nakazuje, da zbiranje
lokalnih spominov ustvarja, ohranja in krepi identitete posameznih skupin. Pravzaprav je eden od izsledkov metodologije povezovanje spominov v obliko, ki je vidna
in trajna – spominski predmeti in zgodbe – in jo lahko delimo s preostalo lokalno
skupnostjo ter tako ustvarjamo lokalne identitete in krepimo lokalno ter civilno
družbo.
Spodaj si lahko preberete praktične nasvete za uvajanje metodologije SEM.BET, ki
lahko kateri koli organizaciji pomaga pri procesu obujanja lokalnih spominov in
uvajanja spominov v izobraževalne programe za odrasle. Natančnejši opis metodologije je v dokumentu Sharing European Memories Between Generations: historical
memory in intergenerational learning activities with seniors and adults. A Manual for
implementation (Medgeneracijsko širjenje evropskih spominov: zgodovinski spomin
pri dejavnostih medgeneracijskega učenja s starejšimi in odraslimi. Izvedbeni
priročnik).

Namen metodologije je
• da bi bili starejši dejavni v skupnosti in cenili svoje izkušnje ter znanje,
• da bi zmanjšali tveganje tonjenja vrednot in znanja v pozabo,
• da bi zmanjšali medgeneracijske razlike,
• da bi spodbujali lokalno identiteto in občutek pripadnosti ter krepili družbeni
spomin in povezanost skupnosti.

1 Družbeni

spomin, ki mu včasih pravimo tudi kolektivni spomin, je predstavitev preteklosti,
kakršno sprejema širša skupina ljudi, skupnost ali celotna družba.
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Način izvajanja
• obujanje in ohranjanje spominov starejših,
• prenos in širjenje spominov v skupnosti,
• omogočanje dostopnosti spominov širši javnosti na lokalni, narodni in
evropski ravni

Izvajalci
Vsi, ki jih zanima ohranjanje spominov in delo s starejšimi ter v medgeneracijskem
kontekstu krepitev družbene identitete in občutek pripadnosti skupnosti.
Npr.: javne ustanove: univerze za tretje življenjsko obdobje; ustanove za starejše
občane; kulturne ustanove, muzeji, knjižnice; različni zavodi in skupine, ki delujejo
na področju kulture, s starejšimi, imajo družbeni interes itd.

2

Kako: Delo v dveh stopnjah

Prva stopnja

Druga stopnja

Obujanje in ohranjanje spomina

Prenos in širjenje spomina v skupnosti

Dejavnosti
Srečanja s starostniki (starimi 65 let
ali več) in odraslimi ter mlajšimi
odraslimi (od 20 do 64 let),
osredotočena na spomine, ki bi se
lahko izgubili, npr. spomine na
vsakdanje življenje.

Ustvarjanje in predstavitev spominskih predmetov in zgodb, ki bodo
dostopni vsem.

Metoda
Skupinske dejavnosti (npr. skupina v
krogu, igranje vlog, pripovedovanje
zgodb, intervjuji, konference,
umetniške predstave itd.)

Participatorni proces.
Izbor spominov, na katerih bo skupina
osnovala spominske predmete in
zgodbe.
Z nosilci interesov je treba uskladiti
vrsto, število in lokacijo spominskih
predmetov in zgodb.

Kadri
Koordinator, ki poskrbi, da dialog in
prenos vsebin lažje potekata.
Zunanji sodelavec, ki je strokovnjak z
obravnavanega področja.

Koordinator dejavnosti, ki skrbi za
odnose s sodelujočimi, nosilci
interesov in umetniki ali tehničnimi
strokovnjaki, ki so odgovorni za
spominske predmete in zgodbe.

Pomočnik, ki sledi poteku dela in
koordinatorju priskrbuje tehnično
podporo.
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Prva stopnja

Obujanje in ohranjanje spomina

Druga stopnja

Prenos in širjenje spomina v skupnosti

Kaj je treba narediti
1. Priprava konteksta in ustvarjanje
delovne skupine:
· opredelitev ali oblikovanje
skupine in zbiranje podatkov o
njenih potrebah;
· opredelitev tematike / problematike glede na zanimanje skupine;
· vnaprejšnje dogovarjanje z
drugimi, ki bodo vpleteni;
· izbor ustrezne lokacije (zaželeni
so kraji, ki vzbujajo spomine, ki jih
želimo obravnavati v skupini)
· določitev časa dejavnosti (trajanje
in del dneva glede na kontekst in
potrebe delovne skupine);
· programske dejavnosti (formalne
in neformalne dejavnosti, npr.
intervjuji, skupinske razprave,
prikazi, predstave itd.);
· priprava gradiva, ki bi bilo lahko
uporabno.
2. Izvedba medgeneracijskih
dejavnosti.
Na začetku srečanja je pomembno
predlagati dejavnosti, ki člane
skupine sproščajo.

Spominski predmeti in zgodbe se
pojavljajo v različnih oblikah:
umetniški izdelki, kamen, knjiga,
zvočni ali videoposnetek ... Multimedijski izdelki bi lahko prispevali k
boljši medgeneracijski izmenjavi.
Lokacija spominskih predmetov in
zgodb je lahko že obstoječa ali pa
ustvarjena posebej za to priložnost.
Spominski predmeti in zgodbe, ne
glede na to, kaj so, naj bodo:
• tesno povezani s spomini, zbranimi v
prvi stopnji,
• razstavljeni na javnih mestih, kjer
jih lahko vidi večina ljudi (predmeti),
• javno predstavljeni na dogodku,
pripravljenem posebej za to
priložnost,
• povezani naj bodo z evropskim
projektom SEM.BET in vključujejo
njegov logo ter naslov spletne strani
(če je mogoče tudi QR-kodo) in, če je
le mogoče, naj bodo povezani z
drugimi spominskimi predmeti in
slikami,
• če je gradivo digitalno, ga je na
spletu treba objaviti:
· na spletni strani SEM.BET
www.sembet.eu
· na SEM.BET-ovi facebook strani

3. Zbiranje posameznih spominov.
Fotograﬁje, zvočni in videoposnetki
srečanj; vse vrste gradiva iz preteklosti, ki so ga prinesli udeleženci.

· na SEM.BET-ovem youtube kanalu
· na spletnih straneh nosilcev
interesov, kjer naj bodo objave
označene z #sem.bet
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Prva stopnja

Druga stopnja

Obujanje in ohranjanje spomina

Prenos in širjenje spomina v skupnosti

4. Katalogiziranje zbranih spominov.
Koordinator s pomočjo udeležencev
katalogizira vse zbrano gradivo po
naslednjih kriterijih:
• Obdobje – časovni razpon, na
katerega se nanaša zbrani spomin
• Tematike – osrednja tematika, na
katero se osredotoča spomin (glasba,
družabne igre, vsakdanje življenje,
tehnološki razcvet, šolanje, služba,
ljubezensko življenje, religija ...)
• Format – oblika, v kateri so zbrani
spomini (fotograﬁja, zvočni posnetek,
videoposnetek, pisni dokument,
predmet ...)
5. Arhiviranje - širjenje zbranega
gradiva na spletu.
Gradivo je treba objaviti:
• na spletni strani projekta SEM.BET
www.sembet.eu
• na SEM.BET-ovi facebook strani
• na SEM.BET-ovem youtube kanalu
• na spletnih straneh nosilcev
interesov, kjer naj bodo objave
označene z #sem.bet
Rezultati
Gradivo

Gradivo

Katalogiziranje, arhiviranje in
spletno objavljanje zbranih spominov.

Spominski predmeti in zgodbe, na
katerih temeljijo spomini določene
skupnosti.
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Prva stopnja

Druga stopnja

Obujanje in ohranjanje spomina

Prenos in širjenje spomina v skupnosti

Drugo

Drugo

• medgeneracijska razlika je manjša
zaradi spodbujanja stikov med
starejšimi in mlajšimi generacijami

• zaradi vzpostavljanja medgeneracijskih stikov se skupnost bolj poveže

• Starejši in odrasli imajo močnejši
občutek pripadnosti skupnosti, svoje
spomine pa zbirajo in cenijo
• odrasli in starejši razvijejo močnejšo
empatijo
• starejši ostajajo umsko dejavnejši in
spoznavajo svet tehnologije
• tveganje osamitve, osamljenosti in
depresije pri starejših je manjše
• starejši imajo občutek, da so
zmožnejši, saj jih opomnimo, kaj vse
so počeli v preteklosti, ter jim tako
pomagamo, da se zavedajo svoje
pomembnosti in ta občutek ohranjajo
• starejši se na splošno bolje počutijo,
saj jih opomnimo, da so koristni in
zanimivi za druge generacije
• odrasli se bolj zavedajo, kaj vse
znajo in zmorejo starejši.

• z obujanjem spominov z
določenega ozemlja se utrdi občutek
lokalne pripadnosti in identitete
• pripadnost skupnosti je posredovana na zanimiv način
• s pripovedmi o preteklih dogodkih
in pomembni vlogi izkušenj za
sedanjost se krepijo korenine
• že obstoječi spomeniki postanejo
razpoznavnejši in ljudje jih povežejo
s spomini, ki še živijo
• medgeneracijske razlike opozarjajo
na podobnosti in razlike v življenju v
skupnosti, in sicer v preteklosti in
prihodnosti
• s prepoznavanjem skupnih vrednot
se ljudje bolj zavedajo, da so evropski
državljani.

Ocena
Pri ocenjevanju lahko uporabljamo
različna orodja, odvisno od tipa
prejemnikov, časa, ki je na voljo, in
posameznih elementov, ki jih
ocenjujemo (ki jih opredelijo nosilci
interesov).

Učinkovitost spominskih predmetov
in zgodb po potrebi ocenimo z
anketnimi vprašalniki, ki jih izpolnijo
nosilci interesov.

Še posebej je treba opredeliti vidik
dejavnosti in programa. Če gre za
čustveni vidik, lahko uporabite
neformalne metode ocenjevanja, kot
so zastavljanje vprašanj, portfelj,
samoocena itd.
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Prva stopnja

Obujanje in ohranjanje spomina

Druga stopnja

Prenos in širjenje spomina v skupnosti

Udeležencem lahko pripravite
anketo, ki vključuje vprašanja o
stopnji zadovoljstva z dejavnostjo in
o tem, koliko se je posameznik
naučil.
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1.

2.

3.

4.

da bi starejši
postali dejavni v
svoji skupnosti
in cenili svoje
znanje ter
izkušnje

da bi zmanjšali
tveganje tonjenja
vrednot in znanja
v pozabo

da bi zmanjšali
medgeneracijsko vrzel

da bi spodbujali
občutek lokalne
identitete in
pripadnosti ter
krepili družbeni
spomin in
povezanost
skupnosti

Od posameznih spominov

Obujanje in ohranjanje spomina
Medgeneracijska skupinska dejavnost
zbiranja spominov.

Prenos in širjenje spomina v skupnosti
Ustvarjanje spominskih predmetov in zgodb
o življenju skupnosti, ki so del kolektivnih
spominov na lokalni, narodni in evropski ravni
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Le donne più giovani
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’accordo.
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ra che ci
prendeva in casa. E poi ci si
avevamo un buco
la nel
siepe.
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Zakaj?

SPAGNA
ITALIA
SLOVENIA
POLONIA
ROMANIA

Il progetto SEM.BET contribuisce a recuperare e condividere
una memoria storica europea attraverso la testimonianza di
anziani, che divengono formatori delle successi ve generazioni,
trasmettendo memorie di vita quotidiana che altrimenti andrebbero perdute: è una forma di apprendimento intergenerazionale
caratterizzata dalla reciprocità.
Questo pannello è tra i frutti della metodologia ideata, insieme
ad altri “micromonumenti di vita” sparsi nella provincia di Bologna e negli altri Paesi eu ropei coinvolti.
Si ringraziano gli ospiti e i familiari del Centro Diurno “Vita Insieme” del Comune di Medicina e gli operatori della Cooperativa
Sociale Ida Poli, per i frammenti di memoria condivisi durante

RISULTATI

DEL PROGET
TO

FOTO

DEI LABOR
ATORI

Il progetto 527479-LLP-1-2012-1-I
T-GRUNDTVIG-GMP è finanziato con il sostegno
ropea. della Commissione
eu
la sperimentazione
della metodologia.

www.sembet.eu

VIDEO

INTERVISTE

do kolektivnega spomina
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Poskusne izvedbe

ITALIJA
V Italiji smo metodologijo preizkusili v več občinah pokrajine Bologna, vključili pa
smo že delno strukturirane skupine. Predhodno smo se sestali s predstavniki organizacij, da smo analizirali vse dejavnike, cilje in pričakovanja skupin. Skupine je
usmerjal posrednik, ki je pogovore vodil brez togih, vnaprej pripravljenih
intervjujev.
Metodologija ustvarja medgeneracijsko izmenjavo na podlagi spominov na obdobje
1950—1970. Ob različnih priložnostih so se pojavili spomini na vojno, toda skupina
je upoštevala, da obravnavamo spomine na povojno obdobje, še posebej na obdobje 1950—1960. Mlajši starostniki so celo poudarili, da jih po navadi vsi sprašujejo o
vojnem času, čeprav so premladi, da bi se ga spominjali. Dobro pa se spominjajo
obdobja, ki je vojni sledilo.

Da bi izmenjava in spominjanje potekala bolj tekoče, smo si pomagali s predmeti,
kot so fotograﬁje, pisma in dnevniki. Glavne teme so bila občila, kot sta radio in
televizija, in vse, kar spada zraven. Spomini so se nanašali na skupnost in način
življenja v njej ter z njo. Druga tematika je bilo ljubezensko življenje – zaroka in
poroka. Ob obravnavanju te tematike je bilo vzdušje zelo igrivo in sodelovali so tako
starostniki in odrasli kot tudi mlajši odrasli, ki so želeli pripovedovati o svojih
»dogodivščinah«. Na koncu smo zbrali posnetke in besedila, ki skupaj tvorijo
spominske predmete in zgodbe. V vsaki skupnosti, ki je sodelovala, smo izdelali
tablo s podobami in besedili o domačinih. Table, ki smo jih predstavili posameznim
skupnostim, so na javnih mestih in opremljene s QR-kodami, ki uporabnika povežejo
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s spletno stranjo SEMBET in bazo spominov, v kateri so zbrani vsi posnetki sestankov
in spominski predmeti ter zgodbe iz drugih evropskih držav. Podatki so razdeljeni na
posamezne obširnejše teme, zato je spomine mogoče primerjati na evropski ravni.

ROMUNIJA
11. junija je zavod IREA v Romuniji začel izvajati metodologijo, tako da je delal z
dvema skupinama; prva so bili študenti iz študentske zveze Fakultete za sociologijo
in psihologijo na Univerzi v Timisoari, druga pa starostniki, ki so člani zveze starejših
občanov Timisoare.
Prva medgeneracijska dejavnost je potekala 27. junija 2014 in je bila prvi korak
mladih, ki so se prijavili k sodelovanju, na poti v preteklost. Slišali smo izjemne
spomine in pripovedi o življenjskih izkušnjah. Najosupljivejša so bila čustva in vezi,
ki nastali med člani skupin tako v času snidenja kot po njem. Skupini sta zaprosili za
drugo srečanje, da bi spomine še bolje povezali s snovnim svetom in jih posredovali
mlajšim generacijam.
Na drugem srečanju smo predvsem odkrivali več o starostnikih in skupaj zapisovali
spomine na srečno otroštvo in splošne značilnosti otroštva v preteklosti. Zdaj zavod
IREA ureja spomine v spominske predmete in zgodbe življenja, ki bodo izšli v obliki
brošure.

POLJSKA
Pri projektu SEMBET je sodelovala skupina starejših skavtov, ki so živeli v soseski
Środka v Poznanju. Starejši gospodje so pripovedovali o svoji čustveni navezanosti
na kraj s pripovedovanjem o mladosti. In ravno njihove pripovedi so navdihnile
»Srečanja v Środki«.
Sestanki, na katerih so se zbirali stari in mladi, so izhajali iz razprave o morebitnem
razvoju urbane kulturne okolice, ki ne bi izbrisal lokalnih spominov na preteklost.
Zastavili smo si dva cilja. Želeli smo najti učinkovit način prenosa spominov z ene
generacije na drugo in ohraniti ter utrditi ustne pripovedi starostnikov.
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BASKIJA
Raziskovalna ustanova Aranzadi je izvajala SEMBET v Oriu, baskovskem obalnem
mestu, ki je znano predvsem po tem, da tam lovijo mlade jegulje. Na štirih delavnicah, ki so se zgodile v dveh tednih, smo se osredotočili na ribiško tradicijo in
družbeno preobrazbo, pri čemer je bilo v ospredju življenje ribičev; sodelovali so
štirje starostniki in štirje odrasli. Skupaj so analizirali spremembe, ki jih doživlja ta
tradicionalni poklic, zgodbo pa so dopolnjevali z lastnimi izkušnjami in spomini.
Predlagali smo številne dejavnosti, s katerimi bi povezali posamezne spomine in
oblikovali spomin skupnosti: Zemljevid spominov in pripovedovanja (veseli dogodki
in zgodbe o vsakdanjem življenju na zemljevidu); Pokaži in povej (pojasnila in
zgodbe ob starih predmetih, povezanih z ribolovom); in Navdihujoči projekti
(skupna izkušnja v bližnjem mestu: obnova stare lesene ladje in predelava v simbol
ter spomenik skupnosti).
Na koncu smo izpeljali umetniško predstavo ob morju. Domačini so ustvarili reko
peska, kjer so zavoji struge in nepravilnosti toka predstavljali spomin, vse skupaj pa
je bila prispodoba skupne zgodovine.
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Sodelujoči so imeli pozitiven odnos in so razumeli, kako pomembno je prenašati
preteklost v sedanjost, da ohranimo ribiške spretnosti in znanje. Udeleženci so
skleniti nova prijateljstva in stik med generacijama je pripeljal do razmišljanja o
razvoju skupnosti in načrtih za ohranjanje kulturne dediščine

SLOVENIA
GORENJSKA V ČASU PRVE SVETOVNE VOJNE
V Mestni knjižnici Kranj smo ob obeleževanju stote obletnice izbrali tematiko prve
svetovne vojne, saj je bila to glavna tema celotnega regionalnega kulturnega dogajanja v tem času. Odločili smo se, da bomo oblikovali popolnoma novo skupino ljudi,
ki bo sodelovala v pilotni izvedbi projekta. Sprva smo vključili ljudi, ki imajo
kakršnekoli spomine na ta čas (zgodbe, predmeti, fotograﬁje). S tem smo privabili
predvsem starejšo populacijo, torej prvo ciljno skupino. Potem smo k sodelovanju
povabili organizacije in mlajše odrasle z računalniškim znanjem, ki so se hoteli
poučiti o zgodovini preko pripovedovanja starejših, obenem pa njim ponuditi svoje
računalniško znanje. Trudili smo se doseči prenos znanja, obenem pa poudarjati tudi
medsebojno sporazumevanje dveh generacij in socialno sodelovanje ter
združevanje celotne skupnosti. Trudili smo se širiti protivojno sporočilo, zato smo
udeležence prosili naj se osredotočijo predvsem na zgodbe, ki imajo pozitiven
pridih.
Nato smo naredili načrt kako organizirati aktivnosti, ki bodo koristile obema generacijama. Prostor ni predstavljal težav, zagotovili smo ga skupaj z vso potrebno
opremo za izvajanje aktivnosti in ker je naša knjižnica »dnevna soba mesta« nam je
to omogočalo tudi potrebno publiciteto.

Priredili smo številna srečanja obeh generacij in izvajali različne dejavnosti, predvsem pripovedovanje zgodb, prinašanje predmetov iz obravnavanega obdobja in
ustvarjanje zaključne razstave. Odločili smo se, da bomo delali v manjših skupinah,
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saj se ljudje tako veliko lažje odprejo, sprostijo in so bolj komunikativni. Odločili
smo se, da bomo uporabili metode pogovora, intervjuja, pripovedovanja zgodb,
ročna dela, dela na računalniku, organizacijska dela in podobno. Na začetku se je
vsak udeleženec predstavil in povedal zakaj se je odločil, da bo delil svoje zgodbe
oziroma poslušal spomine. Veliko je bilo pripovedovanja zgodb, ki so se razpletale
okoli predmetov, ki so jih udeleženci prinesli s seboj. Spodbujali smo tudi aktivno
debato, kjer so udeleženci postavljali vprašanja in delili njihova mnenja ter prispevali njihove podobne izkušnje. Udeleženci so morali na primer tudi sami organizirati
potek delavnice in pot do končnega izdelka, kar je lepo pokazalo karakterne
značilnosti posameznikov. Najbolj pa so jim bile všeč različne delavnice
(pripravljanje razstave, pripravljanje fotograﬁj na računalniku, objavljanje zgodb na
portalu Kamra…).
Glavni cilj je bil torej organizirati aktivnosti, ki so zanimive, raznolike in privlačne za
obe ciljni skupini. V mislih smo imeli tudi dejstvo, da morajo končni izdelki ostati
tudi po končanem projektu ter da morajo biti aktivnosti zasnovane tako, da se jih da
preprosto organizirati za daljše obdobje z nizkimi stroški.

To je bil tudi eden izmed razlogov, da smo se odločili za objavo prispevkov na spletnem portalu Kamra (www.kamra.si). Regijski portal KAMRA je spletno mesto, ki
združuje digitalizirane vsebine s področja domoznanstva v knjižnicah in drugih
lokalnih kulturnih ustanovah. Digitalizirane vsebine so tako dostopne z enega
mesta, kreirane pa v tistih organizacijah, ki so vsaka za svoje področje najbolj
kompetentne. KAMRA jim daje v uporabo brezplačno infrastrukturo in usposablja
nove partnerje, da lahko tudi vsebine lokalnega pomena predstavijo v digitalni
obliki preko svetovnega spleta.
Vsebine KAMRE so predstavljene kot zgodbe, s spremnimi besedili ter pripadajočimi
digitaliziranimi objekti in metapodatki. Na KAMRI spoznavamo zgodbe, ki so za neko
področje značilne, zanimive in v interesu lokalne skupnosti kot na primer: predstavitve lokalnih avtorjev oz. znamenitih oseb; dokumenti in fotograﬁje značilnih lokalnih društev; razglednice krajev iz različnih časovnih obdobij; dela lokalnih umetnikov, njihove biograﬁje, katalogi razstav; znamenite zgradbe, zgodbe ljudi, ki so v
njih živeli in še marsikaj drugega.
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Uporabniki tako lahko dostopajo do vsebin, ki so bile do zdaj skrite v skladiščih
knjižnic, arhivov in muzejev, arhivih društev ali predalih šolskih zbornic. Zbirke lahko
komentirajo ali si oblikujejo svoje lastne vmesnike z izbranimi vsebinami.
Portal KAMRA upravlja Osrednja knjižnica Celje ob tesnem sodelovanju z osrednjimi
območnimi knjižnicami, v katerih je sedež regijskih uredništev, in Združenjem
splošnih knjižnic.
Vsebine portala KAMRA so od marca 2010 dostopne tudi preko evropske digitalne
knjižnice, Europeane, http://europeana.eu.
Aktivnosti v Mestni knjižnici Kranj so potekale od maja 2014 do oktobra 2014.
Speciﬁčni cilji, ki smo jih želeli so bili:
starejši:
• pridobiti znanje za delo z novejšimi tehnologijami
• zagotoviti večjo vpletenost v vsakodnevne aktivnosti lokalne skupnosti
• zagotoviti občutek koristnosti pri prenašanju svojega znanja na mlajše generacije
• pridobiti nove sposobnosti (organizacijske, komunikacijske…)
• pridobiti novih idej kako izkoristiti svoje znanje in ga uporabiti v korist celotne
lokalne skupnosti
• pomagati mlajšim generacijam do znanja zgodovine in splošne razgledanosti
• obnoviti povezanost z mlajšo generacijo
• se naučiti kako najlažje prenesti svoje znanje na mlajše generacije
• prenesti svoje spomine v neko obliko

mladi odrasli:
• pridobiti nove sposobnosti (npr. delo s starejšimi…)
• pridobiti novo znanje o zgodovini in ga prenašati naprej
• priti do spoznanja, da je zgodovina pomembna in da se njene nauke da uporabiti
v vsakodnevnem življenju
• zbrati spomine starejših v neko vidno obliko
• pridobiti sposobnost primerjave zgodovine z današnjim časom in spoznanja
uporabiti v vsakodnevni rutini
• ponovno vzpostaviti povezavo s starejšo generacijo
Organizirali smo 32 srečanj, ki se jih je udeležilo 11 ljudi nad 60 let, 8 ljudi med 30 in
60 leti in 7 ljudi do 30 let.
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Glavne teme, ki so se pojavljale pri pripovedovanju spominov so bile:
• dobrodelnost v času vojne
• izposoja knjig med vojaki v času vojne
• gledališke predstave vojakov v rovih
• vojaška odlikovanja
• pisma s fronte
• umetniška dela vojakov
• življenja družin, katerih člani so odšli na fronto

Ker smo bili sami organizator dejavnosti, smo lahko učinkovito spremljali dogajanje in
morebitne pomanjkljivosti metodologije kasneje odpravili z ostalimi partnerji projekta.
Končni izdelki pilotnih aktivnosti so bili razstava, objava zgodb na portalu Kamra in ﬁlm,
ki prikazuje vse aktivnosti vključno z zaključnim dogodkom. Posredno pa seveda tudi
obnovljene vezi med dvema generacijama, kar je res neprecenljivo.
Ob zaključnem dnevu pa so se nam pridružile še druge lokalne organizacije (Fundacija
Vincenca Drakslerja, Gorenjski muzej, Hiša Layer, Zavod za turizem Kranj, Zgodovinski
arhiv Ljubljana, Mestna občina Kranj, Javni sklad Republike Slovenije za kulturne
dejavnosti). Poleg predstavitve lastnih izdelkov smo priredili tudi tri razstave z isto tematiko (eno v Mestni knjižnici Kranj, drugo v Gorenjskem muzeju in slikarsko razstavo v
Layerjevi hiši), predstavitev pisateljev, ki so ustvarjali med prvo svetovno vojno, predstavitev ﬁlmov iz obravnavanega obdobja in delavnice za otroke (ker je sodelovala vsa
skupnost, smo morali vključiti tudi otroke, čeprav niso bili ciljna skupina). Odločili smo
se, da celotno dogajanje in nekaj zgodb posnamemo ter ustvarimo in predvajamo ﬁlm, ki
bo na ogled tudi po zaključku projekta.
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