
 
 

 

Barka, 19. 4. 2021 

Zapisi spomina 
 

 
Zavod za kulturo in sonaravno delovanje Dobra pot je ob podpori Parka Škocjanske jame in 
Slovenskega etnografskega muzeja kot vodilnih ustanov na področju ohranjanja naravne in 

kulturne dediščine v Sloveniji razvil novo mobilno aplikacijo Zapisi spomina. Namenjena je 
beleženju in objavljanju védenj, pričevanj, spominov starejših na najrazličnejše vidike življenja in 
kulture v preteklosti. Projekt s pomočjo sodobne tehnologije popularizira ustno izročilo in obenem 
opozarja na pomembno družbeno vlogo starejših kot nosilcev izročila. 

»Spomin je v samem temelju izročila tako posameznika kot take ali drugačne skupnosti. Še več, 
zgodovinski spomin se enači z izročilom oziroma dediščino, ki vsakokratno sedanjost posameznika ali 
skupnosti povezuje s prejšnjimi obdobji,« pojasnjuje Darja Kranjc, etnologinja iz Javnega zavoda Park 
Škocjanske jame, Slovenija. 

Namen projekta Zapisi spomina je s pomočjo razvite aplikacije okrepiti vključenost starejših v družbo 

in opozoriti na to, da se premalo zavedamo, kako dragoceni so spomini, izkušnje in védenja starejših. 
Starejši so danes pogosto osamljeni, odrinjeni iz družbenega življenja, digitalni prepad med 
generacijami je vsak dan večji. Zato je še toliko bolj pomembno, da prisedemo, jim prisluhnemo in se 
zavemo, da nam lahko njihovi spomini služijo kot zgled, kot opomnik, kot smerokaz za prihodnost.  

Aplikacija je brezplačna za uporabo, v njej lahko svoje spomine ali pričevanja svojih staršev oziroma 
starih staršev objavi vsak, in sicer v obliki besedil, videoposnetkov ali zvočnih posnetkov. Omogoča, 
da se pripovedi o preteklosti trajno shranijo v digitalni obliki. Z objavljanjem v njej tako poskrbimo, 
da zgodbe naših dedkov in babic ne gredo v pozabo, temveč postanejo naš skupni temelj, na katerem 
gradimo danes in jutri. 

Vsebina iz aplikacije je za ogled javno dostopna na spodnji povezavi oziroma QR kodi, prek katerih si 
lahko aplikacijo tudi prenesete in namestite. Slovenski etnografski muzej bo v letu 2021 registriranim 
uporabnikom aplikacije omogočil enkratni obisk muzeja po polovični ceni. 

»Upamo, da bo aplikacija med ljudmi dobro sprejeta, da bo spodbudila pozitivno dojemanje 
starejših in odpirala mnoge medgeneracijske pogovore,« pravi Nava Vardjan, vodja projekta iz 
Zavoda Dobra pot. 

(Projekt se izvaja v okviru razpisa »Spodbude za rešitve: Dolgoživa družba«, ki ga sofinancirata Stičišče nevladnih 
organizacij Istre in Krasa – ISKRA in Ministrstvo za javno upravo iz Sklada za nevladne organizacije.) 

 

Povezava do aplikacije: https://zapisi-spomina.dobra-pot.si/ 
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O Zavodu Dobra pot: Zavod Dobra pot je nevladna organizacija, ki je doma v slikoviti pokrajini 
Brkinov. Skozi številne projekte, programe, delavnice, mednarodne aktivnosti, tabore in mladinske 
izmenjave si vestno in predano prizadeva za razvoj in ohranjanje naravne in kulturne dediščine 
podeželja ter spodbujanje vrednot, ki jih lahko spoznavamo skozi dediščino. 
Več na http://www.dobra-pot.si/. 
 
O Parku Škocjanske jame: Javni zavod Park Škocjanske jame, Slovenija upravlja z Regijskim parkom 
Škocjanske jame, kjer med drugim skrbi za varstvo kulturne dediščine, in z UNESCO biosfernim 
območjem Kras in porečjem Reke. Kot tak je skupaj s prebivalci in drugimi lokalnimi akterji zavezan k 
ohranjanju kulturne raznovrstnosti lokalnega območja. 
Več na http://www.park-skocjanske-jame.si. 
 

O Slovenskem etnografskem muzeju: Slovenski etnografski muzej (SEM) je muzej »o ljudeh, za ljudi«, 
muzej kulturnih istovetnosti, prostor dialoga med preteklim in sedanjim, med svojo in drugimi 
kulturami, med naravo in civilizacijo. Že vrsto let posveča veliko pozornost razvoju partnerstev in 
raznim oblikam sodelovanj pri spodbujanju obravnavanja etnoloških in antropoloških tem s področja 
kulture in njene interpretacije v sodobni čas. 
Več na http://www.etno-muzej.si 
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