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Uvod                                                                                                       . 
 

Digitalna kultura in digitalna kulturna doživetja so že realnost, ki jo poznajo številni ljudje po vsem 

svetu. Vendar pa primanjkuje znanja in spretnosti tako pri ustvarjanju digitalnih doživetij kot pri 

njihovem vključevanju v družbo in odgovorni uporabi. Nacionalni učni načrt, usmerjen v digitalno 

kulturo, se odziva na trenutno potrebo po razumevanju priložnosti in izzivov, ki jih prinašajo UTD, 

digitalna kultura in digitalni mediji.  

Učni načrt je namenjen predvsem muzejem, arhivom, knjižnicam in drugim kulturnim ustanovam. 

Tako tistim, ki vzdržujejo kakovostno digitalno kulturo, kot tistim, ki se še učijo odpirati svoje 

zaklade potrošnikom. 

 

Cilji: 

• Povečati znanje in sposobnosti pri uporabi LOD za improvizacijo in inovacije v kulturnih 

storitvah in izkušnjah.  

• Izboljšati kulturno dediščino kot odprto digitalno izobraževalno gradivo in orodja.  

• Vzpostaviti, urediti in organizirati podatke z uporabo odprtih virov in gradiv, s posebnim 

poudarkom na muzejih, knjižnicah in arhivih.  

• Vzpostaviti multidisciplinarne skupine za organizacijo, vodenje na umetnosti temelječih 

izobraževalnih dejavnosti in usposabljanj. 

 

The curriculum articulates the main 6 thematic cultural areas:  

• Music. 

• visual arts. 

• Cinema. 

• Theatre. 

• Dance. 

• time-based arts. 

• mixed media arts.  
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Kulturna dediščina je pomembna komponenta za predstavitev zvrsti umetnosti 

Za vsako področje sta opisana dva primera. 

 

a) zaposleni v kulturnih ustanovah z znanjem s področja IT, LOD in digitalnih medijev.   

b) zaposleni v kulturnih ustanovah brez znanja in spretnosti na področju IT, LOD in digitalnih 

medijev. 

 

Učni načrt je sestavljen iz treh delov:  

1) Posebna usposabljanja DCD;  

2) Poglavja za kulturna področja (vključno z digitalnimi viri in predlaganimi dejavnostmi za 

usposabljanje);  

3) Integrativni moduli. 

 

Avtorji upajo, da bo vse predstavljeno gradivo uporabno in bo izpolnilo trenutna pričakovanja 

ljudi, ki delajo na področju kulture, in tistih, ki jih kultura zanima, predvsem pa bo predstavilo 

prednosti LOD in digitalizacije. Ponujena orodja, viri in gradiva so bili razviti v sodelovanju s 

partnerji iz Združenega kraljestva, Cipra, Italije, Slovenije, Litve in Islandije. Na podlagi najboljših 

nacionalnih praks je na voljo povzetek, ki naj bi postal univerzalno učno orodje. 

  



 

7 
Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije (komunikacije)  

je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije. 

1. Posebna usposabljanja za digitalnega oblikovalca na področju 

kulture 

 

1. 1. Povezani odprti podatki: Opredelitev in uporaba                                                                                 

Odprti podatki so podatki, do katerih je mogoče prosto dostopati, jih prilagajati in izvažati ali deliti 

z drugimi za kateri koli namen (Bauer in Kaltenböck, 2012). Prav tako povezani podatki delujejo 

kot eden od temeljnih vidikov tega, kar imenujemo splet podatkov; njihov namen je najti 

povezave med podatkovnimi nizi in jih razumeti tako s strani ljudi kot tehnoloških naprav. Številne 

od teh so običajne pri uporabi interneta, na primer enotni identifikatorji virov (URL) in protokol 

za transformacijo hiperteksta (HTTP), ki povezujejo različne besede in šifre z ustreznimi rezultati 

(Bizer, Skaf-Molli in Vidal, 2018). 

Povezani odprti podatki (linked open data, LOD) pa se nanašajo na podatke, ki so zagotovljeni in 

objavljeni pod odprto licenco, ki ne ovira njihove brezplačne ponovne uporabe (Berners, 2014). 

Združuje povezane podatke z odprtimi podatki. Z drugimi besedami, LOD lahko razumemo kot 

proces, ki omogoča izboljšanje metapodatkov, tako da je mogoče najti več izdaj iste vsebine, in 

njihovo medsebojno povezovanje oziroma iskanje. Za povezovanje podatkov z določenimi 

elementi uporabljajo univerzalni identifikator virov (URI) in ne določenega dokumenta. 

 

Berners, ki je prvi uporabil izraz LOD (Boxuan, 2012), pojasnjuje štiri načela za njegovo 

oblikovanje, ki so: 

 

1) Uporabite URI kot imena za vse. 

2) Uporabite URI HTTP, da lahko ljudje ta imena poiščejo in najdejo določen predmet. 

3) Ko nekdo poišče URI, z uporabo standarda RDF zagotovite uporabne informacije. 

4) Vključite povezavo do drugega URI, tako da lahko ljudje odkrijejo več informacij.  
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Z upoštevanjem teh korakov pri programiranju in spletnem objavljanju zagotovimo, da 

ustvarimo univerzalni standard, ki ga lahko interpretirajo vsi stroji, poleg tega pa omogoča 

tudi ustvarjanje hiperpovezav med podatkovnimi nizi, saj jih tako zajamemo v en informacijski 

prostor (Bizer, Skaf-Molli, Vidal, 2018). 

 

Prednosti 

Kot je bilo že omenjeno, so povezani podatki eden od temeljnih stebrov semantičnega spleta, 

znanega tudi kot splet podatkov. Omogoča enostavno izmenjavo strojno berljivih medsebojno 

povezanih podatkov na spletu (Ontotext, 2022). Vendar pa LOD naredi še korak naprej, saj 

omogoča branje in prilagajanje podatkov. 

Tak primer je na primer skupnostna stran Wikipedije, ki jo ustvarja množica. Ena oseba lahko 

ustvari stran na podlagi določene teme, vendar ima skupnost enako možnost dostopa do nje in 

dodajanja/spreminjanja vsebine. Po predložitvi sprememb si lahko stran ogledajo vsi uporabniki 

interneta (ibid.). To ustvarja obliko družbenega spleta, kjer so vsi podatki medsebojno povezani. 

Na podlagi tega lahko splet povezuje podatkovne nize, ki prej niso bili povezani. Z vidika 

potrošnika lahko dostopa do določenih spletnih strani, ki imajo bolj obogateno in donosno 

vsebino, povezave do sorodnih spletnih strani pa omogočajo brezhibno brskanje (Al-Gburi, 2019). 

 

Uporaba LOD v kulturi in dediščini 

Zdaj, ko smo obravnavali tehnične vidike povezanih odprtih podatkov, skupaj s temeljnimi in 

univerzalnimi prednostmi sprejetja tega sistema spletnega oblikovanja, je najpomembnejše 

razumevanje njegove uporabe v resničnem svetu. Prej se je LOD uporabljal za vladne podatkovne 

zbirke (Mayer, 2015), danes pa se pogosto uporablja v sektorjih kulturne dediščine, še največ v 

knjižnicah in muzejih (Alexiev, 2016). 

Prvo področje, na katerem LOD močno olajša iskanje, so knjižnice. S prehodom na uporabo 

spletnih virov lahko fizični knjižnični sistem z uporabo LOD podpira spletno podatkovno zbirko, ki 

na spletu predstavlja literaturo in arhive ter je integrirana z drugimi ustreznimi viri, ki so že na 

spletu. Posledično lahko knjižnice z večjo spletno prisotnostjo povečajo svojo dostopnost 

(Oomen, Baltussen, 2012). 

Poleg tega je bil LOD uporabljen za prepisovanje različnih kulturnih in arheoloških najdb. Ko 

arheologi najdejo artefakte ali katero koli pomembno dediščino, jih nato vpišejo v računalniško 
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podatkovno zbirko. Hkrati tudi preverijo, ali ima kateri od najdenih artefaktov že določene 

povezave v sistemu in v kolikšni meri. Tako lahko z uporabo LOD v svojih podatkovnih sistemih 

bolj tekoče ustvarjajo in iščejo povezave z drugimi predmeti dediščine iz preteklosti, ki jih lahko 

nato kar najbolj natančno popišejo in umestijo v zgodovinski system (Alexiev, 2016). Enako lahko 

rečemo tudi za umetniška dela (Mayers, 2015). 

V zadnjem desetletju namreč vse več muzejev sprejema protokole LOD. Prišlo je do premika k 

odprtim kulturnim podatkom, ki prevzemajo podatke iz kulturnih ustanov in jih preoblikujejo 

tako, da so strojno berljivi pod odprto licenco. Ustanove, kot so Sydney's Powerhouse Museum, 

Univerza Yale in Britanski muzej, postopoma objavljajo kulturne podatke in informacije o 

dediščini pod licencami LOD. To pomeni, da so njihovi arhivski podatki v javni domeni in da jih je 

mogoče prosto ponovno uporabiti in interpretirati. 

Prednost tega je nedvomno lažja navigacija in kulturno razumevanje javnosti pri uporabi spletnih 

virov muzejev. Ridge pa poudarja tudi, da to spodbuja močnejše učenje in razumevanje pri 

zaposlenih, ki so se jim morda druge podatkovne zbirke zdele preveč zapletene in 

preobremenjujoče (Ridge, 2011). Ridge, Oomen in Baltussen pa vzklikajo, kako se lahko ustanove 

kulturne dediščine medsebojno povezujejo in svobodneje izmenjujejo arhivske informacije, če 

med seboj sprejmejo univerzalni sistem LOD, kar samo še poveča medsebojno povezanost (Ridge, 

2011; Oomen, Baltussen, 2012).     

 

Povzetek 

Na koncu smo pregledali, da so povezani odprti podatki (Linked Open Data – LOD) način 

izboljšanja metapodatkov, tako da je mogoče podatkovne nize medsebojno povezati z licenco, 

da so lahko enostavno dostopni (Berners, 2014). Medtem ko so povezani podatki pomagali 

ustvariti temelje boljših spletnih organizacij, je LOD omogočil nadaljnji preboj te zamisli, saj 

omogoča, da podatke posodabljajo in spreminjajo tudi člani skupnosti.  

Večina ustanov že vidi prednosti uporabe LOD, denimo zaradi boljše organizacije arhivskega 

gradiva (Alexiev, 2016), čeprav obstaja večji interes za ustvarjanje kulturnih in zgodovinskih 

povezav med omenjenim gradivom ter njegovo posredovanje širšemu občinstvu (Ridge, 2011). 

Zato se danes LOD nadalje uporablja za mapiranje gradiva fizične kulturne dediščine in njegovo 

digitalno prevajanje na način, ki omogoča njegovo prilagodljivost, obsežnost in ne nazadnje 

univerzalno vrednotenje.   
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1. 2. Linked Open Data for Cultural Experiences and Services: Settings, 

Instruments, and  Role                                                                                                                                                  

Digitalna pokrajina interaktivnih sistemov se nenehno širi in spreminja. Sodobna tehnologija 

prinaša nove možnosti na področju interpretacije umetnosti, kulture in dediščine. V zadnjih nekaj 

letih je vse več kulturnih spomenikov, vključno z umetnostnimi ustanovami, muzeji in 

arheološkimi najdišči, sprejelo številne interaktivne tehnologije za izboljšanje izkušnje 

obiskovalcev. Izraz "kulturna dediščina" se v glavnem nanaša na materialne predmete 

zgodovinska najdišča, zgodovinske spomenike, umetniška dela itd. Z nedavnim razvojem 

računalniških in informacijskih tehnologij je tradicionalno metodo dokumentiranja nadomestila 

digitalna. Digitalni mediji so postali ključni akter pri varovanju dediščine. Natančno digitalno 

dokumentiranje stanja kulturne dediščine je bistvenega pomena za njeno varovanje in 

znanstvene študije, ki se izvajajo med postopkom obnove in prenove.  

Digitalna dediščina pomeni dediščino, ki je sestavljena iz računalniško podprtega gradiva, bodisi 

rojenega v digitalni obliki bodisi digitaliziranega iz drugih formatov, ki izvira iz različnih skupnosti, 

panog, sektorjev in regij ter zahteva aktivne pristope k ohranjanju, da se zagotovi njena 

avtentičnost, dostopnost in uporabnost skozi čas. Pri predstavitvi in uporabi digitaliziranih enot 

je treba zagotoviti, da so informacije na voljo čim širšemu krogu prebivalstva. 

Informatizacija in informacijski sistemi ne zagotavljajo le trajnosti podatkov, temveč prispevajo 

tudi k večji dostopnosti teh informacij. Institucije lahko promovirajo dediščino in izobražujejo 

širšo javnost ter jo spodbujajo k ustvarjanju dediščine prihodnosti. Ti sistemi, uporabljeni za 

izboljšanje splošne uporabniške izkušnje (UX) in sporočanje vidikov digitalne kulturne dediščine. 

 

Posredovana promocija in upravljanje kulturne dediščine se obravnavata kot dopolnilo 

fizičnemu/tradicionalnemu ohranjanju dediščine, pri čemer se aktivira vključevanje/ sodelovanje 

uporabnikov v integriranih digitalnih okoljih. Kulturnemu spomeniku bi lahko koristili tehnološki 

posegi, da bi obiskovalcem bolje osvetlili njegove značilnosti, namen in videz v preteklosti. 

Različne pobude so že začele s postopki digitalizacije, predvsem za namene shranjevanja, pa tudi 

za podporo interpretaciji dediščine z ustvarjanjem novih obogatenih kulturnih izkušenj. Pri 
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ustvarjanju teh poglobljenih doživetij sodelujejo ljudje različnih profilov in znanj - od 

strokovnjakov za dediščino, tržnikov vsebin, profesionalnih pripovedovalcev zgodb, digitalnih 

strokovnjakov, aktivistov, digitalnih umetnikov in ciljnih skupin. 

Digitalna dediščina so lahko digitalne ali digitalizirane informacije o zbirki ali digitalne 

predstavitve fizičnih artefaktov (na primer digitalne slike ali 3D-skeni), ki jih je mogoče deliti na 

spletu. Digitalizacija kulturne dediščine se običajno nanaša na knjižnice, muzeje, arhive in druge 

vrste organizacij, katerih naloga je ohranjanje kulturne dediščine za prihodnje generacije. 

Čeprav se je interakcija človek-računalnik sprva nanašala na računalnike, se je od takrat razširila 

na skoraj vse oblike oblikovanja informacijske tehnologije. Interaktivne aplikacije v KH vključujejo 

mobilne aplikacije in igre, avdio vodnike, ki upoštevajo lokacijo, tehnologije, ki omogočajo 

virtualno/obogateno/mešano resničnost), spletne virtualne svetove, holograme, interaktivne 

mize, zaslone z več dotiki različnih velikosti in nastavitev ter različne vrste vmesnikov, ki vsebine 

kulturne dediščine presegajo uporabnike in spodbujajo aktivno sodelovanje občinstva. 

Pomembno je, da se uporabniku omogoči navigacija po spletnem mestu, da razišče njegove 

različne funkcije, in da uporabnika pritegne z dodajanjem informacij k sicer pasivni izkušnji. 

 

Uporabnik sodeluje v pripovedi prek vmesnikov - vhodnih naprav. Komunikacija z računalnikom 

običajno zahteva uporabnikovo aktivnost. Ta je lahko aktivna ali bolj pasivna. Različne naprave in 

vmesniki spreminjajo način doživljanja vsebine. Brez določene stopnje digitalne interaktivnosti je 

za muzej težko ostati zanimiv in pomemben za nekatere tehnično bolj spretne obiskovalce, zlasti 

mlade. 

Kulturna dediščina ima številne oblike, okolja dediščine pa so zelo različna, od muzejev s 

tradicionalnimi razstavami v "steklenih vitrinah" do zgodovinskih stavb, mestnih območij in krajev 

na prostem.  

Digitalna vsebina je lahko tako preprosta kot videoposnetek in povezava na spletno stran ali tako 

kompleksna kot 3D animacija v živo. Informacije so lahko predstavljene v obliki novih kulturnih 

doživetij (razširjena resničnost, hologrami), novih izobraževalnih vsebin (mobilne ali spletne 

aplikacije), raziskovalnega gradiva in gradnikov za uporabo v ustvarjalnih industrijah (v filmih, 

računalniških igrah). 
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Nacionalne knjižnice običajno oblikujejo posebne zbirke, v katerih imajo knjižničarji (in 

obiskovalci) pregled nad določenimi oddelki. Gre lahko za zbirko rokopisov, knjig, časopisov, 

fotografij, zbirko notnih zapisov, zemljevidov in drugih kulturnih zakladov itd. Ta vir informacij je 

bistvena sestavina sodobnega izobraževalnega in znanstvenoraziskovalnega procesa. 

Nekateri artefakti in ostanki, ki še vedno stojijo, so v slabem stanju, zaradi česar obiskovalci s 

preprostim obiskom zelo težko ocenijo njihovo funkcijo in vrednost. Kakovostna in raznolika 

zbirka modelov in 360-stopinjskih fotografij omogoča ustvarjanje izobraževalnih in navdihujočih. 

Naprednejše tehnologije, kot so tehnologije virtualne in obogatene resničnosti, zagotavljajo 

zgodovinsko natančne digitalne rekonstrukcije (manjkajočih ali porušenih objektov dediščine) in 

ustrezne kontekstualne informacije za bogatejšo in učinkovitejšo izkušnjo obiskovalcev. 

Pripovedovanje zgodb je splošno priznano kot pomembna usmeritev za privabljanje in 

zadovoljevanje občinstva v muzejih in drugih objektih kulturne dediščine. Interaktivne naprave 

ponujajo ogromno priložnosti za pripovedovanje zgodb in dodajanje vrednosti k izkušnjam 

uporabnikov pri ogledu znamenitosti, saj jih pritegnejo. Ti imajo največje zanimanje in uživajo v 

spoznavanju vsebin. 

Digitalno pripovedovanje zgodb in vključevanje občinstva se uresničujeta z nelinearno interakcijo 

in prispevanjem vsebine. Okrepljena interaktivnost je nekako neločljivo povezana s tem 

procesom, zaradi česar je pripovedovanje bolj privlačno, kar izzove sodelovanje uporabnikov. 

 

Telefoni in tablični računalniki zahtevajo minimalne spremembe razstavnega prostora, vendar 

lahko popolnoma spremenijo izkušnjo ogleda in jo naredijo dostopno širšemu krogu občinstva. 

Aplikacije ponujajo številne možnosti, ki jih je mogoče individualno prilagoditi posameznim 

eksponatom ali trenutnim motivom obiskovalcev za obisk, povezanim z identiteto. Uporabniki so 

običajno vodeni po točkah interesa (POI), kjer lahko odklenejo digitalne vsebine, kot so 

videoposnetki in drugi mediji. Avtor lahko te točke nastavi kot linearno izkušnjo z določenim 

vrstnim redom obiskov ali kot izkušnjo, pri kateri uporabnik prosto obišče vsako od njih. 

Uporabnikovo sodelovanje in učno izkušnjo lahko izboljšajo tudi uganke ali kvizi. 
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Hologram s 3D-predstavitvijo Posavskih gradov ustvarja edinstveno turistično doživetje. 

 

1. 3. Arhitekture in in infrastrukture s povezanimi odprtimi 

podatki                                                                                                          

V prejšnjih poglavjih smo raziskali opredelitev in uporabo povezanih odprtih podatkov (LOD) ter 

kako jih je mogoče povezati s kulturnimi izkušnjami in storitvami. V tem poglavju bomo podali 

več informacij o splošni sestavi “arhitekture” LOD in “tehničnih infrastrukturah”, ki jih je mogoče 

uporabiti. Kot smo že videli, je zanimanje za prednosti LOD in semantičnega spleta vse večje, 

vendar je pomembno razumeti, kako to deluje in kako lahko podpre in okrepi ustvarjalni sektor. 

Poglejmo, kako so LOD zgrajeni in kako delujejo.  

Da bi bolje razumeli, kako se gradijo LOD-i, je nujno treba imeti osnovno znanje o internetu in 

svetovnem spletu. WWW je le ena od številnih storitev, ki obstajajo na internetu, in je 

hipertekstna aplikacija, ki medsebojno povezuje dokumente po vsem svetu (EUCLID, 2014). 

V bistvu smo od statičnega spleta prešli k temu, da smo uporabnikom omogočili interakcijo in 

oblikovanje vsebine spletnih strani (splet 2.0) k družabnemu spletu, kjer so bile ustvarjene 

družabne spletne strani, ki so zdaj dobra različica vsakdanjega življenja večine ljudi na planetu, in 

k semantičnemu spletu (3.0), ki povezuje znanje ter ljudem omogoča uporabo podatkov in 
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besedil. V zvezi s tem je pomembno, da se seznanite tudi s standardi, kot so HTTP, URI, XML, RDF, 

RDFS, OWL in SPARQL, ter ustreznimi infrastrukturami. 

Kot je opisano v prejšnjih razdelkih in v priročniku DCD Digital Cultural Handbook (2021, 12-14), 

je treba pri LOD upoštevati posebna načela, štiri pravila, leta 2010 pa je Berners-Lee predlagal 

sistem za ocenjevanje podatkovnih nizov – sistem ocenjevanja z zvezdicami (Berners-Lee, 2010). 

 

Klasifikacija projektov in aplikacij LOD 

Projekti LOD morajo imeti vsaj: 

- upravitelja povezanih podatkov: odgovoren za pridobivanje LOD iz podatkovnih virov 

- uporabnika povezanih podatkov: upravlja z LOD in ustvarja nove LOD 

- spletni uporabniški vmesnik: način interakcije z aplikacijo. 

 

Kot je navedeno v poročilu Hausenblasa (2009), lahko aplikacije povezanih podatkov razdelimo v 

tri glavne kategorije: 

1) brskalniki povezanih podatkov, ki porabijo LOD in jih predstavijo na način, ki 

uporabnikom omogoča navigacijo po njih (na primer Sig.ma in Sindice);  

2) iskalniki povezanih podatkov, ki se večinoma obravnavajo kot način za iskanje človeku 

berljive vsebine, semantični iskalnik, ki se uporablja za iskanje ontologij, besedišč in 

dokumentov RDF (kot sta Swoogle in Watson); 

3) povezani podatki, specifični za določeno domeno, ki lahko obravnavajo določen obseg 

vprašanj znotraj določene domene. 

 

Večina aplikacij LOD sodi v tretjo kategorijo, in sicer so to aplikacije LOD za posamezna področja 

(EUCLID, 2014). Poleg tega se aplikacije LOD razvrščajo tudi prek dimenzij, ki opisujejo tehnične 

vidike uporabe in predstavitve LOD – zunanji ali notranji način uporabe semantičnega spleta: 

1) zunanji: LOD-i se porabljajo in obdelujejo z vmesniki API, za notranje shranjevanje in 

obdelavo pa se uporabljajo tradicionalne tehnologije; 
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2) notranji: za notranjo hrambo se namesto tradicionalnih tehnologij uporabljajo trojna 

skladišča. 

 

Nekatere aplikacije lahko uporabljajo sestavine tako zunanjega kot notranjega načina uporabe 

semantičnega spleta.  

Poleg tega lahko aplikacije LOD kategoriziramo glede na smer pretoka informacij: poraba in/ali 

proizvodnja LOD. Aplikacija LOD, ki porablja samo podatke, je običajno opisana kot mešanica 

obojega. Tudi pomensko bogastvo aplikacije je lahko dejavnik klasifikacije. Na primer, aplikacije 

LOD lahko kategoriziramo glede na njihovo semantično bogastvo v: 

1) šibka raven: vključuje preproste taksonomije in uporabo RDF ali besedišča RDF. 

2) močna raven: vključuje bolj zapletene odnose med viri in zahteva višje predstavniške 

formalizme, kot so različice OWL (jezik spletne ontologije). 

 

 

Končno lahko aplikacije LOD kategoriziramo glede na njihovo semantično integracijo: 

1) izolirani od zunanjega besedišča: aplikacija LOD, ki je uporabljala svoj besednjak in 

nobenih drugih razpoložljivih naborov podatkov; 

2) integrirani z zunanjim besediščem: aplikacija LOD, ki obsežno uporablja in povezuje 

besedišče (kar je eden od ciljev LOD). 

 

 

Zgradba aplikacij LOD 

Ko so programi in sistemi postali večji in bolj zapleteni, se je pojavila potreba po oblikovanju in 

določanju celotne strukture sistema (Dooley, 2011, 47). Obstajajo različni arhitekturni vzorci 

aplikacij LOD, mi pa bomo poskušali raziskati nekaj splošnih. 

Najprej, kaj razumemo pod pojmom arhitektura programske opreme?  

Arhitekture programske opreme so elementi sistema programske opreme in odnosi med temi 

elementi, ki lahko vključujejo zbirke podatkov, programske module in spletne strežnike (Dooley, 
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2011, 47-48). Arhitektura aplikacije LOD opredeljuje strukturo sistema in določa nabor 

načrtovalskih praks, ki jih je treba upoštevati pri ustvarjanju in vzdrževanju te arhitekture. 

 

Arhitekturni vzorci: 

1) arhitektura cevi in filtrov: Pri tem so računske komponente filtri, ki sprejemajo vhodne 

podatke in jih preoblikujejo v skladu z določenimi algoritmi, nato pa rezultat oddajo v 

komunikacijski kanal. Prednost tega vzorca je, da so filtri neodvisni in da lahko različne 

filtre povežete v različnih ureditvah ter dobite različne rezultate; 

2) večplastna ali večnivojska arhitektura: funkcionalnost programa loči na več plasti, od 

nizkonivojskega shranjevanja podatkov do komponent interakcije z uporabnikom. Ta 

vzorec se uporablja za spletne aplikacije. Ker so aplikacije povezanih podatkov tudi 

spletne aplikacije, so običajno skladne s tem arhitekturnim pristopom (REF). Prednost 

tega vzorca je, da je lažje zamenjati arhitekturno plast ali ponovno uporabiti plast iz 

obstoječe arhitekture v novi aplikaciji. 

3) vzorec pregledovanja: podatki so naloženi vnaprej, upravljajo se v enem trojnem 

strežniku in jih je mogoče učinkovito oceniti. Pomanjkljivost tega vzorca je, da podatki 

morda niso posodobljeni; 

4) vzorec za preusmerjanje podatkov na kraju samem: URI se dereferencirajo (na vrednost 

se sklicuje nekaj drugega) v trenutku, ko so podatki potrebni. Prednost tega vzorca je, da 

lahko pridobi ažurne podatke, vendar lahko vpliva na zmogljivost, kadar je treba 

dereferencirati veliko URI;  

5) vzorec poizvedbe: zapletene poizvedbe se posredujejo določenemu naboru podatkovnih 

virov. Ta pristop omogoča aplikacijam delo z aktualnimi podatki, ki se neposredno 

pridobivajo iz virov. Iskanje optimalnih načrtov izvajanja poizvedb nad velikim številom 

virov je zapleten problem, vendar lahko v določenih situacijah ponudi način dostopa do 

posodobljenih podatkov z ustreznim odzivnim časom. 
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1. 4. Nastavitve za povezane odprte podatke, ki temeljijo na kulturnih 

izkušnjah: matrica za opredelitev najboljših pristopov in metod                                                                                                               

V tem odstavku so opredeljeni bistveni elementi vsakega projekta povezanih odprtih podatkov v 

kulturnem sektorju. Z raziskovanjem študij primerov obstoječih in prejšnjih projektov odprtih 

podatkov od lokalnega do mednarodnega obsega je mogoče izpostaviti ključne izzive, s katerimi 

se organizacije soočajo pri odpiranju podatkov, in morebitne možnosti za njihovo ublažitev. 

Združevanje zbirke študij primerov prav tako identificira vrste pogosto uporabljenih in zahtevanih 

podatkov, kar zagotavlja vpogled v prednostno razvrstitev podatkov, ki jih je treba dati na voljo v 

kulturnem sektorju. 

Matrica (vzorec), ki opredeljuje ključne kategorije za opredelitev najboljših pristopov in metod, 

temelji na naslednjih glavnih kategorijah:  
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Ključni ukrepi za doseganje teh splošnih ciljev in tudi za ublažitev izzivov so razvrščeni v tri 

prednostne skupine po naslednjem modelu: 

✓ Obvezno: to so bistvene ali nujne komponente odpiranja podatkov in posebej za vsak 

projekt, ki želi odpreti več podatkov za ponovno uporabo. Kot taki so nujni minimum, 

potreben za odpiranje ali objavo informacij za vnovično uporabo. 

✓ Mora imeti: to so komponente za povečanje uporabnosti in uporabe odprtih podatkov. 

So pomembni ukrepi, ki jih je treba sprejeti, in lahko dodajo pomembno vrednost, čeprav 

niso ključni. Zaradi teh komponent je projekt odprtih podatkov kakovosten, dolgotrajen 

in podpira splošni učinek. 

✓ Lahko bi: to so komponente za ustvarjanje dobrega ekosistema odprtih podatkov. Te 

komponente so bolj povezane s povezljivostjo ter zagotavljanjem širšega gospodarskega 

in družbenega učinka odpiranja podatkov. Če se te komponente ne bodo izvajale, bo 

splošni učinek odpiranja podatkov majhen.  

 

Namen tega odstavka je ugotoviti, kaj je najmanj potrebno, kaj dela odprte podatke boljše in kako 

je lahko kateri koli kraj ena najboljših digitalnih mestnih regij za odprte podatke. 

 

Splošen cilj: zagotoviti, da so odprti podatki na voljo, dostopni, kakovostni in uporabni. 

 

1. Podatki 

V prvi vrsti morajo biti podatki dostopni, kakovostni in uporabni. Glede na veliko količino 

podatkov, ki bi jih teoretično lahko objavili, je pomembno uporabiti sistematičen ali kuriran 

pristop k objavi podatkov, pri čemer naborom podatkov dajemo prednost glede na njihovo 

potencialno vrednost.  

 

Splošen cilj: zagotoviti, da so odprti podatki na voljo, dostopni, kakovostni in uporabni.  

.  
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Primer za podporo tega cilja po vzorcu: 

Morate narediti  Morali bi narediti  Lahko naredite 

• Vir in opredelitev zbirk 
podatkov za objavo 

• Ustvarite spletno mesto ali 
drugo lokacijo za gostovanje 
podatkov 

• Ustvarite potek dela, ki bo 
podpiral več objav odprtih 
podatkov 

• Redno se posvetujte s ključnimi 
zainteresiranimi stranmi, da bi 
določili najuporabnejše in 
najbolj potrebne podatkovne 
zbirke.  

• Ustvarite popoln in izčrpen 
seznam metapodatkov 

• Ustvarite vizualizacije in 
interaktivne zemljevide, da 
izboljšate uporabnost in 
omogočite uporabnikom, da 
raziskujejo podatke po svojih 
lastnih pogojih 

• Objavite kontekstualno 
pripoved o ozadju naborov 
podatkov 

 

2. Upravljanje podatkov 

Močni procesi upravljanja podatkov in upravljanja informacij so bistveni za uspeh projekta 

odprtih podatkov. Eden od načinov za spodbujanje učinkovitega upravljanja podatkov je 

imenovanje skrbnikov podatkov in zagovornikov podatkov. Vzdrževanje in odpiranje celotnega 

registra informacijskih sredstev z določeno odgovornostjo za vsak nabor podatkov je še ena 

možnost, ki pomaga podpirati premisleke o upravljanju informacij. Vključitev vodje upravljanja 

informacij v ekipo za odprte podatke bi lahko pomagala tudi pri podpori odgovornega upravljanja 

podatkov. 

Prav tako je treba imeti prostor za shranjevanje in iskanje podatkov, ki je lahko dostopen. 

Notranja podatkovna arhitektura mora biti trdna kot glavna prednostna naloga pred odpiranjem 

podatkov, kot je poudarilo več udeležencev delavnice o odprtih podatkih. 

Nekateri obsežnejši  raziskovalni premisleki so opozorili tudi na prednosti vzdrževanja internega 

podatkovnega portala namesto uporabe zunanje predloge ali ponudnika. To prinaša prednosti, 

kot so nadzor nad kakovostjo in posodobitvami podatkov, prilagojeni varnostni standardi in večja 

prilagodljivost. 

Splošen cilj: Zagotoviti, da so postopki za učinkovito upravljanje podatkov in upravljanje 

informacij vgrajeni v zasnovo programov odprtih podatkov. 
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Primer za podporo tega cilja po vzorcu: 

Morate narediti  Morali bi narediti  Lahko naredite 

• Določitev odgovornosti za 

odprte podatke za določeno 

skupino.  

• jasno opredelite lastništvo 

različnih podatkovnih nizov 

• vzpostavitev položajev 

skrbnikov podatkov in 

zagovornikov podatkov, da se 

zagotovi učinkovito upravljanje 

podatkov.  

• vključite člana skupine za 

upravljanje informacij v 

skupino za odprte podatke 

• vzpostavitev in vzdrževanje 

lastnega in ne zunanjega 

podatkovnega portala za 

boljši nadzor nad podatki in 

večjo prilagodljivost. 

 

3. Vodenje in strateška usklajenost 

Usmeritev in namen sta prav tako bistvena za napredovanje agende. Odprti podatki morajo biti 

usklajeni z jasnimi organizacijskimi cilji in strategijami ter ne bodo delovali ločeno. Usklajevanje 

odprtih podatkov s širšo strategijo se lahko izkaže za koristno tudi pri pridobivanju več organizacij. 

Splošen cilj: pridobiti podporo starejših/višjih delavcev in sprejeti odprte podatke ter strateško 

uskladiti odprte podatke s širšimi organizacijskimi cilji in strategijami. 

 

Example to support this ambition with the matrix: 

Morate narediti  Morali bi narediti  Lahko naredite 

• vključevanje agende odprtih 
podatkov v širše organizacijske 
cilje in strategije 

• vzpostavitev dolgoročne 
podpore višjega vodstva, ki 
presega kadrovske 
spremembe 

• Ustvarite politiko odprtih 
podatkov, ki določa pristop, 
odgovornosti in objavo 
podatkov 
 
• oblikujte ustrezne ključne 
kazalnike uspešnosti (KPI) za 
spremljanje smeri in 
rezultatov odprtih podatkov 

• določitev posebne 
odgovornosti za informacije, ki 
presega tradicionalno vlogo 
informacijskega direktorja in 
vključuje odprte podatke in 
upravljanje informacij, za 
višjega vodjo 

• Vdelajte podatkovne 
potencialne stranke v višje 
vodstvo 
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4. Kultura  

Jasna načela in okviri odprtih podatkov lahko podpirajo razvoj “kulture odprtih podatkov". 

Oblikovanje kulture odprtih podatkov je bistvenega pomena za zagotovitev, da imajo zaposleni v 

lokalni upravi in drugi ključni deležniki zaupanje, da se odločijo za odprtje več podatkov, in da to 

vidijo kot sestavni del svojega dela. Kulturno zasidrana agenda odprtih podatkov bo verjetno 

spodbudila upravljavce podatkov k objavi podatkov, ki imajo širšo vrednost, tudi če obstaja 

zaznano tveganje napačne razlage podatkov. Takšna agenda bi lahko pomagala preprečiti, da bi 

se na skrbništvo platform odprtih podatkov gledalo zgolj kot na nalogo, ki jo je treba odkljukati, 

kot je bilo ugotovljeno v več študijah primerov in širših razpravah. Kritično sodelovanje, ki 

vključuje tesno interakcijo med tistimi s specializiranim področnim znanjem in tistimi s strateškim 

pogledom na odprte podatke, lahko pomaga olajšati to kulturno spremembo. 

Spodbujanje interakcij med uporabniki podatkov in upravljavci podatkov je lahko prav tako 

ključno za spodbujanje kulturnih sprememb. Na primer, udeležba na lokalnih podatkovnih 

dogodkih in podpora le-tem je eden od možnih načinov za vzpostavljanje stikov z lokalno 

podatkovno skupnostjo. 

Splošen cilj: Vgradite agendo odprtih podatkov v organizacijsko kulturo, zgradite kulturo 

sodelovanja in omogočite kulturo, ki podpira večjo odprtost. 

 

Primer za podporo tega cilja po vzorcu: 

Morate narediti  Morali bi narediti  Lahko naredite 

• Udeležite se lokalnih 
dogodkov in jih podprite ter 
tako vzpostavite stike z 
lokalno podatkovno 
skupnostjo. 

• Spodbujanje objave 
podatkov v lokalni in 
nacionalni podatkovni 
skupnosti.  

• oblikovanje vodilnega sklopa 
načel odprtih podatkov 

• oblikovanje nabora 
primerov uporabe za 
predstavitev širše vrednosti 
odprtih podatkov  

• Določite člana osebja v 
vsakem oddelku, ki bo 
zadolžen za objavo podatkov 

• spodbujanje javnosti, da 
neposredno predstavi 
analitične projekte 
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5. Trajnostni razvoj/Trajnost 

Trajnost je veliko več kot financiranje; dolgoročno financiranje je še vedno pomemben vidik. 

Trajno financiranje lahko zagotovi občutek trajnosti in zaupanja, ki močno potrjuje pomen 

odprtih podatkov. Prav tako lahko daje močno izjavo o organizaciji ali kraju kot gonilu digitalnega 

sektorja prek odprtih podatkov. Izmerjen, ponavljajoč se pristop, ki vključuje redne ocenjevalne 

vaje, lahko pomaga zagotoviti, da se napake ne "zapečejo" v program odprtih podatkov. To 

zagotavlja nenehne izboljšave, ohranja podporo zainteresiranih strani in lahko pomaga upravičiti 

nadaljnje operativno financiranje. Da bi ohranili program odprtih podatkov aktiven, je bistvenega 

pomena, da objave podatkov ne vidite kot končni cilj. Izboljšanje in povečanje uporabe obstoječih 

nizov podatkov je enako pomembno kot povečanje celotne velikosti kataloga podatkov. 

Avtomatizacijo posodabljanja podatkov je treba že zgodaj vgraditi v vsak program odprtih 

podatkov. 

 

Splošni cilj: doseči dolgoročno gotovost in trajnost pobud za odprte podatke.  

 

Primer za podporo tega cilja po vzorcu: 

Morate narediti  Morali bi narediti  Lahko naredite 

• Pridobitev dolgoročnega 
financiranja za odprte podatke
  

• čim bolj avtomatizirati 
posodobitve 

• pregledati uporabo 
objavljenih podatkov in 
ustrezno popraviti podatke, če 
je treba  

• Ustvarite in vzdržujte 
tipologijo primerov uporabe 
za spremljanje uporabe 
obstoječih zbirk podatkov 

 

6. Licenciranje in standardi 

Podatkovni standardi so pomembni, zlasti v več okrožjih in agencijah. Medtem ko je lahko 

enostavno določiti in vzdrževati standarde znotraj organizacije, je lahko veliko težje doseči 

dosledne standarde v več organizacijah. To težavo je mogoče delno ublažiti z ustvarjanjem 

podatkovnega standarda ali kontrolnega seznama kakovosti podatkov, ki ga morajo izpolniti vsi 

lastniki podatkov, da lahko objavijo nabor podatkov na portalu. Odpiranje teh standardov in 

sodelovanje s partnerji v daljšem časovnem obdobju pri razvoju in vdelavi teh standardov v 

zbiranje podatkov lahko pomembno vplivata na uporabnost podatkov. Medtem ko so naše 
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študije primerov pokazale, da jih pogosto spregledamo in gledamo na zamudne, lahko kakovostni 

metapodatki naredijo nabor podatkov veliko bolj dragocen. Povezave do virov podatkov, 

kontekstualni podatki in sklicevanja na druge nabore podatkov izboljšujejo uporabnost, 

dostopnost, možnost iskanja in omogočajo uporabo podatkov na bolj povezan način. 

 

Splošni cilj: zagotoviti ustrezne standarde podatkov in metapodatkov ter licenciranje odprtih 

podatkov. 

Primer za podporo tega cilja po vzorcu: 

Morate narediti  Morali bi narediti  Lahko naredite 

• Ustvarite osnovni kontrolni 
seznam standardov kakovosti 
podatkov 

• Zavežite se standardu “Open 
Government License” za 
podatke o licenciranju 

• oblikujte okvir za upravljanje 
podatkovnih in 
metapodatkovnih standardov 
na ravni organizacije ali regije 

• Ustvarite postopek za 
zagotavljanje, da izdajatelji 
podatkov upoštevajo 
kontrolni seznam osnovnih 
podatkovnih standardov 

• Razvijte in se dogovorite o 
nastavljenih podatkovnih 
standardih in shemah 

• Jasno razmislite o 

ravnovesje med velikostjo 
portala in njegovim poznejšim 
vplivom na standard 

• Ustvarite primere uporabe 
za ponazoritev vrednosti 
standardov za motiviranje 
lastnikov podatkov, da se 
pridružijo višjim standardom 

 

7. Komunikacija in ozaveščanje 

Močna komunikacijska strategija je ključnega pomena za uspeh pobud za odprte podatke. To bi 

moralo biti osredotočeno na zagotavljanje dostopnosti podatkov in učinkovito sporočanje 

razpoložljivosti teh podatkov. Vključuje lahko tudi načrte za zagotovitev, da je odprte podatke 

enostavno najti in krmariti s filtri, besedilnimi iskanji, kategorizacijo in povezavami med 

povezanimi stranmi. Poleg obveščanja o razpoložljivosti odprtih podatkov je pomembno tudi 

sporočanje, kaj projekt odprtih podatkov poskuša doseči, da potencialni uporabniki razumejo, kaj 

je na voljo. Izpusti podatkov v bistvu vključujejo objavo novih naborov podatkov na spletnem 

dnevniku ali kanalu družbenih medijev, da se poveča ozaveščenost o novih podatkih in 

potencialnim uporabnikom sporoči njihov širši namen. 
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Splošni cilj: zagotoviti enostavno odkrivanje podatkov ter jasno sporočanje vrednosti in 

namena odprtih podatkov.  

 

Primer za podporo tega cilja po vzorcu: 

Morate narediti  Morali bi narediti  Lahko naredite 

• Ustvarite močno 
komunikacijsko strategijo za 
usmerjanje objav podatkov 

• Razvijte osrednji repozitorij 
metapodatkov za vse nabore 
podatkov, kjer so informacije 
shranjene na različnih mestih 

• Ustvarite "spuste podatkov" 
za širše obveščanje o novih 
izdajah podatkov 

• Zgradite funkcijo povratnih 
informacij, da pridobite 
vpogled v interakcijo 
uporabnikov s spletnim 
mestom in podatki 

• Oblikujte in prirejajte 
hackathone za povečanje 
povpraševanja po naborih 
podatkov in iskanje novih 
uporab zanje 

• Oblikujte in izvedite dneve 
inovativnosti 

 

 

8. Komunikacija  

Zamisel o komercializaciji je torej še vedno razmeroma nov teren, zlasti v lokalni samoupravi. Na 

vprašanje o sodelovanju z zasebnim sektorjem glede podatkov, ki bi jih najraje uporabljali, je 

večina primerov opredelila, da tega prej niso počeli. Najpogosteje navedeni nabori podatkov s 

potencialom za komercializacijo se večinoma nanašajo na prometne podatke. Obstaja veliko 

povpraševanje po kakovostnih podatkih v realnem času, prometne podatke pa ponudniki prevoza 

že sistematično zbirajo. 

Pomembno je upoštevati distribucijski učinek komercializacije podatkov in zagotoviti, da lahko 

koristi pridobijo tako manjše kot večje organizacije. Vodje podatkov bi si morali prizadevati za 

ohranjanje enakih konkurenčnih pogojev in omogočiti dostop do podatkov čim širšemu krogu 

uporabnikov - na primer z oblikovanjem ukrepov za podporo vsem podjetjem pri dostopu do 

kompleksnih podatkov in njihovi uporabi. Pomembno je tudi, da ne delamo predpostavk o tem, 

katere vrste podatkov bodo zaznane kot dragocene. Vsak podatkovni programer bi moral biti v 

stiku s poslovno skupnostjo, da bi spremljal povpraševanje po podatkih, ki se pojavlja in razvija. 

Ti pogovori naj se nato vključijo v matriko za določanje prednostnih nalog za nove podatkovne 

zahteve. 

Splošni cilj: spodbujanje komercialnega sodelovanja z odprtimi podatki javnega sektorja, 

dejavno iskanje in odkrivanje povpraševanja.  
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Primer za podporo tega cilja po vzorcu: 

Morate narediti  Morali bi narediti  Lahko naredite 

• Pogovarjajte se s poslovno 
skupnostjo, da ugotovite 
potrebe baze potencialnih 
uporabnikov 

• Ustvarite prednostno 
matriko za nove zahteve po 
podatkih 

• Upoštevajte vpliv enakosti 
odpiranja podatkov 

• Prepoznajte in ustvarite 
ukrepe za podporo MSP 
(malih in srednjih podjetij) pri 
dostopu do podatkov in 
njihovi uporabi 

 

 

 

1. 5. Primeri in izkušnje: analiza in prenosljivost                                                                         

Odpiranje podatkov omogoča drugim, da jih uporabljajo, kar lahko koristi tudi avtorjem podatkov 

v obliki obogatitve podatkov ali preprosto kot nove priložnosti za sodelovanje. 

Ključni koncept pri ustvarjanju čim bolj uporabnih odprtih podatkov je semantična 

interoperabilnost – zmožnost dveh sistemov za izmenjavo podatkov, pri čemer pomen podatkov 

ostane nedotaknjen. Da bi to olajšali, paradigma povezanih podatkov, kot pove že ime, povezuje 

podatke na način, da je semantika eksplicitna in jo je mogoče celo strojno obdelati.  

Kot taka je delovna skupina za povezane odprte podatke nedavno objavila Best Practices for 

Library Linked Open Data (LOD) Publication (najboljše prakse za objavo odprtih podatkov, 

povezanih s knjižnicami (LOD) – praktični vodnik za knjižnice, ki želijo objaviti povezane odprte 

podatke. 

LIBER (Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche – Združenje evropskih raziskovalnih 

knjižnic) je glavno omrežje raziskovalnih knjižnic v Evropi. 

Priročnik temelji na raziskavi podatkovnih projektov, povezanih s knjižnicami, ki jih je izvedla 

delovna skupina in je bila dodatno izpopolnjena na delavnici med letno konferenco LIBER 2020. 

Pomembno je omeniti, da obstaja veliko različnih vrst knjižničnih podatkov in veliko različnih 

pristopov za izdelavo povezanih odprtih podatkov. Zamisel vodnika ni bila zagotoviti strogega 

tehničnega priročnika, temveč bolj splošen pristop, ki predstavlja različne vidike, ki jih je treba 

upoštevati pri objavljanju povezanih odprtih podatkov. 

Kot tak si vodnik prizadeva delovati kot začetni korak za načrtovanje projekta objave povezanih 

odprtih podatkov in se tega loti tako, da postopek razdeli na šest korakov in vsakega po vrsti 

https://libereurope.eu/wp-content/uploads/2021/02/LOD-Guidelines-FINAL-Feb-2021.pdf
https://libereurope.eu/wp-content/uploads/2021/02/LOD-Guidelines-FINAL-Feb-2021.pdf
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obravnava. Deluje tudi kot odskočna deska za globlje poglabljanje v posebnosti vsakega koraka, 

kot ga potrebuje posamezen projekt. 

Delovna skupina LIBER LOD je pripravila šest korakov za objavo knjižničnega LOD. Pri vsakem od 

teh korakov delimo s tem povezane prakse in točke odločanja, možne ukrepe, ki jih je treba 

sprejeti, ter koristne namige. Velja omeniti, da postopek ni strogo linearen. Lahko pride do 

ponovnih ponovitev korakov in do novih prilagoditev. Ta vidik velja zlasti za tri korake postopka 

"modeliranja podatkov", ki so zelo prepleteni in lahko potekajo hkrati in ne zaporedno. Poleg 

tega je treba opozoriti, da vseh šest korakov ni vedno potrebnih. Če na primer gradite vozlišče 

LOD od začetka, očitno ni predhodnih podatkov, ki bi jih bilo treba pretvoriti. Zato lahko ti koraki 

služijo kot vodilo, ki ga je mogoče ustrezno prilagoditi potrebam LOD. 

 

1. korak – Načrtovanje postopka objave Načrtovanje projekta je vedno prva stvar, ki jo morate 

narediti, ko začnete. Ker so lahko povezani podatki za mnoge zapleteni, je začetek z majhnim 

najboljši način za pridobivanje izkušenj in občutek udobja na različnih stopnjah objave. 

 

Na tej stopnji je treba upoštevati naslednje točke: 

 

Obseg projekta. Ključnega pomena je opredelitev cilja projekta. Si želite pridobiti izkušnje? 

Pridobite interoperabilnost z drugimi nabori podatkov? Ali pa preprosto preizkušate vode in 

razkrivate svoj nabor podatkov, da vidite, ali bi ga kdo uporabil za lastne namene? 

 

Ljudje in strokovnost. Projektna skupina mora imeti znanje za opravljanje več nalog. Ti 

vključujejo izbiro nabora podatkov, modeliranje podatkov, opisovanje podatkov s standardnimi 

besednjaki, odločanje o tem, kako predstaviti podatke z uporabo URI-jev, pretvorbo podatkov, 

zagotavljanje strojnega dostopa do podatkov, izbiro licence za objavo, objavo objavljenih 

naborov podatkov, skrb za deležnike komuniciranje in priznavanje družbene pogodbe (to je, da 

so podatki na voljo in posodobljeni, ko so objavljeni). Pomembne so tudi medosebne veščine za 

komuniciranje s člani skupine in dobro poznavanje nabora podatkov. Poznavanje modeliranja 

podatkov zahteva predvsem poznavanje domene, ki jo podatki predstavljajo. Uporaba več 

besedišč je prav tako pomembna veščina, ki zahteva širše razumevanje informacijskega 

ekosistema, pa tudi strokovno znanje na tem področju. Če izbrani nabor podatkov zahteva 

razširjeno kuriranje, mora biti zlahka dosegljiv član ekipe z najustreznejšim naborom spretnosti. 
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1) Orodja: ekipa mora poznati ustrezna orodja za pretvorbo podatkov. Možnosti je lahko 

več: od programiranja lastnih skript do uporabe odprtokodne ali komercialne programske 

opreme. Enako velja za čiščenje vaših naborov podatkov. 

2) Viri: Delovna obremenitev in časovni razpored projekta morata biti dobro načrtovana. 

Glede na raziskavo »Povezani odprti podatki: vtisi in izzivi med evropskimi raziskovalnimi 

knjižnicami«3, ki jo je izvedla ta skupina, so anketiranci trdili, da stroški dela predstavljajo 

večji del virov, potrebnih v njihovih projektih povezanih podatkov. 

3) Koraki in mejniki: Določanje korakov in definiranje mejnikov vam bo pomagalo priti skozi 

projekt lažje in na strukturiran način. Poleg korakov, opisanih v tem dokumentu, bodo 

med projektom pomembni tudi manjši dosežki, kot so izbira in iskanje pravih orodij, 

oblikovanje projektne skupine in nastavitev poteka dela. 

 

2. korak – Izbira in urejanje nabora podatkov Čeprav je bil obseg projekta že razjasnjen, še vedno 

obstajajo premisleki pri izbiri nabora podatkov za pretvorbo in objavo povezanih podatkov. Po 

poročilu W3C LLD Incubator Group4 se izraz "nabor podatkov" nanaša na niz "virov, povezanih s 

knjižnico". Nabor podatkov lahko na primer vključuje bibliografske podatke, pridobljene iz 

katalogov (podatke iz bibliografskih zapisov ali normativnih datotek), slovar lokalnih vrednosti ali 

podatke, povezane z določeno zbirko. Trenutni razdelek opisuje merila za izbiro nabora podatkov, 

pa tudi potrebne korake za njegovo urejanje in čiščenje. Poleg dejavnikov, ki vplivajo na razvoj 

projekta na splošno (izkušnje, strokovno znanje, viri, cilji itd.), je treba upoštevati naslednje točke: 

vsebina, sistemi (iz katerega sistema ali sistemov (npr. spletni katalog, repozitorij, baza podatkov, 

vmesnik API itd.), ali bodo podatki ekstrahirani?), vrste uporabljenih entitet, ponovna uporaba, 

sheme metapodatkov (kakšna vrsta podedovanih metapodatkov (npr. MARC21, Dublin Core, 

MODS, VRA, EAD, TEI itd.) je uporablja?), velikost in kakovost podatkov, edinstvenost in 

priljubljenost, lastništvo in zasebnost. 

 

Urejanje in čiščenje podatkov. Čiščenje lahko zahteva precejšnja sredstva, zato je lahko izbira 

nabora podatkov odvisna od obsega kuriranja in števila zaposlenih, ki so na voljo za opravljanje 

naloge. Čiščenje podatkov vključuje odpravljanje napak in nedoslednosti, odstranjevanje 

presledkov, popravljanje različnih formatov (npr. datumov), odstranjevanje podvojenih 

informacij, dodajanje manjkajočih podatkov itd. Upoštevati je treba, da je stvar politike, če se bo 

čiščenje podatkov izvajalo izvirnih podatkov ali podatkov, ki bodo na koncu objavljeni kot 
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povezani podatki. Kljub temu mora biti vsak korak postopka čiščenja dobro dokumentiran, da se 

omogoči implementacija delovnega toka čiščenja podatkov v druge nize podatkov ali izboljšanje 

postopka čiščenja podatkov v primeru težav. 

 

Korak 3 – Identifikacija virov za povezavo s semantičnim spletom je namenjena ustvarjanju 

povezav med podatki in omogočanju, da so te povezave strojem razumljive. Kot smo že omenili, 

se LOD nanaša na nabor načel, ki omogočajo te povezave in omogočajo dostop do medsebojno 

povezanih podatkov na spletu. Več entitet (npr. stvari, dogodkov, ljudi, lokacij) je povezanih 

skupaj, močnejši, celovitejši in razširljivejši so lahko podatki. 

Poleg ciljnega povezovanja lokalnih podatkov z zunanjimi obstajajo tudi posebni postopki, kjer se 

povezovanje uporablja za namene izboljšave podatkov. Usklajevanje, na primer, vključuje 

zamenjavo lokalnih vrednot z njihovimi vrednostmi, kot so vzete iz dobro znanih nadzorovanih 

besednjakov, kot so predmetni naslovi Kongresne knjižnice (LCSH) ali tezaver umetnosti in 

arhitekture (AAT). Nadaljnja obogatitev je dosežena tudi s prepoznavanjem poimenovanih entitet 

(Named Entity Recognition) in dodajanjem njihovih URI-jev v nabor podatkov. Oba postopka je 

mogoče izvesti z razširitvami Open Refine. Prav tako je treba opozoriti, da je število odprtokodnih 

orodij, zlasti v primeru NER, precej omejeno. 

 

4. korak – uporaba modela: nizi elementov in besednjaki vrednosti. Eden od razlogov za objavo 

knjižničnih podatkov kot povezanih podatkov je sprostitev podatkov iz silosov MARC (ali 

enakovrednega). Po drugi strani pa je prisotna tudi nevarnost ustvarjanja LOD silosov11 in to je 

dober razlog, zakaj knjižnice potrebujejo splošno znane modele za opisovanje svojih virov (kjer 

koli je to mogoče). 

Z uporabo modelov za objavo podatkov boste bibliografske entitete, njihove atribute in njihove 

odnose bolje razumeli tako v kontekstu vaše knjižnice kot zunaj nje, saj bodo obstajale zunanje 

definicije in reference. Takšni splošno razumljivi podatki bodo zato predstavljali večji potencial 

ponovne uporabe. 

 

5. korak – Pretvarjanje podatkov. Ne glede na natančno izvedbo, izbrano za pretvorbo, boste 

potrebovali preslikavo iz prvotne oblike v novo. Na podlagi rezultatov modeliranja podatkov bi 

morali ustvariti preprosto preglednico s podrobnostmi o ujemajočih se lastnostih in elementih v 

izvirni obliki v primerjavi s tistimi v novi obliki. Možno je, da ta preslikava ne bo popolnoma 

enostavna in da boste na koncu dobili zmerno zapleten niz pravil. 
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Poleg ujemanja in pretvorbe lastnosti boste morda morali preslikati in pretvoriti vrednosti. Izvirni 

podatki imajo lahko na primer osebe, kraje in predmetne naslove, na katere se sklicuje z uporabo 

edinstvene sheme poimenovanja. Pri povezanih podatkih jih je seveda treba pretvoriti tako, da 

so vrednosti identifikatorji, ki se nanašajo na nabor podatkov o osebah, krajih ali naslovih 

predmetov. Tega preslikave običajno ni mogoče izvesti ročno v preglednico, ampak morate imeti 

program za pretvorbo, ki se ujema s podatki. 

Ko je pretvorba končana, je treba rezultat na nek način preveriti. Ročni pregled rezultata je prvi 

korak – izbira nekaj vzorcev iz podatkov in zagotavljanje, da je rezultat tak, kot je bil mišljen. Tukaj 

bi bilo zelo koristno zaposliti originalne strokovnjake za podatke, da bi ti poskrbeli, da so podatki 

takšni, kot morajo biti. 

 

6. korak – Zagotavljanje in vzdrževanje podatkov, ki so na voljo in so posodobljeni. Ko imate 

pripravljen nabor podatkov LOD, je zadnji korak, da ga objavite. Tukaj so vidni trije pomisleki: 

kako podajate svoje podatke; kako to licenciraš in kako vse seznaniš z obstojem podatkov? 

 

Kako postreči s podatki 

Posredovanje podatkov je odvisno od količine podatkov, ki jih imate, vendar je navadno dobra 

praksa ponuditi preprosto datoteko za prenos. To je zelo enostavno nastaviti in precej privlačno 

za uporabnike, ki želijo dostopati do podatkov. Če so podatki na voljo v več oblikah, razmislite, 

katere bi lahko dobro uporabili, in jih je zato treba objaviti. 

 

Dokumentacija in licenca 

Poleg samih podatkov morate vključiti tudi dokumentacijo o njih. Pomemben vidik pri dajanju 

podatkov na razpolago je tudi odločanje o licenciranju. LOD kot izraz pomeni uporabo odprte 

licence in obstaja nekaj posebnih možnosti, med katerimi lahko izbirate. Najenostavnejši je, da 

izberete licenco Creative Commons (CC), ki poenostavi uporabo podatkov v primerjavi s 

prilagojeno odprto licenco. CC018 je najbolj dovoljena licenca CC, vendar se lahko uporabljajo 

tudi druge. Prav tako je dobra praksa, da informacije o licenci vključite v samo vsebino. 

 

Obveščanje o svojih podatkih 
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Pri obveščanju sodelujte s komunikacijsko ekipo knjižnice. Knjižnice vse pogosteje pripravljajo 

svoje podatkovne kataloge - spletna mesta, na katerih so navedeni podatkovni nizi in vmesniki 

API, ki jih knjižnica ponuja, ter navodila za njihovo uporabo. Pri vzpostavljanju podatkovnega 

kataloga razmislite o uporabi DCAT19, besednjaka za opisovanje podatkovnih zbirk. Poleg 

vzpostavitve lastnega kataloga podatkov obstajajo tudi splošna podatkovna središča in skladišča 

za različne vrste podatkov LOD. Če na primer objavljate slovar, Bartoc navaja vire z vsega sveta; 

če poskrbite, da so vaši podatki vključeni vanj, povečajte tudi njihovo prepoznavnost. 

 

Vzdrževanje podatkov 

Delo se ne konča z objavo. Podatke je treba vzdrževati, zato je običajno, da se glede na naravo 

podatkov vsake toliko časa objavi posodobljena različica. To pomeni, da je treba pri izvajanju 

korakov objave upoštevati tudi njihovo ponovljivost. Tudi če vsebina podatkov ostaja stabilna, je 

treba občasno preveriti, ali vse povezave do zunanjih virov še vedno delujejo. To pomeni, da je 

za vsak nabor podatkov LOD običajno dobro imeti načrt in urnik vzdrževanja, ki zagotavlja, da so 

podatki posodobljeni in kakovostni. 

 

1. 6. Projektno delo – eksperimentiranje: Operativne nastavitve za 

digitalna kulturna doživetja 

Digitalna kultura uporablja elemente in instrumente trenutnih in nastajajočih tehnologij za 

ustvarjanje del, ki izražajo občutke in ideje. Dejanje inovacij se je zelo razširilo v našem 

"Designed by pch.vector / Freepik" 
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vsakdanjem življenju. Postalo je bistveni del domišljije, ki posledično gradi predstavo, da 

obstajajo različni pristopi k običajnim množičnim medijem. 

Za uresničitev jezikovnih in simbolnih sistemov naše trenutne kulture je pomembno pogledati 

dela, ki so nastala iz širokega spektra virov – od individualnih vizij do tržne medijske industrije. 

Ustvarjalnost v umetnosti in življenju sta zelo odvisna druga od druge in med seboj povezana. 

Preučevanje slikovnih in zvočnih elementov je bistveni predpogoj za pravilno oblikovanje idej v 

komunikacijo. 

Učenci začnejo raziskovati medijske umetnosti kot učne vire in se učijo analizirati, razlagati in 

vrednotiti vrste medijskih umetnosti. Naučijo se izbirati med medijskimi umetnostmi glede na 

ustreznost informacij in učinkovitost tehnike ter začnejo uporabljati vrsto osnovnih veščin, 

potrebnih za doživljanje, kritiziranje, produkcijo in predstavljanje vseh žanrov medijskih 

umetnosti. Svojo domišljijo, izkušnje ali raziskovanje idej in občutkov črpajo iz svoje lastne 

produkcije medijskih umetnosti in se učijo komunicirati in izražati z ustvarjanjem, zajemanjem, 

manipuliranjem, produkcijo in predstavljanjem informacij z uporabo medijskih umetnosti. 

Da bi pritegnili mlade, se moramo z osnovno metodologijo približati praktičnemu znanju te 

metode umetnosti, ki se lahko uporablja za poučevanje in učenje različnih stopenj usposabljanja. 

 

Znanje o sodelovanju z mladimi in vrednotenju lastnega dela na področju medijske umetnosti. 

Učenci dokažejo vsebinske standarde:  

 

# 1: Študenti raziskujejo, ustvarjajo in razvijajo ideje in občutke z ustvarjanjem medijske 

produkcije. Učitelji razvijejo kurikulum, ki študentom omogoča: 

1. Zaporedite ali združite niz slik in zvokov, da poveste zgodbo ali prikažete odnos, na primer tako, 

da naročite niz fotografij ali ustvarite fotografski kolaž. 

2. Ustvarite slike in zvoke, ki predstavljajo vrsto dogodkov določenega medijskega žanra, v 

dejavnostih, kot je snemalna knjiga videa ali igranje vlog radijske oddaje. 

 

# 2: Študenti uporabljajo zvrsti medijske umetnosti in njihovo estetiko v medijskih produkcijah. 

Učitelji razvijejo kurikulum, ki študentom omogoča: 

1. Identificirajte osnovne elemente časa, prostora, zvoka, barve, svetlobe in gibanja ter uporabite 

nekatere od njih v produkcijah medijskih umetnosti, pri raziskovanju glasbe ali barv, da na primer 

osredotočite pozornost ali nakažete razpoloženje. 
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2. Izberite med medijskimi elementi, da na ekspresivni način organizirate sporočanje ideje ali 

občutka, morda ponovno izberete barve zaradi simbolnih razlogov ali zvoke v ozadju zaradi 

občutka kraja. 

 

# 3: Študenti uporabljajo veščine in tehnike izbranega medija. Učitelji razvijejo kurikulum, ki 

študentom omogoča: 

1. Posredujte informacije z uporabo učinkovitih predstavitvenih tehnik, ki vključujejo medijsko 

opremo za posredovanje ustnega ali vizualnega poročila. Na primer, posnemite zgodbo na zvočni 

trak. 

2. Izpopolnite vrsto veščin in tehnik, ki so primerne za več kot en medijski žanr, pri dejavnostih, 

kot so: izdelava kolaža fotografij iz revij na eno samo temo ali uporaba programa za slikanje v 

računalniku za izdelavo dizajna. 

 

# 4: Študenti učinkovito sodelujejo pri skupinski medijski produkciji in predstavitvah. Učitelji 

razvijejo kurikulum, ki študentom omogoča: 

1. Aktivno poslušajte druge in se izmenjujte ter spoštujte mnenja, zamisli in potrebe drugih 

učencev. 

2. Sodelujte v več kot eni določeni vlogi v skupinski produkciji ali predstavitvi, tako da na primer 

delate kot kamera za skupinski video in avdio mešalec za skupinsko radijsko oddajo. 

 

# 5: Študenti pridobijo znanje o žanrih, tehnikah in estetiki v medijskih umetnostih. Učitelji 

razvijejo kurikulum, ki študentom omogoča: 

1. Razlikovati med zvrstmi medijskih umetnosti, na primer s prepoznavanjem razlik med filmom, 

videom in računalniškimi slikami. 

2. Prepoznavanje tehnik medijske produkcije, na primer z prepoznavanjem dramatične uporabe 

svetlobe in kotov kamere. 

 

# 6: Študenti uporabljajo veščine kritičnega mišljenja pri preučevanju medijskih sporočil. 

Učitelji razvijejo učni načrt, ki študentom omogoča: 

1. Prepoznati razlike med medijskimi žanri, na primer prepoznati razlike med leposlovjem in 

neleposlovjem. 
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2. Interpretirati in ovrednotiti namen različnih medijskih sporočil, sklepati na primer o motivih za 

naročanje informacij z namenom prepričevanja gledalca. 

 

# 7: Študenti izkazujejo razumevanje in spoštovanje osebnih, kulturnih in zgodovinskih 

kontekstov ter učinkov medijev pri oblikovanju in širjenju človeške komunikacije. Učitelji 

razvijejo učni načrt, ki študentom omogoča: 

1. Opisati, kako je medijsko sporočilo povezano z njihovimi osebnimi prepričanji, vrednotami in 

potrebami, tako da pojasnijo kakovost, kot je privlačnost določenega filma. 

2. Analizirati in ovrednotiti vplive različnih medijskih sporočil na družbo. 
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2. Integrativni (združevalni) moduli 

2. 1. Interpretacija in predstavitev območij kulturne dediščine                                                

Sociološko-kulturni vpliv 

Digitalizacija povečuje dostopnost in vključenost kulturnih izkušenj. O digitalizaciji dediščine v 

Evropi se zadnjih nekaj let intenzivno razpravlja. Že leta 2018 so se na konferenci The Innovation 

and Cultural Heritage v Bruslju zbrali znanstveni, tehnološki, umetniški, družboslovni in 

humanistični strokovnjaki, da bi s skupnimi močmi dosegli pomembne rezultate pri razvoju 

digitalnih kulturnih izkušenj z uporabo interdisciplinarnosti (Collins, 2018). Ta zamisel je postala 

še posebej pomembna v kontekstu pandemije COVID-19. Glede na raziskave o učinkih svetovne 

pandemije je kar 80 odstotkov Mreže muzejskih organizacij preneslo vsaj del svojih vsebin v 

digitalni prostor. Na ta način se je "obiskanost" nekaterih muzejev povečala na 150 % ravni pred 

pandemijo (EHD Team, 2020). Te priljubljenosti kulturnih doživetij ni spodbudil le prenos 

obstoječih virov na internet, temveč tudi ustvarjanje novih razstav in ogledov, zasnovanih 

posebej za digitalni prenos (Platforma, 2020). Na ta način so različna kulturna doživetja, kot so 

razstave, ogledi ter video in avdio viri, postala izjemno dostopna širokemu občinstvu, ki se zaradi 

različnih razlogov do takrat morda ni zanimalo za kulturno dediščino. Pobude, kot je Oddelek za 

kulturo in kulturno dediščino, so pripravile sezname dejavnosti in krajev, ki jih je mogoče doživeti 

ali videti kjer koli na svetu (Svet Evrope). Pomembno je poudariti, da se vprašanje digitalizacije 

ne odpira le v zasebnem sektorju, temveč tudi v javnem, celo na javni ravni. Francosko ministrstvo 

za kulturo je na primer vzpostavilo digitalno kulturno platformo #Culturecheznous, podatkovno 

zbirko več kot 500 kulturnih in umetniških izvajalcev s sedežem v Franciji, ki lahko ponujajo 

spletne kulturne vsebine (EHD Team, 2020). 

 

Ohranjanje s sodobno kulturno prezentacijo. Na kulturne vrednote vpliva čas, v nekaterih 

primerih pa je celo izjemno težko zagotoviti, da dediščina ostane nespremenjena skozi čas. Zato 

se digitalizacija razume kot način ohranjanja (Collins, 2018). Danes predstavljena kulturna 

dediščina pritegne večje občinstvo in hkrati spodbuja njeno ohranjanje. Z uporabo različnih 

tehnologij, kot so XR, 3D, umetna inteligenca in podobno, se območja kulturne dediščine 

približujejo pričakovanjem sodobnega potrošnika (Evropska komisija). Nazadnje so ljudje sami 

povabljeni, da prispevajo k dokumentiranju aktualnih dogodkov. V okviru projekta Mesta in 

spomin je bila na primer ustvarjena platforma z naslovom "Sounds from the global COVID-19 
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lockdown – Zvoki svetovnega zaprtja zaradi covida-19", ki ljudi vabi k izmenjavi zvokov iz sveta, 

ki ga je prizadela pandemija. Do zdaj je bilo zbranih več tisoč zvočnih posnetkov (Cities and 

Memory, 2022). 

 

Problem prenosa celovitih izkušenj in pretrganja družbenih vezi. Čeprav se digitalizacija na 

splošno razume kot pozitivna sprememba na področju kulture, se še vedno vse več govori o novih 

grožnjah in izzivih. Jasno je, da digitalizacija zagotavlja varnejše, priročnejše in bolj dinamične 

izkušnje (Tips&Trends, 2020). Kljub temu obstaja nevarnost, da bodo ljudje izgubili socialne 

veščine, ki jih potrebujejo v resničnem življenju in ki jih bodo razvijali tudi z obiski kulturne 

dediščine in umetnosti (Collins, 2018). Tudi ko se grožnja pandemije umiri, bo veliko ljudi ostalo 

navezanih na spletne kulturne različice, s čimer bodo izgubili možnost doživljanja prostorov, v 

katerih je predstavljena kulturna dediščina. Eden od načinov za ponovno vzpostavitev kulturne 

dediščine v skupnosti je združevanje digitalnih in resničnih doživetij, tako da se ljudi na različne 

načine spodbuja k obisku muzejev, koncertnih dvoran in arhitekturnih spomenikov. V kulturi 

upajo, da se bodo kmalu vsaj delno vrnile dejavnosti potrošnikov v živo (Digital meets heritage, 

2020). 

 

Ekonomski vidik 

 Finančne ugodnosti in pomanjkanje naložb. Pričakuje se, da bosta virtualna in razširjena 

resničnost v bližnji prihodnosti pripeljali do še več novih oblik kulturnih izkušenj (Gil, 2022). Kljub 

hitro razvijajočim se tehnologijam je vprašanje financiranja še vedno aktualno. Seveda so 

pametne tehnologije, kot so avdio vodiči ali zasloni na dotik, že bile uporabljene v številnih 

kulturnih krajih, vendar je popolna digitalizacija veliko dražji cilj. V nekaterih državah so se na 

primer prihodki kulturnih ustanov od začetka pandemije močno zmanjšali. vendar so se stroški 

ustvarjalnega procesa za nadaljnji razvoj kulturnih vsebin, zlasti digitalnih, še povečali (Gil, 2022). 

Za zasebne kulturne ustanove to finančno breme postane preveliko, saj se naložba, čeprav 

obetavna, obrestuje šele na dolgi rok. Po drugi strani pa vzdrževanja in ohranjanja kulturnega 

sektorja ne bi smeli ločiti od drugih gospodarskih sektorjev, saj je sodelovanje med njimi res zelo 

tesno (Dixon, [et al.] 2016: 39). 

Potreba po strokovnjakih in pomanjkanje digitalnih spretnosti. Za sodobnega potrošnika je 

uporaba digitalne kulture zaradi zelo razširjene uporabe tehnologije v vsakdanjem življenju 

samoumevna. Kulturne izkušnje se obravnavajo kot priložnosti za sodelovanje in učenje (EHD 

Team, 2020). Vendar je ustvarjanje digitalnih kulturnih doživetij še vedno zelo pogosto ločeno od 
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samih ustvarjalcev umetnosti ali dediščine. Potreba po izboljšanju digitalnih spretnosti 

kulturnikov in umetnikov ostaja bistveni del uspešne digitalizacije kulture (Gil, 2022). 

 

Digitalizacija v turistični industriji. V turističnem sektorju že poteka hitra digitalizacija, ki 

ponudnikom storitev pomaga izpolniti pričakovanja potnikov. Mobilne aplikacije postajajo vse 

bolj priljubljene, saj omogočajo rezervacijo hotelov in potovalnih vozovnic, načrtovanje poti in 

znamenitosti ter nenazadnje hitro in priročno pridobivanje posodobljenih informacij, tudi ko 

prispete na cilj (Lotte, 2022). Vpliv digitalnih tehnologij na turizem se bo v prihodnjih letih 

verjetno še povečal. S tem se bo nedvomno povečala tudi razpoložljivost kulturnih doživetij. 

 

Fizične in interpretativne omejitve 

Glede na raziskavo McKinsey Digital, v kateri je sodelovalo 2135 anketirancev (Julie, et al. 2017), 

so glavni izzivi za digitalno učinkovitost v kulturnem sektorju: 

1) Pomanjkanje razumevanja digitalnih trendov. 

2) Pomanjkanje talentov za digitalno področje. 

3) Pomanjkanje informacijske infrastrukture. 

4) Neusklajena organizacijska struktura. 

5) Pomanjkanje namenskega financiranja. 

6) Pomanjkanje notranje usklajenosti (digitalno in tradicionalno poslovanje). 

7) Preveč togi poslovni procesi. 

8) Pomanjkanje podatkov. 

9) Pomanjkanje podpore na višjih položajih. 

 

Vse to so omejitve, ki ovirajo proces digitalizacije, njihovo poznavanje pa vam omogoča 

načrtovanje nadaljnjih korakov za spremembo razmer.   
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2. 2. Kako vzpostaviti timsko delo na področju povezanih odprtih 

podatkov                                                                  

Naj spomnimo, da so povezani odprti podatki (LOD) skupek globalno dostopnih povezanih 

podatkov, ki jih je mogoče najti na internetu na podlagi standardov RDF semantičnega spleta 

(Berners, 2014). Sami podatki so objavljeni pod odprto licenco, kar pomeni, da jih je mogoče 

brezplačno ponovno uporabiti in prilagoditi. Na nek način deluje kot virtualni podatkovni oblak, 

v katerem lahko vsakdo, ki dobi dovoljenje, spreminja, ustvarja in uporablja podatke na ravni 

interneta (Boxuan, 2012). S tem ima LOD večji pomen in celovito razumevanje kot podatki, ki so 

preprosto zbrani in shranjeni v podatkovni zbirki, kjer do njih nihče ne more dostopati 

(NetworkedPlanet, 2015). Gre preprosto za celovitejši način strukturiranja zbirk podatkov. Velik 

del teh podatkov zbirajo vlade in multinacionalna podjetja zaradi velikih količin zbranih podatkov. 

Nekatere od teh vrst podatkov vključujejo geoprostorske, meteorološke in popisne podatke 

(Land Portal, 2022); to so podatki, ki jih je treba zbirati v množičnem obsegu, da bi lahko na 

podlagi omenjenih podatkov prišli do ustreznih zaključkov. 

Timsko delo je namreč mogoče označiti kot proces sodelovanja s skupino ljudi za dosego cilja 

(Octanner, 2022). To je pomembno v številnih scenarijih, čeprav predvsem v poslovnem ali 

delovnem okolju, kjer sta sodelovanje in komunikacija s sodelavci in vodstvom ključna za uspešno 

poslovanje in splošno zdravje podjetja (Gaille, 2020). 

 

Kako se združujeta skupinsko delo in LOD? 

Zato se zdi, da sta temi LOD in timskega dela zelo oddaljeni, da bi lahko ugotovili smiselno 

korelacijo. Vendar pa je motiv LOD, da ljudje uporabljajo podatke za svoje zamisli in tako krepijo 

sodelovanje med posamezniki in institucijami. Eni koristijo drugim in obratno, saj obe projektni 

ideji uporabljata in prilagajata podatke drug drugega. Ključna ideja, ki jo je treba upoštevati, je, 

da LOD zagotavlja multiplikativni učinek izmenjave in prilagajanja podatkov za različne namene 

(Bauer in Kaltenböck, 2012). Zato se med podjetji in institucijami, ki si izmenjujejo in izkoriščajo 

svoje LOD, kaže timsko delo. 

V digitalnem svetu številne tehnologije potrebujejo programsko opremo in podatke, ki jih že 

pridobivajo druge korporacije, da pospešijo naloge in ergo izboljšajo produktivnost. Ker so ti 

podatkovni nizi licencirani tistim, ki jih lahko uspešno ponovno uporabijo, to zagotavlja varen in 

zanesljiv način razširjanja ter izboljšanja razpoložljivosti in izboljšav podatkov (Izer, Skaf-Molli in 
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Vidal, 2018). V nadaljevanju je predstavljenih nekaj primerov iz resničnega življenja, v katerih sta 

se LOD in timsko delo združila in ustvarila nekaj plodnih rezultatov. 

Prvi se nanaša na kulturne ustanove. Številne od njih na svetovni ravni rade volje sprejemajo 

sisteme LOD. V smislu krepitve lastnega položaja jim LOD omogoča enostavno dokumentiranje in 

povezovanje sledov določenih artefaktov z drugimi, že odkritimi, s čimer lahko pridobijo bolj 

specifičen zgodovinski pomen (Alexiev, 2016). Beshiri (2014) pa gre v zvezi s skupinskim delom 

še dlje, saj razmejuje, da je LOD lahko tudi podlaga za sodelovanje med kulturnimi ustanovami. 

Arhivsko gradivo, ki je bilo posredovano iz ene ustanove, se lahko ne le poveže z gradivom drugih 

ustanov, temveč lahko zaradi medsebojne povezanosti LOD omogoči tudi nadaljnje raziskave in 

raziskovanje. To skupinsko delo se lahko razširi tudi na upravne organe o izboljšanje in razširjanje 

kulturne dediščine določene občine ali geografske regije.  

Še eno področje, kjer lahko timsko delo poveča učinkovitost LOD, je področje tehnologije. 

Institucije, kot je na primer Urad za nacionalno statistiko, imajo in objavljajo veliko svojih 

podatkov, ki so šifrirani prek sistema LOD (Networked Planet, 2015). Ljudje, kot so razvijalci 

aplikacij, lahko uporabijo to množico podatkov in jih vključijo v svoje aplikacije. Primer bi lahko 

bil, da bi uporabili podatke iz popisa prebivalstva in ugotovili, koliko ljudi je registriranih kot 

invalidi, ter nato programirali aplikacijo, ki bi invalidom omogočila, da vidijo, ali so na določenih 

parkiriščih mesta za invalide, ki bi jih lahko uporabljali. Vidik timskega dela se kaže v tem, da lahko 

dve različni podjetji prek sistema LOD delita svoje strokovno znanje in izkušnje ter tako ustvarita 

izdelek, ki je bolj dodelan od surovega nabora podatkov.  

Poleg tega Fink (2018) izraža, kako timsko delo širi miselnost in ustvarjalne pripovedi umetniških 

galerij in institucij. Natančneje, z dobrimi praksami, ki jih prinaša sprejetje LOD, lahko umetniki 

bolje ustvarjajo in razstavljajo umetnost, ki s sodelovanjem umetniških del drugih umetnikov 

oblikuje in oddaja večjo kontekstualno pripoved. Posledično je American Art Collaborative opazil, 

da lahko več umetnikov in študentov umetnosti oblikuje boljše povezave z umetniškim delom na 

vrhu tega, kje se umešča v kulturni in zgodovinski kontekst.  

Nazadnje, še ena prednost uporabe LOD in njene učinkovitosti pri timskem delu je zagotavljanje 

preglednejših vlad (Land Portal, 2022). Z izmenjavo in razširjanjem ter zdravim prilagajanjem 

popisnih podatkov lahko vlade bolje razumejo družbene spremembe in se nanje bolje odzivajo 

ter jih uporabljajo za oblikovanje različnih družbenih in javnih pobud, ki pomagajo le njihovemu 

prebivalstvu, obenem pa vlivajo zaupanje javnosti. Posledica tega so bolj prijateljske vezi med 

javnostjo in vlado, saj je javnost zaradi najboljših praks, ki so temelj LOD, prepričana, da se 

podatki o njej ne razlagajo ali manipulirajo na način, ki bi ji lahko povzročil škodo. To lahko 

vključuje gospodarsko ali politično izkoriščanje (Posner, 2021). 
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Kot zaključek poudarimo, da je timsko delo temeljni del uporabe celotnega potenciala sistema 

LOD. LOD omogoča sodelovanje in partnerstvo med stranmi, tako v javnem kot zasebnem 

sektorju, da se ustvarijo bolj izpopolnjena orodja in storitve, ki koristijo družbi. Zaradi temeljnih 

dobrih praks LOD mnogi od teh izdelkov ne bi bili mogoči brez timskega dela, saj nam omogoča 

sprejetje LOD in uporabo podatkovnih zbirk na varen in zanesljiv način, ki ima pozitivne učinke za 

uporabnika in ustvarjalca podatkov. Z drugimi besedami, in kot smo videli, LOD se ne bi mogel 

uporabljati v takšni meri, kot se uporablja danes, če koncept timskega dela in timskega 

upravljanja ne bi bil njegovo temeljno načelo.     

 

2. 3. Ciljno občinstvo in zahteve uporabnikov                                                                                     

Za pravilno izvajanje kulturnih digitalnih izkušenj je ključnega pomena, da razmislite o tem, kako 

bodo digitalni izdelek doživeli ciljni končni uporabniki in ne le ustvarjalci orodja, pa naj gre za 

aplikacijo ali spletno stran. V ta namen lahko izvedemo testiranje ustvarjenih orodij v oblikovalski 

praksi z vidika uporabnika, rezultat pa je izboljšana uporabnost orodja. Izraz za to se imenuje 

testiranje uporabniške izkušnje (UX). Če pogledamo širše, ga lahko uporabimo tudi za izboljšanje 

odločitev o izdelkih, trženju, UX in merchandisingu.  

Naša ciljna skupina izdelka so ljudje z drugačnim predznanjem in izkušnjami, ki imajo drugačno 

znanje kot mi, zato moramo njihove potrebe in vedenje razumeti s pomočjo procesa izkušenj, 

imenovanega mentalni modeli. Da bi ga razumeli, ustvarimo vizualizacije, običajno imenovane 

preslikave, s katerimi opišemo različne vidike in procese o izbranem izdelku. To nam omogoča, 

da dobimo jasnejšo sliko o tem, kako ljudje pristopajo k uporabi našega izdelka in ali je njihova 

uporaba skladna z našo oblikovno zamislijo, ter poiščemo tako imenovane "boleče točke" v UX. 

Skozi celoten postopek lahko vizualiziramo UX, skozi katerega bo šel povprečen uporabnik, da bi 

dosegel svoj cilj, ter se izognemo napačni uporabi in zmedi pozneje, ko naš izdelek potisnemo v 

resnično uporabo.  

 

Kartiranje izkušenj je ena od številnih možnosti, ki jih ustvarjalci in oblikovalci UX uporabljajo, da 

bi izboljšali razumevanje uporabnikov svojih izdelkov. Obstaja veliko različnih metod kartiranja 

UX, mi pa bomo pojasnili najpogostejše med njimi.  

Zemljevid poti uporabnika, včasih imenovan tudi zemljevid poti uporabnika, se osredotoča na 

interakcijo določenega uporabnika z izbranim izdelkom. Prikazuje celoten proces interakcije 

osebe proti izbranemu cilju, ki je razlog za to interakcijo, konec pa je uresničitev tega cilja. Zato 



 

40 
Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije (komunikacije)  

je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije. 

so zemljevidi poti uporabni, kadar ima uporabnik pri interakciji z izdelkom v mislih določeno 

potrebo. Gre za podroben prikaz vseh dejanj, ki jih bo uporabnik opravil, da bi prišel do tega cilja, 

to je njegov namen; na primer, kako bo oseba iskala informacije na spletnem mestu, v aplikaciji 

ali interaktivni napravi. Zemljevid poti je vedno linearen, kronološki proces in je niz ciljev in dejanj 

osebe, predstavljen s časovnim skeletom, ki je nato obogaten z mislimi in čustvi uporabnika, da 

se ustvari pripoved. Pripoved se nato uporabi za pridobitev vpogleda in pomoč pri procesu 

oblikovanja orodja. Zemljevid poti pomaga odpraviti ozka grla z ugotavljanjem potreb uporabnika 

med interakcijo ter opredeliti bolečine in točke dotika, ki prinašajo užitek. Upošteva tudi misli in 

občutke uporabnika. Zemljevid poti je razdeljen na štiri "plovne poti": faze, dejanja, misli in 

čustva/miselnost. V središču je uporabnik. Za vsako osebo/tip uporabnika ustvarimo en zemljevid 

potovanja. Zemljevid potovanja uporabnika lahko uporabimo na kateri koli točki v postopku 

oblikovanja: kot referenco v ciklu oblikovanja izdelka, v večini primerov pa takrat, ko že imamo 

končni izdelek in poskušamo optimizirati uporabniško izkušnjo (Gibbons, S., 2017).  

 
 UX Mapping Methods Compared 

Zemljevid empatije oblikovalcem pomaga razumeti miselnost uporabnika in graditi empatijo. Za 

razliko od zemljevida poti ni linearen ali zaporeden. Izraža, kaj vemo o posameznih vrstah 

uporabnikov, in tako eksternalizira znanje o njih, kar nam pomaga pri njihovem razumevanju in 



 

41 
Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije (komunikacije)  

je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije. 

nam pomaga pri odločanju. Podaja splošni pogled na štiri vprašanja o njih na izdelek, ki ga 

razvijamo: kaj mislijo, govorijo, čutijo in počnejo. Primerno ga je uporabiti na začetku procesa 

oblikovanja ali pri kategorizaciji zapiskov o povratnih informacijah uporabnikov (Gibbons, S., 

2017).  

 

Zemljevid izkušenj, kot pove že ime, se osredotoča na izkušnje ali vedenje, ki ga ima uporabnik 

med doseganjem cilja, in na to, kako se izdelek umešča v širšo izkušnjo. Za razliko od zemljevida 

poti ni vezan na določen izdelek. Ker raziskuje splošno perspektivo uporabnika, je še posebej 

uporaben, kadar specifična ciljna skupina ni znana. Štiri ključna področja zemljevida izkušenj so 

enaka kot pri zemljevidu poti: faze, dejanja, misli in čustva/miselnost. Opis dejanj je prav tako 

podan v kronološkem zaporedju. Uporablja se za prepoznavanje priložnosti za nove izdelke, 

storitve in funkcije. Da bi dobili splošno razumevanje človeškega vedenja, je priporočljivo, da ga 

naredimo pred zemljevidom poti uporabnika ali ko primerjamo različne uporabniške izkušnje, da 

bi jih združili v eno samo. Zemljevid izkušenj je koristno narediti na začetku oblikovanja izdelka, 

saj nam pomaga razumeti uporabnikovo izkušnjo, ne da bi o izdelku še veliko vedeli. Še en odličen 

razlog za uporabo zemljevida izkušenj je, da ekipi omogoča prednostno razvrstitev ukrepov v 

strategiji izkušenj in časovnici izdelka (Mayka, 2021).  

 

Druga pogosto uporabljena tehnika kartiranja UX se imenuje načrtovanje storitev. Na prvi pogled 

ima veliko podobnosti predvsem z zemljevidom izkušenj, saj gre za vizualizacijo izkušnje 

splošnega uporabnika pri doseganju določenega cilja, prav tako pa ima stične točke z 

zemljevidom poti strank. Kljub temu je načrt storitev najbolje razložiti kot drugi del zemljevidov 

poti strank. Vključujejo lahko kompleksne situacije, vendar v primerjavi z zemljevidom poti strank 

in zemljevidom izkušenj ne upoštevajo le perspektive uporabnika, temveč zagotavljajo tudi 

vpogled s strani podjetja, to so izkušnje zaposlenih, da bi vsem zagotovili najboljšo izkušnjo. Zato 

je dobra izbira za vse ponudnike izdelkov in storitev, ki eni potencialni stranki ponujajo več 

možnosti. Z njim lahko vidimo, kako z njimi komunicirajo tudi zaposleni, in pride prav, kadar je 

slednji ključni element interakcije. Upošteva tudi procese, ki so potrebni pri interakciji, in je 

idealna izbira, če je ta interakcija večkanalna in vključuje usklajevanje več oddelkov. Zaradi svoje 

narave je kronološka in hierarhična. Ključni elementi, ki jih je treba upoštevati pri načrtovanju 

storitev, so dejanja strank, dejanja v ozadju, dejanja na sprednji stopnji in podporni procesi. 

Omogoča nam odkrivanje šibkih točk organizacije, priložnosti za optimizacijo in ustvarjanje 

razumevanja opravljenih storitev na ravni celotne organizacije. Priporočljivo ga je uporabiti po 
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izvedbi kartiranja poti strank, pri spremembah procesov in izboljšanju šibkih točk znotraj 

organizacij (Gibbons, 2017).  

UX je ključni element pri razmišljanju o digitalno usmerjenih izdelkih in storitvah. Izboljšuje 

harmonijo v organizacijah, prav tako pa je celotna uporabniška izkušnja veliko prijetnejša in 

boljša. Ključ do tega je v razumevanju uporabnikov, ponudnikov in storitev in/ali izdelkov. Prav 

tako lahko drastično izboljša zanimivost izdelka ali storitve, zlasti kadar uporabniki zahtevajo bolj 

interaktivno in manj linearno izkušnjo. Ne smemo pozabiti, da je pomemben občutek pogovora, 

in vedno moramo razmišljati o načinu, kako zagotoviti zgodbo; pri tem pa nam ni boljšega načina, 

kot je kartiranje UX (Gibbons, 2017).  

  

2. 4. Idejna zasnova                                                                                                                                     

Idejna zasnova ni le to, da se v sobi zbere prave ljudi, doda nekaj listkov in piva ter čaka tri ure, 

da se nekako rodi naslednje revolucionarno podjetje. 

Dobra idejna seja je trdo delo! Gre za strukturiran proces, v katerem se prave ljudi vodi skozi 

številne skrbno načrtovane vaje, da bi prišli do inovativnih zamisli. 

Na spletu je na voljo veliko orodij, ki jih lahko uporabite za pomoč pri strukturiranju seje ideje. 

Toliko, da je težko izločiti dobra orodja od slabih. Da bi vas razbremenili tega stresa, smo na 

seznam uvrstili 10 najboljših orodij za idejno delo. Tako boste lahko takoj pripravili neverjetno 

sejo idejnega snovanja. 

 

Round Robin. Round Robin temelji na načelu, ki se imenuje skupinsko avtorstvo. Ko se zamisel 

prenaša z osebe na osebo, se lahko nepričakovano razvija in spreminja ter tako odkrije neverjetne 

in izvirne zamisli. Začnite z opredelitvijo in zapisom jasne izjave Kako bi lahko (HMW). Vsakomur 

naročite, naj na listek zapiše nekonvencionalno rešitev in naj jo posreduje osebi, ki sedi na njegovi 

levi. Prosite jih, naj napišejo razlog, zakaj bo predlog neuspešen, in naj ponovno podajo listek na 

levi strani. Naročite jim, naj zapišejo način za rešitev kritike. Ta 4-stopenjski postopek ponovite z 

različnimi izzivi. 

 

Metoda združevanja (mash-up). Metoda združevanja (mash-up) je hitra in zabavna tehnika 

razmišljanja, ki jo je ustvaril IDEO in združuje nenavadne ali nepričakovane stvari, da bi spodbudila 

nove ideje. Kako torej deluje? Prvi korak je opredelitev izjave “Kako bi lahko”. Po opredelitvi izziva 

izberite dve širši in nepovezani kategoriji. Vsaj ena od teh dveh kategorij mora biti povezana z 
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vašim izzivom. Naslednji korak je, da za vsako kategorijo ustvarite seznam, napolnjen z elementi 

teh dveh izkušenj. V dveh minutah poskusite našteti čim več elementov. Zdaj nastopi trenutek, 

da jih združite (mash-up). Združite elemente z obeh seznamov in ustvarite nove ideje. Poskusite 

zmešati elemente, ki se zdijo najbolj različni, in preverite, ali lahko sporočite vrednost svojih 

izumov na načine, ki so pomembni za vaš izziv. 

 

Rip & rap (Raztrgaj & odnesi – lepljenke). Rip & rap je zelo podoben kolažem, ki ste jih morda 

izdelovali v osnovni šoli. Le da boste zdaj naredili tablo razpoloženja okoli določene izjave Kako 

bi lahko (HMW). Uporabite lahko Pinterest ali pa, če ste starejši, izrežete slike iz revij itd. 

Udeležence razdelite v ekipe po 3 osebe. Vsaka ekipa ima na voljo 30 min, da oblikuje kolaž. Ko 

se čas izteče, prosite ekipe, naj svojo tablo razpoloženja predstavijo svojim kolegom. Udeležence 

prosite, naj si zapišejo ideje, ki so jih dobili na podlagi kolažev drugih ljudi ali odzivov drugih ljudi 

na njihov kolaž. 

 

Brainstorming/Viharjenje možganov. Viharjenje možganov je zelo priljubljena skupinska tehnika 

za snovanje idej na podlagi spontane, nefiltrirane ustvarjalnosti. Osnovni koncept usposabljanja 

možganov za sprožitev "nevihte idej" in njihov necenzuriran prenos na papir je leta 1939 prvič 

oblikoval ameriški avtor Alex F. Osborn in ga nadalje razvil teoretik menedžmenta Charles 

Hutchison Clark. Cilj metode brainstorminga je hitro in nefiltrirano zbiranje idej, na primer tako, 

da se od udeležencev zahteva, da preprosto "mečejo svoje ideje na mizo". Z brainstormingom 

mislimo na metodo iskanja idej, med katero udeleženci skupine prispevajo svoje ideje brez 

vrstnega reda in filtrov. Ti predlogi se sprva zbirajo brez ocenjevanja in cenzure, pozneje pa se 

analizirajo in poglobijo. Kot disciplina iskanja idej zajema brainstorming več vidikov, oblik, faz in 

dinamike. Če se boste preizkusili v tej tehniki in poznali njene prednosti in slabosti, bo vaš 

naslednji brainstorming še učinkovitejši. Čeprav je brainstorming tako vabljiv prav zato, ker nima 

zapletenih pravil, ni nujno, da je vsaka vaja uspešna. V našem članku izveste, katera pravila in 

kateri vidiki so del dobrega brainstorminga, kdaj je smiselno uporabiti to tehniko in kako se lahko 

najbolje pripravite na njeno izvajanje v praksi. 

 

4 pravila brainstorminga – viharjenja možganov - Kvantiteta ima prednost pred kakovostjo: pri 

brainstormingu gre za teoretično zbiranje velikega števila idej z namenom, da se med njimi skrije 

ena, ki je primernejša za projekt ali za namene. Zato je pomembno imeti stalen pretok idej, tudi 

če je med njimi veliko neumnih ali vsebinsko šibkih. Pomembno je tudi, da se predlogi, ki se zdijo 
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napačni, kasneje izločijo v nasprotju z veljavnimi idejami. Vsakemu udeležencu je treba zagotoviti, 

da je njegov prispevek upoštevan in vključen v odločitve. 

 -Med vajo ni kritike, razprave ali komentarjev: Da ne bi motili ali prekinili toka idej ali celo 

povzročili tišine v sobi, je treba uporabiti to pravilo. Z drugimi besedami: med govorjenjem se 

lahko izrazi ena ali več novih idej. Vse druge vsebine je treba upoštevati šele v poznejši fazi 

analize. 

-Pravilno zabeležite vse ideje: le če so vse ideje sporočene, na primer s pomočjo table ali tablice, 

seja brainstorminga brez filtrov preide v fazo vrednotenja. Zato je smiselno poiskati moderatorja 

ali nekoga, ki je zadolžen za pripravo osnutka protokola in tako med sejo fiksira večino idej. Po 

drugi strani pa, če se nekatere ideje prezrejo in se o njih ne poroča, obstaja nevarnost 

demotivacije udeležencev. 

 -Razmišljajte navzkrižno in pustite, da vas drugi navdihujejo. "Vihar možganov" je sestavljen iz 

številnih medsebojno neodvisnih idej, vendar nam nič ne preprečuje, da bi se zgledovali po eni 

od že zbranih idej in iz nje razvili novo. Viharjenje možganov ima svojo dinamiko, ki lahko privede 

do tega, da se ideje na seji usmerijo v določeno smer ali pa se osredotočijo na skupno nit. V tem 

primeru se udeleženci ne smejo bati pospešiti razvoja ideje ali celo navesti idejo, ki gre v povsem 

drugo smer. Oba mehanizma okrepita brainstorming kot skupinsko tehniko in pogosto vodita do 

dobrih rezultatov. 

 

2. 5. Ustvarjalna uporaba digitalnih tehnologij                                                                                    

Ker se medijski in tehnološki sektor še naprej razvijata in dosegata vse širše občinstvo, je 

pomembno, da kulturne ustanove še naprej sledijo trenutnim trendom. Nove medijske 

tehnologije niso le nova realnost, temveč tudi prihodnost, ki odpira nove načine učenja, 

sodelovanja in interakcije s številnimi sektorji, vključno z razstavami kulturnega pomena. 

V tem poglavju bodo pojasnjeni različni mediji, ki so široko dostopni, kako so se uporabljali v 

preteklosti in kako bi se lahko uporabljali v prihodnosti ter kako bi lahko koristili kulturnim 

ustanovam. 

Pri sklicevanju na nove medije upoštevajte naslednje tehnologije: lasersko skeniranje, VR/AR 

(navidezna resničnost/obogatena resničnost), imerzijske postavitve, interaktivne postavitve in 

eksponati, virtualni ogledi in spletno gradivo ter drugo. 

 

Po zaključku tega podpoglavja morate znati: 
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□ razumeti različne digitalne tehnologije in njihove osnovne funkcije 

 □ razumeti pomen teh tehnologij v kulturnem sektorju 

 □ se naučiti, kako prepoznati in se odločiti, kateri mediji najbolje ustrezajo potrebam projekta 

 

Nekatere medije je mogoče doživeti na daljavo, iz obiskovalčevega doma, medtem ko se drugi 

uporabljajo za spreminjanje in dopolnjevanje osebne izkušnje obiskovalcev. 

 

Novi mediji in ustvarjalne tehnologije, ki jih je mogoče doživeti na daljavo 

 

Spletna orodja, ki obiskovalca pripeljejo na spletno stran ustanove 

Interaktivna spletna mesta: spletna mesta, ki se odzivajo na premikanje kazalca na zaslonu in 

razkrivajo nove informacije, ko uporabnik premika/premika ali se pomika po strani. Interaktivna 

spletna mesta so lahko odličen način za promocijo tekoče razstave, ki lahko vključuje nove 

digitalne tehnologije. Občinstvu omogočajo takojšnje razumevanje. 

 

Primer interaktivne spletne strani: 

https://www.kikk.be/2018/en/home (KIKK 2018 

- KIKK Festival 2018 - 8th edition, 2018) 

Spletni virtualni ogledi razstav: virtualni ogledi se 

lahko izvedejo s snemanjem vodenega ogleda 

galerij in eksponatov v preprosti obliki 

videoposnetka, lahko pa se pripravijo tudi kot 

360-stopinjski videoposnetki, ki obiskovalcu 

omogočajo, da se po prostoru premika s svojim 

tempom in raziskuje artefakte v videu, ki je podoben dejanski fizični ureditvi vsake sobe. 

 

Primer virtualnih ogledov razstave: https://www.tate.org.uk/about-us/projects/tate-modern-

project/grimshaw (360-stopinjski ogled Tate Modern, n. d.). 

 

Ravnanje s spletnimi virtualnimi 3D modeli eksponatov in interakcija z njimi: Digitalizacija 

artefaktov in omogočanje obračanja, povečave in vrtenja predmeta, da bi si ga pobliže ogledali 

https://www.kikk.be/2018/en/home
https://www.tate.org.uk/about-us/projects/tate-modern-project/grimshaw
https://www.tate.org.uk/about-us/projects/tate-modern-project/grimshaw
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in razumeli njegovo obliko in videz. Ko si je mogoče 3D-model artefakta ogledati zelo podrobno 

in z vseh strani, namesto da bi bil statično predstavljen v muzeju za zaščitnim steklom in z razdalje, 

je mogoče pridobiti nova opažanja. Povsem edinstveno je, da lahko razstavni predmet celo 

virtualno držimo v rokah in ga zares raziskujemo. 

 

Primer interakcije s 3D-modeli na spletu:  

https://sketchfab.com/britishmuseum/models (British Museum, 2022)  

Tehnologije in kompleti VR/AR: V zadnjih nekaj letih sta navidezna resničnost in razširjena 

resničnost naredili velik napredek, tako da lahko 

virtualne svetove doživi tudi uporabnik s pametnim 

telefonom in kompletom za navidezno resničnost iz 

kartona. To je odlična priložnost za kulturne 

ustanove, da dosežejo novo občinstvo tudi po vsem 

svetu. Institucija postane dostopna novemu 

občinstvu z bazenom, in to po zelo nizkih stroških. 

Vsebina, predstavljena v izkušnji VR, je lahko 360-

stopinjski videoposnetek kraja ali muzeja, pa tudi 

3D oblikovano vesolje.  

 

Videoposnetki in vsebine VR so lahko 

interaktivni ali vnaprej posneti, od tega pa 

je odvisno, ali je videoposnetek mogoče 

naložiti v družbeno omrežje in ga dati na 

voljo vsem, ki imajo dostop, ali pa je za 

njegovo uporabo potrebna specializirana 

aplikacija. 

AR je razširjena resničnost, pri kateri je 

fizična resničnost prekrita z digitalnim elementom. Običajno jo doživljamo prek specializiranih 

aplikacij, ki s kamero pametnega telefona zajamejo fizično plast in nato prek zaslona prekrijejo 

digitalne elemente, ki so lahko tudi interaktivni. 

 

Brezplačni 3D modeli, ki jih zagotavlja Britanski muzej (British 

Museum 2022.) 

 (British Museum 2022.) 

VR Cardboard  

(etcentric.com,n.d) 

https://sketchfab.com/britishmuseum/models
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AR je široko dostopna prek vnaprej pripravljenih aplikacij za AR in nekaterih filtrov družabnih 

omrežij (npr. Instagram). Če je izkušnja podrobna in zapletena, bo morda potreben razvoj nove 

aplikacije. 

 

Navajamo nekaj muzejev in razstav, ki uporabljajo oglede z navidezno resničnostjo: 

https://artsandculture.google.com/story/mwJiZHf_Y7FfLg (9 ogledov virtualne resničnosti, ki 

vam bodo všeč - Google Arts & Culture, n. d.). 

 

Novi mediji in ustvarjalne tehnologije, ki jih je mogoče izkusiti osebno 

 

 Interaktivne postavitve: Če 

interaktivne instalacije razčlenimo na 

najpreprostejšo obliko, jih lahko 

razložimo s tremi preprostimi koraki: 

zaznavanje, obdelava in aktiviranje. 

Namestitev opazuje okolje z različnimi 

senzorji, nato pridobi podatke, jih 

obdela in na različne načine predstavi 

obiskovalcu. Interaktivne inštalacije se 

lahko uporabljajo za popestritev 

razstave z igro, vključevanje občinstva in 

vizualizacijo podatkov.  

 

V ključujoča doživetja: Običajno gre za 

sobe ali prostore, ki se popolnoma 

spremenijo v popolnoma drugačno 

okolje, bodisi z uporabo projekcij in 

zvočnih pokrajin bodisi s 

preoblikovanjem prostorov s fizičnimi 

materiali, tako da so podobni drugemu 

okolju. 

 

Primer interaktivne namestitve  

(Motion-capture artwork – Universal Everything – ► Future You, 2019) 
 

https://artsandculture.google.com/story/mwJiZHf_Y7FfLg
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 Veččutna okolja in doživetja: Če se čutne 

aktivacije sprožijo prek samih eksponatov, naj bo to vonj sveže skuhane kave v muzeju izvora 

kave, veter v muzejski sobi, ki posnema vremenske razmere na določeni lokaciji, lahko v takšnih 

okoljih uporabimo vse, kar aktivira čute. Pri teh izkušnjah so enako pomembne vonj, okus, 

slušne, vizualne ali haptične aktivacije, ki obiskovalcem pomagajo, da se prenesejo v točno 

določene pogoje in kontekst eksponata. 

  

Imerzivna instalacija podjetja TeamLab  

(teamLab: Continuity | teamLab, 2022) 
 

Veččutna instalacija v La Cite du Vin  

(The Buffet of the Five Senses, 2021) 
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VR/AR: V nasprotju z VR in AR, ki ju je 

mogoče izkusiti na daljavo, je v tem 

razdelku pojasnjeno, da je obe tehnologiji 

mogoče uporabiti tudi v hiši. Čeprav je 

profesionalna oprema za VR široko 

dostopna, je še ni v večini gospodinjstev, 

zato bi vzpostavitev postaje za VR v 

instituciji lahko koristila obiskovalcem, saj 

bi se potopili v virtualne svetove, ki jih 

postavijo v drug čas/realnost ali celo planet. 

V prostoru bi se lahko uporabljala tudi 

tehnologija AR, saj bi lahko različni 

predmeti in lokacije aktivirali digitalno plast 

in povečali resničnost. 

 

2. 6. Digitalne spretnosti oblikovanje večpredstavnosti, zvok, 

videovsebine)                                                 

Digitalna kulturna doživetja so že realnost, ki se bo sčasoma še povečala, zato so digitalna znanja 

še posebej pomembna. Po statističnih podatkih bo do leta 2022 kar 54 % prebivalcev potrebovalo 

znatno preusposabljanje, predvsem s poudarkom na spretnostih programiranja in razvoja 

aplikacij, saj se bo število delovnih mest, ki temeljijo na tehnologiji, povečevalo (NJIT, 2021). 

Izboljšanje digitalnih spretnosti lahko poteka vsak dan, ne da bi o tem razmišljali - uporaba 

običajnih tehnologij, kot so mobilni telefoni ali internet, se lahko pridobi kot močna osnova za 

pridobivanje višjih spretnosti. Inteligenca v globalnih omrežjih znanja omogoča razumevanje 

uspešnosti kolektivne inteligence pri reševanju osebnih in globalnih izzivov, ki vključujejo proces 

kulturne digitalizacije (Menten, 2022). Virtualna resničnost, računalniške igre in aplikacije za 

modeliranje vam omogočajo simulacijo izkušenj iz resničnega sveta s pomočjo tehnologije, skupaj 

z razumevanjem digitalnih tehnologij, zmogljivosti in izzivov. V idealnem primeru se digitalne 

spretnosti začnejo razvijati že v zgodnjem otroštvu. Pomembno je razumeti, da je večina sredstev, 

ki jih ima večina, kot so računalniki, pametni telefoni in drugo (Evidence for Learning, 2022). 

 

Načini, kako se naučiti upravljati digitalno tehnologijo: 

Uporaba AR v muzeju  

(Kjer zgodovina oživi: obogatena resničnost v muzejih, 2015) 
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1. Programi certifikatov. Specializirani programi uvajajo v temeljna načela delovanja 

tehnologije in pomagajo pridobiti potrebna znanja in spretnosti. Kot odziv na potrebe trga 

dela je učni program namensko urejen. Takšne storitve usposabljanja zagotavljajo tako 

univerze kot zasebniki. 

2. Spletni tečaji. Pogosto brezplačni ali razmeroma poceni, a tudi namensko oblikovani 

spletni programi usposabljanja pomagajo pri orientaciji v svetu tehnologije in 

pridobivanju digitalnih spretnosti. Spletni tečaji so izjemno enostavni za uporabo za 

visoko motivirane posameznike z vsaj osnovnim znanjem upravljanja tehnologije. 

3. Samostojno učenje. Internet je bogat s slikovnim in besedilnim gradivom, ki predstavlja 

delovanje tehnologije in pomaga pri učenju osnovnih veščin. Posameznik lahko svobodno 

izbere vse - tako zanj pomembno, kot tudi metode in platforme učenja ter trajanje učenja 

(NJIT, 2021). 

Zaradi celovitosti tehnologije v sodobnem vsakdanjem življenju lahko govorimo o pojavih, ki jih 

imenujemo interakcija med človekom in računalnikom. Interakcija človek-računalnik (HCI) je 

multidisciplinarno študijsko področje, ki se osredotoča na oblikovanje računalniške tehnologije 

in interakcijo med ljudmi (uporabniki) in računalniki. Čeprav se je HCI sprva ukvarjala z 

računalniki, se je od takrat razširila na skoraj vse oblike oblikovanja informacijske tehnologije (Dix, 

2022). Pri HCI gre za razumevanje, kaj pomeni biti uporabnik računalnika in kako ustvariti 

povezane izdelke in storitve, ki delujejo brezhibno. V prihodnosti bo HCI postal še pomembnejši, 

zato je koristno, da se osnovnih digitalnih veščin naučimo že zdaj. Glavni izziv pri HCI je, da se 

hitro spreminjajo tako tehnološke zmogljivosti kot potrebe potrošnikov (TechTarget Contributor, 

2005). 
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Figure 1. Vsebina interakcije med človekom in računalnikom 

 

Ustvarjanje digitalnih vsebin, večpredstavnost (avdio- in videovsebine ter njihova kombinacija 

za LOD)  

Ustvarjanje digitalne vsebine je tako kot vsak drug ustvarjalni proces sestavljeno iz treh glavnih 

faz: 

1) Načrtovanje vsebine. Kakšen je namen in občinstvo vsebine dela ter kako bo 

prilagojena spreminjajoči se tehnologiji in družbi? V kontekstu digitalne tehnologije je 

pomembno analizirati, kako zagotoviti, da danes ustvarjena vsebina v bližnji prihodnosti 

ne bo zastarela. 

2) Ustvarjanje vsebine. Izberejo se orodja in platforme za uresničitev zamisli. Po potrebi 

se vsebina in postopek njenega ustvarjanja prilagodita spremenjenim okoliščinam. V ta 

namen se odprto okolje, v katerem je mogoče ustvariti, kombinirati in porabiti datum, 

izvaja s konceptom povezanega odprtega datuma, ki daje prednost pred razvijalci te 

tehnologije. 

3) Dostavljanje vsebine. Da bi bilo ustvarjanje digitalnih vsebin uspešno, je treba 

zagotoviti dostopnost čim večjemu številu občinstva in izbrati pravo obliko - blog, video 

ali avdio zapis, infografika ali podobno (Stapleton, 2020). 
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Z vidika merjenja raznolikosti potrošnje je zaradi digitalizacije treba razviti nove merilne 

instrumente, ki bi omogočili osvetlitev neposrednega in drugačnega gledanja, vizualizacije 

mobilnih vsebin, potrošnje prek računalnikov, pametnih telefonov, tablic itd. ter učinkov 

večzaslonskosti. Z drugimi besedami, instrumente, ki presegajo merjenje gledanosti brez 

povezave, ki se je doslej uporabljalo za merjenje potrošnje. Različne organizacije in podjetja 

izvajajo meritve digitalnih medijev, ki se razlikujejo po stopnji kompleksnosti in glede na 

instrumente (Marenghi, Hernandez Prieto, Badillo, 2016). 

 

Digitalne kulture ne smemo razumeti kot nadomestek za starodavno kulturo, temveč nasprotno, 

gre za njeno prilagoditev sodobnim potrebam ob ohranjanju pomena in smisla kulture (14). Če 

pogledamo digitalno kulturo in podatkovne zbirke LOD, je treba poudariti, da je uporaba LOD v 

kulturnih ustanovah še vedno zelo omejena.  

Omejena uporaba LOD potrjuje: 

1) narava pilotnih projektov LOD v ustanovah kulturne dediščine, čeprav občasno 

sodelujejo, se zdi zelo eksperimentalna. Mnogi ostajajo v fazi dokazovanja koncepta, to 

pomeni, da institucije poskušajo ugotoviti, kaj je mogoče. Pogosto uporabniki dejansko 

ne morejo dostopati do podatkovnih nizov ali vmesnikov, dokumenti pa so omejeni. 

2) Zaupanje ostaja ovira za širše uvajanje LOD. Računalniki ne morejo povedati, ali so 

nekatere izjave napačne ali resnične. Verjetno je, da bo, ko bo vir izjave ali rezultatov 

odobren ali predložen, postal najboljša praksa. 

3) Objavljeni podatkovni nizi imajo velik potencial za poznavanje arhivskih zbirk. Več kot 

je dokumentacije v podatkovni zbirki, bolj je uporabna za raziskovalce, vendar je še vedno 

potrebno veliko ukrepanja. 

4) Vse več ustanov kulturne dediščine se spodbuja k uporabi odprtih podatkov, vendar pri 

nobenem od projektov še vedno ni toliko filozofskih ciljev LOD s tehnološkimi izkušnjami 

(Edelstein, [et al.], 2013: 60). 

 

2. 7. Postopek digitalizacije                                                                                                                  

Digitalni zajem 
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Digitalizacija je postopek ustvarjanja digitalne kopije analognega gradiva z vsemi pripadajočimi 

podatki - ustvarjanje digitalne različice primarnega izvornega gradiva. Pokazalo se je, da je 

digitalizacija zapleten in drag proces, v katerem je prenos analogne vsebine v digitalno obliko le 

majhen del: veliko je odvisno od institucionalnega okvira, virov in ciljev, v katerih deluje projekt 

digitalizacije, in ne le od upoštevanja tehničnih vprašanj o zajemu in shranjevanju (Terras, 2015).  

Digitalna predstavitev artefakta je predstavitev določenih relevantnih značilnosti artefakta. Ni 

izvirni in popolni artefakt, niti ni metonimija ali simulaker popolnega artefakta. Je le predstavitev 

nekaterih "pomembnih značilnosti" (Arnold, 2008). Ustvarjanje in uporaba digitalnih artefaktov 

imata veliko različnih vidikov. Neizogibno je, da bodo takšni artefakti sčasoma našli svoje mesto 

v vrsti tehnik zgodovinskega dokumentiranja in analize.  

Digitalni sistemi temeljijo na binarnem številskem sistemu, v katerem so vsa števila predstavljena 

le z dvema simboloma, kot sta 0 in 1, ki sta znana kot binarni števki ali "biti". Niz bitov lahko 

sestavlja predstavitev besedila, slike, zvoka ali tridimenzionalnega predmeta, vendar bolj ko je 

predstavitev kompleksna, več bitov je potrebnih za njen opis in bolj zapleteni so mehanizmi, ki so 

potrebni za zajem, shranjevanje, prikaz, obdelavo, analizo in pretvorbo informacij v binarnem 

podatkovnem toku (Arnold, 2008).  

Digitalizacija knjižničnega gradiva je zelo zahteven in dolgotrajen proces. Zahteva tudi strokovno 

znanje ter drago in posebno opremo izvajalcev digitalizacije. Zaradi pomanjkanja človeških in 

finančnih virov nekatere kulturne ustanove digitalizacijo izvajajo predvsem v sodelovanju (NUK, 

2007). 

Namen digitalnega zajema je ustvariti digitalno kopijo analognega predmeta. Digitalizacija je 

odvisna od zajemanja prikaza obstoječega analognega gradiva. Vendar pa nastala digitalizirana 

predstavitev izvirnega analognega predmeta ni nadomestilo za predmet (Straus, [et al.] 2022).  

Semantične in vizualne informacije, ki jih vsebuje fizično (analogno) gradivo, je treba zajeti v 

visokokakovostno digitalno različico. Uporabnik mora imeti možnost, da prebere celotno 

besedilo v digitalni kopiji knjige, revije, časopisa, rokopisa ali katerega koli drugega besedilnega 

dokumenta, vključno s knjigami in revijami, ki jih zaradi vezave ni mogoče odpreti. Prav tako mora 

biti mogoče videti vse podrobnosti na fotografijah, ilustracijah, umetniških delih, diagramih in 

zemljevidih, ki so potrebne za razumevanje sporočila v gradivu. Celoten zvočni ali video posnetek 

mora biti digitaliziran. Tridimenzionalni predmet mora biti mogoče videti z vseh strani.  

Obnoviti ali popraviti je treba tudi poškodovane filme in avdiovizualno gradivo. Če je mogoče, 

morajo biti pri restavriranju prisotni ustvarjalci filma (direktor fotografije, režiser).  

Pred digitalizacijo je treba preveriti stanje gradiva, da se ugotovi, ali je potrebno popravilo ali 

restavriranje. V primeru poškodovanega gradiva (poškodovane strani, praske na slikah, praske na 
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vinilnih ploščah itd.) je priporočljivo, da restavratorji pripravijo gradivo za digitalizacijo in ga 

restavrirajo po digitalizaciji. V takih primerih je dobra praksa, da se poišče druga, bolje ohranjena 

kopija gradiva, ki jo je mogoče digitalizirati (Ministrstvo za kulturo RS, 2013).  

  

Evropske kulturne ustanove so razvile veliko zanimanje za digitalizacijo kulturne dediščine, 

oblikovanje podatkovnih zbirk, ki so na voljo v omrežju, in opredelitev globalnih standardov, ki so 

skupni vsem. Repozitorij Europeana je na primer arhiv z odprtim dostopom, v katerem si lahko 

digitalne kopije, tudi 3D-modele, predmetov kulturne dediščine ogleda veliko občinstvo  

(Casu, [et al.] 2015).  

Dolgoročno hranjenje in dostop do digitalnih razstavnih datotek bi moralo slediti uveljavljenim 

politikam in postopkom tako v smislu lokalnih praks upravljanja dokumentacije kot smernic za 

dostop in hranjenje podobno oblikovanega gradiva v zbirkah.  

Tehnične smernice za digitalizacijo kulturne dediščine opredeljujejo osnovne tehnične standarde, 

ki se uporabljajo v postopkih digitalizacije kulturne dediščine, in zajemajo digitalizacijo 

fotografskih, zvočnih in video virov, 3D-modelov ter 360° fotografij in video posnetkov  

(Straus, [et al.] 2022).  

Naprave za zajemanje (fotokamera, 2D- ali 3D-skenerji itd.) lahko delujejo po različnih načelih, z 

različnimi stopnjami natančnosti in točnosti. Ni ene same naprave ali tehnike za skeniranje, ki bi 

jo bilo mogoče učinkovito uporabiti za vse predmete. Uporablja se lahko veliko različnih metod 

in pristopov. Priporočljivo je izdelati več modelov različnih kakovosti, vendar vedno s ciljem, da 

se ohranijo ključne dediščinske značilnosti izvirnika.  

Za vsak projekt je treba opredeliti način trajnega skladiščenja v skladu s Smernicami za zajem, 

dolgoročno ohranjanje in dostop do kulturne dediščine v digitalni obliki. Kakovost digitalnih 

dokumentov se zaradi hitrosti tehnološkega razvoja nenehno povečuje, zato je treba nenehno 

spremljati napredek, da bi digitalno gradivo lahko ustrezalo sodobnim zahtevam. Nenehno se 

razvijajo nove rešitve za digitalno interpretacijo kulturne dediščine (Straus, [et al.] 2022).  

 

3D-skeniranje 

  

3D-rekonstrukcija ponuja možnost digitalizacije zgodovinskih predmetov, ki so se še ohranili, ter 

rekonstrukcije in vizualizacije predmetov, ki se niso več ohranili in jih je mogoče spoznati le na 

podlagi zgodovinskih opisov ali upodobitev. S skeniranjem je mogoče ustvariti geometrijski model 

predmeta, iz katerega je mogoče izdelati repliko za prikaz. Uporablja se lahko tudi za animacije 

in ilustracije za predstavitve v centrih za obiskovalce, muzejih in v medijih ter tako izboljša 
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dostopnost, vključenost in razumevanje. Predstavitev digitalnega predmeta je običajno 

sestavljena iz geometrije površine, na katero se prekrijejo informacije o lastnostih površine 

(barva, tekstura) v vsaki točki.   

Pri tem se lahko uporablja veliko različnih metod. Vsaka metoda ima različne prednosti in slabosti, 

vključno z relativnimi stroški in natančnostjo, ki se sčasoma spreminjajo, ko nadaljnje raziskave 

odpravljajo omejitve (Moitinho, [et al.] 2018).  

  

Proces digitalizacije knjižničnega gradiva v analogni obliki  

Spodnja slika opisuje tipičen postopek digitalizacije gradiva v analogni obliki. Končni rezultat 

procesa je knjižnično gradivo v digitalni obliki, ki predstavlja vhod v informacijski sistem Slovenske 

digitalne knjižnice (dLib.si) (NUK, 2007). 

 

  

Najpomembnejše dejavnosti v procesu digitalizacije so:  

- pretvorba fizične ali analogne knjižnične enote v digitalno obliko zapisa (npr,  

Proces digitalizacije gradiva 
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skeniranje, snemanje, zbiranje slik ...),  

- nadzor kakovosti digitalne kopije,  

- postopek dodeljevanja metapodatkov in  

- prenos enote skupaj z njenim metapodatkovnim opisom v digitalni arhiv. 

  

Mogoče je ustvariti velike količine digitalnih zapisov različnih zbirk, tako da lahko do njih dostopa 

vsakdo. Primer uspešnega projekta na evropski ravni je European Travel.  Projekt je imel dva 

glavna cilja: Njegov prvi cilj je bil digitalizirati precejšnje število virov iz večjih univerzitetnih 

knjižnic in nacionalnih knjižnic v Evropi ter jih dati na voljo prek Europeane. Gradivo je vključevalo 

knjige, zemljevide, rokopise, fotografije, filmske negative, razglednice in druge vrste predmetov, 

povezanih s tematiko potovanj in turizma, ki je ena od prednostnih vsebinskih tem, ki jih je 

opredelila Europeana. Portal Europeana povezuje več deset milijonov digitalnih virov iz več kot 

2000 muzejev, arhivov, knjižnic in avdiovizualnih zbirk iz vse Evrope (EuropeanaPro, 2014).  

Obseg digitaliziranega gradiva na področju kulture in kulturne dediščine je tako širok kot obseg 

gradiva v knjižnicah, arhivih, muzejih, arheoloških najdiščih in zasebnih zbirkah, vključno z tiskane 

knjige, tiskane revije, rokopise, zemljevide, fotografije, fotografske diapozitive, glasbene 

rokopise, lesoreze, linijske risbe, slike, načrte arheoloških najdišč, arheološke najdbe, načrte in 

arhitekturne ilustracije ali načrte, medicinske ilustracije, dokumente, korespondenco, časopise, 

papiruse, skulpture, oblačila, artefakte, predmete, pohištvo, stavbe, arheološka najdišča in vse 

vrste efemerid (Terras, 2015).  

 

Metapodatki  

 Ključni element digitalizacije, ki je še posebej pomemben za dolgoročno  

ohranjanje in izmenjavo gradiva v digitalnih zbirkah, je opremljanje gradiva z  

metapodatki. Metapodatki omogočajo več ključnih funkcij - identifikacijo, upravljanje, dostop, 

uporabo in ohranjanje digitalnega vira - in so zato neposredno povezani z večino korakov v 

delovnem procesu projekta digitalnega upodabljanja: poimenovanje datotek, zajem, obdelava, 

nadzor kakovosti, sledenje produkciji, načrtovanje iskanja in priklica, shranjevanje in dolgoročno 

upravljanje. Čeprav je njihova izdelava lahko draga in zamudna, metapodatki dodajajo vrednost 

glavnim slikovnim datotekam: slike brez zadostnih metapodatkov so v večji nevarnosti, da se 

izgubijo. Opremljanje datotek z metapodatki je ključni del digitalizacije, zlasti kar zadeva 

dolgoročno shranjevanje in izmenjavo gradiva v digitalnih zbirkah. Register kulturne dediščine 



 

57 
Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije (komunikacije)  

je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije. 

zahteva uporabo metapodatkovnih opisov, zlasti metapodatkovnih opisov po standardu Dublin 

Core. Poleg standarda Dublin Core priporočamo upoštevanje specifikacij Europeana Professional 

in podatkovnega modela EDM - Europeana Data Model (Straus, [et al.] 2022).  
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3. Poglavja o kulturnem področju 
 

3. 1. Glasba                                                                                                                                           

Za zaposlene v kulturnih ustanovah z znanji s področja IT, LOD in digitalnih medijev. 

 

3. 1. 1. Predstavitev kulturnih ustanov. 

Glasbene kulturne organizacije se pogosto imenujejo glasbeni konservatoriji. Ti konservatoriji 

zagotavljajo poklicno glasbeno usposabljanje in zagotavljajo sisteme visokošolskega glasbenega 

izobraževanja. S ponudbo študijskih programov v okviru učnih načrtov za glasbo. V Veliki Britaniji 

je na primer devet konservatorijev. Te ustanove ponujajo programe, ki izpolnjujejo pogoje za 

poklicno glasbeno usposabljanje in so pogosto specializirani za področja, kot so popularna glasba, 

jazz ali glasbena tehnologija. Vse konservatorije financira vlada Združenega kraljestva ali škotska 

vlada. V obeh primerih se sredstva usmerjajo prek svetov za financiranje visokega šolstva. 

Njegova vloga je posredovati med interesi vlade in interesi visokošolske skupnosti. 

Zato se konservatoriji financirajo po enakih načelih kot univerze, čeprav večina prejme premijo 

za to financiranje kot priznanje za visoke stroške specialističnega usposabljanja. Vendar je 

pomembno omeniti, da se vse visokošolske ustanove, ki jih financira vlada, vključno s 

konservatoriji, financirajo s kombinacijo državne štipendije, študentskih šolnin in drugih 

prihodkov. To je posledica vladnega financiranja, ki zaostaja za naraščajočimi stroški vodenja 

glasbenega konservatorija. To je vodilo do odločitve o zvišanju vstopnine za študente. To pomeni, 

da državno financiranje dejansko predstavlja manj kot polovico prihodkov skoraj vseh institucij 

(AEC Music, 2018). Vendar pa glasbeni konservatoriji ostajajo podrejeni državi, saj vlada določa 

omejitve pristojbin, ki jih institucije lahko zaračunajo. 

Dostop do glasbe in likovne kulture se je močno spremenil zaradi skupnega učinka 

dematerializacije vsebin, razširjene uporabe širokopasovnega interneta ter povečane 

opremljenosti gospodinjstev z računalniki, igralnimi konzolami in pametnimi telefoni. V zadnjih 

desetih letih so fiksne naprave v veliki meri nadomestila ali dopolnila orodja, najpogosteje 

mobilne naprave, ki ponujajo široko paleto funkcij. Britanska študija je pokazala, da 53 % ljudi, ki 

so aktivni na internetu, uporablja digitalne medije prek spletnih brskalnikov in mobilnih aplikacij 

za povpraševanje o dogodku, glasbi ali ustanovi, nakup vstopnic, ogled promocijskih 

videoposnetkov predstav ali razstav, gledanje ali poslušanje celotne umetniške delo ali celo 
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ustvarjanje nečesa umetniškega na internetu (Arts Council, 2022). V glasbenih ustanovah digitalni 

mediji in njihovi komunikacijski standardi izboljšujejo kakovost stika z javnostjo ter interaktivnost 

in privlačnost izobraževalnih gradiv. Izobraževalna gradiva so bila uvedena s povečanjem 

razširjenega dostopa do interneta. Dandanes so celo učna gradiva, ki temeljijo na delu ali vidikih 

opere, bolj vizualna in interaktivna ter uporabljajo komunikacijske standarde družbenih medijev, 

da bi pridobili privlačnost. Izobraževalne vsebine morajo biti lahko dostopne, da si jih lahko 

prisvojijo in samostojno uporabljajo člani javnosti, ki se bodo zaradi interneta veliko bolj 

izobraževali o temah, ki jih zanimajo. Spletni uporabniki želijo imeti nadzor nad svojimi učnimi 

izkušnjami, ki so vse bolj personalizirane in manj vezane na geografske, časovne in materialne 

omejitve. To omogočata digitalizacija in dematerializacija kulturnih in umetniških vsebin. Ker se 

tehnologije hitro razvijajo, morajo institucije nenehno prilagajati in na novo izumljati 

izobraževalne medije, da bi bile v koraku s spremembami (Pernelet, 2015). Digitalni mediji so 

glasbenim institucijam omogočili, da postanejo bolj interaktivne in dejavne, zaradi česar so 

institucije razvile vedno več projektov, ki spodbujajo javnost k sodelovanju pri nastopih, 

raziskovanju prizorišč, izmenjavi informacij o kraju in celo ustvarjanju glasbe. Institucije morajo 

zato najti ravnotežje med inovativnostjo, ambicioznostjo in pragmatizmom pri razvoju projektov, 

povezanih z digitalnimi in novimi tehnologijami. 

Kar zadeva LOD, glasbene ustanove v sodobnem času vse pogosteje uvajajo LOD v svoje 

vsakodnevne procese. To je vključevalo prehod na odprte kulturne podatke, kar pomeni 

pridobivanje podatkov iz kulturnih ustanov in nato preoblikovanje podatkov v strojno berljive 

pod odprto licenco. Rezultat tega je, da se lahko informacije in podatki, ki so bili shranjeni stran 

od javnosti v fizičnih dokumentih, objavijo in postanejo dostopni javnosti, ki se zanima za takšne 

informacije. To omogoča večje razumevanje javnosti pri krmarjenju po virih glasbenih institucij. 

Glasbene ustanove dajejo na voljo tudi glasbena dela nižje ločljivosti za ponovno uporabo, 

medtem ko so različice visoke ločljivosti na voljo za komercialno prodajo in licenciranje. 

Navsezadnje je ključ do sprostitve potenciala odprtih kulturnih podatkov v mrežni naravi 

podatkovnega spleta. Notranje in zunanje koristi povezanih podatkov so v povezovanju z drugimi 

viri ter zagotavljanju povezljivih virov. Vsak odprt kulturni podatkovni niz, dodan v splet podatkov, 

prispeva k širši mreži vsebin in znanja ter ustvarja nove možnosti za inovativna doživetja naše 

skupne kulturne dediščine.  

Digitalna kompetenca posamezniku zagotavlja samozavest za ustvarjalno in kritično uporabo 

tehnologij in sistemov. Ko se posameznik nauči in pridobi potrebne digitalne spretnosti, uporaba 

teh spretnosti ni omejena le na nekaj o zmožnosti in funkcij. Namesto tega se je naučil, kako 

sodelovati in uporabljati tehnologijo, ki omogoča nemoteno interakcijo in razumevanje digitalnih 
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vsebin, zaradi česar je uporaba, dostopanje, filtriranje, ocenjevanje ter ustvarjanje, 

programiranje in deljenje digitalnih vsebin lahkotno in instinktivno. 

 

Obstoječe prakse pri poučevanju in učenju 

Tehnološko usmerjena orodja/pripomočki so že vrsto let nepogrešljiv del glasbe in glasbenega 

izobraževanja. V glasbenem izobraževanju je za učence in učitelje ter prihodnost glasbe zelo 

pomembno, da pozorno spremljajo in uporabljajo tehnološki razvoj v sedanjem času, v katerem 

usmerjajo prihodnost (Parasiz, 2018). Uporaba tehnoloških praks v obstoječi glasbeni praksi je 

naslednja: 

- zagotavljanje hitrega širjenja informacij 

- oblikovanje individualnega učnega okolja 

- oblikovanje aktivnega učnega okolja 

- učenje kritičnega mišljenja 

- možnost sodelovanja pri delu 

- povečanje medosebne komunikacije 

- priložnost za globalno usposabljanje 

- večja motivacija za učenje informacij 

 

Tehnologija, ki se je pokazala na področju glasbe, je dala nov pogled na razumevanje glasbenih 

institucij. Orodja v glasbi v kombinaciji s tehnologijo prinašajo zelo praktično obliko tehnologije v 

glasbeni učni načrt, zagotavljajo razširjeno izobraževanje za tiste, ki jih zanima glasba, in jim 

pomagajo razumeti 21. stoletje in glasbeni svet.  

Uporaba tehnologij lahko sprejme vsebino pouka v glasbi, poveča motivacijo učencev s 

povečanjem njihovega zanimanja in sodelovanja pri pouku, tako da bo to prineslo 

učinkovito/trajno učenje in pozitivno vplivalo na raven dosežkov (prav tam). 

Izobraževanje in tehnologija sta dva osnovna elementa, ki imata pomembno vlogo pri aktiviranju 

človeškega življenja. Hiter razvoj in inovacije na področju tehnologije vplivajo na posameznike. 

Uporaba tehnologije v vsakdanjem življenju je za ljudi postala nuja. Zato se informacijska 

tehnologija uporablja kot orodje za reševanje izobraževalnih problemov. Z uporabo tehnologije 

v glasbenem izobraževanju lahko rečemo, da bodo tekočnost, jasnost in stalnost predmeta ter 

komunikacija med učiteljem in učenci zagotovljeni na najvišji ravni. Namen uporabe tehnologije 

v glasbenem izobraževanju ni odpraviti komunikacijo med učiteljem in učencem ali razgraditi 

klasični izobraževalni sistem, temveč uporabiti prednosti, ki jih ponuja, kot podporno sredstvo. 
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Tradicionalno glasbeno izobraževanje je z uporabo tehnologije postalo učinkovito in večplastno, 

nove tehnologije pa so glasbeno učno okolje spremenile v tehnološko učno središče. 

 

3. 1. 2. Vloga mladih 

V glasbenih kulturnih ustanovah se zavedajo, da je dostop mladih do glasbene kulture kot 

glasbenikov ali uporabnikov bistven pogoj za njihovo polno sodelovanje v družbi. Dostop mladih 

do glasbene kulture lahko okrepi zavest o skupni kulturni dediščini in spodbuja aktivno 

državljanstvo, odprto v svet (Interarts, 2008). Te glasbene ustanove se zavedajo, da lahko 

kulturne dejavnosti mladim omogočijo izražanje njihove ustvarjalne energije in prispevajo k 

njihovemu osebnemu razvoju, kar je bistveno za ustvarjanje in nadaljevanje glasbe v prihodnosti. 

Vendar se glasbene ustanove zavedajo, da zgolj želja, da bi mladi obiskali glasbene točke, ni 

dovolj. Zato so številne institucije uvedle nove politične ukrepe, ki vključujejo subvencionirane 

cene, sezonske vstopnice, znižane abonmaje ali prost dostop za mlade. Kljub prizadevanjem 

neodvisnih institucij so za cilj privabljanja mladih kot rednih obiskovalcev odgovorni strokovnjaki 

in oddelki za trge politike ter odnose z javnostmi, ki imajo večja sredstva in komunikacijske kanale 

za spodbujanje mladih. 

 

Vključevanje mladih 

 

Kulturne ustanove trenutno ne dosegajo mlajših demografskih skupin, zlasti ne revnejših 

posameznikov. Mladi bi morali biti ciljno občinstvo prizadevanj za vključevanje v umetnost, da bi 

spodbudili vseživljenjsko ljubezen do umetnosti. Ti mladi bodo bodoči pesniki, kiparji, filmarji in 

glasbeniki. Kljub velikim prizadevanjem številnih kulturnih organizacij in njihovih financerjev pa 

podatki o trendih kažejo, da je udeležba mladih v umetnosti in kulturi vztrajno nespremenjena, v 

nekaterih primerih pa se v številnih oblikah zmanjšuje. Eden od petih ljudi, starih od 16 do 24 let, 

ne obiskuje umetniških dejavnosti ali v njih ne sodeluje (Tableau public, 2016). 

 

 

 

 

Možnosti podajanja predlogov za spremembe in izboljšave 
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V nekaterih glasbenih ustanovah, kot je fundacija Paul Hamlyn, je za zagotavljanje, da se glasba v 

šolah izvaja po dosledno visokem standardu za vse otroke in mlade, potrebna prenovljena 

osredotočenost na inovacije in partnerstvo v sektorju (Fundacija Paul Hamlyn, 2022). Velike 

spremembe v načinu financiranja in vodenja šol ter vzpostavitev glasbenih vozlišč ustvarjajo nove 

pogoje za šolsko glasbo. Obstaja potencial za izboljšanje teh struktur in sistemov ter za 

predlaganje različnih načinov povezovanja elementov glasbenega ekosistema, kar zahteva 

predloge in preglede zainteresiranih strani. Zainteresirane strani lahko torej prevzamejo 

razpoložljive vire, ki so trenutno na voljo glasbenim ustanovam, in jih uporabijo bolj kreativno, 

bolj ambiciozno in bolj strateško za doseganje naše skupne vizije. 

Vendar pa v glasbenih institucijah kot celoti obstaja priložnost za izboljšanje kakovosti ponudbe 

in uporabo mnenj obiskovalcev za ustvarjanje razvitega skupnega pristopa h kakovosti, 

standardom, vključenosti in napredku glasbene umetnosti. Institucije morajo vzpostaviti pravilne 

kanale in strukture za prejemanje povratnih informacij in nato izvesti ustrezne izboljšave, saj 

morajo vsi deležniki v glasbenem ekosistemu sodelovati pri izboljšanju kakovosti ponudbe ter 

razširjanju najboljše in naslednje prakse (Ibidem). Poučevanje in praksa vodenja, ki je vključujoča, 

diferencirana, inovativna in ustvarjalna; podprta s pravimi viri in podprta z najnovejšimi 

raziskavami in dokazi. To mora postati pravilo, ne izjema. 

 

3. 1. 3. Možnosti za prihodnost 

Cilji kulturnih ustanov 

 

- Spodbujanje najvišjih ravni človeških prizadevanj in umetniške 

integritete s komponiranjem, dokumentiranjem in izvajanjem 

glasbe. 

- Razvijati analitično, ustvarjalno in intuitivno razumevanje glasbe 

kot kulturnega jezika. 

- Omogočiti študentom priložnosti za kulturne in estetske izkušnje z 

aktivnim sodelovanjem v glasbi, izboljšati njihovo razumevanje in 

spoštovanje umetnosti ter spodbujati interakcijo med glasbo in 

drugimi umetnostmi. 

- Zagotoviti priložnosti in smernice za pripravo naših državljanov na 

poklicno življenje v glasbi z mentorstvom, pripravništvom, 
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podjetniškimi izkušnjami in usposabljanjem za vzgojitelje 

(University of Maryland, 2022). 

- Zagotoviti izobraževanje za širšo skupnost, ki jo uvaja v določeno 

glasbeno področje, da bi jo znali ceniti in tudi igrati, s čimer razvije 

ozaveščeno skupino zagovornikov in s tem potrdi, da je glasba 

sestavni del družbe in umetnostne vzgoje. 

- Podpirati in pospeševati okolje, ki spodbuja strokovno in umetniško 

rast posameznikov, ki se zanimajo za glasbo. 

- Razvijati in spodbujati okolje, ki priznava in potrjuje edinstvene 

prispevke raznovrstnega svetovnega prebivalstva, in sicer z 

oblikovanjem in vzdrževanjem predmetov za študente in študente, 

ki ne študirajo glasbe, na področju tradicionalne, jazzovske, 

rockovske, ljudske in nezahodne glasbe ter s programiranjem 

glasbe različnih kultur na recitalih in koncertih. 

- Motivirati učence, da samozavestno sledijo svojim interesom in 

ciljem, ter spodbujati ustvarjalnost mladih. 

 

Kulturni trendi in njihov vpliv na trenutna stališča 

Tesno povezavo med glasbo in kulturo je skoraj nemogoče preceniti. Na primer, politika 

priseljevanja, vojne in pravnega sistema lahko vpliva na umetnike in vrsto glasbe, ki jo ustvarjajo 

in razširjajo. Glasba lahko vpliva na kulturno dojemanje rase, morale in spola, kar lahko 

posledično vpliva na to, kako ljudje čutijo te politike (Libraries, 2022).  

Razvoj popularne glasbe v Združenih državah Amerike v 20. stoletju so oblikovali številni kulturni 

vplivi. Hitro spreminjajoča se demografija je pripeljala do stika prej neodvisnih kultur ter ustvarila 

tudi nove kulture in subkulture, glasba pa se je razvijala tako, da je odražala te spremembe. Med 

najpomembnejšimi kulturnimi vplivi na glasbo so migracije, razvoj mladinske kulture in rasno 

povezovanje.  

Čeprav je pop glasba pogosto označena kot negativen vpliv na družbo, zlasti v zvezi z mladinsko 

kulturo, ima tudi pozitivne učinke na kulturo. Številni umetniki so v petdesetih in šestdesetih letih 

prejšnjega stoletja s seksualno nabitimi gibi in androgino pojavo premikali meje družbeno 

sprejemljivega vedenja.  
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Razmerje med glasbo in kulturo je vzajemno. Glasbeni vplivi na kulturo vključujejo dejavnike, kot 

so rasizem v glasbeni industriji, vsebina določenih glasbenih zvrsti, ki potiskajo konvencionalne 

ideje o morali, in telesni videz posameznih izvajalcev. 

Množično preseljevanje črncev z juga v mestna območja v začetku 20. stoletja je prineslo blues 

na sever. Pod vplivom novega mestnega okolja so glasbeniki migranti v svojo glasbo vključili nove 

sloge, vključno z vaudevillom in swingom.  

Mladi v petdesetih letih 20. stoletja so imeli večjo finančno in osebno svobodo, kar jim je 

omogočalo vplivati na prodajo plošč. Glasbene založbe so začele prodajati plošče rock and rolla 

posebej za najstnike, priljubljenost novega žanra pa so povečali radijsko predvajanje in 

televizijske oddaje, kot je American Bandstand. 

Velike založbe so spodbujale rasizem v glasbeni industriji, saj so ugrabile uspešnice črnskih 

izvajalcev in izdajale cenzurirane coververzije belih izvajalcev. Zaradi te prakse so črnski izvajalci 

plačevali avtorske honorarje. Čeprav je ta trend številne izvajalce razjezil, so nekateri menili, da 

je pripomogel k popularizaciji njihovih izvirnih posnetkov. 

 

Pozitivne spremembe in nadaljnje izboljšave 

V skladu z McKinseyjevim poročilom (McKinsey, 2020) večina anketirancev meni, da njihove 

organizacije obravnavajo pomanjkanje znanj in spretnosti kot prednostno nalogo, le malo pa jih 

pravi, da njihove organizacije vedo, kako se opremiti z znanji in spretnostmi delovne sile, ki jih 

bodo najbolj potrebovale.  

- Ukrepi, ki jih je treba sprejeti za usposabljanje ali izpopolnjevanje znanja zaposlenih na 

področju IT, LOD in digitalnih tehnologij, lahko sledijo tem priporočilom: 

- Razumeti, katera znanja in spretnosti potrebujete: podjetja morajo prepoznati vrzeli v 

znanju in spretnostih svoje delovne sile. Učinkovita diagnostika lahko pokaže, katera 

znanja in spretnosti ima delovna sila in katera bo potrebovala v prihodnosti in za potrebe 

organizacije (med njimi bodo številna znanja in spretnosti s področja IT, LOD in digitalnih 

medijev). Za razumevanje, katera znanja in spretnosti je treba razvijati pri delovni sili, je 

potreben strog, empiričen pristop k primerjavi ponudbe posameznih znanj in spretnosti 

s strateškimi potrebami podjetja.  

- Pri odpravljanju vrzeli ravnajte strateško. Podjetja se morajo odločiti, katere ukrepe 

morajo sprejeti za odpravo vsake vrzeli. Za zapolnitev večine vrzeli bo potrebna 

kombinacija pristopov, kot sta zaposlovanje in prekvalifikacija. Za vsak pristop se je treba 
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odločiti, katere posebne programe ali pobude je treba izvesti, da bi pridobili ustrezna 

znanja in spretnosti delovne sile. Ta odločitev vključuje tudi izbiro kandidatov: katere 

zaposlene je treba najprej prekvalificirati? Medtem morajo podjetja pripraviti delovno 

silo na spremembe z razlago programa prekvalifikacije, vključno s prihodnjo vlogo 

vsakega zaposlenega in možnostmi prekvalifikacije. 

- Vzpostavite zmogljivosti za usposabljanje in partnerstva. Uporaba znanosti o učenju bo 

izboljšala rezultate vseh prizadevanj za preusposabljanje. Podjetja bi morala strukturirati 

učno pot, da bi zaposlenim pomagala ohraniti nova znanja in spretnosti ter jih uporabiti 

v svojih vlogah. V ta namen mora učni načrt za prekvalifikacijo združevati možnosti 

osebnega in digitalnega učenja. Zaposleni bi morali biti razporejeni na usposabljanje v 

kohorto zaposlenih s podobnimi izkušnjami in bi morali biti vključeni v projekte, ki jim 

omogočajo, da med učenjem prakticirajo spretnosti. To pa zato, ker bodo organizacije 

morda morale gojiti široko paleto znanj in spretnosti delovne sile. Spodbujanje kulture 

vseživljenjskega učenja lahko zaposlene prav tako spodbudi k razvijanju novih znanj in 

spretnosti.  

 

Za kulturne ustanove velja, da so zaposleni brez znanja in spretnosti na področju informacijske 

tehnologije, LDN in digitalnih medijev. 

 

3. 1. 4. Trenutni izzivi 

Ena od glavnih ovir za spremembe v glasbenih ustanovah, kot so glasbeni konservatoriji, je, da se 

te ustanove vnovič pojmujejo kot javne ustanove. Gre za aktivno vključevanje v družbena 

vprašanja našega časa. Konservatoriji bodo tako morda postali bolj znani kot ustanove, ki ne 

podpirajo in ne hranijo le sanj in upov nadarjenih, elitnih izvajalcev, ki imajo srečo, da vstopijo 

skozi njihova vrata, temveč navsezadnje tudi želje vseh glasbeno navdahnjenih ljudi (Tregear, [et 

al.], 2016). 

Druga ovira za spremembe je, da glasbene ustanove pogosto privabljajo izključno glasbene 

strokovnjake, premalo pa se osredotočajo na privabljanje ljubiteljev glasbe. Zaradi tega so 

izvajalci podvrženi zgolj zabavnim dejavnostim. Medtem ko bi si morali namesto tega prizadevati 

za izjavo, iskanje, odkrivanje ali ponujanje resnice, pomena ali sporočila o glasbi, ki jo izvajajo in 

ki občinstvu ponuja tudi nekaj novega (konceptualnega, intelektualnega, duhovnega itd.). V 

glasbenih ustanovah, kjer se to ne zgodi, obstaja nevarnost, da bo njihovo delo razumljeno le kot 
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prijetna motnja vsakdanjega življenja ali samovšečno razvajanje privilegirane skupine glasbenih 

strokovnjakov. 

 

Cilji kulturnih ustanov 

Prevladujoči cilj kulturne ustanove je pozitivno vplivati na vzdrževanje, ohranjanje, oživljanje, 

interpretacijo in dokumentiranje dediščine ter omogočanje interakcije in sodelovanja državljanov 

z dediščino. Zato so kulturne ustanove pomembni akterji pri spodbujanju kulturnega 

razumevanja, medkulturnega dialoga in kulturne raznolikosti ter pri prenosu kulture med 

generacijami. Ljudje iz revnejših okolij se še vedno redkeje ukvarjajo z umetnostjo, kar velja tudi 

za dediščino temnopoltih, azijskih ali manjšinskih etničnih skupin (Tait, [et al.], 2019). Če ste 

invalid, prihajate iz nižje socialno-ekonomske skupine, nimate lastnega doma ali nimate višje 

stopnje kvalifikacij, je manj verjetno, da ste v zadnjih 12 mesecih sodelovali v umetnosti. To se 

bo verjetno še zmanjšalo, ko bodo zaradi nedavnega zmanjšanja vladnega financiranja in 

zmanjšanja ponudbe še manj otrok izpostavljenih umetnosti. To poročilo je opredelilo tri glavne 

ovire pri vključevanju mladih v umetnost: 

• Ovire v odnosu: občutek, da umetnost ni namenjena ljudem, kot si ti. Ni pomembno, ob 

kateri uri je predstava ali koliko stanejo vstopnice. Čutiš, da ne spadaš mednje.  

• Funkcionalne ovire: Ne morete sodelovati, ne glede na to, kako zelo si to želite, ker 

nimate možnosti. 

• Praktične ovire: Ne morete priti ali ne veste, da se nekaj dogaja, zaradi neprimernega 

časa ali lokacije, previsoke cene ali pomanjkanja informacij.  

 

3. 1. 5. Možne rešitve 

Spremembe brez dodatnih sredstev 

- Opredelitev prizadetih skupin, ki jim je treba v prihodnosti ponuditi podporo in vire 

- Opredelitev ali ponovna opredelitev ciljev in nalog kulturne ustanove 

- Napovedovanje odpora proti prihodnjim načrtom in strategijam 

- Ocenjevanje obstoječih komunikacijskih modelov in kanalov ter prerazporeditev virov 

ali glasu, da bi ustrezali novi strategiji sprememb 
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- notranje usposabljanje zaposlenih, izpopolnjevanje posameznikov z novimi znanji in 

spretnostmi za učinkovitejše in uspešnejše opravljanje njihovega dela 

- Zbiranje povratnih informacij od posameznih strank do prizadetih zaposlenih 

- Merjenje, ali se načrtovane spremembe izvajajo v organizaciji 

- Ugotoviti vrzeli v organizacijskih procesih in razviti ustrezne odzive 

 

Prispevek projekta k izvajanju sprememb 

 

- oblikovanje nacionalnih skupin strokovnjakov za upravljanje LOD za kulturne dejavnosti 

- Povečati znanje in sposobnosti pri uporabi LOD za improvizacijo in inovacije na področju 

kulturnih storitev in doživetij 

- Krepitev kulturne dediščine kot odprtega digitalnega izobraževalnega gradiva in orodij.  

- Ustanovitev multidisciplinarnih skupin za organizacijo in upravljanje usposabljanja in 

izobraževalnih dejavnosti, ki temeljijo na umetnosti.  

- Raziskovanje muzejskih dejavnosti, knjižnic in arhivov ali drugih pilotnih projektov za 

opolnomočenje mladih pri upravljanju kulturnih doživetij. 

- Razvoj evropske mreže mladinskih organizacij, ki delujejo na področju kulture in 

tehnologije. 

- Razvoj evropske mreže mladinskih organizacij, ki delujejo na področju kulture in 

tehnologije 

 

Vodje v kulturnih ustanovah 

 

Glasbeni voditelji spremljajo človeško civilizacijo že od nekdaj. Glasbeno vedenje je imelo 

verjetno pomembno vlogo pri oblikovanju človekovega družbenega vedenja in bo še naprej 

oblikovalo družbena prepričanja in norme (Rabinowitch, 2020). Glasbeni voditelji imajo moč, da 

pomagajo pri spodbujanju človekovih pravic, saj pomagajo pri procesu zdravljenja, rušenju zidov 

in meja, spravi in izobraževanju. Glasbeni delavci iz ene kulture imajo moč, da si med seboj 

izmenjujejo glasbo, pridobijo dragocen vpogled v drug način življenja. S tem ponazarjajo moč za 

pospeševanje napredka in odstranjevanje družbenih ovir.  
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3. 1. 6. Vključevanje različnih skupin 

Vsem skupinam, ki jih najdemo v družbenem življenju, lahko damo priložnost, da sodelujejo v 

državljanskem življenju s prostovoljstvom, delom v skupnosti in storitvenim učenjem. Državljane 

je treba spodbujati, da kot člani lokalnih skupnosti ponujajo svoje poglede na vprašanja skupnosti 

ali sodelujejo v študentskih vladah in vplivajo na politiko. Vendar pa ni verjetno, da bodo v 

lokalnih vladnih organih zastopane vse družbene skupine. Zato je treba storiti več, da bi se 

približali tem izoliranim skupinam in spodbujali družbeno vključenost, da bi lahko sprejemali 

vseobsegajoče družbene odločitve. Obstajajo številni načini za spodbujanje socialnega 

vključevanja in odpravljanje ovir, ki ga ovirajo: 

Obstajajo številni načini za spodbujanje socialne vključenosti in odpravljanje ovir. Pomembni so 

zaščita in krepitev vloge ranljivih in marginaliziranih skupin, razglasitev pravice do razlikovanja ter 

odprava diskriminacije na podlagi lastnosti, kot so spol, starost in etnična pripadnost. K socialni 

vključenosti lahko pristopimo tudi kot k krovnemu medsektorskemu konceptu, ki bo nato kot cilj 

in proces vključen v sektorske politike, strategije, programe in druge pobude. Vsako politiko ali 

strategijo je treba pregledati, ali je vključujoča in ali so v procese oblikovanja, izvajanja in 

spremljanja politike vgrajeni participativni ukrepi. Ta pristop je še posebej uporaben pri obravnavi 

strukturnih vidikov socialne vključenosti/izključenosti na področjih, kot so izkoreninjenje 

revščine, zaposlovanje in izobraževanje. Za spodbujanje socialne vključenosti je treba 

preoblikovati institucionalne strukture in okrepiti institucionalne zmogljivosti. Oblikovati je treba 

strategije za povečanje prepoznavnosti, pri čemer je treba upoštevati potrebe in skrbi 

posameznikov, olajšati dialog in spodbujati sodelovanje skupnosti. V naslednjih razdelkih so 

obravnavani nekateri obstoječi okviri in pristopi ter podan pregled konceptualnega okvira, ki velja 

za najpomembnejšega pri spodbujanju socialne vključenosti (DESA, 2009). 
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Okviri mednarodne politike, ki se nanašajo na socialne skupine 

 

Doseganje socialne vključenosti zahteva dolgoročen strateški odziv vseh institucij in organizacij, 

tudi na mednarodni ravni. V okviru različnih mednarodnih organov in skupin obstajajo mehanizmi 

za podporo krepitvi moči in zmogljivosti ranljivih in prikrajšanih skupin, vključno z ženskami, 

mladimi, starejšimi, invalidi in avtohtonimi ljudstvi. Na tem področju so bili že razviti celoviti okviri 

z njihovimi izvedbenimi akcijskimi načrti ali programi, sprejetimi na vrhovih in konferencah 

Združenih narodov. Med drugim so pomembni naslednji: Pekinška izhodišča za ukrepanje; 

Svetovni akcijski program za mlade; Madridski mednarodni akcijski načrt o staranju; Svetovni 

akcijski program za invalide. Te zaveze naj bi se izvajale na nacionalni in podnacionalni ravni. 

Nadaljnja prizadevanja bi morala biti zato osredotočena na učinkovito izvajanje teh okvirov in 

akcijskih programov v zvezi z ranljivimi skupinami in posamezniki na nacionalni, regionalni in 

lokalni ravni, da bi spodbudili socialno vključenost. 

 

Spreminjanje miselnosti ljudi 

 

Čeprav so spremembe zakonodaje in politik, ki podpirajo ranljive in marginalizirane skupine, ter 

izboljšanje njihovega dostopa do virov in sodelovanja temeljni koraki, pa sami po sebi ne 

spremenijo razmerij moči, saj njihovo izvajanje pogosto ovirajo zakoreninjene strukture in 

vrednote ter nezaželeni diskurzi, pri čemer kulturo in religijo še naprej uporablja peščica 

privilegiranih za legitimizacijo neenakih struktur moči. Zato je treba neenake odnose moči 

izpodbijati in preoblikovati tudi na mezo- in mikroravni, če želimo okrepiti socialno vključenost. 

Do socialne vključenosti izključenih skupin lahko pride le, če vsi postanejo "del skupine", ki določa 

kulturo, vrednote in standarde družbe, v kateri živijo. Ukrepi, ki jih je mogoče uporabiti v ta 

namen, vključujejo izobraževanje, dialog in kampanje za ozaveščanje javnosti. 99 Ključnega 

pomena je, da je celoten izobraževalni sistem usmerjen v obravnavanje vzorcev izključevanja ter 

spodbujanje pluralizma in spoštovanja raznolikosti in dialoga, saj se izključevalno vedenje 

pogosto ohranja z izobraževalnimi programi. Vzpostaviti bi bilo treba šolske učne načrte, ki 

spodbujajo socialno vključenost, na primer učni načrt, ki bi ponujal teoretično razumevanje, kako 

se umeščamo v širši globalni prostor. Tudi verske organizacije in mediji imajo lahko pomembno 

vlogo pri spreminjanju miselnosti ljudi, zato jih je treba vključiti kot pomembne deležnike v 

prizadevanja za spodbujanje socialne vključenosti. Tako verske organizacije kot mediji so lahko 

zelo učinkoviti pri povečevanju družbeno vključujočega diskurza in zmanjševanju uporabe jezika, 

ki povzroča kategorizacijo in diskriminacijo. 
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Prispevek mladih k pozitivnim spremembam 

Prostovoljstvo 

- Mladi, ki se ukvarjajo s prostovoljstvom v svoji lokalni skupnosti, imajo možnost dostopa 

do lokalnih stičnih točk v skupnosti in njihovega zagotavljanja, s čimer zagotavljajo 

resnične spremembe za družbene skupine, ki prejemajo malo podpore prek financiranja 

ali vlog/odgovornosti v skupnostih, ki jih je treba izpolniti.  

 

Pišite svojemu političnemu predstavniku 

- Poslanci morajo prisluhniti svojim volivcem, da bi odkrili težave v lokalni skupnosti in 

dosegli spremembe. Še posebej pomembno je, da slišijo mlajše generacije, ki bodo v 

prihodnosti voditelji, poslovneži in državljani. Mladi lahko takšne uradne poti uporabijo 

za ozaveščanje o vprašanjih, ki se jim zdijo pomembna in jih je treba spremeniti. Enako 

pomembno je, da imajo predstavniki lokalnih oblasti na voljo način komuniciranja z 

mladimi, da bi njihove potrebe in mnenja upoštevali pri sprejemanju odločitev. 

 

Uporabite spletne platforme, da dosežete druge 

- Ta generacija mladih ima z množično uporabo družabnih medijev večjo zmožnost 

pospeševanja sprememb. Moč pisanja blogov, deljenja peticij in zavzemanja za to, v kar 

verjamete, lahko spodbudi splošne spremembe in sprejemanje sicer neslišanih stališč. 

 

Vloga drugih mladih 

- Mladi, ki si prizadevajo za spremembe, imajo moč, da navdihnejo druge, da se vam 

pridružijo. Ne le da lahko mladi druge mlade učijo o pomembnih vprašanjih, temveč jih 

lahko spodbudite, da tudi oni učijo druge, kar lahko bistveno prispeva k spremembam. To 

je eden od razlogov, zakaj imajo številne dobrodelne organizacije in organizacije na voljo 

vire za mlade, ki se želijo vključiti kot ambasadorji njihovih ciljev.  Če lahko ustvarite ekipo, 

ki se vam bo pridružila, tako da vsakemu dodelite vlogo ambasadorja in nosilca 

sprememb, jim boste pomagali uresničiti lastne zamisli in prispevati k veliko širšim 

spremembam.  
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Dostopnost za invalide 

Vsakdo nima enakega dostopa do kulture niti kot potrošnik niti kot ljubiteljski ali profesionalni 

ustvarjalec. Invalidi se lahko soočajo s posebnimi ovirami zaradi nedostopnosti kulturnih 

prostorov, prizorišč ali vsebin. Ljudje na invalidskih vozičkih se ne morejo udeležiti glasbenega 

koncerta, če je edini dostop do dvorane po stopnicah. Te ovire ostajajo, čeprav je EU podpisala 

Konvencijo ZN o pravicah invalidov. V skladu s konvencijo se je EU zavezala, da bo s sprejemanjem 

nove zakonodaje, politik in programov ter pregledom obstoječih ukrepov zagotavljala in 

spodbujala polno uresničevanje vseh človekovih pravic za vse invalide (Evropski parlament, 

2019). V 30. členu je zapisana pravica invalidov do sodelovanja v kulturnem življenju: vključno z 

dostopom do kulturnega gradiva v dostopnih oblikah, televizijskih programov, filmov, gledališča 

in drugih kulturnih dejavnosti; kulturnih predstav ali storitev, spomenikov in krajev nacionalnega 

kulturnega pomena. Določa tudi pravico invalidov do razvoja in uporabe njihovega ustvarjalnega, 

umetniškega in intelektualnega potenciala kot amaterskih in poklicnih umetnikov ter do 

priznavanja in podpore njihove jezikovne in kulturne identitete - na primer znakovnega jezika.  

 

3. 1. 7. Vidik dediščine 

Glasba kot nacionalna in svetovna dediščina 

Najprej je treba razumeti opredelitev dediščine. Dediščina je vir identitete in hkrati receptor 

vrednosti, ki ji jo pripisujejo skupnosti, institucije in ljudje (Brandellero, Janssen, 2013). Vključuje 

občutek za čas in zagotavlja občutek lastne preteklosti (Lowenthal, 1985). Dediščina popularne 

glasbe je prisotna v nacionalni in svetovni dediščini v muzejih in arhivih, pa tudi v uporabi teh del 

dediščine, ki se uporablja v celotni družbi v medijih, kot so oglasi, filmi, in za individualno-

emotivno uporabo. Vrednotena je zaradi navezanosti na glasbenike ali glasbene zvrsti. 

 

V Združenem kraljestvu veljajo naslednje pesmi za nacionalno dediščino zaradi svojih ikoničnih 

povezav z zgodovinskimi kraji, s pripovedmi o resničnih in namišljenih zgodbah (English heritage, 

2022): 

• Zadok the Priest, HWv 258 

• London Bridge is Falling Down 

• Royal Birthday 

• An English Country Garden 



 

72 
Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije (komunikacije)  

je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije. 

• Sussex By the Sea 

• Medley Around the British Isles 

• Water Music Suite 

 

Kar zadeva glasbo, ki velja za svetovno dediščino, je Unescova zbirka tradicionalne glasbe sveta 

vključevala pionirsko glasbo z vsega sveta. Naslednje pesmi so odraz neizmerne raznolikosti 

glasbenega ustvarjanja in položaja, ki ga ima glasba po vsem svetu: 

• Afganistan: Glasba v času državljanske vojne (1979–2001) 

• Fidži: Glasba na Fidžiju: pesmi ljubezni in domovine: glasba godbeniškega orkestra 

• Japonska: Koishimaru Izutsuya: Isuzatuzura: Mojster epov Kawachi Ondo 

• Oman: Oman: Arabske poroke 

• Peru: Peru: andska glasba življenja, dela in praznovanja 

• Portugalska: Portugalska: Festas in Minho 

• Portugalska: Glasba in ples na Madeiri: Portugalska: glasba in ples na Portugalskem 

• Romunija: Praznična glasba iz regije Maramureş: Romunija: Praznična glasba iz regije 

Maramureş 

• Indija: Ranganayaki Rajagopalan - Kontinuiteta v slogu Karaikudi Vīṇā 

• Uzbekistan: Uzbekistan: Odmevi izginulih dvorcev 

• Uzbekistan: Glasbeno izročilo Karakalpakov 

• Venezuela: Venezuela: Afro-Venezuelska glasba, zvezka I in II 

 

Varstvo glasbene dediščine 

Glasba je del naših vsakodnevnih izkušenj, zato jo je treba spoštovati, negovati in ohranjati. Je 

tudi zelo pomembna sestavina naše dediščine, ki je ne smemo jemati za samoumevno. Ena od 

metod za zaščito te glasbene dediščine je bila distribucija glasbe prek avdiokaset, vinilk, zgoščenk 

in storitev pretakanja digitalnih medijev. Pri teh sodobnih medijih je veliko manjša verjetnost, da 

se poslabšajo in izgubijo, s čimer se ohranja glasbena dediščina in zagotavlja večja svetovna 

dostopnost do glasbe. Zato je ena od vrst ohranjanja spodbujanje mlajše populacije k interakciji 

z glasbo, ki velja za dediščino. To je mogoče doseči s sredstvi, kot so vstopnice za koncerte po 

znižani ceni za študente in pogosto brezplačno za otroke. Poleg tega so zdaj vse bolj priljubljeni 



 

73 
Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije (komunikacije)  

je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije. 

neposredni prenosi dogodkov, ki omogočajo poslušanje mlajšim generacijam in posredujejo 

glasbo s sredstvi, ki jih mlajše generacije najraje uporabljajo in razumejo. 

S temi digitalnimi medijskimi oblikami pa je ustvarjanje in razširjanje nove glasbe lažje kot kdaj 

koli prej. Zdi se, da smo s takšno povezanostjo izgubili stik s svojo glasbeno preteklostjo (Global 

Heritage, 2022).  

 

Digitalizacija glasbene dediščine 

S pretočnimi storitvami, kot so Spotify, Apple Music, YouTube, Tidal, Soundcloud, je mogoče na 

spletu najti in poslušati glasbeno dediščino, ki sega več sto let nazaj. Te storitve pretakanja 

ponujajo neprimerljivo večjo dostopnost in možnost deljenja, ki lahko ohranita in pritegneta 

poslušalce pesmi, ki veljajo za glasbeno dediščino. Vendar je bilo v času pred razmahom storitev 

pretakanja takšno glasbo težje najti in poslušati, saj jo je bilo mogoče najti le na zgoščenkah, 

kasetah ali vinilkah.  

Pesmi, kategorizirane kot pesmi z glasbeno dediščino, je mogoče najti na spletnih straneh s 

podrobnimi podatki o pesmih z glasbeno dediščino, s poglobljenimi razčlenitvami in uporabo 

pesmi v določenih zgodovinskih obdobjih. Poleg tega so te pesmi zaradi storitev pretakanja na 

voljo na seznamih predvajanja in jih je mogoče preprosto dodati na osebne sezname predvajanja. 

 

Vloga digitalne tehnologije pri ohranjanju kulturne dediščine 

Naprave, kot so predvajalnik MP3, predvajalnik zgoščenk, vinilne plošče in zdaj internet, Spotify, 

Soundcloud in iTunes, so imele in še vedno imajo pomembno vlogo pri ohranjanju vseh vrst 

glasbe. Vse to se doseže z zagotavljanjem stalnega dostopa do glasbe, ki je na voljo v teh formatih. 

Z napravami, ki temeljijo na fizičnih kopijah, je mogoče glasbo prodajati, z njo trgovati in si jo 

izposojati, kar pospešuje izmenjavo in distribucijo glasbe. S tem pa se ohranjajo glasbene zvrsti 

in obdobja. Naprave in omrežja, ki temeljijo na digitalnih kopijah in pretakanju, so to ohranjanje 

še nadgradile, saj omogočajo dostop do milijonov skladb in izvajalcev, kar je nova raven 

dostopnosti do glasbe preteklih in sedanjih generacij. To spodbuja razširjanje pesmi, ki bodo za 

vedno ohranile kultne klasike in glasbene zvrsti.  

Žanri, kot je blues, imajo močne korenine v diskriminaciji in suženjstvu, s katerima so se soočali 

Afričani. Blues govori o boju temnopoltih za preživetje in njihovih prizadevanjih za svobodo. Zato 

ta žanr kot primer odraža, kako lahko glasba poslušalce uči, opisuje in navdihuje pri spoznavanju 

družbe v preteklosti, kar bo vplivalo na njihovo vedenje in ideologije v sedanji družbi. 
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3. 1. 8. Digitalni viri in aktivnosti                         

VIRI 1 

Ime in povezava. Center za sodobno glasbo (CMC), www.cmc.ie 

Introduction. Center za sodobno glasbo (CMC) priznava edinstveno vlogo, ki jo ima glasba 

v dediščini Eire. CMC spodbuja sodobno glasbo na Irskem ter se predstavlja kot arhiv in 

center virov za novo irsko glasbo. Spletno mesto združuje kuratorski pristop skupaj s 

pristopom, ki ga ustvarja skupnost, kar je značilno za številna spletna glasbena mesta. 

Podpira delo glasbenih profesionalcev po vsem otoku Irska, vključno s skladatelji, izvajalci, 

inštruktorji in študenti. Prav tako zagotavlja dragocen vir za različne skupine poslušalcev. 

Na voljo je tudi arhiv del glasbenikov iz Republike Irske in Severne Irske. Cilj spletnega mesta 

je digitalno in fizično snemanje ter ohranjanje sodobne irske glasbe za prihodnje generacije. 

Tips on how to use. Viri na spletnem mestu CMC so lahko dostopni. Med njimi so biografije, 

vzorci, pdf strani z vzorci, videoposnetki, podcasti za prenos, novice in trgovina. Spletna 

stran omogoča dober vpogled v sodobno irsko glasbo. Zagotavlja osebna razmišljanja 

skladateljev in teoretično znanje o irski glasbi ter podrobne informacije o specifičnem 

kulturnem vidiku glasbe.  Preden si zastavite naloge, spletno mesto raziščite v sproščenem 

tempu. 

 

Dejavnost 1. Delo v parih in razprava v celotni skupini 

Potrebni materiali. Bela tabla (WB), interaktivna bela tabla (IWB), osebni računalnik ali tablični 

računalnik 

Namen. Oceniti spletno stran na podlagi njenih digitalnih glasbenih vzorcev, biografij 

skladateljev, podcastov in intervjujev.  

A. Ali bi uporabnik na podlagi vsebine spletnega mesta CMC bolje razumel irsko klasično, 

ljudsko in sodobno glasbo? Navedite primere. 

B. Ali bodo uporabniki spletnega mesta dobili vpogled v teoretične in tehnične vidike irske 

glasbe, predstavljene na spletnem mestu CMC? Navedite primere. 
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C. Ali lahko uporabnik na podlagi digitaliziranega gradiva, predstavljenega na spletišču, 

razume motivacijo za glasbeno delo? Navedite primere. 

 

Postopek. Inštruktor prosi učence, da ocenijo spletno mesto CMC tako, da pregledajo njegovo 

vsebino in odgovorijo na dve vprašanji naloge A, B ali C. Učenci se bodo najprej pomikali po 

spletnem mestu z uporabo skladateljev, glasbe in podcastov, da bi odgovorili na tri vprašanja.  

Nato bodo izbrali gradivo s skladateljev, glasbe in ali podkastov, da bi navedli primere. 

 

Dejavnost 2. Delo v parih 

Potrebni materiali. Bela tabla (WB), interaktivna bela tabla (IWB), osebni računalnik ali tablični 

računalnik 

Namen. Oceniti uporabnost spletnega mesta CMC za običajne uporabnike, poklicne glasbenike, 

učitelje glasbe in študente. 

Postopek. Inštruktor prosi učence, naj ocenijo spletno mesto CMC glede prilagodljivosti gradiva 

za formalna in neformalna učna okolja.  Učenci najprej pregledajo, v kolikšni meri je izbrani način 

predstavitve gradiva na spletni strani privlačen za uporabnike, pri čemer upoštevajo psihologijo 

barv in oblik, pisavo, vizualno gradivo, informativno vsebino, primernost slik, postavitev, 

enostavnost navigacije in dostopnost; in drugič, kako uporabna je spletna stran za tiste, ki želijo 

vsebino prilagoditi za neformalna učna okolja, kot je poučevanje doma ali uporaba s strani 

neformalnih učiteljev.  

 

VIR 2 

Ime in povezava. musictheory.net, www.musictheory.net 

Uvod. Spletna stran Music Theory ponuja brezplačne spletne digitalizirane lekcije za tiste, 

ki se želijo naučiti tehničnih vidikov glasbe. Lekcije lahko uporablja učitelj glasbe ali 

učenec za samostojno učenje. Dostopna vsebina vključuje lekcije, vaje in orodja.  Na voljo 

so dodatni zavihki za izdelke, novice in vsebine.  Lekcije temeljijo na teoriji in so 

razdeljene na naslednje sklope: Osnove, Ritem in metrum, Lestvice in označevanje 

ključev, Intervali, Akordi, Datronični akordi, Napredovanje akordov in Neapeljski akordi. 
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Te lekcije vključujejo interaktivni komentar z grafikami, analizirani pa so ciljni akordi, 

ključi, lestvice, metrum in ritem. Na voljo je tudi interaktivna tipkovnica za vadbo igranja 

glasbe. Vaje so razdeljene na prepoznavanje stavkov, gradnjo stavkov, prepoznavanje 

klaviatur, prepoznavanje pragov, urjenje posluha in za učitelje. stran za učitelje je mogoče 

prilagoditi. Vse lekcije so interaktivne z zvokom; naloge vključujejo na primer vaje za 

prepoznavanje akordov z več možnostmi izbire. Stran Orodja je razdeljena na Kalkulatorje, 

Pripomočke in Za učitelje. Vsa orodja so interaktivna. 

Nasveti za uporabo. Viri na strani musictheory.net so lahko dostopni in ne zahtevajo 

registracije ali gesel. Najprej raziščite zavihke Učne ure, Vaje in Orodja ter sebe in učence 

seznanite z arhitekturo, geografijo in vsebino spletnega mesta. 

 

 

Dejavnost 1. Individualno delo, povratne informacije v razredu 

Potrebno gradivo. Bela tabla (WB), interaktivna bela tabla (IWB), osebni računalnik ali tablični 

računalnik 

Namen: Izvedba delavnice, v kateri se predstavijo vsi udeleženci, in sicer: 1. Ovrednotiti eno 

postavko na strani Lekcije in se odločiti o njeni primernosti za poučevanje otrok, mladostnikov ali 

zrelih učencev. Vsebino poletite in svoje misli delite z razredom.  

Postopek. Inštruktor prosi učence, da ocenijo vsebino strani Lessons (Učne ure).  S pregledom 

in obravnavo enega vidika njene vsebine učenci poročajo o njeni uporabnosti, primernosti in 

dejavniku "užitka" za pouk, namenjen bodisi otrokom, mladostnikom ali odraslim učencem 

 

Dejavnost 2. Dejavnost celotne skupine 

Potrebno gradivo. Bela tabla (WB), interaktivna bela tabla (IWB), osebni računalnik ali tablični 

računalnik 

Namen. Oceniti estetiko spletne strani. To vključuje estetiko barvne sheme in tipografije, 

postavitev, njeno vsebino in interaktivne učne aplikacije ter razpravo o prijaznosti spletnega 

mesta za mlade učence, najstnike in odrasle.  
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Postopek. Inštruktor razdeli razred v manjše skupine. Vsaka skupina med seboj razpravlja o 

naslednjih vprašanjih. Na koncu razred predstavi svoje ugotovitve 

1. Ali je spletna stran strukturirana na intuitiven način? 

2. Ali je navigacija po njem enostavna? 

3. Na kakšen način bo zadržala uporabnikovo pozornost?  

4. Ali je enostavno najti informacije? 

5. Kako bi funkcionalnost učnih aplikacij pritegnila najrazličnejše uporabnike? 

 

VIR 3 

Ime in povezava. Free Music Archive (FMA), freemusicarchive.org 

Predstavitev: FMA - Uvodna predstavitev. Glasbeni arhiv je leta 2009 ustanovila radijska 

postaja WFMU iz New Jerseyja v Združenih državah Amerike. Na spletnem mestu so na 

voljo platforme z izvirno odprtokodno glasbo in drugim gradivom, ki omogočajo brezplačen 

dostop in prenos. Spletno mesto mesečno obišče veliko število obiskovalcev, ki glasbo 

prenesejo za osebno ali izobraževalno uporabo. Na spletnem mestu so na voljo različne 

zvrsti glasbe: jazz, klasična glasba, blues, mednarodna glasba in pop. Meni na domači strani 

je razdeljen na Kuratorji, Žanri, Lestvice, O strani, Za glasbenike in Za filmske ustvarjalce. V 

zavihkih Curators, Genres in Charts so na voljo skladbe za prenos iz različnih žanrov, držav 

in regij. V zavihku O mestu so predstavljeni zgodovina, filozofija in motivacija spletnega 

mesta, v zavihkih Za glasbenike in Za filmske ustvarjalce pa so na voljo informacije in 

navodila za nalaganje glasbe na FMA ter povezave do drugih spletnih mest. Na voljo so tudi 

biografije izvajalcev.  Skladbe se predvajajo v različnih slogih in z različnimi instrumenti. 

Čeprav je glavni uporabljeni jezik angleščina, so skladbe med drugim tudi v francoščini, 

španščini in portugalščini.  Spletno mesto FMA je virtualni prostor za sodelovanje med 

različnimi akterji, ki se ukvarjajo z glasbo za užitek, posel in izobraževanje, med drugim 

glasbenimi kuratorji, umetniki, radijskimi postajami in glasbenimi festivali. Na spletišču 

FMA je pojasnjeno, da je motivirano z gibanjem Creative Commons in odprtokodno 

programsko opremo.  Umetnikom, glasbenikom in poslušalcem zagotavlja pravni in 

tehnološki okvir za izkoriščanje potenciala izmenjave glasbe. FMA si prizadeva tudi za 

nadomestilo umetnikom, kjer je to mogoče.  
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Nasveti za uporabo. Viri na spletišču FMA so lahko dostopni in ne zahtevajo registracije ali 

gesel. Zaradi velikosti spletnega mesta in količine gradiva je priporočljivo, da učitelj in 

učenci pred poukom raziščejo spletno mesto, da bi razumeli njegovo geografijo in vsebino. 

 

 

 

 

 

Dejavnost 1. Delo v skupinah, povratne informacije v razredu 

Potrebno gradivo. Bela tabla (WB), interaktivna bela tabla (IWB), osebni računalnik ali tablični 

računalnik 

Namen: Udeleženci se lahko udeležijo delavnic, ki jih je treba opraviti v okviru projekta. Raziskati in 

razpravljati o tem, na kakšen način je to spletno mesto uporaben vir za eno od naslednjih dejavnosti: 

učenje jezikov (v neformalnem ali formalnem učnem kontekstu) 

- izvorno gradivo za dramski razred 

- Glasba za plesni recital 

- Spremljevalna skladba za filmski projekt  

- Vzorčno gradivo za pouk glasbe 

- Gradivo za raziskovanje glasbe in kulture določene regije ali države 

- Uporaba v ustanovi za medicinsko rehabilitacijo 

- Uporaba pri učencih z okvaro vida 

- Otrok z motnjami v nagibanju 

Postopek. Učence razporedite v manjše skupine. Skupine se pogovorijo o dejavnostih, nato pa na 

spletni strani raziščejo vsebino za primerno gradivo. Ko učenci izberejo primerno vsebino, naj 

razpravljajo o vsebini glede na to, kako jo je mogoče uporabiti pri devetih zgoraj navedenih 

dejavnostih. Celoten razred jih sreča in razpravlja o njihovih ugotovitvah z zvočnimi primeri.  

Kot razširitveno dejavnost lahko razred s svojim izbranim gradivom prikaže tudi eno od devetih 

dejavnosti, na primer pripravi jezikovno uro ali kratko dramsko dejavnost. 

 

Dejavnost 2. Individualno delo, povratne informacije za razred 

Potrebno gradivo. Bela tabla (WB), interaktivna bela tabla (IWB), osebni računalnik ali tablični 

računalnik 

Namen. Učenci izberejo eno skladbo s spletnega mesta in napišejo kratek skeč, ki bo trajal od 1 do 5 

minut, pri čemer kot zvočno podlago uporabijo glasbo ali komentar.  

Postopek. Učenci delajo individualno.  Učenec 10 minut raziskuje vsebino zavihka Žanri; nato določi 

glasbeno skladbo ali komentar, ki ga lahko uporabi v svojem skeču. Učenec nato 30 minut pripravlja 

skeč. Skeč naj traja od 1 do 5 minut. Učenec nato skeč izvede. Sledi medsebojno ocenjevanje in 

konstruktivne povratne informacije za razred. 

 

Dejavnost 2. Individualno delo, povratne informacije za razred 

Potrebno gradivo. Bela tabla (WB), interaktivna bela tabla (IWB), osebni računalnik ali tablični 

računalnik 

Namen. Učenci izberejo eno skladbo s spletnega mesta in napišejo kratek skeč, ki bo trajal od 1 do 5 

minut, pri čemer kot zvočno podlago uporabijo glasbo ali komentar.  

Postopek. Učenci delajo individualno.  Učenec 10 minut raziskuje vsebino zavihka Žanri; nato določi 

glasbeno skladbo ali komentar, ki ga lahko uporabi v svojem skeču. Učenec nato 30 minut pripravlja 

skeč. Skeč naj traja od 1 do 5 minut. Učenec nato skeč izvede. Sledi medsebojno ocenjevanje in 

konstruktivne povratne informacije za razred. 

 

Dejavnost 3. Individualno delo, povratne informacije v razredu 

Potrebno gradivo. Pametni telefon, osebni računalnik ali tablični računalnik 

Namen. Glasba lahko na poslušalca deluje čustveno. V nekaterih primerih ima lahko tudi fizični učinek. 

Učenci morajo s spletnega mesta izbrati štiri skladbe. Nato naj razmislijo o tem, kako se ob skladbi 

počutijo, čustveno ali fizično. Vizualizirati morajo, kje so, in biti pripravljeni predvajati skladbo, 

predstaviti svoje misli in razpravljati o glasbi s sošolci. 

Postopek. Učenci delajo individualno. Za izbiro gradiva porabijo 10 minut. Nato pripravijo kratko, 

približno 3-minutno ustno predstavitev, v kateri razredu povedo, kakšne čustvene (in fizične) učinke 

ima vsaka od štirih glasbenih skladb na njih. 
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Learning Outcomes 

Znanje  Spretnosti Stališča/odnos 

Osnovno poznavanje glasbenih 
zvrsti 

Prepoznavanje pomena IT v 
današnjem glasbenem svetu 

Zavedanje potrebe po 
digitalnih kompetencah v 
današnjem sodobnem svetu 

Osnovno znanje o tem, kako 
glasba prispeva k osebni, 
regionalni, nacionalni in 
svetovni kulturi.  

Prepoznavanje priložnosti za 
vrednost poučevanja in učenja 
z digitalizacijo glasbe 

Pripravljenost za delo z 
digitalnimi tehnologijami 

Praktično znanje o tem, kako 
prepoznati gradiva za glasbeno 
uro 

Združevanje glasbe s 
performativnimi umetnostmi 

Pripravljenost na etičen, varen 
in odgovoren pristop k 
digitalnim tehnologijam 

Dejavnost 4. Delo v skupinah, povratne informacije v razredu 

Potrebni materiali. Bela tabla (WB), interaktivna tabla (IWB), pametni telefon, osebni računalnik ali 

tablični računalnik 

Namen. Glasba lahko nevrodivergentnim otrokom pomaga pri premagovanju učnih težav. Spodbuja 

lahko kognitivno delovanje in razvoj jezika. Učne težave se začnejo pri slušnem procesiranju.  Medtem 

ko je otrokov sluh zdrav, je za otroka predelava in razumevanje slišanega težavna. Nekateri otroci ne 

zmorejo pravilno predelati zvoka, drugi imajo težave s pozornostjo, tretji imajo težave s črkovanjem, 

pisanjem in splošnim učenjem, zlasti z branjem. Glasba krepi slušno procesiranje, saj se glasba 

procesira v obeh možganskih hemisferah.  Glasba ima tudi druge prednosti, med drugim pomaga 

otrokom premagati čustvene travme, telesne okvare, depresijo ali psihološka stanja. 

Postopek. Učenci delajo v skupinah in oblikujejo učni načrt, ki ga bodo uporabili z eno od naslednjih 

skupin:  nevrodivergentni otroci; najstnik, ki okreva po operaciji; ali nekdo z depresijo 

Pri sestavljanju učnega načrta razmislite o tipu učenca v skladu s teorijo več inteligenc Howarda 

Gardnerja (2011), ki pravi, da obstaja 8 tipov učencev.  Med njimi so: slušni učenec, vizualni učenec, 

verbalni učenec, logični učenec, fizično učenje, socialni učenec, samostojni učenec in naravoslovni 

učenec. 

Ko ste pripravili načrt učne ure, ga predstavite preostalim članom skupine, da ga pregledajo in dobijo 

konstruktivne povratne informacije. 
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Praktično znanje o tem, kako 
poiskati koristne vire, 
povezane z glasbo 

Prepoznavanje priložnosti za 
uporabo glasbe pri osebah z 
učnimi težavami 

Odprtost za sodelovanje z 
digitalnimi tehnologijami z 
refleksivno in kritično 
miselnostjo 

Poznavanje načinov 
digitalizacije učenja in 
poučevanja glasbe v 
današnjem času 

 Pripravljenost za ustvarjanje 
digitalnih glasbenih vsebin za 
povezovanje s performativnimi 
umetnostmi 

 

 

3. 2. Vizualna umetnost                                                                                                                                       

For cultural institutions staff with skills in the IT, LOD and digital media. 

Za osebje kulturnih institucij z znanji na področju IT, LOD in digitalnih medijev. 

 

3. 2. 1. Predstavitev kulturnih ustanovs  

 

Narodna in univerzitetna knjižnica (NUK) je javna kulturna ustanova. Knjižnico je ustanovila 

Republika Slovenija, financira pa jo predvsem Ministrstvo za kulturo.  

Je osrednja humanistična in družboslovna knjižnica Univerze v Ljubljani, slovenska depozitna 

knjižnica in zaupanja vreden digitalni repozitorij slovenske kulturne in znanstvene dediščine. 

 

Najboljše prakse na področju IT, LOD in digitalnih medijev 

 

NUK uporablja digitalne medije in informacijsko tehnologijo za čim učinkovitejše izvajanje 

delovnih nalog ter za zagotavljanje dostopa do različnih knjižničnih gradiv in elektronskih 

publikacij. Za iskanje gradiva in informacij knjižnica ponuja različne kataloge, podatkovne zbirke 

ter druge informacijske vire in storitve. Z razvojem informacijske tehnologije se razvijajo tudi nova 

orodja za iskanje in prikazovanje vsebin. Metapodatki so bistveni za organizacijo in selektivni 

dostop do vsebin. 
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Digitalna tehnologija je spremenila način zajemanja, upravljanja in razširjanja informacij. Cilj ni 

več le sam digitalizirani izdelek, temveč bolj izpopolnjene rešitve ali dodatne funkcionalnosti, ki 

omogočajo personalizirano izkušnjo digitalnih vsebin. 

 

Obstoječe prakse v procesu poučevanja in učenja 

 

Informacijska tehnologija že desetletja vpliva na delovne procese, od katerih je večina zdaj v 

celoti digitalizirana. Tehnologija vsekakor pomaga tudi pri učenju in poučevanju. 

Narodna in univerzitetna knjižnica si prizadeva javnosti omogočiti dostop do slovenske kulturne 

dediščine ter do virov, pomembnih za poučevanje in raziskovanje. Pri tem je digitalizacija v veliko 

pomoč. 

NUK vzpostavlja tudi orodja za lažji in hitrejši dostop do digitalnih vsebin. Knjižnica je središče 

znanja, namenjeno vseživljenjskemu izobraževanju Slovencev ter dvigu njihove kulturne in 

izobrazbene ravni ter informacijske pismenosti. 

Posebne knjižnične zbirke so namenjene tudi poglobljenemu znanstvenoraziskovalnemu in 

akademskemu delu. Nacionalne knjižnice ob svojih rednih nalogah običajno oblikujejo posebne 

zbirke, v katerih imajo knjižničarji odličen pregled nad posameznimi oddelki. 

 

3. 2. 2. Vloga mladih 

Narodna in univerzitetna knjižnica je knjižnica vseh Slovencev. Posebno skrb namenjajo tudi 

študentom Univerze v Ljubljani, za katere delujejo kot univerzitetna knjižnica, zlasti z 

zagotavljanjem gradiva, elektronskih virov, študijskega prostora, pomoči pri raziskovanju in 

usposabljanju za samostojno uporabo virov. Programi, razstave in predstavitve so zasnovani z 

upoštevanjem vsega tega, da bi zadovoljili čim širšo ciljno publiko. Mladim obiskovalcem, zlasti 

osnovnošolcem in srednješolcem, seveda namenjamo posebno pozornost pri organizaciji 

vodenih ogledov knjižnice. 

 

Vključevanje mladih 

Uporabniki so sestavni del knjižnice. Številni obiskovalci, uporabniki in člani so študenti, pa tudi 

osnovnošolci. Vsebina knjižnice je prilagojena starosti in željam obiskovalcev. Izpostaviti velja 

različna sodelovanja, na primer s Srednjo šolo za oblikovanje in fotografijo Ljubljana, 

Naravoslovnotehniško fakulteto in Akademijo za likovno umetnost in oblikovanje, ki že vrsto let 
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sodelujejo pri organizaciji razstav v prostorih knjižnice. Takšna sodelovanja so se izkazala za 

izjemno koristna, saj omogočajo stike, izmenjavo mnenj in boljše razumevanje mlajše generacije 

bodočih uporabnikov, ki lahko hkrati soustvarjajo knjižnico. 

 

Možnosti obiskovalcev za posredovanje povratnih informacij 

Pripombe in povratne informacije uporabnikov so bistvenega pomena za izboljšanje in razvoj 

knjižničnih storitev, zato se v obliki anket in fokusnih skupin redno izvajajo raziskave o 

zadovoljstvu uporabnikov s knjižničnimi storitvami NUK. Uporabniki lahko vsak dan na različne 

načine stopijo v stik s knjižnico na njeni spletni strani, pa tudi prek vseh družbenih omrežij 

(Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube), ki so namenjena predvsem dvosmerni 

komunikaciji. 

V okviru promocije projekta EODOPEN se NUK obrača tudi na uporabnike, da podajo predloge za 

digitalizacijo. 

 

3. 2. 3. Možnosti za v naprej 

Cilji kulturnih ustanov 

Knjižnica si prizadeva za prenos znanja in želi uporabnikom ponuditi več virov informacij in več 

gradiva. Načrtujejo digitalizacijo slovenskih knjižnic in razvoj orodij za lažji in hitrejši dostop do 

digitalnih vsebin. Še naprej bodo razvijali slovenske knjižnice in knjižničarstvo, širili znanje in delili 

izkušnje, tako v Sloveniji kot v tujini. 

Nekatere digitalizirane vsebine niso uporabniku prijazne in niso primerne za mobilne in druge 

prenosne naprave. Cilj projekta EODOPEN je ustvariti 15 000 enot digitalno dostopnega gradiva 

iz 20. in 21. stoletja. Cilj je, da bo gradivo uporabnikom na voljo v različnih formatih in da bo 

dostopno tudi uporabnikom mobilnih naprav Nekatera gradiva bodo prilagojena potrebam slepih 

in slabovidnih uporabnikov. 

 

Kulturni trendi in trenutna stališča 

Odprti povezani podatki se že uporabljajo. Če se vsebina deli z Europeano, se že uporabljajo 

Wikidata in geonames LOD. Tako so podatki širše dostopni in uporabni v različnih jezikih. 

Sprejeti je treba nove zamisli in se prilagoditi spremembam, ki jih prinaša razvoj družbe in okolja. 

NUK spodbuja in podpira inovacije na vseh področjih. 
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Pozitivne spremembe in nadaljnje izboljšave 

Kaj lahko spodbudi pozitivne spremembe in nadaljnje izboljšave? Kako zagotoviti, da je celotna 

ekipa zavoda z znanjem s področja IT, LDN in digitalnih medijev? 

V zadnjem desetletju so kulturne ustanove veliko vlagale v digitalizacijo kulturne dediščine. 

Slovenska kulturna politika močno spodbuja ustvarjanje digitalnih virov, zlasti z digitalizacijo. 

Vendar pa je potrebna večja ozaveščenost institucij, širjenje obzorij, kar zahteva več zavzetosti. 

NUK aktivno spodbuja razvoj slovenskih knjižnic in knjižničarstva, širi znanje in izmenjuje izkušnje 

doma in v tujini. 

 

Za zaposlene v kulturnih ustanovah, ki nimajo znanj s področja informacijske tehnologije, LDN in 

digitalnih medijev. 

 

3. 2. 4. Predstavitev kulturnih ustanov  

Dolenjski muzej je javni zavod, ki ga financirata Ministrstvo za kulturo in Mestna občina Novo 

mesto. Je regionalni muzej, ki pokriva področja arheologije, etnologije, kulturne zgodovine in 

zgodovine ter umetnostne zgodovine. Muzej ima tudi zelo razvito pedagoško službo, del muzeja 

pa sta tudi Jakčev dom in muzej na prostem v Kočevskem rogu (Baza 20). 

Največji oviri sta pomanjkanje investicijskih sredstev in pomanjkanje ustreznega kadra. 

Težave so tudi z dostopom do muzeja, ki je neustrezen, zlasti za skupine, ki pridejo z avtobusom. 

Avtobusi morajo ustavljati na zelo oddaljenem postajališču, kar številne ljudi odvrača od obiska 

muzeja. Zavedati se je treba, da je tempo življenja vse hitrejši in da ljudje cenijo svoj prosti čas, ki 

ga namenjajo nadaljnjemu izobraževanju, obiskovanju različnih prireditev in prostočasnim 

dejavnostim. Ker poslanstvo muzeja ni le skrbništvo, ki vključuje osnovne naloge muzeja, je treba 

dodati tudi nove strateške smernice, ki so v koraku s časom ter zadovoljujejo potrebe in želje vse 

bolj zahtevne javnosti. 

 

Cilji kulturne ustanove 

Zavod izvaja dejavnosti na področjih arheologije, etnologije, kulturne zgodovine, zgodovine in 

umetnostne zgodovine. Poleg tega je dejaven na področju galerijske dejavnosti in ima pedagoško 

službo ter službo za konserviranje in restavriranje arheološkega gradiva.  
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Muzej je v prvi vrsti odgovoren za zbiranje, evidentiranje, preučevanje, dokumentiranje, 

ohranjanje, varovanje, raziskovanje in predstavljanje premične kulturne dediščine z območja, za 

katero je pristojen v okviru muzejske mreže. S stalnimi in začasnimi razstavami muzej skrbi za 

ustrezno predstavitev premične kulturne dediščine širši javnosti. Zelo pomembno poslanstvo 

muzeja je ohranjati kulturno dediščino, nato pa jo z razstavami na ustrezen način predstaviti širši 

javnosti. Ciljna publika so vsi, ki jih zanimata kultura in vizualna dediščina v vseh starostnih 

skupinah, vendar ima muzej v mislih tudi širši segment. 

Zaposleni si želijo okrepiti mednarodno sodelovanje tako na razstavnem kot na strokovnem 

področju in tako nadaljevati strokovno izpopolnjevanje zaposlenih. Želijo tudi postaviti stalno 

razstavo o zgodovini Novega mesta, za katero bi bilo treba zagotoviti dodatne prostore. 

Muzej želi do leta 2020 dokončati tudi enotno dokumentacijo in digitalizacijo celotne muzejske 

zbirke ter jo povezati s sočasno revizijo in inventarizacijo muzejskih predmetov. 

V prihodnje bi bilo treba razmisliti o organizaciji mednarodnega arheološkega simpozija v 

Dolenjskem muzeju, ki bi vključeval tudi druge subjekte in bi imel več pozitivnih učinkov. 

 

3. 2. 5. Možne rešitve 

Možne spremembe brez dodatnih sredstev 

Da bi muzej postal sodobna ustanova, mora posodobiti in nadgraditi tudi razstavne, delovne in 

skladiščne prostore. Lokacija v starem mestnem jedru je prednost za obiskovalce, vendar omejuje 

možnost širitve. 

Brez dodatnih sredstev, zlasti finančnih, je spremembe težko izvesti. Muzej si prizadeva doseči 

dogovor z ministrstvom za kulturo, da bi zagotovilo redno financiranje vzdrževanja kulturnih 

spomenikov državnega pomena. Spremembe je treba uvajati postopoma in v skladu s finančnimi 

možnostmi. 

Muzej mora izboljšati svoj status s širokim spektrom muzejskih dejavnosti. Program pa je treba 

smiselno dopolniti tudi z drugimi razstavnimi vsebinami, za katere velja, da so zanimive za 

ustanovo, da bi imele pozitiven ekonomski učinek in povečale število obiskovalcev muzeja.  

Dogodke je treba ustvarjalno nadgraditi, obiskovalci pa morajo imeti občutek, da poleg 

strokovnih vsebin, ki jih ponuja razstava, sodelujejo tudi na družabnem dogodku. 

Vedno je treba iskati načine za doseganje širše javnosti, kar je predpogoj za konkuriranje in 

doseganje boljših rezultatov. 
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Prispevek projekta h kulturni ustanovi 

Muzej se strinja, da je treba v program vključiti privlačne, zanimive dogodke. Sodobna in enotna 

digitalizacija muzejskega gradiva bi zagotovo prinesla pozitivne spremembe. Zbirka bi postala še 

bolj vidna in dostopna.  Učenje z digitalnimi orodji izboljša razumevanje kulturnih vsebin, 

povečalo bi se zanimanje mladih, posledično pa bi muzeje in galerije obiskalo več ljudi. 

 

Vodilni v instituciji 

Muzej skrbi za strokovno usposabljanje svojih zaposlenih. 

Temeljni vrlini muzejskega osebja sta predanost delu in visoka strokovna usposobljenost, na 

katerih je treba graditi prihodnost ustanove. Sedanja generacija zaposlenih je dosegla dobre 

rezultate, ki presegajo njihove predhodnike, ugled Dolenjskega muzeja pa raste tako doma kot v 

tujini. 

Kakovost ekipe strokovnih delavcev, okolica muzeja ter bogastvo zbrane in ohranjene kulturne 

dediščine ponujajo velike možnosti, da bo ustanova v prihodnjih letih postala še pomembnejša 

in presegla svoj sedanji obseg. 

 

3. 2. 6. Vključevanje različnih skupin 

Vključevanje različnih skupin v spremembe 

Muzej že vrsto let sodeluje s skupino upokojencev, ki so vključeni kot prostovoljci, pogosteje pa 

bi lahko vključeval tudi mlade, če bi ti pokazali več zanimanja. 

Pomen kulturne dediščine in ohranjanje vizualne pismenosti je v današnjem hipervizualnem 

svetu ključnega pomena, saj je znanje branja slik ena od kompetenc, ki v današnjem svetu in v 

našem vsakdanjem življenju ter družbenem delovanju predstavlja enega od temeljev 

razumevanja našega sveta. 

 

Prispevek mladih k pozitivnim spremembam 

 

Mladi lahko s svojimi sposobnostmi nedvomno prispevajo k razvoju novih tehnologij. Muzej 

sodeluje tudi s srednješolci in jim omogoča opravljanje pripravništva in počitniškega dela. Muzej 

sodeluje z mladimi tam, kjer lahko zapolnijo kadrovske vrzeli. Zlasti ko gre za družbene medije in 
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spletno komunikacijo. Zato radi sodelujejo z medijskimi tehniki. Ta sodelovanja so se izkazala za 

uspešna. Muzej opravlja kakovostno pedagoško delo, krepi povezavo med vrtci in šolami ter na 

ta način ustvarja izobraženo in ozaveščeno občinstvo. 

 

Dostopnost za invalide 

Muzej je v preteklosti že sodeloval z osebami s telesno oviranostjo, vendar na tem področju ni 

dosegel večjega napredka, saj te osebe niso izrazile večjega zanimanja. 

Kljub temu pa so na dogodkih dobrodošli vsi, ki se jih želijo udeležiti. Kulturni delavci se po svojih 

najboljših močeh trudijo, da bi se prilagodili vsem ljudem. Zaposleni si prizadevajo za večjo 

dostopnost stavb za osebe s posebnimi potrebami. Odstraniti bi bilo treba nivoje med terasami 

na zunanjem dvorišču ali narediti klančine. 

 

3. 2. 7. Vidik dediščine 

Nacionalna in svetovna dediščina na področju vizualne umetnosti 

Vsako delo, objavljeno v obliki publikacije, se šteje za kulturno dediščino. Umetniška dela se 

hranijo v knjižnici v skladu z zakonom. NUK skrbi za vse publikacije, ki izidejo v državi, v skladu z 

Zakonom o obveznem izvodu publikacij. 

Naloge državnega arhiva opravlja Arhiv Republike Slovenije, ki je organ v sestavi Ministrstva za 

kulturo. 

Če je umetniški izdelek na primer film, se ga pošlje v Slovenski filmski arhiv. Filmski arhiv je ena 

od enot Arhiva Republike Slovenije. 

Umetniški izdelek lahko štejemo za dediščino, če izpolnjuje pogoje, ki so zapisani v naši politiki 

zbiranja kulturne dediščine. Tako na primer preverjeno umetniško delo Božidarja Jakca izpolnjuje 

vse pogoje za uvrstitev med kulturno dediščino. 

 

Primeri likovne dediščine 

Ustvarjene digitalne vsebine so večinoma namenjene preučevanju ali reinterpretaciji preteklosti 

ali izboljšanju izkušnje z digitalnimi vsebinami in dostopa do njih. Rezultati strokovnih in 

znanstvenih prizadevanj so pametni 3D navigacijski sistemi na spletu, 3D sistemi virtualne 

resničnosti za virtualno rekonstrukcijo, analizo in popularizacijo kulturne dediščine, semantične 
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strukture v 3D modelih, semantični dostop do digitalnih vsebin na spletu, različne vrste 

interaktivnega dostopa do digitalnih vsebin itd. Jezikoslovci se najpogosteje ukvarjajo z analizo 

besedil in semantičnim povezovanjem na spletu. V muzejih se pogosteje ukvarjajo s 3D 

modeliranjem in virtualizacijo eksponatov ali povezovanjem z arheologijo. Pojavlja se tudi 

digitalna umetnost, ki omogoča drugačno doživljanje umetnine in večjo povezanost z uporabniki. 

 

Digitalna knjižnica Slovenije, dLib.si, dLib.si je spletna knjižnica, ki je na voljo vsem - kadar koli in 

kjer koli, prek računalnika ali mobilnega telefona. Zbirko sestavljajo naslednje vsebine: 

- slike: 3D objekti, datoteke, fotografije, notni zapisi, plakati, razglednice, rokopisi, razgledi, 

zemljevidi; 

- besedila: časopisi (članki, znanstveni članki), knjige, poročila ARRS, visokošolska dela; 

- multimedija: virtualne razstave, zvočni posnetki itd. 

 

Varstvo dediščine vizualnih umetnosti 

Oddelek za ohranjanje in restavriranje NUK-a je odgovoren za ohranjanje-restavriranje in 

digitalizacijo pomembnega gradiva ter zapuščine pisateljev in umetnikov (slike, fotografski 

negativi, tiskovine itd.). Postopek digitalizacije mora zagotoviti, da so informacije, ki jih vsebuje 

fizični ali analogni predmet, v celoti zajete. - z vsemi podrobnostmi na fotografijah, ilustracijah, 

umetniških delih, zemljevidih itd. Predmet mora dobiti svojo visokokakovostno digitalno različico. 

Tudi tridimenzionalni predmet mora biti v postopkih 3D digitalizacije zajet z vseh strani, če je to 

izvedljivo. 

Danes cilj niso več le "grobi" izdelki za digitalizacijo, temveč bolj izpopolnjene rešitve ali dodatne 

funkcionalnosti, ki omogočajo personalizirano izkušnjo digitalnih vsebin. 

Restavratorsko-konservatorski center Arhiva Republike Slovenije skrbi tudi za restavratorske in 

konservatorske postopke, preventivno fizično varovanje arhivskega gradiva in izvajanje 

svetovalnih storitev. Center sodeluje z arhivisti, knjižničarji, kustosi, galeristi in drugimi deležniki 

pri varovanju ogrožene kulturne dediščine. Konkretne metode konserviranja in restavriranja so 

prepuščene strokovni presoji restavratorjev, medtem ko je za pogoje hrambe odgovorna 

predvsem širša družba, ki pogosto ne upošteva dovolj potrebe po takšnih naložbah. 

Umetniško delo se najprej ustrezno shrani v brezkislinski paspartu, odstranijo se vse škodljive 

snovi (npr. lepilni trakovi), nato pa se ustrezno shrani v depoju z ustrezno vlažnostjo in 
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temperaturo. Z vpisom v inventarno knjigo dobi umetniško delo status, ki ga varuje zakon o 

varstvu kulturne dediščine.   

 

Digitalizacija dediščine vizualnih umetnosti  

Vse, kar ni licencirano z oznako PDM (Public Domain Mark), je zaščiteno. Nekateri predmeti imajo 

eno od licenc CC. 

Publikacije, pridobljene prek storitve obveznih publikacij, ki imajo veljavne avtorske pravice, so 

na voljo v NUK. V njem so shranjeni slikovno gradivo, portreti, fotografije, vrsta rokopisov in druga 

pisna kulturna dediščina. Rezultati digitalizacije so bili objavljeni na spletu, s čimer je kulturna 

dediščina dostopna širši javnosti. 

Ni jasno, koliko vizualne umetnosti je danes digitalizirane v Sloveniji. Leta 2008 je bilo v državnih 

muzejih 56 % predmetov dokumentiranih analogno in 17 % digitalno, v regionalnih muzejih pa je 

bil ta delež precej nižji, saj je bilo analogno dokumentiranih 18 % predmetov, digitalno pa le 6 %. 

Služba za premično dediščino in muzeje (v sodelovanju s tujo organizacijo KulturAgenda) se je 

evalvacije ponovno lotila leta 2016. Glavni cilj projekta je bil oceniti in analizirati trenutne prakse 

in obdelavo dokumentacije, digitalizacijo zbirk in dostopnost podatkov v 49 javno financiranih 

muzejih. 

 

Vloga digitalne tehnologije pri ohranjanju dediščine 

Digitalizacija omogoča dostop do kulturne dediščine širši javnosti in prispeva k večji 

prepoznavnosti države ali lokalnega območja. Digitalna knjižnica Slovenije je na primer 

pomembna značilnost, saj so informacijski viri prosto dostopni vsem uporabnikom, digitalne 

knjižnice pa dosegajo širše občinstvo, kot so ga kdajkoli dosegale "klasične" knjižnice. Populacija 

potencialnih uporabnikov je globalna in ima širok spekter informacijskih potreb. 

To je tudi način ohranjanja dediščine. Digitalna tehnologija je spremenila način zajemanja, 

upravljanja in razširjanja informacij. Cilj niso več le "grobi" izdelki digitalizacije, temveč bolj 

sofisticirane rešitve ali dodatne funkcionalnosti, ki omogočajo personalizirano izkušnjo digitalnih 

vsebin. 

Ustvarjene digitalne vsebine in spremljajoči podatki zagotavljajo dragocene informacije za 

raziskovalce na različnih področjih vrednotenja, ohranjanja, restavriranja in uporabe kulturne 

dediščine. Ponovna uporaba digitalnih vsebin omogoča večplastno - tako prostorsko kot časovno 

- dojemanje kulturne dediščine. 
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Muzej si prizadeva tudi za uvajanje novih tehnologij in novih načinov prikazovanja zbirk in razstav 

(virtualni sprehodi, uporaba pametnih telefonov itd.), s katerimi dopolnjuje predstavitev 

tradicionalnih razstav, ter za uvajanje sodobnih raziskovalnih tehnik, ki so v tujini že dobro razvite, 

v Sloveniji pa še vedno zaostajajo. 

Za dvig kakovosti morajo biti vsi zaposleni nenehno seznanjeni z novimi trendi v svetu in jih 

uporabljati pri svojem delu. Jasna vizija razvoja, zaupanje v lastne sposobnosti in strokovnost so 

osnova za uspeh v sedanjih turbulentnih časih ter zaostrenih gospodarskih in finančnih razmerah. 

 

 

3. 2. 8. Digitalni viri in aktivnosti                                                                                                               . 

VIR 1 

Ime in povezava. Google Arts and Culture,  https://artsandculture.google.com 

Uvod. Google Arts & Culture spletni portal s kulturno vsebino.  

Portal se lahko uporablja za izobraževanje, raziskovanje, poučevanje, predstavitvene 

aktivnosti, umetnost in zabavo. Razvit je bil s tesnim sodelovanjem med Googlom in s 

kulturnimi inštitucijami po vsem svetu. Izjemno bogato kulturno vsebino se lahko vključi v 

izobraževalni program. Platforma vključuje napredne možnosti iskanja in izobraževalna 

orodja. 

Navodila za uporabo. Aplikacija in spletna stran je brezplačna. Lahko se prijavite z 

Googlovim računom in si shranite priljubljeno vsebino, da bostte lahko kasneje do te 

vsebine hitreje in lažje dostopali. 

 

Dejavnost 1: Preučevanje digitalnih in digitaliziranih vsebin ter razprava v skupini 

Potrebni material. Računalniki, pametni telefoni ali tablični računalniki 

Namen. Portal uporabnikom omogoča odkrivanje eksponatov in zbirk iz različnih muzejev 

in kulturnih arhivov po vsem svetu. Učenci lahko dostopajo do umetnosti, ki bi jo sicer težje 

obiskal v nekem oddaljenem krajui. Z uporabo tehnologije lahko proces spoznavanja 

kulturne dediščine postane interaktiven, hkrati pa postane bolj izobraževalen, nepozaben, 
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individualiziran in izkustven. Uporabniki lahko spoznavajo umetnike ali brskajo po delih iz 

nekega določenega časovnega obdobja, umetniškega gibanja, raziskujejo različne zbirke in 

še mnogo več. Obogatena resničnost daje gledalcu omogoča boljše doživetje dela, muzeja 

ali zgodovinskega kraja. 

Postopek.  Učenci naj raziskujejo. Preberejo lahko številne članke o zgodovinskih 

umetniških delih in umetnikih ter informativne članke o preteklih in sodobnih kulturnih 

trendih in pomembnih osebah. Na strani “Explore” si lahko uporabniki ogledajo zanimivosti 

aplikacije, med drugim 360-stopinjske videoposnetke, bavidezno resničnost, raziskujejo 

določene artefakte in mnogo več. Z orodjem Art Projector in Pocket Gallery lahko nekatera 

umetniška dela povlečete v t.i. prostor obogatene resničnosti. Uporabniki lahko 

preskakujejo od enega konca muzeja do drugega in si podrobneje ogledajo dela, ki jih 

najbolj zanimajo. Na voljo so razne igre, prek katerih  lahko odkrivajo kulturne znamenitosti 

z vsega sveta. 

 

Dejavnost 2. Skupinska razprava 

Materials needed. Brez 

Namen: Učenci sodelujejo v vodenih pogovorih o tem, kako najti koristne vire, povezane z 

vizualno umetnostjo. Učenci lahko spoznajo prednosti, ki jih digitalizirana vizualna 

umetnost prinaša širši javnosti, kako tehnologija prispeva k širjenju umetnosti ter možnosti 

uporabe (in zlorabe) digitalnih tehnologij ali pridobljenih informacij. 

Postopek. Učenci sodelujejo v vodenih pogovorih o tem, kako najti koristne vire, povezane 

z vizualno umetnostjo. Moderator postavlja vprašanja za ocenjevanje prednosti in slabosti 

aplikacije. 

Ali lahko tehnologija prispeva k razširjanju umetnosti? Ali zagotavlja ohranjanje kulturne 

dediščine v digitalni obliki, tako da bodo digitalne vsebine iz preteklosti in sedanjosti 

dostopne prihodnjim generacijam? Ali se lahko portal uporablja za študij, za raziskovanje, 

poučevanje, predstavitvene dejavnosti, umetnost, zabavo? Ali so digitalne knjižnice in 

galerije bistvena sestavina sodobnega izobraževalnega in znanstvenoraziskovalnega 
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procesa in eden od temeljev razvoja informacijske družbe? Ali so igre uporabne za 

utrjevanje znanja? 

Glede na interese skupine lahko skupaj pregledamo določene vire, objavljene na spletnem 

mestu 

 

 

VIR 2 

Ime  in povezava. Nočna kavarna: Kavarna: poklon Van Goghu v navidezni resničnosti, 

https://www.oculus.com/experiences/rift/1424068284285734/ 

Uvod. Digitalna predstavitev Van Goghove Nočne kavarne. Nočna kavarna je poglobljeno 

okolje navidezne resničnosti, ki vam omogoča, da iz prve roke raziščete svet Vincenta van 

Gogha. Uporabnik lahko uživa v njegovih ikoničnih sončnicah v treh dimenzijah ali se 

sprehodi okoli stola, ki ga je naslikal v svoji spalnici, in si ga ogleda z drugega zornega kota 

 

Dejavnost 1. Raziščite tridimenzionalno predstavitev van Goghove slike. 

Potrebni materiali. Slušalke za navidezno resničnost 

Namen. Udeleženci raziskujejo nove načine doživljanja umetnosti. Izkušnja uporabnikom 

omogoča, da vstopijo v eno od njegovih slik - Nočno kavarno - in jo raziskujejo na 

tridimenzionalen način. Virtualna igra ustvari občutek prisotnosti na kraju, ki je v resnici 

mogoč le v VR. 

Postopek. Facilitator udeležencem predstavi slušalke za navidezno resničnost, upravljanje 

in mehaniko. Facilitator razloži, kako je treba nastaviti konfiguracijo sistema varovalne 

meje. To je varen prostor v vaši sobi, v katerem boste igrali virtualno resničnost. Namen 

varovala je, da vas zaščiti, tako da se med igranjem VR ne boste udarili v steno ali pohištvo. 

 

https://www.oculus.com/experiences/rift/1424068284285734/
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Dejavnost 2. Razprava v celotni skupini 

Potrebni materiali: niso potrebni 

Namen: Udeleženci prepoznajo razlike med različnimi oblikami digitalne predstavitve. 

Prepoznajo omejitve fizičnega in interpretativnega sveta ter prepoznajo pomen sodobne 

tehnologije v luči današnjega sveta vizualne umetnosti. 

Postopek: Udeleženci se seznanijo s tem, kaj je treba storiti, da bi se izognili umetniškemu 

ustvarjanju. Moderator postavlja vprašanja, s katerimi ovrednoti prednosti in slabosti 3d 

upodobitve slik. Udeleženci prepoznajo omejitve - tako fizične kot interpretativne.  

Nesprejemljive interpretacije: Katere interpretacije zgodovine so nesprejemljive: niso 

dejanske, so netočne, zavajajoče, preveč poenostavljene, žaljive? 

Nesprejemljiva igrifikacija: Katere vrste igrifikacije so nesprejemljive: banalne, žaljive, 

zavajajoče? Kaj pa druge možne interaktivne izkušnje? 

 

VIR 3 

Ime in povezava. Narodna galerija, Združeno kraljestvo: 

https://www.nationalgallery.org.uk/  

Podstran 1: Sainsburyjevo krilo, VR-ogled: 

https://www.nationalgallery.org.uk/visiting/virtual-tours/sainsbury-wing-vr-tour  

Podstran 2: 

"Zaznavanje nevidnega": ogled 

https://www.nationalgallery.org.uk/visiting/virtual-tours/sensing-the-unseen-at-home  

Uvod  

Narodna galerija v Londonu je eden od najzvestejših svetovnih zgledov, ko gre za 

poglobljena kulturna doživetja. Ponuja več brezplačnih virtualnih ogledov, v katerih lahko 

uživate kar od doma. Od Googlovega ogleda do ogledov, posvečenih renesansi ali 

posameznim umetniškim izbranim delom. (Zbirka slik zgodnje renesanse od leta 1200 do 

1500). 

 

https://www.nationalgallery.org.uk/
https://www.nationalgallery.org.uk/visiting/virtual-tours/sainsbury-wing-vr-tour
https://www.nationalgallery.org.uk/visiting/virtual-tours/sensing-the-unseen-at-home
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Dejavnost 1. Virtualni ogled zbirke nacionalne galerije 

Potrebno gradivo. Računalnik ali mobilna naprava. 

Po želji: slušalke za navidezno resničnost 

Namen: Udeleženci raziskujejo renesančne mojstrovine iz severne Italije, Nizozemske in 

Nemčije, vključno z deli Tiziana, Veronesa in Holbeina , spoznavajo umetnost in bogato 

kulturno dediščino na nov in zabaven način ter se lahko gibljejo v svojem tempu. 

V krilu Sainsbury, ki vključuje umetnike, kot sta Rafael in Crivelli, ter nekatere največje 

zaklade zbirke Narodne galerije, vključno z Wiltonovim diptihom, Botticellijevo Venero in 

Marsom ter Skalno devico Leonarda da Vincija. 

Postopek: Facilitatorji razložijo, kako si ogledati 360-stopinjski ogled na namiznem 

računalniku ali mobilnem telefonu. 

Galerijo lahko po želji doživite z uporabo slušalk za navidezno resničnost. 

Uporabniki lahko kliknejo na rdeče kroge, da se jim razkrije več informacij o slikah. 

Udeleženci prepoznajo pomen virtualnih ogledov, prednosti in slabosti. 

 

Dejavnost 2. Interaktivna izkušnja Gossaertove mojstrovine "Poklon kraljev” 

Potrebni pripomočki: Mobilna naprava (Android / iOS) 

Namen: Aplikacija spodbuja dobro opazovanje umetniških del. Uporabniki lahko sliko 

opazujejo od blizu in tako razkrijejo njene zapletene podrobnosti ter se čudijo Gossaertovi 

umetelnosti in mojstrstvu tehnike. V doživetju. 

Možnost učenja brez neposrednega vpliva spodbuja udeležence, da cenijo samostojno 

učenje.  

Postopek/proces: Pospeševalci/facilitatorji razložijo, kako raziskati in približati šest 

prizorov z Gossaertovega "Poklona kraljev", da si ogledate zapletene podrobnosti slike in 

se potopite v svet interaktivnega zvoka. Uporabniki lahko prisluhnejo šestim kratkim 

pesmim z glasom Baltazarja, enega od treh kraljev, ki oživljajo brezčasne teme slike, kot so 

prelom, preobrazba in prenova. 
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V izkušnji uporabniki raziskujejo šest prizorov s slike, ki oživijo z interaktivnim zvokom. 

Uporabnik lahko izbere prizor za raziskovanje, se premika, povečuje in odkriva zvoke. 

 

 

Učni izidi 

Znanje Spretnosti  Stališča/odnos 

Osnovno poznavanje področja 
vizualne umetnosti 

Vizualna umetnost, kultura in 
kulturna zavednost ter 
izobrazba 

Odprtost za učenje o vizualni 
umetnosti 

Dejansko poznavanje načinov 
digitalizacije vizualne 
umetnosti v današnjem času 

Prepoznavanje razlik med 
različnimi oblikami digitalne 
predstavitve; razumevanje 
pojmov, kot je digitalni zajem, 
simulirana rekonstrukcija 

Odprtost za sodelovanje z 
digitalnimi tehnologijami z 
refleksivno in kritično 
miselnostjo 

Dejansko poznavanje 
nekaterih najbolj znanih 
primerov vizualne umetnosti, 
umetnikov, medijev, 
umetniških gibanj in 
zgodovinskih krajev 

Razumeti, kje in kako poiskati 
zahtevane umetnine na spletu; 
spretnosti opazovanja 

Pripravljenost za raziskovanje 
in opazovanje slik 

Praktično znanje o tem, kako 
poiskati vire, povezane z 
vizualno umetnostjo. 

Prepoznavanje priložnosti za 
osebno, družbeno ali 
komercialno vrednost z 
digitalizacijo vizualne 
umetnosti 

Pripravljenost na etičen in 
odgovoren pristop do 
intelektualnega in kulturnega 
lastništva 

Osnovno znanje o tem, kako 
tehnologija prispeva k 
razširjanju umetnosti 

Prepoznavanje omejitev 
fizičnega in interpretativnega 
sveta  

Prepoznavanje razlik med 
različnimi oblikami digitalne 
upodobitve 

Razumevanje pomembnosti 
informacijskih tehnologij in 
digitalnih kompetenc 
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3. 3. Kino                                                                                                                                                

Za zaposlene v kulturnih ustanovah z znanji s področja IT, LOD in digitalnih medijev. 

 

3. 3. 1. Predstavitev kulturnih institucij 

Kino in filmska industrija sta sestavni del sodobnih zabavnih in kulturnih institucij ter sta 

umetnikom ponudila skoraj neomejene možnosti, da prestopijo meje človeškega uma, se 

prepustijo domišljiji ter oblikujejo popularno kulturo in družbo. Zato kinematografija ni 

opredeljena le kot "umetnost ali tehnika snemanja filmov", temveč tudi kot "nekaj več kot 

tehnologija - ne le nov tehnološki sistem projiciranja filmov, temveč sistem, ki je od samega 

začetka vključeval projekcijo na platno v nekem gledališkem okolju s plačljivim občinstvom" 

(Musser, C., 2017, str. 34). 

Kulturne ustanove, povezane s kinematografijo, so večinoma zasebne ustanove, kot sta Googlov 

kulturni inštitut in internetni arhiv, obstajajo pa tudi pobude EU, kot je Evropska fundacija, 

pobuda Evropske unije, ki opolnomoča sektor kulturne dediščine pri njegovi digitalni preobrazbi. 

Poleg tega je še ena pomembna kulturna ustanova v Evropi, povezana s filmsko dediščino, 

Nacionalni filmski muzej (Museo Nazionale del Cinema) v Torinu v Italiji, ki je zasebna ustanova, 

ki jo upravlja Fundacija Maria Adriana Prolo in je zaradi svoje bogate dediščine ter raznolikosti 

znanstvenih in izobraževalnih dejavnosti, povezanih s filmom, med najpomembnejšimi 

ustanovami na svetu. 

Na Cipru je nekaj pobud, povezanih s kinematografijo, ki so zasebne in jih podpira vlada. Ena 

največjih pobud je mednarodni festival Cyprus Film Days (CFD IFF), uradni tekmovalni festival 

Cipra, posvečen umetnosti celovečernih igranih filmov. Festival organizirata kulturna služba 

Ministrstva za izobraževanje, kulturo, šport in mladino Republike Ciper ter gledališče Rialto, od 

leta 2001 pa vsako leto poteka v Nikoziji in Limassolu. Ker pobudo podpira država, je vstop za 

študente in otroke ter invalide brezplačen. 

Ključno obdobje v razvoju svetovne filmske scene je bil prehod na digitalni film, uvedba digitalnih 

vizualnih učinkov, digitalnega 3D, digitalnega gledanja in razstavljanja ter prehod s snemanja na 

35-milimetrski film na digitalni, poleg tega pa je slednjemu nasprotovalo veliko pomembnih 

filmskih ustvarjalcev (Belton, 2012). 

Digitalna doba in rast interneta sta povzročila znatno povečanje proizvodnje številnih vrst 

digitalnih vsebin in praks, kot so blogi, spletna mesta, aplikacije, razširjene publikacije, zemljevidi, 
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glasba, videoposnetki, oddajno gradivo itd. Institucije kulturne dediščine, kot so galerije, arhivi, 

knjižnice in muzeji, so vložile znatne zneske v digitalizacijo svojih sredstev ter v tehnologije, 

namenjene širjenju javnega dostopa, kot so multimedijske digitalne platforme, vključno z 

družbenimi mediji (Ercole, Gennari, Dibeltulo in Van de Vijver, 2016). Zato se zdaj od zaposlenih 

v kulturnih ustanovah pričakuje, da so na tekočem z znanji s področja IT, LOD in digitalnih medijev 

ter da jih uporabljajo v tem kontekstu. 

V tem poglavju bomo raziskali povezavo z LOD, povezavo z delovnimi procesi v kulturnih 

ustanovah ter kakšne so možnosti in prednosti LOD v kulturnem in ustvarjalnem sektorju ter v 

kinematografiji. Natančneje bomo raziskali primer pretvorbe spletnega nizozemskega nabora 

podatkov o filmski kulturi Cinema Context v RDF (van Wissen et al, 2021). 

V prispevku avtorji opisujejo svoje izkušnje s pretvorbo relacijske podatkovne zbirke s podatki o 

kulturni dediščini (KD) v povezane odprte podatke (LOD) in delijo tudi različne možnosti, ki 

izhajajo iz tega procesa. Postopek je v članku temeljito opisan, vključno z informacijami, kot so 

"koraki čiščenja in modeliranja podatkov do objave in vrednotenja rezultatov" (van Wissen et al, 

2021, str. 1). 

Avtorji v bistvu predlagajo, da je mogoče s tem procesom in s pomočjo LOD ter z omogočanjem 

prožnejših povezav z drugimi informacijami (kot so stavbe, osebe in predmeti dediščine) 

nadgraditi nabor podatkov in odpreti možnosti za razširitev in prenovo zgodovinskih in kulturnih 

raziskav. Omenjajo tudi, da je mogoče poseben besednjak, schema.org, preprosto uporabiti za 

podatke o kulturni dediščini (van Wissen et al, 2021, str. 4). Skratka, ena glavnih prednosti LOD 

je, da lahko razširi zmožnosti različnih sektorjev, saj je utemeljena z obilico povezanih podatkov, 

ki omogočajo nove scenarije uporabe, ustvarjalne aplikacije in sofisticirane mashupe, to pa ima 

lahko ogromen vpliv na vsebine, ki jih ustvarjajo in hranijo kulturne ustanove. 

 

3. 3. 2. Vloga mladih 

Kino je pomemben dejavnik kulture, izobraževanja, zabave in politike.  Tom Sherak, takratni 

predsednik Akademije filmskih umetnosti in znanosti, je leta 2011 v intervjuju omenil:  

"Film je odsev družbe, tako sedanje kot pretekle. Film in njegove inovacije morajo včasih 

dohitevati družbo, včasih pa jo tudi vodijo. Filmi so zgodbe, filmi so ljudje, ki pridejo z idejami o 

nečem, kar želijo povedati, o nečem, kar želijo nekomu povedati ... Nekateri filmi se postavijo na 

eno ali drugo stran - z vsebino se lahko strinjate ali ne. Nekateri filmi se postavijo na eno ali drugo 

stran in ustvarijo pogovor, ki se lahko odvija na katerem koli področju: političnem, družbenem ali 
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celo na področju določenih disciplin, kot je moda. Filmi lahko ustvarjajo polemike in 

pripovedujejo težke zgodbe" (Shah Mbe, 2011). 

 

Po podatkih, ki jih je zbral Evropski avdiovizualni observatorij v poročilu "Izkoriščanje del filmske 

dediščine v digitalni dobi", je mlado občinstvo res težko doseči (2016, str. 48). Zato morajo 

kinematografi in kulturne ustanove poiskati nove načine, kako pritegniti mlade. 

Mednarodni festival Cyprus Film Days na primer poleg projekcij organizira vrsto filmskih delavnic 

za otroke in mlade, ki jih vodijo filmski strokovnjaki, in ima poseben program, ki je kuriran posebej 

za otroke in mlade. Ciprski filmski dnevi za otroke in mlade so namenjeni predvsem mladim, 

starim od 9 do 14 let, njihov cilj pa je izboljšati zaznavanje, estetiko in intelektualno zrelost mladih 

gledalcev. Festival mladim gledalcem predstavlja kakovostno svetovno kinematografijo in jim 

omogoča uživanje v filmih ter sodelovanje na delavnicah, ki jih vodijo priznani filmski 

strokovnjaki; to je pobuda, katere cilj je spodbuditi in razviti otroško domišljijo ter obogatiti njihov 

čustveni svet. Delavnice so namenjene otrokom, starim od 9 do 13 let, in najstnikom, starim od 

14 do 19 let, med drugim pa vključujejo teme, kot so nova tehnologija potopitvene resničnosti in 

360° kinematografija, improvizacija in igra, snemanje filmov z ročnimi napravami in animacija 

(Program za otroke in mlade 2022 - Mednarodni festival Ciprski filmski dnevi, 2022). 

 

3. 3. 3. Možnosti za prihodnosti 

Od leta 1895 sta se kinematografija in sektor filmske produkcije močno razvila, digitalne inovacije 

pa so bile glavni dejavnik teh sprememb. Večina ljudi danes raje gleda filme na televiziji, "ne glede 

na to, ali gre za prizemne, satelitske ali naročniške storitve videa na zahtevo" (A very short history 

of cinema, 2020). Večina mainstream produkcije je zdaj posneta na digitalnih formatih, 

postprodukcijski postopki, kot so montaža in posebni učinki, pa potekajo na računalnikih. 

Videli smo, da so v zahodnih družbah prevladale platforme videa na zahtevo, kot so Netflix, HBO 

Max in Hulu. Z nadaljnjim razvojem interneta in tehnologij v devetdesetih letih prejšnjega stoletja 

so se potrošniki začeli nagibati k netradicionalnim načinom predvajanja vsebin, kar je doseglo 

vrhunec s pojavom VOD. Edini pogoj je, da ima uporabnik internetno povezavo, vsebino pa lahko 

prenaša prek televizorja, računalnika, tabličnega računalnika ali celo pametnega telefona. 

Čeprav so naročniške storitve videa na zahtevo zakonita struktura potrošnje filmov, je splet poln 

nelicenciranih spletnih filmov (najpogosteje znanih kot piratski filmi), ki lahko medije in filmske 

producente stanejo veliko finančno škodo, zato je ključni cilj kulturnih ustanov, povezanih s 

kinematografijo, zavedanje pomena vloge gledalca v filmski industriji.  
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Nazadnje, da bi zagotovili, da bodo spretnosti zaposlenih v kulturnem sektorju odražale hitre 

tehnološke spremembe in lahko vodile k pozitivnim spremembam in nadaljnjim izboljšavam, se 

morajo nenehno strokovno izpopolnjevati. To je še en cilj kulturnih ustanov, zato morajo 

zagotoviti priložnosti za krepitev zmogljivosti svojih ekip. Dandanes je na voljo veliko priložnosti, 

na primer tečaji digitalne kulture (evropski projekt Erasmus+), ki ponuja brezplačne spletne 

tečaje, ki jih ponuja Dublinska mestna univerza prek okolja UniCampus - DigiCulture in so 

namenjeni odraslim učencem z nizkim digitalnim znanjem. Ponujajo različne tečaje MOOC s 

področja digitalnih spretnosti za kreativne industrije. Nekateri tečaji vključujejo osnove, kot sta 

"Internet, svetovni splet in uvod v digitalni svet" ter "Digitalne vsebine in založništvo", pa tudi 

naprednejše vsebine, kot sta "Varstvo podatkov in odprte licence" ter "Digitalno občinstvo in 

digitalna analitika". 

 

Za zaposlene v kulturnih ustanovah brez znanja s področja IT, LOD in digitalnih medijev. 

 

3. 3. 4. Aktualni izzivi 

Kino je nedvomno pomembna kulturna, izobraževalna, zabavna in politična sila. Zato filmi, 

kinematografi in kulturne kinematografske ustanove niso le v interakciji z aktualnimi družbenimi, 

gospodarskimi in političnimi dogodki ter družbenimi spremembami, temveč lahko ljudi tudi 

izobražujejo, vplivajo nanje in jih usmerjajo, zato so lahko izjemna sila tako kot izobraževalno in 

motivacijsko orodje kot tudi kot propagandno sredstvo. (Keçeci in Agocuk, 2017). To je ena od 

glavnih ovir in ciljev kinematografskih ustanov, saj morajo zagotoviti, da lahko ustrezno 

obravnavajo trenutne družbene spremembe in postavijo temelje za izobraževanje, iskanje in 

medsektorski dialog. 

Še en velik izziv, s katerim se morajo spoprijeti kinematografske kulturne ustanove, je, kako 

pritegniti mlado občinstvo, ki je običajno občutljivo na proračun in ga je težje doseči (European 

Audio-visual Observatory, 2016, str. 54). Kulturne organizacije si morajo torej prizadevati, da bi z 

različnimi kanali in metodami dosegle čim več ciljnih skupin, zlasti mlajše občinstvo. 

Nazadnje, še en izziv, s katerim se morajo soočiti kulturne ustanove, je opolnomočiti svoje ekipe 

in zaposlene, da razumejo pomen IT in digitalizacije, saj jim lahko pomagata pri napredovanju v 

njihovem sektorju in izboljšanju njihovih praks pri delu. 
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3. 3. 5. Možne rešitve 

Obstaja veliko sprememb, ki so možne brez dodatnih sredstev, seveda pa morajo imeti kulturne 

organizacije vizijo in voljo, da jih izvedejo. Pri oblikovanju strategij za razvoj občinstva je na primer 

ključnega pomena, da pripravijo prilagojen in ustvarjalen načrt filmskih programov, zlasti ko gre 

za vključevanje mladega ali težje dosegljivega občinstva. Organizacija mora biti vedno pozorna na 

potrebe različnih občinstev ter odprta za povratne informacije in spremembe. Poleg tega se 

morajo kulturne organizacije osredotočiti na digitalne strategije in vanje vlagati, da bi izboljšale 

izkušnje različnih ciljnih občinstev. 

Projekt Digitalni kulturni oblikovalec lahko postane zbirka idej in najboljših praks, ki jih lahko 

uporabijo kulturne organizacije z različnih kulturnih področij po vsem svetu. Arhiv spletnega 

mesta projekta lahko služi kot izhodišče za spoznavanje bistvenih konceptov in najosnovnejših 

postopkov za razvoj digitalne izkušnje. Ker je glavni cilj ekip kulturnih ustanov doseči čim večje 

število ciljnih skupin, so potrebni ljudje, ki te spremembe vodijo in usmerjajo v korak z digitalno 

dobo. 

 

3. 3. 6. Vključevanje različnih skupin 

Kot smo že omenili, mora biti kulturna organizacija pozorna na potrebe različnih družbenih 

skupin, da bi se lahko razvijala in izvajala pozitivne spremembe. Organizacije bi si morale 

prizadevati za izobraževanje ljudi že od mladih let o pomenu kinematografije in filmskega 

ustvarjanja. To je mogoče doseči z različnimi dejavnostmi, ki spodbujajo zanimanje za 

kinematografijo in filmsko dediščino ter krepijo znanje o njiju. Dober primer je mednarodni 

festival Cyprus Film Days, ki vsako leto organizira vrsto filmskih delavnic za otroke in mlade pod 

vodstvom filmskih strokovnjakov ter ima poseben program, oblikovan posebej za otroke in mlade 

(Programme for children and youth 2022 - Cyprus Film Days International Festival, 2022). 

 

Poleg tega so lahko tudi družbeni mediji in spletne platforme koristna orodja za ciljno usmerjanje 

in vključevanje različnih skupin na zelo dostopen in učinkovit način. Kulturne organizacije lahko 

prek družbenih medijev in družabnih omrežij spodbujajo oblikovanje družabnih skupnosti, 

osredotočenih na kinematografijo in dediščino, to pa je lahko gonilna sila za pozitivne 

spremembe in vključevanje različnih občinstev, zlasti mlajšega občinstva. 
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Družbena skupina, ki je običajno izključena iz kulture in kulturnih dejavnosti, so invalidi. V skladu 

s Konvencijo Združenih narodov (ZN) o pravicah invalidov (2011) imajo invalidi pravico do dostopa 

do kulturnih prizorišč, kot so gledališča, kinodvorane in muzeji, ter do uživanja kulturnega 

gradiva, knjig, filmov in glasbe v dostopni obliki. Konvencija poudarja tudi pravico invalidov, da 

sodelujejo v kulturnem življenju kot ljubiteljski in poklicni umetniki. Vendar se invalidi v 

kulturnem življenju še vedno soočajo s številnimi ovirami, kulturne organizacije pa morajo na tem 

področju veliko izboljšati (Evropski parlament, 2019). 

 

Evropska komisija je sprejela vrsto ukrepov, ki spodbujajo udeležbo in dostopnost v kulturi ter 

lahko podpirajo kulturne organizacije pri večji dostopnosti, kot so 

- dostopnost vsebine in vmesnika Europeane. 

- Evropski akt o dostopnosti, direktiva EU, sprejeta leta 2019, ki določa pravila za elektronske 

naprave, spletna mesta in avdiovizualne medijske storitve, dostopne posameznikom z okvarami 

in funkcionalnimi omejitvami. 

- kartica EU za invalide, ki invalidom zagotavlja enakopraven čezmejni dostop do ugodnosti, 

predvsem na področju kulture, prostega časa, športa in prometa. Kartica se pilotno uporablja v 

osmih državah članicah, med katerimi je tudi Ciper, do leta 2023 pa naj bi bila priznana v vseh 

državah članicah. 

 

3. 3. 7. Vidik dediščine 

Kulturna dediščina se nanaša na materialne in nematerialne dobrine skupine ali družbe, ki se 

prenašajo iz generacije v generacijo. "Kulturna dediščina vključuje artefakte, spomenike, [...] 

muzeje, ki imajo različne vrednosti, vključno s simbolnim, zgodovinskim, umetniškim, estetskim, 

etnološkim ali antropološkim, znanstvenim in družbenim pomenom. Vključuje snovno dediščino 

(premično, nepremično in podvodno), nesnovno kulturno dediščino (NKD), vgrajeno v kulturne, 

in artefakte, kraje ali spomenike naravne dediščine (Unescov inštitut za statistiko, Unescov okvir 

za kulturno statistiko 2009). 

Povezava med kinematografijo in kulturno dediščino je precej posebna. Čeprav kino in filmi 

konvencionalno niso priznani kot nesnovna kulturna dediščina, nekateri znanstveniki trdijo, da bi 

bolj celosten pristop h kulturni dediščini vključeval spodnji koncept filmske dediščine: 

"materialne oblike (kot sta zgodovina stavb kinodvoran in prostorska razsežnost 

kinematografov), nematerialne oblike (kot so ustne zgodovine, povezane s kinematografsko 
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izkušnjo) in digitalne oblike (kot so programske baze podatkov in avdiovizualno arhivsko gradivo)" 

(Ercole, Gennari, Dibeltulo in Van de Vijver, 2016). 

Kot je navedeno v publikaciji Evropskega avdiovizualnega observatorija The Exploitation of Film 

Heritage Works in the Digital Era (2016), je opredelitev filmov in del filmske dediščine zelo 

zahtevna, saj "kategorija vključuje tako "klasične" kot tudi "kultne" filme, ki so včasih relativno 

sveži glede na izid".  Prav tako je običajno ciljno občinstvo sestavljeno iz zrelejšega občinstva, 

mlajše občinstvo pa je težko pritegniti (European Audiovisual Observatory, 2016, str. 46). To je 

eden od številnih izzivov, s katerimi se soočajo dela s področja kinematografije in filmske 

dediščine, skupaj z dejstvom, da se nanašajo na nišne ciljne skupine in trge. Poleg tega lahko 

jezikovna in kulturna razdrobljenost ovirata čezmejno kroženje in običajno zahtevata močna 

promocijska prizadevanja (European Audiovisual Observatory, 2016, str. 50).  

Francija je država v Evropi, kjer je filmska dediščina bolje podprta in promovirana s programi 

medijskega opismenjevanja, ki jih organizira Nacionalni center za kino in gibljive slike, agencija 

francoskega ministrstva za kulturo (European Audiovisual Observatory, 2016, str. 54). Omeniti 

velja tudi pobudo in sklad za digitalizacijo Unlocking Film Heritage, enega največjih projektov 

digitalizacije filmov v Združenem kraljestvu, v katerem sodelujejo nacionalni arhiv BFI ter 

nacionalne in regionalne avdiovizualne arhivske organizacije (Unlocking Film Heritage Digitisation 

Fund FAQ, n. d.). Vendar je treba omeniti, da je omejena količina naslovov filmske dediščine 

komercialno dostopna, saj imetniki pravic digitalizacije ne vidijo kot smiselne naložbe v smislu 

prihodnjih dobičkov (Evropski avdiovizualni observatorij, 2016, str. 56). 

 

Pomembna pobuda na Cipru je nacionalni seznam nesnovne kulturne dediščine Cipra, ki ga je 

pripravila ciprska nacionalna komisija za UNESCO (Cyprus National Commission for UNESCO, 

n.d.), ki pa še ne vključuje nacionalnih filmov kot del nesnovne dediščine.   

 

Skratka, sektor filmske kulturne dediščine nujno potrebuje celostno strategijo na več ravneh, ki 

lahko združi oblikovalce politik, ustanove za filmsko dediščino in udeležence industrije, da se 

zavzamejo za priznanje in zaščito del filmske dediščine ter premostijo vrzel med finančnimi 

prednostnimi nalogami in kulturnimi cilji. 
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3. 3. 8. Digitalni viri in aktivnosti                                                                                                               . 

VIR 1 

Ime in povezava. AUDIOVISUALCY: Spletni forum za videografske študije, 

https://bit.ly/3NwVPIf   

Uvod. AUDIOVISUALCY je spletni forum na portalu Vimeo, ki ga je ustvarila Catherine Grant 

(do avgusta 2020 profesorica digitalnih medijev in ekranskih študij na univerzi Birkbeck v 

Londonu); na njem so objavljeni nekomercialni video eseji ali dela avdiovizualnih ekranskih 

študij, ki imajo analitičen, kritičen, refleksiven ali znanstveni namen. Video eseji se 

osredotočajo na estetske, semiotične, kulturne in družbene vidike filma, ponujajo analize 

različnih filmskih žanrov, kinematografskih tehnik, ponavljajočih se tem (npr. spomin, spol, 

kadri) itd. Ta skupina na Vimeu ponuja kuriran izbor kratkih video del mini skupnosti 

ustvarjalcev video esejev, znanstvenikov, filmskih strokovnjakov itd. z vsega sveta. 

Predstavljene videoposnetke skrbno pregleda 73 imenovanih moderatorjev skupine.  

Nasveti za uporabo. Video eseji so prosto dostopni uporabniku (prijava na Vimeo ni 

potrebna), ki lahko sodeluje tudi v spletnih razpravah z moderatorji skupine, člani skupine 

ali drugimi uporabniki. Uporabnik lahko preprosto dostopa do virov s filtriranjem 

videoposnetkov glede na datum (date) nalaganja, abecedni (alphabetical) vrstni red, število 

predvajanj, število všečkov in trajanje. Forum ima tudi funkcijo iskanja, ki uporabniku 

omogoča filtriranje rezultatov glede na temo iskanja. AUDIOVISUALCY ponuja tudi 

povezave do [IN]TRANSITION , prve recenzirane akademske, nagrajene revije za 

videografske študije filma in gibljivih slik, do njenih virov pa lahko dostopate tudi prek 

Facebooka in Twitterja.. 

 

Dejavnost 1. Projekcija video eseja in skupinska razprava 

Potrebno gradivo. Prenosni računalnik, kabel HDMI, zvočniki in projektor/monitor, dostop 

do interneta 

https://bit.ly/3NwVPIf
https://vimeo.com/groups/audiovisualcy/sort:date/format:detail
https://vimeo.com/groups/audiovisualcy/sort:alphabetical/format:detail
http://mediacommons.futureofthebook.org/intransition/
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Namen: Vključite se v program, ki ga je treba pripraviti, da bi se izognili težavam, ki jih 

povzročajo video posnetki. Ovrednotiti možnosti in omejitve spletnega učenja za 

kinematografijo na primeru izbranega video eseja iz zbirke AUDIOVISUALCY. 

Postopek. Dejavnost se začne s predvajanjem kratkega video eseja iz zbirke 

AUDIOVISUALCY (npr. close by. Georges Franju and the moving frame), ki mu sledi seja 

vprašanj in odgovorov, ki jo vodi moderator. Udeleženci morajo oceniti prednosti in slabosti 

spletnega učenja, pri tem pa se morajo opreti na prikazani video esej, ki je izhodišče za 

začetek razprave. Moderator naj razpravo usmeri k možnostim in omejitvam medija, pri 

čemer naj se osredotoči na koncepte udeležbe in interakcije pri digitalnem učenju ter na 

to, ali lahko digitalni učni viri ponovijo interaktivnost fizičnega učenja (npr. omogoči spletno 

razpravo, v kateri lahko ustvarjalci videoposnetka in gledalci izmenjajo mnenja glede 

konceptov in/ali mnenj, izraženih v okviru videostudij). Če je odgovor pritrdilen, kako bi bilo 

to videti? Udeleženci naj nato pripravijo akcijski načrt za organizacijo takšne spletne 

interaktivne razprave. 

 

 

VIR 2 

Ime in povezava. INTO FILM, https://www.intofilm.org/  

Uvod. Namen projekta Into Film je zagotoviti bogate spletne vsebine za izobraževalni, 

kulturni in osebnostni razvoj otrok in mladostnikov (starih od 5 do 19 let) z uporabo filma. 

Platforma ponuja spletno platformo za pretakanje filmov, izvenšolske filmske klube, učne 

vire, možnosti spletnega usposabljanja, letni filmski festival, filmske nagrade, izzive, 

tekmovanja itd. Več kot polovica britanskih šol je vire Into Film uspešno vključila v pouk v 

razredu in pri uporabi filma dosegla številne učinkovite učne rezultate.  

Nasveti za uporabo. Program Into Film je bil posebej zasnovan za potrebe šol in mladih v 

Združenem kraljestvu, vendar je brezplačno na voljo tudi uporabnikom po vsem svetu. Za 

dostop do virov Into Film je potrebna registracija uporabnika, ki omogoča upravljanje 

uporabniških nastavitev in nastavitev računa. Platforma ponuja tudi povezave do filmskih 

https://vimeo.com/groups/audiovisualcy/videos/696276455
https://www.intofilm.org/
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priporočil in recenzij, filmskih novic in člankov, virov za spletno varnost, zahtev za 

predvajanje filmov in licenc itd.  

 

 

Dejavnost 1. Razprava v celotni skupini 

Potrebno gradivo. Prenosni računalniki, dostop do interneta 

Namen: Vključite v program, ki ga je treba pripraviti, da bi se lahko udeležili izobraževanja, 

ki ga organizirajo. Oceniti digitalizacijo učnih virov za kinematografijo  

Postopek. Moderator postavlja vprašanja za pregled dostopnosti in prijaznosti gradiva, ki 

je na voljo na spletni strani Into Film (ob upoštevanju vidika izobraževalcev in učencev). 

Moderator nato skupino prosi, naj oceni izvedljivost razvoja podobnega spletnega učnega 

vira na lokalni ravni za otroke v osnovnem in srednjem izobraževanju ter izvede možgansko 

nevihto o tem, kateri koraki bi bili potrebni za njegovo uspešno izvedbo. 

 

 

VIR 3 

Ime in povezava. CineMontage, https://cinemontage.org/  

Uvod. CineMontage je uradna revija Združenja filmskih montažerjev, ki izhaja že približno 

40 let. Leta 2016 je začela delovati samostojna spletna stran, na kateri so objavljeni 

ekskluzivni spletni članki ter četrtletno objavljeni članki revije v tiskani obliki. Na spletnem 

mestu so objavljeni ekskluzivni intervjuji, zgodbe in članki o njenih članih in strokovnjakih 

iz postprodukcijske industrije, ki segajo od filmske montaže, oblikovanja zvoka, filmske 

zgodovine, tehnologije itd.   

Nasveti za uporabo. Spletno mesto ponuja arhiv preteklih številk, novice iz industrije, 

opombe urednika in filtriranje virov s pomočjo oznak. Spletno mesto je prosto dostopno 

vsem uporabnikom, njegovi viri pa so na voljo tudi na Facebooku, Instagramu in Twitterju. 

https://cinemontage.org/


 

106 
Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije (komunikacije)  

je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije. 

Spletno mesto ponuja širok nabor člankov, povezanih z vprašanji v zvezi s kinematografijo 

in filmsko produkcijo, delovnimi novicami itd. 

 

Dejavnost 1. Viharjenje možganov in kartiranje lokalnih virov in zmogljivosti 

Potrebno gradivo. Papir/posterji in označevalci 

Namen. Oceniti možnosti in omejitve digitalizacije gradiva/izdelkov lokalnih zvez in 

institucij filmskih ustvarjalcev, filmskih revij, časopisov, periodike itd. 

Postopek. Moderator postavi vprašanja o digitalnih orodjih in virih, ki jih uporabljajo 

udeleženci v lokalni kinematografiji in filmski industriji, medijih in tisku (tj. na področju 

kinematografije), ter o razpoložljivosti spletnih virov. Udeležence nato pozove, naj izvedejo 

možgansko nevihto ter opredelijo glavna tveganja in izzive pri zagotavljanju proste spletne 

dostopnosti tega gradiva. Udeleženci bodo pozvani, naj upoštevajo finančne in tehnične 

zmogljivosti ustreznih lokalnih institucij ter znanje in spretnosti osebja na področju 

informacijske tehnologije. Namen te vaje je opredeliti ključne ovire in cilje na lokalni ravni 

in ravni EU. Nato se oblikuje akcijski načrt za ustvarjanje pozitivnega kratkoročnega in 

dolgoročnega učinka. Akcijski načrt vključuje: cilje, naloge, oceno trenutnega stanja, 

opredelitev zainteresiranih strani, akcijski načrt, oceno tveganja in načrt ukrepov v 

nepredvidljivih razmerah. 

 

Učni izidi 

Znanje  spretnosti Stališča/odnos 

Osnovno poznavanje sveta 
filma 

Prepoznavanje pomena 
digitalnih veščin v današnjem 
svetu filma 

Zavedanje potrebe po 
digitalnih kompetencah v 
današnjem sodobnem svetu 

Osnovno znanje o tem, kako 
kinematografija prispeva k 
razvoju posameznika in 
skupnosti 

Prepoznavanje priložnosti za 
osebno, družbeno ali 
komercialno vrednost z 
digitalizacijo 
kinematografskih virov 

Pripravljenost za sodelovanje 
z digitalnimi tehnologijami 
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Praktično znanje o tem, kako 
najti koristne vire, povezane 
s kinematografijo 

Razvijanje kritičnega 
mišljenja in miselnosti za rast 

Odprtost za sodelovanje z 
digitalnimi tehnologijami s 
premišljeno in kritično 
miselnostjo 

Dejansko poznavanje 
načinov digitalizacije 
kinematografije in filmske 
produkcije v današnjem času 

Prepoznavanje pomena 
digitalnih veščin v luči 
današnjega filmskega sveta 

Pripravljenost pristopiti k 
digitalnim tehnologijam za 
učenje 

Praktično znanje o tem, kako 
podpirati kinematografijo in 
prispevati k njeni trajnosti v 
današnjem sodobnem svetu 

Razvijanje veščin vodenja in 
timskega dela 

Pripravljenost sodelovati z 
drugimi in z digitalnimi 
tehnologijami 

Praktično znanje o tem, kako 
analizirati estetske, 
semiotične, kulturne in 
družbene konotacije, ki jih 
najdemo v filmih, ter 
poučevati in se učiti o filmu 

Kritično mišljenje, prenos 
znanja in komunikacija 

Pripravljenost na refleksiven 
pristop k digitalnim 
tehnologijam za učenje 

Dejansko poznavanje 
načinov digitalizacije filmskih 
študij in filmskih analiz v 
današnjem času 

Učenje, kako ustvarjati 
spremembe 

Pripravljenost za varno in 
odgovorno sodelovanje z 
drugimi na spletu 

Praktično znanje o tem, kako 
z drugimi izmenjevati stališča 
in mnenja o filmih 

Učenje sodelovanja z drugimi 
in reševanje problemov, 
kako premagati oviro 
pomanjkanja fizičnega stika 
pri spletnem učenju 

Pripravljenost na etičen, 
varen in odgovoren pristop k 
digitalnim tehnologijam 

Osnovno znanje o tem, kako 
ustvariti lastne filme 
  

  

praktično znanje o tem, kako 
poučevati in se učiti o filmu 
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3. 4. Gledališče                                                                                                                                       

Za zaposlene v kulturnih ustanovah z znanji s področja IT, LOD in digitalnih medijev. 

 

3. 4. 1. Predstavitev kulturnih ustanov 

Podsektor uprizoritvenih umetnosti (gledališče) je v zadnjem desetletju doživel največjo rast 

dodane vrednosti in zaposlenosti.  Po poročilu "Analiza trga kulturnih in ustvarjalnih sektorjev v 

Evropi – sektor, v katerega je treba vlagati" je podsektor med letoma 2013 in 2017 rasel z 8,6-

odstotno letno stopnjo rasti, najmočneje med vsemi ustvarjalnimi in kulturnimi sektorji, ki je leta 

2017 dosegel 44,7 milijarde EUR in v povprečju prispeval 0,6 % k dodani vrednosti vsake države 

članice (Evropski investicijski sklad, 2020).  

Z 9,4-odstotno rastjo se je zaposlenost v uprizoritvenih umetnostih povečala bolj kot v katerem 

koli drugem podsektorju in leta 2017 dosegla 1,81 milijona delavcev s skupno 814 530 podjetji (v 

povprečju 3,2 % podjetij v vsaki državi članici). Število delavcev, zaposlenih v podsektorju 

uprizoritvenih umetnosti v EU, je leta 2017 doseglo 1 814 367, kar je 549 512 več kot leta 2013.  

Z zaposlovanjem 40 % delavcev v podsektorju so "ustvarjalne, umetniške in razvedrilne 

dejavnosti" glavna gospodarska dejavnost z vidika zaposlovanja. Ta segment vključuje dejavnosti 

uprizoritvenih umetnikov (npr. igralcev.), podporne dejavnosti za uprizoritvene umetnosti (npr. 

dejavnosti režiserjev, producentov, scenografov itd.) in obratovanje umetniških objektov 

(gledaliških dvoran). "Druge strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti, d. n.", so glavna 

gospodarska dejavnost podsektorja uprizoritvenih umetnosti v EU, ki predstavlja 61 % njegove 

dodane vrednosti. Sem spadajo predvsem dejavnosti, ki jih opravljajo agenti in agencije v imenu 

posameznikov in vključujejo pridobivanje angažmajev v gledaliških predstavah. "Dejavnosti 

agencij za posredovanje zaposlitve" predstavljajo 39 % dodane vrednosti panoge. Sem spadajo 

na primer dejavnosti gledaliških agencij za kasting. 

Napredek digitalnih tehnologij odpira vrata novim načinom produkcije in distribucije vsebin, s 

čimer so ustvarjalne vsebine na voljo večjemu občinstvu, pa tudi ustvarjanju bolj poglobljenih 

izkušenj, ki bi lahko pritegnile netradicionalno občinstvo (na primer: gledališka izkušnja na 

zahtevo), pa tudi ustvarjanju bolj poglobljenih izkušenj, ki bi lahko pritegnile netradicionalno 

občinstvo (na primer: poglobljeno virtualno gledališče). Digitalna potrošnja vsebin s področja 

uprizoritvenih umetnosti tako ustvarja nove priložnosti za prihodke. Sektor uprizoritvenih 

umetnosti lahko spodbudi individualne in družbene spremembe v smeri okoljske trajnosti. 
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Industrija uprizoritvenih umetnosti je najpomembnejša za gospodarstvo Združenega kraljestva, 

kjer predstavlja 1,3 % nacionalne dodane vrednosti. Druge države, v katerih je delež 

uprizoritvenih umetnosti v nacionalni dodani vrednosti višji od povprečja EU, so:  V povprečju 

predstavljajo 1,2 % delovne sile v posamezni državi članici, in sicer: Bolgarija (1,1 %), Irska (0,9 

%), Češka (1 %), Slovaška (0,8 %), Italija (0,7 %) in Švedska (0,6 %). Najvišji deleži zaposlitev v 

uprizoritvenih umetnostih glede na zaposlenost v državi so na Irskem (3,7 %), Nizozemskem (2,7 

%) in Madžarskem (1,9 %). Podjetja s področja uprizoritvenih umetnosti v povprečju predstavljajo 

3,2 % celotnega števila podjetij v vsaki državi članici. Največji delež podjetij s področja 

uprizoritvenih umetnosti v skupnem številu podjetij je na Nizozemskem (9,4 %), Madžarskem (5 

%) in v Estoniji (4,5 %). 

 

Gledališče in uprizoritvene umetnosti so zaradi raznolikosti oblik, ki presegajo jezikovne ovire, 

izjemnega pomena za Evropo. Oboje ima dvojen pomen: kot umetniška oblika in kot javni prostor 

za kulturno-politični dialog od antične Grčije do danes. Evropska gledališka pobuda ima v tej 

perspektivi osrednjo vlogo, saj želi ustvariti splošno strukturo za svoj pristop k evropskim 

uprizoritvenim umetnostim in zlasti gledališkemu sektorju. Srednjeročni cilj je to preoblikovati v 

strateški način podpore temu sektorju. Dolgoročno naj bi gledališka pobuda oblikovala skladen 

pristop do tega sektorja. To pomeni zapolnitev vrzeli med že obstoječo podporo v okviru 

Ustvarjalne Evrope in pilotnimi projekti, kot sta nedavno vzpostavljena platforma za distribucijo 

del s področja uprizoritvenih umetnosti in program mobilnosti posameznikov i-Portunus.  

Študija "Položaj gledališč v državah članicah EU" je bila prva vseevropska študija, ki je začela 

zbirati podatke o evropskem gledališkem sektorju, in sicer v okviru prvega "Evropskega 

gledališkega foruma 2020": Evropski forum za uprizoritvene umetnosti v središču pozornosti" 

novembra 2020. Rezultati študije še niso bili objavljeni, njihov namen pa je zagotoviti vhodne 

podatke za politična priporočila in nadaljnje ukrepe na evropski ravni. 

Kriza z virusom korone je zaradi svoje narave, ki temelji na prizoriščih in obiskovalcih, najbolj 

prizadela ta sektor. Ustavitev dejavnosti in odpoved (ali preložitev) prireditev, predstav in 

festivalov sta povzročila verigo negativnih učinkov, ki jih je bilo težko nadomestiti, tudi ko so se 

prizorišča lahko ponovno odprla in je bilo mogoče organizirati prireditve (z omejenimi 

zmogljivostmi) po dokumentu "Cultural and creative sectors in post COVID-19 Europe Crisis 

effects and policy recommendations" (Evropski parlament, 2021). Za vsako gledališko predstavo, 

festivalom, prireditvijo stoji tudi velik ekosistem, ki ga naseljuje več akterjev, ki opravljajo 

podporne dejavnosti, kot so tehniki, graditelji odra, kostumografi in ličarji, oblikovalci svetlobe 

ter podjetja, ki pomagajo pri organizaciji predstav in prireditev. Škoda je torej veliko večja kot 



 

110 
Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije (komunikacije)  

je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije. 

zgolj odsotnost prihodkov iz blagajn. Komercialni posli, povezani z gostinstvom, prihodki 

oglaševalcev ali v nekaterih primerih honorarji, ki se pričakujejo od organizatorjev in udeležencev 

delavnic in mojstrskih tečajev. Še bolj zapleteno je bilo stanje samozaposlenih nastopajočih 

umetnikov. Zaradi pristopa prizorišč, ki so se manj izogibala tveganju, so ti odstopili od pogodb, 

ne da bi nadomestili izgube in ponudili nadomestne možnosti (preložitev ali prestavitev). V 

nekaterih državah se niso mogli zanesti niti na javno podporo, saj do nje niso bili upravičeni. Poleg 

tega je treba upoštevati tudi, da je večina svobodnih umetnikov portfelskih delavcev. Tako so jim 

prepovedi gibanja in ukrepi socialne distanciranosti preprečevali navezovanje stikov in 

srečevanje s potencialnimi delodajalci.  

Neposredna izguba dohodka zaradi odpovedi festivalov in prireditev je imela tudi posreden 

negativen stranski učinek na lokalna gospodarstva. Poleg tega je odpoved vseh glasbenih, plesnih, 

gledaliških in cirkuških festivalov negativno vplivala tudi na lokalne skupnosti na družbeni ravni, 

katerih občutek povezanosti se na teh dogodkih krepi. Uprizoritvene umetnosti so pokazale tudi 

izjemno ustvarjalnost in inovativnost ter prilagodile obliko predstav in festivalov. V obdobju 

velike zapore so digitalne tehnologije uporabili za prehod na nove oblike, kot je digitalno 

gledališče (University of Exeter, 2020), in ko so v številnih državah začeli odpravljati stroge ukrepe 

zapore, so festivali in dogodki, ki so bili prej organizirani v zaprtih prostorih, prešli na oblike na 

prostem ali se popolnoma prilagodili, kot je bilo v primeru festivala v Gentu (Gent Festival, 2020). 

Kot odziv na krizo so bila vzpostavljena tudi medsektorska partnerstva. V Edinburgu je bilo 

vzpostavljeno medsektorsko sodelovanje med lokalnimi festivali in turističnim sektorjem, da bi 

zveste udeležence festivalov nagovorili k potovanju v mesto v obdobju po COVID-19 (Edinburgh 

Tourism Action Group, 2022). Kriza zaradi pandemije je še povečala nujnost teh potreb v zvezi z 

vprašanji, kot so trajnost, digitalni in virtualni kontekst ter jezikovna raznolikost. 

Podatki, zbrani v "Študiji Univerze Bocconi o vplivu KOVID-19 na uprizoritvene umetnosti" od 41 

vrhunskih ustanov za uprizoritvene umetnosti v šestih državah (Francija, Nemčija, Italija, Španija, 

Združeno kraljestvo in ZDA), naj bi pokazali, kako bi lahko ustanove ponovno premislile svoje 

strategije po pandemiji. Pet najpomembnejših kompetenc, potrebnih za prihodnost sektorja 

uprizoritvenih umetnosti, so vključevanje občinstva, digitalne kompetence, trženje in 

komuniciranje, novi menedžerski pristopi in zbiranje sredstev (več jih potrebujejo v ZDA). To je 

mogoče povezati s tem, da so ameriške ustanove manj odvisne od javnih sredstev in morajo zato 

bolj iskati druge zasebne vire financiranja. Ker evropske institucije prejemajo večji delež javnih 

sredstev, se lahko v času krize zanesejo na bolj varno "varnostno mrežo". Razlike v učinkih krize 

na ameriške in evropske institucije dokazujejo, kako pomembna je vladna podpora za preživetje 
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sektorja. Prihod javne podpore bi lahko le delno nadomestil hudo izgubo prihodkov ter pomagal 

prizoriščem in organizacijam pokriti (vsaj) preostale fiksne stroške. 

 

Hkrati raziskava kaže, da zasebno financiranje spodbuja inovacije v institucijah, kar je lahko 

ključnega pomena za njihov dolgoročni uspeh. Medtem ko vodstveni delavci menijo, da so 

vključevanje občinstva, trženje in digitalne kompetence pomembne za prihodnost sektorja, je 

bilo presenetljivo, da so poslovna partnerstva na zadnjem mestu na seznamu prednostnih nalog, 

čeprav bi lahko prinesla dodatne tokove prihodkov in dosegla konkurenčno prednost. Nazadnje, 

rezultati te raziskave kažejo, da je verjetno čas, da sektor uprizoritvenih umetnosti začne razpravo 

o potrebi po ponovnem razmisleku o strategijah in poslovnih modelih, da bi zagotovili tako 

gospodarsko preživetje kot inovacije. Glede na hitro spreminjajoče se in negotovo okolje je 

sposobnost prilagajanja potrebna zdaj in bo v prihodnje še pomembnejša (SDA Bocconi, 2020). 

 

3. 4. 2. Vloga mladih 

Obisk živih prireditev med mladimi je po poročilu iz leta 2009 "Mladi v Evropi – statistični portret 

2009" odvisen od njihove raznolikosti in kakovosti, pa tudi od drugih dejavnikov, kot so druge 

možnosti zabave. Poleg tega so žive predstave pogosto dražje kot na primer vstopnice za kino, 

kar bi lahko pojasnilo, zakaj so razlike v stopnji obiska med starostnimi skupinami manj izrazite 

kot pri kinematografih. V skoraj vseh državah se je več kot polovica mladih v starosti od 16 do 24 

let v letu pred raziskavo leta 2006 udeležila vsaj ene žive predstave (glej Sliko 1). V Estoniji, Litvi, 

na Portugalskem, Slovaškem, Islandiji, Norveškem in v Estoniji je ta delež celo presegel 70 %. Zdi 

se, da so mladi v Avstriji, na Islandiji in Norveškem bolj nagnjeni k obiskovanju predstav v živo kot 

drugi mladi Evropejci: 19 %, 21 % in 24 % mladih, starih od 16 do 24 let, v teh treh državah je v 

letu pred raziskavo več kot šestkrat obiskalo predstavo v živo. Nasprotno pa je bil obisk živih 

predstav v drugih delih Evrope bistveno manjši. V Italiji, na Malti in Poljskem se več kot polovica 

prebivalcev, starih od 16 do 24 let, v 12 mesecih pred anketiranjem ni udeležila žive predstave 

(Eurostat, 2009).  
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Figure 1 – Ljudje, ki so v zadnjih 12 mesecih obiskali predstavo v živo, po pogostosti in starostni skupini, 2006 (%) 

 

Po podatkih raziskave Eurobarometra se mladi Evropejci v prostem času pogosteje ukvarjajo z 

umetniškimi dejavnostmi kot starejši. Med prebivalci, anketiranimi leta 2007, so mladi 

Evropejci, stari od 15 do 24 let, najraje uporabljali fotografijo in film (31 %), sledili so ples (29 

%), dejavnosti okraševanja (29 %) in petje (21 %) (glej spodnjo sliko). 
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Figure 2 – Stopnje udeležbe v umetniških dejavnostih po starostnih skupinah, EU-27, 2007 (%) 

 

Mladi, stari od 15 do 24 let, so tudi bolj kot starejše generacije uživali v pisanju, petju in igranju 

inštrumentov. Igranje ni bila zelo priljubljena dejavnost, saj je v 12 mesecih pred raziskavo na 

odru nastopalo manj kot 10 % anketirancev, vendar je bil na splošno delež ljudi, ki so sodelovali 

v igri, med mladimi v starosti od 15 do 24 let večji kot med starejšo populacijo. 

Projekt umetniškega sodelovanja Evropske gledališke konvencije Young Europe III se je 

osredotočil na gledališče kot prostor identifikacije mladih v Evropi. V dveh letih je devet gledališč 

članic ETC v skupinah po tri sodelovalo pri razvoju novih gledaliških besedil in uprizoritev na temo 

besa, demokracije, identitete in prihodnosti. Publikacija za ustvarjalno skupnost gledaliških 

profesionalcev, v kateri so predstavljeni razmislek in primeri najboljših praks za ustvarjanje 

gledališča z mladimi in za mlade, ki je nastala na pobudo Evropske gledališke konvencije ETC. 
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Pred krizo so bile različne kulturne pobude namenjene ranljivim ali marginaliziranim skupinam, 

kot so begunci ali migranti. Drugi projekti so poudarjali pomen umetnostne vzgoje za otroke in 

mlade z dvema ciljema: prenos veščin (kot so ustvarjalnost, medkulturne in druge socialne 

kompetence) ter dostop do umetnosti kot prejemnika ali kot orodja za samoizražanje in 

opolnomočenje. Z inovativnimi oblikami in participativnimi metodologijami so umetniki in 

kulturni akterji sodelovali z drugimi podsektorji, kot so zdravstvo, socialno varstvo, zapori in 

prikrajšane skupnosti. Zlasti te pobude so bile izrednega pomena tudi v času krize leta 2020, ko 

se je veliko ljudi soočalo z osamljenostjo ali nasiljem. To medsektorsko sodelovanje, čeprav je za 

družbo ključnega pomena, je bilo vedno premalo financirano. Razmišljanja o umetnosti in 

socialnem vključevanju so se v letu 2020 izvajala tudi na projektni osnovi, vendar širši doseg 

takšnih pobud s pokritostjo večine ali celotnega ozemlja EU ni bil viden. Inovacije, raziskave in 

umetnost še vedno ostajajo na projektni logiki, ki ne omogoča dolgoročnega načrtovanja ter 

umetnikom in ustvarjalcem redko zagotavlja dovolj časa in prostora za razvoj trajnostnih pobud 

(ETC, 2021). 

Poleg tega je bilo v EU leta 2020 na področju kulture zaposlenih 1,2 milijona mladih (starih od 15 

do 29 let). Predstavljali so 16,4 % zaposlenih v kulturi, kar je nekoliko manj od povprečnega deleža 

vseh mladih, zaposlenih v celotnem gospodarstvu (16,8 %). Delež mlade delovne sile (15-29 let) 

v zaposlovanju na področju kulture se med državami članicami EU precej razlikuje. V večini držav 

članic delež zaposlenih mladih ni presegel 20 % vseh zaposlenih v kulturi. Ta delež se je gibal od 

10 % v Italiji do 21 % na Nizozemskem in 24 % na Malti. V osmih državah članicah EU je bil delež 

zaposlenih mladih v kulturi večji od njihovega deleža v celotnem številu zaposlenih. Največja 

razlika je bila zabeležena v Bolgariji, kjer je bil delež mladih v zaposlovanju v kulturi za skoraj 4 

odstotne točke višji od povprečnega deleža mladih v celotnem zaposlovanju. Nasprotno pa so bili 

mladi glede na svoj delež v zaposlovanju v kulturi razmeroma slabo zastopani na Švedskem in 

Nizozemskem (za 4 odstotne točke manj kot v celotnem zaposlovanju) ter na Hrvaškem (za 6 

odstotnih točk manj) (Eurostat, 2020). 

 

3. 4. 3. Možnosti v prihodnosti 

Povezani odprti podatki (Linked Open Data - LOD) kot nov način izmenjave informacij o 

digitalnih/fizičnih virih omogočajo povezanim računalnikom boljšo uporabo informacij, 

povezanih z viri. LOD omogoča obogatitev informacij o virih in s tem izboljšanje uporabniške 

izkušnje pri uporabi virov ali njihovem iskanju.  
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Prva izkušnja z objavo informacij v obliki povezanih podatkov je predstavljena na portalu ECLAP 

o multimedijskih vsebinah o uprizoritvenih umetnostih. Sistem omogoča dostop do informacij o 

vsebini, izrazov taksonomije, ki se uporablja za razvrščanje vsebine, in tudi strukturnih informacij, 

kot so povezave s skupinami, ki upravljajo vsebino, uporaba v seznamih predvajanja in zbirkah. 

Poleg tega so na voljo informacije o opombah na avdio/vizualnih vsebinah, na voljo pa so tudi 

informacije o uporabnikih (npr. graf "prijateljev"). Obogatitev geografskih informacij, ki so 

prisotne v metapodatkih vsebine (npr. mesto/država izvedbe), je omogočila povezavo vsebine s 

podatkovno zbirko GeoNames, ki je na voljo kot priljubljeni podatki (Bellini, Nesi, 2011). 

ECLAP je mreža najboljših praks ter ponudnik vsebinskih in uporabniških storitev. Kot mrežo 

najboljših praks ECLAP sestavljajo delovne skupine, ki analizirajo trenutno stanje ter opredeljujejo 

najboljše prakse in smernice za obvladovanje tehničnih in strateških težav sektorja uprizoritvenih 

umetnosti. V ta namen so bile ustanovljene tri glavne delovne skupine ECLAP (z ustreznimi blogi 

in forumi), ki pokrivajo naslednja področja: digitalne knjižnice in modeli za vsebine uprizoritvenih 

umetnosti, upravljanje intelektualne lastnine in orodja ter digitalna vsebinska orodja za 

poučevanje in učenje uprizoritvenih umetnosti v novi dobi. Za lažje povezovanje in razprave je 

ECLAP tudi zbirka tehničnih dokumentov, demonstratorjev, najboljših praks in standardov, ki jih 

je mogoče uporabiti za boljše razumevanje težav v sektorju in iskanje ustreznih smernic, 

najsodobnejših rešitev ter prihodnjih dejavnosti in predlogov projektov. 

Storitev ECLAP za vsebine in uporabnike izkorišča napredne tehnologije in rešitve družbenih 

medijev in semantičnega računalništva za obogatitev, združevanje in distribucijo bogatih 

večjezičnih vsebin uprizoritvene umetnosti za osebne računalnike in mobilne telefone. Trenutno 

ECLAP distribuira več kot 110 000 različnih objektov (video, avdio, slike, besedila, 3D) od 31 

ponudnikov vsebin v 13 glavnih jezikih metapodatkov skupnosti približno 2000 registriranih 

uporabnikov, ki so razporejeni po vsem svetu. Ti podatki so na voljo in jih lahko uporabljajo 

semantični iskalniki za iskanje informacij o uprizoritvenih umetnostih, drugi sistemi povezanih 

podatkov pa lahko ponovno uporabijo našo ontologijo ali taksonomske izraze ali se povežejo z 

našo vsebino. Poleg tega je mogoče odnose med informacijami, ki so prisotne na portalu, 

vizualizirati z uporabo socialnega grafa ECLAP, ki omogoča krmarjenje po teh odnosih, kar 

omogoča iskanje novih vsebin ali nepričakovanih odnosov. Še vedno pa poteka delo za 

povezovanje nabora podatkov z drugimi viri informacij, kot je DBpedia, pa tudi za prepoznavanje 

imen oseb, ki so prisotne v opisih, da bi ustvarili datoteko avtoritet oseb na področju 

uprizoritvenih umetnosti. 

 

Za zaposlene v kulturnih ustanovah, ki nimajo znanj s področja IT, LOD in digitalnih medijev. 
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3. 4. 4. Aktualni izzivi 

Vendar so nekateri uporabniki portala ECLAP izrazili težave pri orientaciji in iskanju virov. Če 

uporabnik ni strokovnjak, torej znanstvenik, in ne išče na primer določenega igralca ali režiserja, 

ima težave pri iskanju vira, saj se sooča z monumentalno hierarhično večplastno zbirko orodij in 

metapodatkov, ki zahtevajo določeno strokovno znanje. Po drugi strani pa sta "starodavnost" 

nekaterih grafičnih izbir in počasnost pri navigaciji je posledica nezmožnosti posodobitve in 

izboljšanja portala, ko bo projekt končan. Obstaja problem zapletenosti pri predstavitvi podatkov, 

ki pogosto ne ustvarjajo razumevanja kljub veliki raznolikosti in bogastvu vsebine. INCOMMON. 

INCOMMON želi preučiti, zbrati in kontekstualizirati tista srečanja med gledališčem, glasbo, 

vizualno umetnostjo, filmom in video umetnostjo, ki so imela obliko predstav, zlasti tistih, ki so 

nastala kot sodelovanje med umetniki; uporabiti koncept "volje do skupnega" na področju 

kontrakulturne umetnosti; poudariti pomen umetniških skupnosti na lokalni in mednarodni 

sceni; ustvariti digitalni arhiv predstav italijanskih umetnikov tega obdobja. INCOMMON 

proizvaja globalni pristop, usmerjen v zbiranje, digitalizacijo, restavriranje in razširjanje 

neposredne dokumentacije in sorodnega gradiva italijanske umetniške produkcije velikega 

ustvarjalnega, političnega in eksistencialnega vala kontrakulture, s čimer ohranja in omogoča 

dostop do dediščine, sicer odporne na ohranjanje (Gavrilovič, 2020). 

 

3. 4. 5. Možne rešitve 

Financiranje razvoja osebja bi se lahko osredotočilo na razvoj digitalnih kompetenc. Na ta način 

poznavanje osnov IT ne bi postalo prednost, temveč skupna značilnost. 

Ob pojavu pandemije COVID so se iskale različne rešitve, da bi umetnost postala dostopna 

potrošnikom in da bi umetniki imeli možnosti za preživetje. Odkritje novih umetniških formatov 

bi lahko bilo spodbuda vsem institucijam, da se bojijo pomanjkanja različnih virov za uporabo 

sodobnih metod in izvajanje sodobnih zamisli. 

Projekt Digitalni kulturni oblikovalec je lahko tudi spodbuda za opozarjanje na vire, ki so že prosto 

dostopni. Navdihujoče je lahko tudi odkrivanje dobrih praks na spletu, ki dokazujejo sposobnost 

gledališča, da se prilagodi sodobni tehnologiji. 
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3. 4. 6. Vključenost različnih skupin 

Res je, da v nekaterih ustanovah invalidi nimajo možnosti, da bi od blizu spoznali gledališče, kar 

še posebej velja za redne gledališke predstave. Razumljivo je, da bi uporaba sodobne tehnologije 

omogočila veliko boljšo izkušnjo vsem ljudem, ne glede na njihov socialni status. 

Še več, večja selitev gledališča v digitalni prostor bi razširila krog tako opazovalcev kot aktivnih 

udeležencev. 

 

3. 4. 7. Vidik dediščine 

Svetovna kriza je močno vplivala na podsektor kulturne dediščine, ki v večini primerov temelji na 

lokacijah in obiskovalcih, zaradi zaprtja muzejev in spomenikov dediščine ter strogih prepovedi 

notranjega gibanja in turizma, ki je prvi vir dohodka za številne spomenike dediščine. V zahodni 

Evropi je moralo med veliko zaporo svoja vrata zapreti 94,6 % muzejev, v vzhodni Evropi pa 98,7 

%.100 Na reprezentativnem vzorcu približno 1 000 muzejev v EU-27 jih je 44 % navedlo, da so 

izgubili do 1 000 EUR na teden, 31 % do 5 000 EUR na teden, 18 % do 30 000 EUR na teden in 8 

% več kot 50 000 EUR na teden. Veliki muzeji so izgubili med 100.000 in 600.000 EUR na teden. 

Muzeji v turističnih regijah so bili priča izjemni izgubi prihodkov v višini 75-80 %. V tej zadnji 

kategoriji so bili muzeji v glavnih mestih med najbolj prizadetimi zaradi izgube dohodka, saj so v 

povprečju izgubili okoli 40.000 EUR, medtem ko so v mestih izgubili 20.000 EUR, na podeželju pa 

5.000 EUR. Nekateri izmed najbolj prizadetih muzejev se bojijo, da bodo morali sčasoma za stalno 

zapreti svoje prostore. Izguba dohodka ni zadevala le osnovnih dejavnosti muzejev, temveč tudi 

pomožne storitve, ki so v mnogih primerih zunanje dejavnosti. Podjetja, ki imajo v lasti in 

upravljajo muzejske kavarne in knjigarne ter prevozne storitve za razstave, so zaradi zaprtja 

prostorov in preložitve/odpovedi razstav zaznala velik izpad prihodkov. Vpliv na zaposlene v 

muzejih ni bil tako hud. Približno 70 % od 1 000 anketiranih muzejev je poročalo, da so morali 

prilagoditi naloge in vse zaposlene preusmeriti na delo od doma, vendar jim ni bilo treba 

odpuščati osebja. V primerjavi z drugimi podsektorji je imelo muzejsko osebje možnost delati od 

doma. Enak trend je zabeležen v ustanovah za versko dediščino. Nasprotno pa so bile pogodbe s 

samostojnimi in nestandardnimi delavci začasno odpuščene ali ustavljene, zaradi česar je bila 

kategorija samostojnih delavcev veliko bolj ranljiva kot kategorija zaposlenih. V mnogih primerih 

je svetovalno delo za muzeje njihov prvi vir dohodka. Na splošno se zdi, da je položaj 

nestandardnih delavcev povsod zaskrbljujoč, saj so bile več kot 50 % samostojnih delavcev plače 

začasno ustavljene. Europa Nostra poroča, da je moralo veliko strokovnjakov za konserviranje in 



 

118 
Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije (komunikacije)  

je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije. 

restavriranje vzeti neplačan dopust, saj so bili projekti v muzejih in spomenikih ustavljeni, 

proračunska sredstva pa znatno zmanjšana. 

Večina muzejev (80 %) in ustanov verske dediščine (83 %) je povečala svojo spletno prisotnost 

(spletno komuniciranje, virtualni ogledi, spletne razstave). Najbolj so se povečale spletne storitve, 

ki so zahtevale manj dodatnih finančnih sredstev in/ali izkušenj in znanj (hashtagi na družbenih 

omrežjih ali dejavnosti ob že obstoječi spletni zbirki), najmanj pa storitve, ki so zahtevale čas, 

sredstva in znanja (podcasti, vsebine v živo, spletno učenje). Podatki kažejo, da ima v Evropi 

približno 56 % muzejev namensko osebje za digitalne naloge, čeprav ne za polni delovni čas. Ti 

podatki ne poudarjajo le velike uporabe nestandardnih delavcev, temveč tudi dejstvo, da to 

osebje v nekaterih primerih opravlja novo nastajajoče naloge, kot so tiste, povezane z 

digitalizacijo. Večina muzejev, ki so povečali svojo prisotnost na spletu, je zabeležila tudi 

povečano število spletnih obiskovalcev, ki so dostopali zlasti do izobraževalnega gradiva. Vendar 

noben podatek ne kaže na enako povečanje prihodkov, predvsem zato, ker je bila večina spletnih 

vsebin dostopna brezplačno. 

 

Predlagan je hibridni priporočilni sistem (RS) na področju kulturne dediščine, ki upošteva 

dejavnosti ciljnega uporabnika in njegovih prijateljev na družbenih omrežjih ter izkorišča vire 

povezanih odprtih podatkov (LOD). Konkretno predlagani RS: 

(1) pridobiva informacije iz Facebooka z analizo vsebine, ki so jo ustvarili uporabniki in 

njihovi prijatelji; 

(2) izvaja naloge razdvoumljanja z orodji LOD; 

(3) profilira aktivnega uporabnika kot socialni graf; 

(4) ji nudi personalizirane predloge umetniških in kulturnih virov v okolici uporabnikove 

trenutne lokacije. 

Zadnja točka je izvedena z integracijo algoritmov sodelovalnega filtriranja s semantičnimi 

tehnologijami, da bi izkoristili vire LOD, kot sta Dbpedia in Europeana. Na podlagi priporočenih 

točk kulturnega interesa lahko predlagani sistem aktivnemu uporabniku predlaga tudi poti med 

njimi, ki ustrezajo njegovim željam in potrebam ter upoštevajo tudi njegov fizični in družbeni 

kontekst. Eksperimentalni rezultati na resničnih uporabnikih so pokazali učinkovitost različnih 

modulov predlaganega priporočilnika (Samsonetti, [et al.], 2019).  
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3. 4. 8. Digitalni viri in aktivnosti                                                                                                          . 

VIR 1 

Ime in povezava. www.teatrodellorsa.com/create-with-open-data/  

Uvod. Predstava gledališča Orsa iz Reggia Emilia v Italiji, ki pripoveduje o mestu, njegovem 

razvoju in prihodnosti ter uporablja digitalne arhive občine https://opendata.comune.re.it/ 

in jih prevaja v gledališko predstavo. Predstava se je odzvala na javni poziv občine "Ustvarjaj 

z odprtimi podatki", ki je bil zasnovan tako, da bi državljane seznanil z odprtimi podatki, 

kaskado številk, ki, če jih beremo v povezavi z nami in drugimi, pomagajo skupnosti 

predstavljati in graditi prihodnost.  

Nasveti za uporabo. Brez težav lahko dostopate do virov, ki vključujejo izboljšanje 

uspešnosti pisanja, ustvarjanje ustreznega učnega okolja in druge informacije, pomembne 

tako za profesionalne pisce palic kot za ljubitelje. Ne le, da ponuja teoretično znanje o svetu 

pisanja predstav, temveč tudi podrobne informacije o specifičnih kulturnih izkušnjah 

gledališča na podlagi podatkovnega niza.   

Predstava združuje hladnost številk s toplino literature in poezije, gledališče pa zagotavlja 

ključe za vstop vanj, saj še vedno ostaja starodaven kraj, kjer se ljudje srečujejo in berejo v 

svoji kompleksnosti.  

Podatkovni niz občine je bil tako analiziran in preveden v glasbo in video umetnost ter dva 

pripovedna glasova s prikimavanjem kinu, literaturi in umetnosti: Tako so državljani Reggio 

Emilie postali 171.655 "utripajočih src", 166 krožišč v mestu številne "priložnosti za glajenje 

prometnih ovinkov", 4 javne fontane za pitno vodo "osem milijonov steklenic nikoli rojene 

plastike", hektar mestnih vrtov v mestu, s sedemsto tisoč izposojenimi knjigami na leto, da 

branje med otroki narašča, čez sedem ali osem let bo 29 % otrok, ki se bodo rodili, tujega 

porekla, in zanimivo je opazovati variacijo imen, pri čemer sta Sofija in Julija trdno v 

ospredju, vendar narašča število Ajše.   

 

Dejavnost 1. Razprava v celotni skupini   
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Potrebno gradivo. Ni potrebno    

Namen. Ocenite digitalizacijo mesta, v katerem imate sedež.   

Postopek. Moderator postavlja vprašanja za ocenjevanje prednosti in slabosti izvedbe in 

podatkovne zbirke občine, v kateri imate sedež.   

 

Dejavnost 2. Spreminjanje brainstorminga v akcijski načrt   

Potrebno gradivo: 1. Bela tabla, označevalniki   

Namen: Izvedite predstavitev rezultatov, ki jih je treba pridobiti v okviru projekta, in sicer 

z namenom, da bi se v okviru projekta "Učenje o prihodnosti" (angl. Ovrednotiti možnosti 

digitalizacije nabora podatkov občine v gledališko predstavo.   

Postopek. Moderator postavlja vprašanja o digitalnih orodjih in virih, ki jih uporabljajo 

institucije, ki jih predstavljajo udeleženci. Vse to primerja z digitalnimi zmožnostmi 

predstavljenega projekta. Sledi možganska nevihta, v kateri naj udeleženci opredelijo 

glavne izzive pri iskanju podatkov, njihovi obdelavi in prenosu v predstavo. V možganski 

nevihti se opredelijo ključne ovire in cilji, ki so pomembni za celotno skupino udeležencev. 

Nato se s pomočjo moderatorja oblikuje akcijski načrt, ki bo kratkoročno in dolgoročno 

prinesel pozitivne spremembe. Akcijski načrt vključuje: predmet, cilj, deležnike, oceno 

trenutnega stanja in konkretne ukrepe.  

 

 

VIR 2 

Ime in povezava. Vzpostavitev ekosistema povezanih odprtih podatkov za uprizoritvene 

umetnosti http://linkeddigitalfuture.ca/research/#ontology-repository    

Uvod. Inštitut BFH za preoblikovanje javnega sektorja je spremljal pobudo kanadskega 

združenja umetniških predstavnikov (Canadian Arts Presenting Association 's Linked Digital 

Future Initiative), ki si prizadeva izkoristiti potencial povezanih odprtih podatkov na 

področju uprizoritvenih umetnosti. Pobuda se osredotoča na primarno vrednostno verigo 
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uprizoritvenih umetnosti, ki jo sestavljajo umetniki, produkcijska podjetja, predstavitvene 

organizacije, platforme za prodajo vstopnic in upravljavci umetniških objektov. Omogoča 

pridobitev pregleda nad celotno vrednostno mrežo uprizoritvenih umetnosti in boljše 

razumevanje različnih pogledov zainteresiranih strani na to, kar bi lahko imenovali 

mednarodna baza znanja za uprizoritvene umetnosti Povezani podatki, pri katerih ne gre 

le za uporabo nove tehnologije, temveč še bolj za oblikovanje skupne vizije in razvoj duha 

sodelovanja med partnerji, ki se doslej med seboj skoraj niso poznali, ki je ponekod precej 

lokalno ali regionalno usmerjeno, drugod pa ima očitno mednarodni obseg.    

Nasveti za uporabo. Ta najboljša praksa vsebuje pregled različnih zainteresiranih strani in 

njihovih scenarijev uporabe v zvezi s skupno podatkovno zbirko, katere cilj je ustvariti 

mednarodno bazo znanja za uprizoritvene umetnosti, ki temelji na tehnologiji povezanih 

podatkov, pri čemer se opira na Wikidata in klasični pristop povezanih podatkov ter gradi 

platformo, sestavljeno iz več plasti (glej spodnjo sliko): 
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Figure 1: Architecture of the linked open data ecosystem for the performing arts 

  

• podatkovno plast, ki jo sestavljajo decentralizirani viri podatkov in več podatkovnih 

vozlišč, ki združujejo in povezujejo podatke o uprizoritvenih umetnostih; 

• semantično plast, ki jo sestavlja skupni podatkovni model, tako imenovana "ontologija";  

• aplikacijsko plast, ki jo sestavljajo različne storitve v oblaku za pridobivanje podatkov, 

analizo podatkov in vizualizacijo podatkov, ter  
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• predstavitvena plast - dejanske platforme in programske aplikacije, s katerimi 

komunicirajo končni uporabniki. 

 

Figure 2: Value network 

 

Da bi bolje razumeli ključne deležnike takšne porazdeljene podatkovne zbirke, smo začeli s 

pregledom vrednostnega omrežja uprizoritvenih umetnosti in sistematično opisali scenarije 

uporabe z vidika različnih deležnikov v zvezi s povezanim ekosistemom odprtih podatkov za 

uprizoritvene umetnosti. Kot je prikazano na Sliki 2, ta vrednostna mreža ne zajema le primarne 

vrednostne verige uprizoritvenih umetnosti, ki jo sestavljajo ustvarjalci in umetniki, produkcijska 

podjetja, predstavitvene organizacije, platforme za prodajo vstopnic in upravljavci umetniških 

objektov, temveč vključuje tudi druge deležnike, ki imajo vlogo v širšem ekosistemu 

uprizoritvenih umetnosti, kot so mediji, izobraževalne ustanove, institucije za strokovno 

usposabljanje, raziskovalci ali dediščinske ustanove z zbirkami, povezanimi z uprizoritvenimi 

umetnostmi.  

  

Da bi ocenili njihove potrebe po podatkih, so bile različne zainteresirane strani združene v 

sedem kategorij, za katere je bilo na podlagi predhodno opredeljenih scenarijev uporabe 



 

124 
Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije (komunikacije)  

je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije. 

ugotovljeno, kakšne podatke bi te različne skupine potrebovale za svoje dejavnosti. V pregledni 

tabeli so bili poudarjeni podatki, ki so skupni vsem (Slika 3). Izkazalo se je, da je jedro podatkov, 

pomembnih za različne vrste zainteresiranih strani, precej obsežno. To kaže, da bi bilo zanje 

smiselno tesneje sodelovati, da bi izkoristili številne sinergije na področju upravljanja podatkov. 

  

Figure 3: Izvleček pregledne tabele z zahtevanimi podatki 
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Dejavnost 1. Razprava v celotni skupini   

Potrebni materiali. Ni potrebno    

Namen. Oceniti mrežo podatkov izvajalskega sektorja.   

Postopek. Moderator postavlja vprašanja za oceno prednosti in slabosti uspešnosti in 

mreže podatkov, ki so na voljo v sektorju uspešnosti, v katerem imate sedež.    

 

Dejavnost 2. Spreminjanje brainstorminga v akcijski načrt   

Potrebno gradivo: 1. Bela tabla, označevalniki   

Namen: Izvedba dejavnosti, ki jih je treba izvesti v okviru projekta, je namenjena pripravi 

in izvedbi projekta. Ovrednotiti možnosti za vzpostavitev mreže.   

Postopek. Moderator postavlja vprašanja o digitalnih orodjih in virih, ki jih uporabljajo 

institucije, ki jih predstavljajo udeleženci. Vse to se primerja z digitalnimi zmožnostmi 

predstavljenega projekta. Sledi možganska nevihta, v kateri naj udeleženci opredelijo 

glavne izzive pri iskanju podatkov, njihovi obdelavi in prenosu v predstavo. Pri oblikovanju 

podatkovnega ekosistema so pomembni ključni deležniki in kako bi imeli koristi od 

skupnega ekosistema in kako bi k njemu prispevali. Udeleženci so naprošeni, da začrtajo 

vrednost uprizoritvene umetnosti, kar je pomembno za opredelitev skupnega 

podatkovnega jedra povezanega odprtega podatkovnega ekosistema za uprizoritveno 

umetnost.  Izhodišče so lahko na primer sistemi za klasifikacijo industrije (Združeni narodi 

2008, Eurostat 2008, Statistics Canada 2017), ki so opredelili dvajset ključnih skupin 

deležnikov. Za vsako od teh skupin bi lahko opredelili možne scenarije uporabe in 

prispevanja , skupaj z navedbami, kakšne podatke potrebujejo in lahko potencialno 

prispevajo  

Z metodo možganske nevihte se opredelijo ključne ovire in cilji, ki so pomembni za celotno 

skupino udeležencev. Nato se s pomočjo moderatorja oblikuje akcijski načrt, ki bo 

kratkoročno in dolgoročno prinesel pozitivne spremembe. Akcijski načrt vključuje: 

predmet, cilj, deležnike, oceno trenutnega stanja in konkretne ukrepe.  
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Učni izidi/rezultati 

znanje   spretnosti   Odnos/stališča   

Osnovno poznavanje 
področja gledališča 

Prepoznavanje vpliva 
tehnološkega razvoja na 
današnji razvoj gledališča 

Zavedanje potrebe po 
digitalnih kompetencah v 
sodobnem svetu 

Osnovno znanje o tem, kako 
dramsko pisanje prispeva k 
razvoju posameznika in 
družbe 

Prepoznavanje priložnosti za 
osebno, družbeno ali 
komercialno vrednost s 
pomočjo zbirke podatkov 

Pripravljenost na delo z 
digitalnimi tehnologijami 

Teoretično znanje o tem, 
koliko digitalna kultura 
prispeva k današnjemu 
gledališču 

  Razvijanje veščin kritičnega 
razmišljanja in reševanja 
problemov 

Pripravljenost na etičen, 
varen in odgovoren pristop k 
digitalnim tehnologijam  

Praktično znanje o tem, kako 
najti koristne vire, povezane 
z gledališčem 

  Razprava o razvoju 
gledališča skozi leta 

Pripravljenost postaviti si 
cilje, da bi se motivirali ter 
razvili veščine odpornosti in 
samozavesti.    

Poznavanje načinov 
digitalizacije gledališča v 
današnjem času    

  Odprtost za pristop k 
reševanju problemov, ki 
podpira učni proces. 

 

3. 5. Ples                                                                                                                                         

Za zaposlene v kulturnih ustanovah z znanji s področja IT, LOD in digitalnih medijev 

 

3. 5. 1. Predstavitev kulturnih ustanov 

Večino ustanov in organizacij, ki izvajajo plesne tečaje, v celoti ali vsaj delno podpira država, zato 

so njihove storitve brezplačne ali poceni. Litovska akademija za glasbo in gledališče ima plesni 

študijski program, ki ga financira država in ki omogoča pripravo sodobnih in klasičnih plesnih 

umetnikov na izjemno visoki ravni. Tako kot druge visokošolske ustanove v državi tudi ta 

akademija objavlja večino dokumentov, povezanih z njenimi dejavnostmi, prav tako pa redno 

posodablja mediateko z nastopi članov skupnosti na različnih tekmovanjih in umetniških 
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dejavnostih (LMTA, 2022). Nekoliko mlajši, to je šoloobvezni otroci, se lahko profesionalno učijo 

plesa na umetniški šoli Mikalojus Konstantinas Čiurlionis v Vilni (Satish, 2019). Tako kot številne 

druge šole v Litvi, zlasti znane v državi, tudi Umetniška šola M. K. Čiurlionisa zagotavlja številne 

podatke, povezane z dejavnostmi šole, na spletu. Omembe vredna je fonoteka - prva računalniška 

zbirka podatkov v državi za poučevanje glasbene teorije in zgodovine, ki vsebuje video in avdio 

posnetke za samostojno delo starejših učencev in učiteljev ali zainteresiranih oseb (CMM, 2022). 

Virtualna platforma, ki je začela delovati leta 2019 in vsebuje digitalno gradivo za pouk glasbene 

zgodovine, instrumentacije in analize glasbe ter polifonije, omogoča ponazoritev pouka in večjo 

privlačnost za sodobnega uporabnika. Zdaj so te informacije na voljo samo v litovščini. Vendar je 

zaradi posebnosti umetnosti vsebina te zvočne knjižnice zlahka splošno razumljiva.  

Tako na akademijo kot na umetniško šolo se vpisuje z večstopenjskim izbirnim postopkom. 

V Litvi je zelo pomemben Litovski informacijski center za ples, ki je začel delovati leta 1995 na 

lastno pobudo. Center skrbi za zbiranje in razširjanje informacij o plesu; producira nova dela 

litovskih koreografov; skrbi za izobraževanje (Dapšytė, 2022). Celovita predstavitev informacij v 

javnem prostoru je dokaz, da je center usmerjen k odprtosti za javnost in polnemu razvoju; čeprav 

digitalizacija še ni v celoti uresničena, lahko govorimo o pomembnih korakih v tej smeri. Na 

primer, omenjeni center se je vključil v program Digitalni preskok. 

Digital Leap je ena najboljših mednarodnih praks, ki ponuja programe usposabljanja in brezplačne 

učne vire – t. i. kuharske knjige (digitalne priročnike) (Digital Leap, 2022). V središču te pobude je 

uporaba digitalnih platform. Pripravljeno gradivo je mogoče uporabiti in preizkusiti z različnih 

vidikov – kot učitelj, mentor ali moderator.  

V drugih evropskih državah je praks pri uporabi digitalnih orodij nekoliko več. V Združenem 

kraljestvu na primer obstaja program U. Dance, ki združuje plesne ustvarjalce in učitelje vseh 

zvrsti (U. Dance, 2022). Vsakoletni festival v različnih mestih je bil v letih 2020 in 2021 prestavljen 

v spletno obliko, kar je še povečalo doseg in razširjanje informacij med zainteresiranimi. Poleg 

tega skozi vse leto redno potekajo spletni tečaji (Ibidem).  

Pri Unescu deluje tudi Mednarodni svet za ples (CID), krovna organizacija, ki združuje vse plese 

po svetu. Ta nevladna organizacija združuje plesne strokovnjake in amaterje iz več kot 170 držav 

sveta (Ibidem). Glede na univerzalno naravo jezika umetnosti bi lahko okrepili mednarodno in 

medinstitucionalno sodelovanje. 
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3. 5. 2. Vloga mladih 

Po podatkih, ki so jih zbrali raziskovalci, je ples kot šport v zadnjih letih postal še posebej 

priljubljen tako med otroki kot odraslimi (Uspurienė, [et al.], 2016). Kot je znano, je posebno 

pomemben začetek razvoja telesnih značilnosti telesa pri otrocih, starih od 9 do 11 let (Torrents, 

[et al.], 2011). Za doseganje odličnih rezultatov je treba telo začeti trenirati v čim zgodnejši 

starosti, zato mnoge od zgoraj omenjenih organizacij in pobud veliko truda namenjajo 

popularizaciji plesa med mladimi. Tako program U. Dance poroča, da je dosegel že več kot 

200.000 mladih (U. Dance, 2022). Poleg tega programa velja omeniti še Digitalno serijo, ki 

združuje koreografe in učitelje, ki delajo s starostnimi skupinami od 13 do 21 let (Seattle Theatre 

Group, 2020), ter gibanje Ples z digitalnim spletom, ki ples predstavlja kot način za negovanje 

telesnega in duševnega zdravja (Union Dance, 2022). Izobraževanje in usposabljanje od 

zgodnjega otroštva je za omenjene srednješolske in visokošolske ustanove še posebej 

pomembno – strokovnjak se izobražuje tako fizično kot psihično. Zato je pomembno, da se z 

izobraževanjem začne čim prej. Poleg tega, kot ugotavljajo poklicni plesalci, je odraslost pogosto 

meja pri sprejemanju ključnih odločitev o priznanju in prepoznavnosti (Ballet dancers guide, 

2022). 

Primeri, ki se odzivajo na svetovne trende, so vidni tudi v Litvi. Za vključevanje mladih se 

uporabljajo različne platforme in digitalna orodja, kot je Kahoot!, in so idealna za delo že z 

majhnimi otroki. Ne nazadnje so šole odgovorne za iskanje različnih metod in orodij. S pomočjo 

video gradiva so predstavljeni različni plesi, njihove tehnike izvedbe in težnje na področju 

umetnosti, s čimer se razvijajo različne osebnosti (Švietimo portalas, 2021). 

 

3. 5. 3. Možnosti za prihodnost 

Obravnavani primeri kažejo, da je sprejemanje digitalnih orodij, LOD in digitalnih medijskih praks 

še vedno v procesu, zato obstaja možnost, da so premalo izkoriščeni. Ena od možnosti za 

povečanje dostopnosti digitalnih kulturnih izkušenj je mednarodno sodelovanje in izmenjava 

dobrih praks. Platforma Digital Leap na primer v celoten učni proces vključuje plesalce iz 28 držav 

(Digital Leap, 2022). Izmenjava tako teoretičnega znanja kot prakse lahko pomembno vpliva na 

napredek (in tudi dejansko vpliva). Takšno sodelovanje je še posebej pomembno za majhne 

države, kot je Litva, ki jim poleg finančnih sredstev primanjkuje tudi človeških virov.  

Razpoložljivost digitalnih orodij je še eno pomembno orodje pri spreminjanju trenutnih razmer. 

Podatkovne zbirke, arhivi in metodološko gradivo, ki so na voljo na spletu, so lahko prava 
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“odrešitev” za ljudi, ki živijo na katerem koli koncu sveta. Primer, ki mu lahko sledimo, je projekt 

Mapping Touring, ki ga podpirata The Ohio State University in BETHA Grant (2017). Ta projekt 

"uporablja arhivske raziskave in vizualizacijo podatkov za preučevanje gostovanj baletnih in 

sodobnih plesnih skupin v prvi polovici 20. stoletja" (Ibidem). Za izvajanje takšnih pobud so 

seveda potrebna finančna sredstva. To je lahko kombinacija nacionalnih proračunov in sredstev 

Evropske unije. Obetaven je program Digitalna Evropa, ki ga Evropska komisija financira od leta 

2021 do 2027 in zajema področja superračunalništva, umetne inteligence, kibernetske varnosti, 

naprednih digitalnih spretnosti ter zagotavljanja široke uporabe digitalnih tehnologij v 

gospodarstvu in družbi (Digital Europe Programme, 2021). Razumljivo je, da je umetnost sestavni 

del družbenega življenja. 

Plesalci, koreografi in njihovo občinstvo pogosto veljajo za inovativne in pustolovske, zato lahko 

rečemo, da so bili na tem kulturnem področju že postavljeni trdni temelji za ustvarjanje 

nepozabnih digitalnih kulturnih doživetij. Danes lahko na ustvarjalni proces plesa gledamo kot na 

izdelek, ki ga ustvarjata domišljija in tehnologija (Preciado-Azanza, Akinleye, 2020). Ključno je, da 

razvijalci razumejo, da je sodobna tehnologija uporabna tako za komunikacijo kot za končno 

različico dela.  

Digitalizacije ne smemo razumeti kot dejavnosti enega zaposlenega ali določenega oddelka. 

Pomembno je, da vsi zaposleni razumejo pomen tega, in si zato prizadevajo, da bi bil proces bolj 

gladek in nemoten. Sodobne tehnologije so raznovrstne in obvladovanje vsake tehnologije ali 

kanala zahteva posebno znanje, vendar je nekatere platforme povsem enostavno upravljati tudi 

brez posebnega znanja ali veščin, zato je to olajšanje, ki ga ponuja tehnologija in ga je vredno 

izkoristiti. 

 

Za zaposlene v kulturnih ustanovah, ki nimajo znanj s področja IT, LOD in digitalnih medijev. 

 

3. 5. 4. Trenutni izzivi 

Številni majhni plesni studii, zlasti v majhnih mestih, so v digitalnih medijih slabo prepoznavni. 

Zaradi pomanjkanja finančnih sredstev in odnosa skupnosti so njihove dejavnosti znane 

predvsem na lokalni ravni in le v nekaterih primerih s sodelovanjem v različnih pobudah v Litvi ali 

po svetu. Organizacije, ki jim primanjkuje informacijskih znanj, so lahko javne in zasebne, vendar 

je ena od glavnih ovir pomanjkanje strokovnjakov, ki ne znajo le posredovati plesnih tehnik, 

temveč imajo tudi potrebne vodstvene sposobnosti za iskanje sponzorjev in različnih 

distribucijskih kanalov. V Litvi je veliko plesnih studiev, o katerih dejavnostih se je mogoče 
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nekoliko poučiti na internetu, vendar je umetnost, ki jo ustvarjajo, in metodično gradivo, ki ga 

uporabljajo, mogoče videti le v živo. Čeprav se torej o razmahu digitalizacije v plesni industriji na 

splošno vse bolj govori (Harmony Bench, 2020), jo je na lokalni ravni še vedno težko uresničiti v 

praksi.  

V Sloveniji obstajata dve veliki skupini plesalcev - amaterski in profesionalni. Dejavnosti obeh 

skupin se vrtijo okoli plesa, vse se vrtijo okoli plesne industrije in prispevajo k širjenju plesa kot 

umetnosti. Vendar se odnos in povezanost predstavnikov teh skupin s to umetnostjo kakovostno 

razlikujeta. Za profesionalce je plesna industrija njihova glavna dejavnost, s katero naj bi zaslužili, 

dosegli pomembne karierne rezultate, se poistovetili z zgodovino umetnosti. V takih primerih je 

oglaševanje sprejeto kot sestavni del dela - profesionalni plesalci na družbenih omrežjih aktivno 

delijo vtise iz zakulisja in predstave. Za deljenje novic je na voljo veliko brezplačnih kanalov za več 

uporabnikov, kot sta Instagram ali Facebook. 

Drugače je z ljubiteljskimi plesalci, ki temu kulturnemu področju posvečajo le majhen del svojega 

časa. Čeprav ustvarjajo tudi predstave za javnost, se pogosto osredotočajo le na živo občinstvo. 

Poleg tega, ker to ni njihova glavna dejavnost, to ni bistven vir preživetja; zato se osredotočajo 

predvsem na sam ustvarjalni proces, v njem uživajo in si preprosto zagotovijo smiselno 

preživljanje prostega časa. To velja tudi za starejše plesalce, ki jim plesni tečaji pomenijo 

predvsem zagotovilo za dobro telesno in duševno zdravje (Alves Santos, [et al.], 2020). Seveda je 

pri ljubiteljskih plesalcih digitalizacija ali razkritje podatkov o nastopih drugotnega pomena. 

 

3. 5. 5. Možne rešitve 

Ena od najlažjih rešitev, ki jo je mogoče izvesti brez dodatnih sredstev, je videoposnetek na 

družabnih omrežjih in spletnih straneh za študij plesa. Po eni strani omogoča povečanje 

dostopnosti plesa v družbi (Harmony Bench, 2020), po drugi strani pa tudi večjo prepoznavnost 

določene institucije in dostopnost storitev. Tisti, ki želijo plesno tehniko osvojiti vsaj nekoliko bolj 

profesionalno, morajo nenehno trenirati telo z izvajanjem različnih telesnih vaj in izboljševanjem 

gibov. Sodobne tehnologije omogočajo predvajanje kakovostnih plesnih predstav in izmenjavo 

različnih metodičnih gradiv brez dodatnih stroškov. Za to ni potrebno niti dodatno znanje 

zaposlenih - le pametna naprava in dostop do računa v družbenem omrežju. Najbolj priljubljena 

družbena omrežja so v osnovi brezplačna, občinstvo, ki ga lahko dosežejo, pa je ogromno. 

Pomembne in dodatne prednosti družabnih omrežij so razvoj mreženja in doseganje različnih 

občinstev. Za ljudi, ki delajo v plesni industriji, je to lahko močna spodbuda za napredek. Tako je 

mogoče najti partnerje, ki bodo pomagali ne le med ustvarjalnim procesom, temveč tudi po 
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iskanju priložnosti za organizacijo predstav, povečanje ozaveščenosti in lažje doseganje ciljnega 

občinstva. 

Ustvarjanje idej lahko pomembno vpliva na napredek. Digitalni kulturni oblikovalec lahko postane 

zbirka idej, ki jih lahko uporabijo kulturne ustanove v različnih državah in povežejo predstavnike 

različnih kulturnih področij. Arhiv spletnega mesta, ustvarjenega med projektom, je lahko 

izhodišče za spoznavanje ključnih konceptov in najpreprostejših praks ustvarjanja digitalne 

izkušnje. 

Glede na digitalizacijo časa in zmožnost sledenja inovacijam je mogoče opredeliti ločeno delovno 

mesto za osebo, ki je neposredno odgovorna za zagotavljanje informacij javnosti. Če finančna 

sredstva ne omogočajo zaposlitve posameznika, se lahko uporabijo prostovoljci ali pripravništvo. 

Nenazadnje morajo biti plesalci sami zainteresirani za obveščanje javnosti o svojih dosežkih in 

nastopih. Z ozaveščanjem se povečajo možnosti za nastopanje v različnih delih sveta, ustvari se 

krog oboževalcev in odprejo se nove priložnosti. 

 

3. 5. 6. Vključenost različnih skupin 

Tako kot pri mnogih drugih umetnostih in poklicih je tudi pri plesalcih še posebej pomembno, da 

začnejo razvijati potrebna znanja že v zgodnjem otroštvu. Ples izboljšuje telesno počutje in 

prispeva k izboljšanju duševnega zdravja, zato je treba spoznavanju plesa v vrtcu ali šoli nameniti 

dovolj pozornosti. Omeniti velja, da je v številnih kulturah ples pomemben del tradicionalne 

kulture. Zato lahko s plesom predstavimo tako zgodovino države kot tudi prikažemo spreminjanje 

umetnosti skozi stoletja, ki se giblje od najzgodnejših gibov na določenem območju do sodobnih, 

po vsem svetu dobro znanih tehnik. 

Prostovoljstvo, ki postaja zelo priljubljeno po vsem svetu, je tudi dobra rešitev za ustanove, ki jim 

primanjkuje človeških in finančnih virov. Koristi prostovoljstva so obojestranske in vsestranske, 

sam koncept prostovoljstva pa se uporablja na številnih področjih dejavnosti, oglaševanja in 

digitalizacije. Prostovoljstvo je treba obravnavati kot priložnost za vse starostne skupine, da 

izboljšajo svoje spretnosti in sposobnosti ter sodelujejo v kulturnih procesih. 

Študije kažejo, da je kar 70 % pobud za digitalizacijo neuspešnih zaradi zavrnitve s strani 

zaposlenih (Bucy, [et al.], 2016). Zato je pomembno zagotoviti, da vsi zaposleni enako cenijo in 

vidijo pomen sprememb, ki se izvajajo. Pomembno je poudariti, da digitalizacija ni dodaten 

glavobol - na dolgi rok; je zelo koristna možnost, ki olajša številne vsakodnevne postopke. 
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Koreografija in umetnost plesa sta prilagojeni tudi invalidom. Eden najboljših primerov je plesno 

gledališče Infinity Dance Theater. Gledališče v New Yorku je odprto za ljudi z različnimi telesnimi 

okvarami (Martin, 2014). Uspešno opolnomočenje invalidov dokazuje medijski center na uradni 

spletni strani gledališča, ki vključuje fotografije in videoposnetke (Lunn, 2022). Čeprav to še ni 

običajno, je torej pri razmišljanju o ustvarjanju digitalnih kulturnih doživetij vredno biti pozoren 

na različna občinstva, včasih pa celo razmišljati neobičajno. 

 

 

2. 5. 7. Vidik dediščine 

Glavni varuh materialne in nematerialne kulturne dediščine je Unesco. Njegov del sta seznam 

nesnovne kulturne dediščine in register dobrih praks varovanja. Od leta 2004 je na tem seznamu 

tudi praznovanje baltskih pesmi in plesov - praznovanje, ki že skoraj stoletje združuje vse baltske 

države in predstavlja ljudske plese, pesmi in druge tradicije na nov način, vendar ne daleč od 

korenin. Pomen praznovanja za kulturo držav dokazujejo tudi lokalni zakoni. Leta 2007 je bil na 

primer pripravljen Zakon o praznikih pesmi, ki poudarja pomen tega edinstvenega pojava za 

vitalnost kulture države, spodbujanje regionalne kulture in združevanje naroda (Lietuvos 

nacionalinis kultūros centras, 2008). V skladu s tem zakonom morajo praznovanja potekati redno 

in nenehno iskati priložnosti za širitev (Ibidem).  

V večji meri za zaščito te tradicije skrbi Odbor za zaščito in razvoj tradicije baltiških festivalov 

pesmi in plesov, katerega naloge vključujejo izmenjavo informacij, organizacijo strokovnih 

srečanj in drugih dogodkov (UNESCO, 2008). 

Pesniški festivali se snemajo in snemajo, zato se lahko spomnimo preteklih nastopov v primerjavi 

z nastopi v naslednjem letu. Poleg tega je to nedvomno pomembno metodološko gradivo, ki 

omogoča spoznavanje tradicionalnih plesov, zagotavljanje njihove kontinuitete in priljubljenosti. 

Ljudski plesi se dojemajo kot del kulturne dediščine države. Vendar ni večjih pobud za njihovo 

ohranjanje z uporabo digitalnih tehnologij, prav tako se v bližnji prihodnosti ne načrtuje nobenih 

javnih načrtov. Pomembno je poudariti, da se veliko dela na področju učinkovitosti zakonodaje 

in dokumentov o nesnovni dediščini. To dokazujejo tudi različne študije, ki jih je naročilo 

Ministrstvo za kulturo Republike Litve, na primer "Študija varstva kulturne dediščine in storitev 

ter funkcij institucij, ki sodelujejo pri varstvu kulturne dediščine" iz leta 2019 za izboljšanje načina 

pravnega in institucionalnega okvira" (Jaržemskis, [et al.], 2019). 

Verjetno je, da ena država brez dodatne zunanje podpore ali spodbud ne bo prevzela, vendar 

posamezne pobude za snemanje plesov in njihovo posredovanje širokemu občinstvu omogočajo, 
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da tradicija preživi ne le kot spomin, temveč tudi kot praksa - prenašanje znanja o gibih, plesnih 

korakih in podobno. 

 

3. 5. 8. Digitalni viri in aktivnosti                      . 

 

VIR 1 

Ime in povezava. The Dance Data Project, https://www.dancedataproject.com/  

Uvod. Projekt Dance Data Project je globalni vir za preučevanje in analizo glavnih 

nacionalnih in mednarodnih plesnih podjetij, prizorišč in koreografskih nagrad. Poleg tega 

DDP raziskuje baletna tekmovanja, festivale in štipendijske programe po vsem svetu. 

Zagotavljajo vir za tiste, ki iščejo informacije o koreografinjah, oblikovalkah scenografije, 

kostumov in luči ter skladateljicah klasične plesne glasbe. Poleg tega objavljajo tudi 

nedavne novice in zagotavljajo arhiv člankov, povezanih z vprašanji v zvezi s klasičnim 

plesom, vključno s preglednostjo in enakostjo plač, politiko zaposlovanja in nadlegovanja. 

Nasveti za uporabo. Brez težav lahko dostopate do virov, ki vključujejo izboljšanje plesnih 

veščin, ustvarjanje ustreznega učnega okolja in druge informacije, pomembne tako za 

profesionalne plesalce kot za ljubitelje. Ne le, da ponuja teoretično znanje o svetu plesa, 

temveč tudi podrobne informacije o specifičnih kulturnih izkušnjah plesa. 

 

 

Dejavnost 1. Razprava v celotni skupini 

Potrebni materiali. Ni potrebno  

Namen. Na podlagi enega primera ovrednotiti digitalizacijo gradiva plesne umetnosti. 

Postopek. Moderator postavlja vprašanja za ovrednotenje prednosti in slabosti spletnega 

mesta projekta Dance Data Project. Preveri, v kolikšni meri je izbrani način predstavitve 

gradiva na spletni strani privlačen za uporabnike - tako strokovnjake kot kustose in ljubitelje 

kulturnega področja. Glede na interese skupine lahko skupaj pregledajo posamezne vire, 

objavljene na spletnem mestu. 
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Dejavnost 2. Spreminjanje brainstorminga v akcijski načrt 

Potrebno gradivo. Bela tabla, označevalniki 

Namen: Izvedite predstavitev, ki jo je treba opraviti v okviru projekta. Oceniti možnosti za 

digitalizacijo gradiva kulturnih ustanov na lokalni ravni. 

Postopek. Moderator postavlja vprašanja o digitalnih orodjih in virih, ki jih uporabljajo 

ustanove, ki jih predstavljajo udeleženci. Vse to se primerja z digitalnimi zmožnostmi 

predstavljenega projekta. Sledi možganska nevihta, v kateri naj udeleženci opredelijo 

glavne izzive pri digitalizaciji ali večji dostopnosti gradiva, finančne in tehnične zmogljivosti 

javnih in zasebnih kulturnih ustanov ter informacijsko znanje zaposlenih. V možganski 

nevihti se opredelijo ključne ovire in cilji, ki so pomembni za celotno skupino udeležencev. 

S pomočjo moderatorja se nato pripravi akcijski načrt, ki bo kratkoročno in dolgoročno 

prinesel pozitivne spremembe. Akcijski načrt vključuje: predmet, cilj, deležnike, oceno 

trenutnega stanja in konkretne ukrepe. 

 

VIR 2 

Ime in povezava. Naučite se plesati, https://www.learntodance.com/  

Uvod. Learntodance.com je podatkovna zbirka različnih plesnih lekcij. Stran je polna 

brezplačnih video učnih gradiv za začetnike. Raznolikost plesov in enostavno podane 

informacije vam omogočajo, da pridobite potrebne spretnosti in znanje. To spletno mesto 

ponuja učenje teh plesov - trebušnega plesa, baleta, irskega step plesa in številnih drugih - 

popolnoma brezplačno in odpira možnosti za poglobitev znanja na višjo raven. 

Nasveti za uporabo. Na spletnem mestu so predstavljene osnovne informacije o vsakem 

plesnem slogu in kratki videoposnetki. Izobraževalni videoposnetki se razlikujejo glede na 

slog, zahtevano znanje, občinstvo in drugo. Na voljo so tudi enostavni nasveti za uporabo, 

kako se hitreje in lažje naučiti plesnih gibov. 

skills, audience, and more. There are also easy-to-use tips on how to learn dance moves 

faster and easier. 
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Dejavnost 1. Opredelitev elementov, ki so potrebni za uspešno digitalizacijo plesa 

Potrebni materiali: 1. Bela tabla, označevalci 

Namen: Izvedite predstavitev plesnih plesov, ki jih je treba izvesti v okviru projekta. 

Razumeti proces digitalizacije plesa 

Postopek. Udeleženci imajo na voljo čas, da pregledajo nekaj izbranih vadnic na 

learntodance.com ter samoocenijo njihove prednosti in slabosti. Vodja nato povabi k 

skupinski razpravi, da bi ocenili, kateri elementi so pomembni za uspešno vizualizacijo 

plesa. Pozornost je namenjena vidikom, kot so: tehnične možnosti, ideja, trajnost, 

pomembnost za občinstvo. 

 

Dejavnost 2. Vizualna predstavitev videoposnetkov z navodili 

Potrebno gradivo. Programi za urejanje videoposnetkov, osebni računalnik ali tablični 

računalniki 

Namen. Razvijanje ustvarjalnosti s predstavitvijo digitalnega gradiva 

Postopek. Udeleženci imajo na voljo čas za pregled in samoocenjevanje vizualne plati 

spletnega mesta. Udeleženci ustvarijo osnutke svojih vizualizacij z uporabo razpoložljivih 

programov za urejanje videa in jih predstavijo drugim. O vsakem predlogu se razpravlja in 

posredujejo se povratne informacije ter se odloči, katere možnosti bi najbolje ustrezale 

potrebam sodobnega uporabnika. 

 

 

VIR 3 

Ime in povezava. Učna knjižnica SPAC, https://www.spaclearninglibrary.org/  

Uvod. SPAC Learning Library - spletna stran, ki jo je ustvaril Center uprizoritvenih umetnosti 

Saratoga in na kateri so na voljo spletne plesne in glasbene lekcije ter izobraževalni 
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videoposnetki za otroke. Vse gradivo je na voljo tako na spletnem mestu kot na kanalu 

YouTube. Razvijalci si prizadevajo pritegniti pozornost otrok ne le z izobraževalno vsebino, 

temveč tudi z vizualno predstavitvijo. 

Nasveti za uporabo. Na spletnem mestu so na voljo programi, primerni za otroke do 

šestega leta starosti in mlajše. Na voljo je veliko domiselnih in ustvarjalnih izobraževalnih 

videoposnetkov, gradiv za tiskanje in delovnih listov. Informacije na spletnem mestu so 

jedrnate in nazorne. 

 

Dejavnost 1. Oblikovanje načrta razširjanja 

Potrebno gradivo. Računalnik ali tablični računalnik, tabla, označevalniki 

Namen. Oblikovanje načrta razširjanja vsebine spletnega mesta 

Postopek. Vodja razdeli udeležence usposabljanja v manjše skupine po 3-4 osebe. Po oceni 

vsebine učne knjižnice SPAC vsaka skupina pripravi osnutek načrta razširjanja, s katerim bi 

lahko pritegnili ciljno skupino projektov - predšolske otroke in njihove starše. Ključni pogoj 

je, da mora načrt razširjanja vključevati digitalne tehnologije. 

Learning Outcomes 

Znanje Spretnosti Odnos/stališča 

Osnovno znanje o tem, kako 
ples prispeva k razvoju 
posameznika in družbe 

Prepoznavanje pomena 
informacijske tehnologije v 
luči današnjega plesnega 
sveta 

Zavedanje potrebe po 
digitalnih kompetencah v 
današnjem sodobnem svetu 

Praktično znanje o tem, kako 
najti koristne vire, povezane 
s plesom 

Prepoznavanje priložnosti za 
osebno, družbeno ali 
komercialno vrednost z 
digitalizacijo plesa 

Pripravljenost za sodelovanje 
z digitalnimi tehnologijami   

Dejansko poznavanje 
načinov digitalizacije plesa in 
učenja plesa v današnjem 
času 

 Pripravljenost na etičen, 
varen in odgovoren pristop k 
digitalnim tehnologijam   
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Osnovno poznavanje plesne 
sfere 

 Odprtost za sodelovanje z 
digitalnimi tehnologijami z 
refleksivno in kritično 
miselnostjo 

Praktično znanje o načinih 
poučevanja in učenja plesa 

 Pripravljenost na etičen in 
odgovoren pristop k 
intelektualnemu in 
kulturnemu lastništvu 

  Zavedanje o pomenu 
uporabe predhodnih učnih 
spretnosti pri prihodnjem 
učenju 

 

3. 6. Umetnost v času in mešane medijske umetnosti                                                                                

Za zaposlene v kulturnih ustanovah z znanji s področja IT, LOD in digitalnih medijev. 

 

3. 6. 1. Predstavitev kulturnih ustanov 

V nasprotju z drugimi umetnostmi so časovne in mešane medijske umetnosti bolj opazne prek 

zasebnih pobud kot prek javnih institucij. Časovne in mešane medijske umetnosti postajajo del 

samoizražanja različnih ustvarjalcev, ki iščejo nove oblike in priložnosti za izražanje želenih idej. 

Eden najuspešnejših primerov je muzej Fundacije Solomon R. Guggenheim, ki se nahaja v New 

Yorku, Benetkah, Bilbau in Abu Dabiju. Že leta 1999 je bila uvedena pobuda Variable Media 

Initiative, ki je dodala novo specialnost konserviranja medijev na podlagi časa, da bi poudarila 

posebne potrebe medijskih umetniških del v zbirki. Še naprej se uporabljajo različne prakse in 

metode, da bi zbirke postale relevantne za sodobnega človeka in s tem sprejemale smiselne 

tehnološke odločitve. 

Po podobnem načelu deluje tudi delovna skupina Smithsonian Time-based Media & Digital Art, 

vseinstitucionalna pobuda za izboljšanje dolgoročnih strategij ohranjanja umetniških del. 

Časovno zasnovana medijska umetnost velja za sestavni del tehnologije, ki tej obliki umetnosti 

omogoča preživetje in predstavitev del, drugačnih od tistih, ki jih ponujajo tradicionalni umetniki. 

Nacionalna galerija umetnosti v Washingtonu ponuja digitalno kulturno izkušnjo z deli Brucea 

Connerja, Rineke Dijkstre, Nam June Paika, Billa Viole ter Jane in Louise Wilson (National Gallery 
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of Art, 2022). V zadnjih letih so bili postavljeni temelji za ustanovitev nove skupine, odgovorne za 

razvoj instalacij in razpravo o njihovih potrebah z vsemi deležniki - razvijalci, ljubitelji in tehniki. 

Organizatorji festivalov posvečajo pozornost tudi umetnosti, ki temelji na času. Omeniti velja 

festival VIDEONALE, ki predstavlja eksperimentalna umetniška dela in ustvarjalce z vsega sveta. 

V ocenjevanje so vključena dela, ki niso nastala pred letom 2020, torej povsem nova in na tak ali 

drugačen način odražajo duh časa. Podobne pobude je mogoče videti v okviru festivala Islands 

Time-Based Art (ITBA), ki predstavlja različne prakse iz sveta teh umetnosti (Honeycombs, 2022). 

Ena najbolj znanih organizacij na področju multimedije je Evropska konvencija multimedijskih 

združenj (EMMAC), ki se odziva na najnovejše trende na področju razširjene resničnosti (AR) in 

virtualne resničnosti (VR) (Wikipedia, 2022). Mešana medijska umetnost je medtem precej 

raznolika, zato si institucije pogosto težko razdelijo odgovornosti za negovanje te veje umetnosti, 

ki jo pogosto podpirajo posamezni navdušenci. 

 

3. 6. 2. Vloga mladih 

V umetnosti, ki temelji na času, imajo mladi ustvarjalci posebno vlogo, saj se pogosto želijo upreti 

ustaljenemu redu in načelom ustvarjanja. Vendar je jasno, da so dobrodošli in podprti tudi starejši 

ustvarjalci. Mednarodne organizacije, kot je že omenjena Guggenheimova fundacija, so precej 

odprte za inovacije in povratne informacije. Kot običajno so profitne organizacije vedno 

zainteresirane, da pritegnejo čim širše občinstvo in dobijo pozitivne ocene. 

Umetnost mešanih medijev temelji na estetiki in uporablja elemente in instrumente sedanjih in 

nastajajočih tehnologij za ustvarjanje del, ki izražajo občutke in ideje. Dejanje inovacij se je v 

našem vsakdanjem življenju tako zelo razširilo. Da bi se zavedali jezika in simbolnih sistemov naše 

sedanje kulture, je pomembno, da si ogledamo dela, ki nastajajo iz širokega spektra virov - od 

individualnih vizij do tržne medijske industrije. Ustvarjalnost v umetnosti in življenju sta tako zelo 

odvisni druga od druge in medsebojno povezani. Študij slikovnih in zvočnih elementov je bistven 

predpogoj za pravilno oblikovanje idej v komunikacijo.   

Tako kot v vrtcu do četrtega razreda učenci povezujejo pomen več besedil s področja medijske 

umetnosti z lastnimi resničnimi izkušnjami ali osebnimi željami po zabavi in informacijah ter 

začenjajo preučevati odnose med besedilnimi pomeni in potrebami ali izkušnjami drugih.  Učenci 

začnejo raziskovati medijske umetnosti kot učne vire in se naučijo analizirati, razlagati in 

vrednotiti vrste medijskih umetnosti. Naučijo se izbirati med medijskimi umetnostmi glede na 

ustreznost informacij in učinkovitost tehnike ter začnejo uporabljati vrsto osnovnih spretnosti, ki 

so potrebne za doživljanje, kritiziranje, ustvarjanje in predstavljanje vseh zvrsti medijskih 
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umetnosti. Pri razvijanju lastne produkcije medijskih umetnosti se opirajo na svojo domišljijo, 

izkušnje ali raziskovanje idej in občutkov ter se naučijo, kako komunicirati in se izražati z 

ustvarjanjem, zajemanjem, manipuliranjem, produkcijo in predstavljanjem informacij z uporabo 

medijskih umetnosti.   

Za zajemanje mladih moramo z osnovno metodologijo pristopiti k praktičnemu poznavanju te 

metode umetnosti, ki jo lahko uporabimo za poučevanje in učenje na različnih ravneh 

usposabljanja.   

Mešana medijska umetnost se zdi nekoliko bolj univerzalna, čeprav se v resnici prav tako odziva 

na potrebo mladih po preizkušanju novih oblik, metod in doseganju neverjetnih rezultatov. Ta 

umetnost je tako raznolika, da jo je zelo težko pripisati eni ali drugi ciljni skupini. Podobno misleči 

imajo priložnost, da razmišljajo o delu drug drugega in skupaj dosežejo najboljši rezultat. Še 

posebej zdaj, ko so vsa ustvarjalna orodja lahko dostopna in cenovno ugodna. 

 

3. 6. 3. Možnosti za prihodnost 

Ena glavnih spodbud za uvedbo sodobnih tehnologij je želja po razširitvi dejavnosti in čim večji 

privlačnosti za sodobno občinstvo. Zasebne pobude in ustanove si vsekakor prizadevajo za to. V 

primeru umetnosti, ki temelji na času, se zdi tesnejša povezava med ustvarjanjem in tehnologijo 

neizogibna, še bolj verjetno pa je, da se bo v bližnji prihodnosti vse več del preselilo v virtualni 

prostor, ki bo postal ena od glavnih značilnosti dela. Enako velja za priljubljenost LOD (linked open 

data) v umetnosti – povezovanje podatkov, shranjenih v različnih repozitorijih, uporabniku 

omogoča veliko hitrejši dostop do informacij o svojem iskanju (Oomen in Baltussen, 2012). To bi 

lahko omogočilo, da bi si delo ogledali v različnih oblikah, tudi digitalnih. 

Mešana medijska umetnost se neizogibno sooča tudi z globalnim procesom digitalizacije. Digitalni 

mediji so lahko že sami po sebi umetniška oblika, ki jo lahko povežemo s tradicionalnimi 

umetniškimi orodji, metodami in oblikami. Kot veste, je mešane medije težko umestiti v eno samo 

opredelitev, zato je pogosto težko najti prave informacije na enem mestu tako za ljubitelje te 

umetnosti kot za ljudi, ki se z njo želijo ukvarjati brezplačno ali profesionalno. Zaradi te 

razpršenosti bi uvedba LOD omogočila vzpostavitev sistema, ki bi močno olajšal postopek iskanja 

in ustvarjanje kulturnih doživetij. 

 

Za zaposlene v kulturnih ustanovah, ki nimajo znanj s področja informacijske tehnologije, LOD in 

digitalnih medijev. 
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3. 6. 4. Trenutni izzivi 

Eden glavnih izzivov, s katerimi se soočajo vse ustanove, ki se ukvarjajo s časovno in mešano 

medijsko umetnostjo, je financiranje. Čeprav je informatika že realnost in ima velik del družb vsaj 

minimalna znanja za uporabo digitalnih tehnologij in uporabo digitalnih medijev, je to še vedno 

področje, ki zahteva precejšnja finančna sredstva. V umetnosti, kjer ima tehnologija pomembno 

vlogo, ni treba le enkrat inovirati, ampak tudi slediti trendom, da se odzovemo tako na potrebe 

potrošnikov kot na najnovejše priložnosti. 

Druga pomembna ovira je priljubljenost teh umetnosti. Očitno je, da več ljudi ko se ukvarja z 

določeno umetnostjo, večja je raznovrstnost kompetenc in odnosov, ki so potrebni. V nasprotju 

s tradicionalnimi umetnostmi, kot so ples, umetnost ali glasba, časovna in mešana medijska 

umetnost ostajata manj znani, zaradi česar se potrošnik težje vključi v te dejavnosti ali najde 

ustrezne kulturne izkušnje. Čeprav se institucije, ki predstavljajo te umetnosti, običajno zdijo 

odprte za spremembe in pripravljene razširiti svoj doseg, še vedno niso prepoznavne v javni sferi. 

Na območjih z manjšim številom prebivalcev ali manj razvito infrastrukturo informacijske 

tehnologije se je lahko težko ukvarjati z nekaterimi od teh umetnosti. Zato je pomembno 

izkoristiti priložnosti, ki jih ponuja digitalizacija, za reševanje vsakodnevnih, na videz preprostih 

in lahkih izzivov. 

Nizka uporaba LOD je tudi posledica dejstva, da je precej težko najti smiselne informacije o 

časovni in mešani medijski umetnosti, kaj šele o možnih digitalnih kulturnih izkušnjah, z uporabo 

široko dostopnih spletnih iskalnih orodij. Pri povezovanju podatkov je treba uskladiti tudi izraze, 

ki se uporabljajo za opisovanje umetnosti – čeprav ima angleščina ustaljeno tradicijo njihove 

uporabe, tega ne moremo trditi za druge, manj priljubljene jezike. 

 

3. 6. 5. Možne rešitve 

Digitalizacija mora postati prednostna naloga. To bi omogočilo uporabo razpoložljivih virov in 

doseganje zastavljenih ciljev. Vsaka institucija bi morala razviti strategijo, ki bi določala njene 

takojšnje in daljnosežne načrte za vsakodnevno uporabo digitalnih tehnologij. 

Digitalni kulturni oblikovalec lahko postane odskočna deska za odkrivanje digitalnih izkušenj in 

uporabo vsaj nekaterih obstoječih zamisli v lastnih dejavnostih. Kot razkriva ta projekt, za okvirne 

korake niso potrebna dodatna sredstva, temveč samo zanimanje in sodelovanje. Ustvarjalci in 

skrbniki, ki se ukvarjajo s sodobno umetnostjo, so nedvomno nenehno na področju inovacij; vse, 

kar morajo storiti, je, da usmerijo zanimanje v pravo smer. 
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3. 6. 6. Vključenost različnih skupin 

Umetnost si danes predstavljamo kot zmožno vključevanja. Lahko bi jo imenovali tudi družbeno 

poslanstvo, ki ga opravljajo umetniki na različnih področjih. 

Mešani mediji, ki združujejo številne različne tehnike, bi lahko bili še posebej privlačno področje 

umetnosti za ljudi z različnimi nagnjenji, sposobnostmi in lastnostmi. Zelo pomembno je, da so v 

ustanovah ljudje, ki lahko skupnost vodijo pri umetniških dejavnostih. Enako velja za umetnost, 

ki temelji na času. 

S prilagoditvijo digitalnih tehnologij in načel LOD bi omogočili polno vključitev invalidov. Smiselno 

bi bilo tudi za same umetnosti, saj bi se časovno zasnovana umetnost odzivala ne le na tehnološke 

inovacije, temveč tudi na najbolj občutljiva družbena, kulturna ali celo politična vprašanja. Z 

drugimi besedami, umetnost bi postala most med različnimi družbenimi skupinami. 

 

3. 6. 7. Vidik dediščine  

Na področju časovne in mešane medijske umetnosti lahko omenimo nekaj izjemnih, bolj znanih 

umetniških del. 

Časovno zasnovana dela medijske umetnosti imajo element trajanja, kot so zvok, performans, 

svetloba ali gibanje, ki se gledalcu razkriva skozi čas s pomočjo diapozitivov, filma, videa, 

programske opreme ali interneta. Ker so ta umetniška dela tehnično in tehnološko zastarela, je 

določitev, prepoznavanje in spoštovanje konceptualne narave teh del pogosto prepuščeno 

konservatorju. Umetnost, ki temelji na tehnologiji, velja zaradi svojega zelo specifičnega in 

občutljivega odnosa do časa, prostora in koncepta za občutljivejšo na poškodbe, izgubo, napačno 

interpretacijo in napačno postavitev kot tradicionalno umetniško delo. 

Kurikulum Mellon Time-Based Media Art Preservation na newyorški univerzi, ki je prvi te vrste v 

ZDA, uporablja multidisciplinarni pristop k doseganju teh ciljev in je vpet v konceptualni okvir za 

ohranjanje sodobne umetnosti, ki je že zdaj prednost programa. Program, ki ponuja pregledni 

tečaj o časovnih medijskih tehnologijah in njihovem vzdrževanju ter napredno tehnološko 

usposabljanje v drugem in tretjem letniku študija, temelji na koaliciji strokovnjakov s področja 

informacijske tehnologije, inženirstva ter ohranjanja filmov in video posnetkov. Študenti lahko 

izbirajo tudi med dodatnimi predmeti, ki jih ponujajo drugi podiplomski oddelki newyorške 

univerze, kot so program arhiviranja in ohranjanja filmov, program interaktivnih telekomunikacij 

in muzejske študije. 
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Prvi primeri medijev, ki temeljijo na času, segajo v šestdeseta leta prejšnjega stoletja, zlasti 

umetnost Brucea Naumana, ki je snemal dogodke, da bi jih reproduciral v galeriji. Njegov "Koridor 

performansa", ustvarjen leta 1968, je bil posnetek performansa, v katerem so se ljudje spuščali 

skozi temen ozek predor. Od Naumanovih zgodnjih raziskav so umetniki eksperimentirali tudi z 

elastičnostjo medija, da bi razširili čas in prostor. Leta 1993 je Douglas Gordon upočasnil film 

Alfreda Hitchcocka Psycho na štiriindvajset ur. Umetniška dela, ki so dolgo veljala za dragocena, 

lahko veljajo za dediščino. 

Na področju varstva dediščine so zgodovinski predmeti iz mešanih medijev ostanki edinstvene 

preteklosti. To so predmeti, sestavljeni iz različnih snovi, ki so lahko organske ali anorganske. Na 

primer naglavno pokrivalo iz tekstila, usnja, kovine in perja; etnografski predmet iz lesa, 

rastlinskih vlaken, usnja, školjk in kosti; ali voščena Madona s tekstilnimi oblačili pod stekleno 

kupolo, okrašeno s svilenimi cvetovi. Njihovo stanje ohranjenosti je pogosto krhko zaradi narave 

uporabljenih materialov in napredne faze razkroja. Za zaščito zgodovinskih spomenikov mešanih 

medijev za prihodnje generacije je treba upočasniti hitrost njihove razgradnje. To je poleg 

postopkov konserviranja in restavriranja mogoče doseči tudi z izbiro dobro premišljenih okoljskih 

pogojev. Vendar imajo vsi materiali svoje optimalne pogoje, na katere vplivajo posebne lastnosti 

materiala, stanje ohranjenosti artefakta ter interakcija med materialom in materialom. Zaradi 

tega je za zgodovinske predmete iz mešanih medijev težko oblikovati priporočila in je pogosto 

treba sprejeti kompromis (Anaf, Debulgaep, 2019). 

Za podporo odločanju pri določanju premišljenih pogojev za ohranjanje zgodovinskih predmetov 

mešanih medijev je bil razvit pristop, ki temelji na tveganju. V zadnjem desetletju so pristopi k 

obvladovanju tveganj v ospredju preventivnega ohranjanja na splošno. Znane metode, kot so 

metoda ABC (Michalski, Pedersoli Jr., 2016), model analize tveganja kulturnih vrednot (Waller, 

2003) ali QuiskScan (Brokerhof, Bülow, 2016), se uporabljajo za prepoznavanje, analiziranje in 

ocenjevanje ključnih tveganj. zbirka. Metoda, ki jo predlagamo, temelji na obstoječih metodah in 

terminologiji tveganj. Konservatorjem pomaga oceniti relativno pomembnost različnih 

materialov, ki sestavljajo predmet iz mešanih medijev. Upošteva količino snovi, njeno vrednost v 

kontekstu predmeta in uporabe ter pričakovano izgubo vrednosti ob pojavu določene nevarnosti. 

Rezultat zagotavlja strokovnjakom za ohranjanje dediščine objektivno podlago za sprejemanje 

kompromisov glede pogojev ohranjanja zgodovinskih predmetov iz mešanih medijev. Poleg tega 

omogoča primerjavo različnih scenarijev in izbiro najustreznejšega (Anaf, Debulgaep, 2019). 
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3. 6. 8. Digitalni viri in aktivnosti                        

VIR 1 

Ime in povezava. Smithsonian: Časovni mediji in digitalna umetnost, 

https://www.si.edu/tbma/time-based-media-digital-art-si  

Uvod. Ta spletna stran predstavlja dejavnosti in vire delovne skupine Time-based Media & 

Digital Art pri Smithsonianu. Baza je polna informacij za tiste, ki želijo postati profesionalni 

strokovnjaki za časovne medije in digitalne medije, pa tudi za tiste, ki jih ta umetnost 

zanima in se želijo seznaniti z najbolj priljubljenimi umetniškimi deli. 

Nasveti za uporabo. Enostavno razumljiva struktura spletnega mesta vključuje osnovne 

teoretične informacije in različne digitalne vire - delovne postopke in orodja; intervjuje s 

profesionalnimi razvijalci; opremo in dokumentacijo, ki je na voljo delovni skupini, in 

nazadnje zunanje vire. Vse teoretične in praktične informacije so prosto in brezplačno na 

voljo vsem uporabnikom. 

 

Aktivnosti 1. Ustvarjanje predstavitvenih videoposnetkov 

Potrebni materiali. Programi za urejanje videoposnetkov, osebni računalnik ali tablični 

računalnik 

Namen. Razvijanje ustvarjalnosti s predstavitvijo digitalnega gradiva 

Postopek. Udeleženci imajo na voljo čas za pregled in oceno vizualne plati spletnega mesta. 

Udeleženci ustvarijo osnutke svojih vizualizacij z uporabo razpoložljivih programov za 

urejanje videa in jih predstavijo drugim. O vsakem predlogu se razpravlja in posredujejo se 

povratne informacije ter se odloči, katere možnosti bi najbolje ustrezale potrebam 

sodobnega uporabnika. 

 

Dejavnost 2. Ustvarjanje grafike za spletno stran 
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Potrebno gradivo. Canva, osebni računalnik ali tablični računalnik 

Namen. Ustvariti vizualno predstavitev spletne strani  

Postopek. Vsi udeleženci usposabljanja individualno ustvarijo plakate s programom Canva, 

s katerimi bodo posredovali vsebino strani. Udeleženci lahko prosto izbirajo, katere vire na 

strani bodo najbolj poudarili in katere posebnosti časovne medijske umetnosti bodo 

posredovali. Po opravljeni nalogi so vsi udeleženci povabljeni, da predstavijo svoje 

pripravljene plakate, in dobijo povratne informacije.  

 

VIR 2 

Ime in povezava. Shranjevanje medijske umetnosti na podlagi časa, 

https://ifa.nyu.edu/conservation/time-based-media.htm  

Uvod. To je uvodna spletna stran študijskega programa The Institute of Fine Arts za 

usposabljanje strokovnjakov za konserviranje medijske umetnosti na podlagi časa. Vsebuje 

vse osnovne informacije o veščinah, ki so potrebne za pravilno konserviranje časovno 

pogojene medijske umetnosti, ter o sami zgodovini te umetnosti. 

Nasveti o tem, kako uporabljati. Poleg teoretičnih informacij na spletnem mestu je treba 

pozornost nameniti tudi virtualnemu ogledu The Conservation Center. Ta je tudi dober 

primer LOD – na njej je mogoče odkriti sistematične informacije o drugih programih in 

pobudah za ohranjanje časovno pogojene medijske umetnosti, predvsem v Združenih 

državah Amerike. 

 

Dejavnost 1. Razprava v celotni skupini 

Potrebno gradivo. Projektor, osebni računalnik 

Namen: Izvedite predstavitev projekta, ki je namenjen predstavitvi in predstavitvi vsebine. 

Razprava o praksah ohranjanja umetnosti 
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Postopek. Celotna skupina si ogleda virtualni ogled konservatorskega centra The Institute 

of Fine Arts Conservation Center. Nato skupaj razpravljajo o tem, katere prakse ohranjanja 

in konzerviranja umetnosti prevladujejo v državi. Skupina razpravlja o tem, kaj bi lahko na 

podlagi informacij na spletni strani uporabili v umetnostnih ustanovah v državi. Na koncu 

je ocenjena vloga sodobne tehnologije pri zagotavljanju dolgotrajnosti umetnosti. 

 

VIR 3 

Ime in povezava. MSU Texas, viri odprtega dostopa: 

https://libguides.msutexas.edu/c.php?g=1057974&p=7700794, Mešani mediji. 

Uvod. To so javno dostopne informacije teksaške knjižnice o vseh prosto dostopnih 

podatkih o umetnosti mešanih medijev. Na voljo so povezave do besedilnega in vizualnega 

gradiva. 

Navodila za uporabo. Vsaka povezava je na kratko opisana, kar olajša navigacijo po tem, 

katere informacije so prosto dostopne na spletu. Povezani podatki dajejo splošen vtis o 

tem, kaj lahko pričakujemo, da bomo odkrili. 

 

Dejavnost 1. Oblikovanje učnega načrta 

Potrebno gradivo. Računalniki ali tablični računalniki 

Namen. Sposobnost uporabe odprtih virov v izobraževalnem procesu 

Postopek. Udeleženci se razdelijo v manjše skupine po 2-3 osebe. Vsaki je dodeljen 40-

minutni učni načrt o umetnosti mešanih medijev. Glavni pogoj je, da je treba uporabiti 

odprte vire, navedene na pregledanem spletnem mestu. Pripravljene načrte predstavijo in 

o njih skupaj razpravljajo. 

 

Učni izidi/rezultati 

Znanje Spretnosti Odnos/stališča 
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Osnovno poznavanje 
sodobnih časovnih 
umetnosti in/ali umetnosti 
mešanih medijev 

Prepoznavanje pomena 
informacijske tehnologije v 
luči današnjega sveta 
časovno pogojenih 
umetnosti in umetnosti 
mešanih medijev 

Zavedanje potrebe po 
digitalnih kompetencah v 
današnjem sodobnem svetu 

Osnovno znanje o tem, kako 
prispeva k razvoju 
posameznika in družbe 

Prepoznavanje priložnosti za 
osebno, družbeno ali 
komercialno vrednost z 
digitalizacijo umetniškega 
medija 

Pripravljenost za sodelovanje 
z digitalnimi tehnologijami 

Praktično znanje o tem, kako 
se lahko ta umetnost 
uporablja za poučevanje in 
učenje na različnih ravneh 

Odprtost za uveljavljanje 
odnosa do reševanja 
problemov, ki podpira učni 
proces 

Pripravljenost za etičen, 
varen in odgovoren pristop k 
digitalnim tehnologijam 

Praktično znanje o tem, kako 
časovne in/ali mešane 
medijske umetnosti 
podpirajo razvoj družbe 

Pripravljenost postavljati si 
cilje, da bi se motivirali ter 
razvijali veščine odpornosti 
in samozavesti 

Odprtost za sodelovanje z 
digitalnimi tehnologijami z 
refleksivno in kritično 
miselnostjo 

Dejansko poznavanje naprav, 
programske opreme in 
omrežij, ki prispevajo k 
ustvarjanju in ohranjanju 
časovnih in/ali mešanih 
medijskih umetnosti 

 Zavedanje pomena uporabe 
prejšnjih učnih spretnosti pri 
prihodnjem učenju 

 
  

Povzetek 
 

Nacionalni učni načrt, ki so ga razvile organizacije, ki izvajajo projekt Digitalni kulturni oblikovalec, 

je namenjen kulturnim ustanovam, specializiranim za različne umetnosti - glasbo, vizualne 

umetnosti, film, gledališče, časovne in mešane medijske umetnosti. Ta učni načrt vsebuje 

informacije o razvoju digitalnih kompetenc na podlagi posebnih usposabljanj, povezovalnih 

modulov, digitalnih kulturnih virov in druge ponudbe. Cilj projekta je razviti razumevanje potrebe 

po digitalnih kulturnih izkušnjah, tehničnih zmogljivostih in LOD kot enega ključnih dejavnikov za 

izboljšanje izkušenj kulturnih uporabnikov. 
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