Datum: 1.6.2017

Zadeva:

DIGITALNA ZGODBA MOJEGA MESTA

Spoštovana ravnateljica,
Spoštovani ravnatelj !
Združenje zgodovinskih mest Slovenije je skupaj z Občino Fermo iz Italije, Občino Topola iz Srbije in
Muzeji radovljiške občine, kot vodilnim partnerjem, partner projekta diSTORY, Digital Stories of Small
Historic Towns. K prijavi projekta nas je vodilo zavedanje, da je kulturna dediščin malih zgodovinskih
mest še premalo izkoriščena razvojna priložnost ter dejstvo, da spoznavanje in prezentacija kulturne
dediščine ne sledi sodobnim tehnologijam in je (mnogokrat) še zastarela.
Skozi potek projekta želimo skupaj s prebivalci poiskali nove, še ne poznane zgodbe mest in jih
predstaviti s pomočjo novih digitalnih orodij ter jih vključiti v turistično ponudbo mest.
Sestavni del projekta je tudi strategija novih občinstev, katere namen je je razširiti vedenje in
spoznavanje dediščine s pomočjo digitalnih tehnologij na publiko, ki se sicer z dediščino ne srečuje ali
jo le ta ne zanima, niso obiskovalci muzejev, občudovalci kulturnih spomenikov in ne zahajajo v stara
mestna jedra.
Mladi, dijaki – srednješolci in študentje so tako ena ključnih ciljnih skupin strategije novih občinstev,
kajti mladih kulturna dediščina običajno ne zanima, a so jim hkrati blizu sodobne digitalne tehnologije
in orodja in jih tudi množično uporabljajo.
Zato dijake, ob sodelovanju profesorjev-mentorjev, srednjih šol mest članic Združenja zgodovinskih
mest Slovenije vabimo k sodelovanju pri izvajanju projekta diSTORY in nastajanju digitalnih zgodb
naših zgodovinskih mest.
Dijake vabimo, da s pomočjo svojih telefonov posnamejo kratek film z naslovom »Digitalna zgodba
mojega mesta«. Predlagamo, da se sprehodijo do mesta ali gredo na pot skozi mesto in s svojimi
pametnimi telefoni zapišejo - posnamejo digitalno, gibljivo zgodbo svojega mesta, na svoj način, tako
kot oni sami vidijo, doživljajo in dojemajo svoje staro mesto z bogato kulturno dediščino. Dodajo lahko
tudi zvok, glasbo, animacijo, različne efekte, karkoli se jim zdi potrebno zato, da bodo mesto prikazali
tako, kot ga vidijo sami in da bodo svoje mesto najbolje predstavili.

Nekaj osnovnih podatkov o filmu:
•

•

Glavni naslov filma: »Digitalna zgodba mojega mesta«. Vsak pa lahko doda svoj podnaslov,

oz. naslov svojega filma

Vsebina filma je izbor vsakega dijaka, pomembno je le, da se film dogaja v starem delu mesta

in da vsak film »pripoveduje« svojo zgodbo o mestu. Lahko je to:
- največkrat prehojena pot skozi mesto;

- predstavitev najljubših mestnih prostorov,

- poletni utrip mesta: dogodki, koncerti, festivali,

- naključni sprehod po mestu in naključna srečanja
•
•
•

- predstavitev ljudi, ki jih srečamo v mestu ali pa v mestu živijo,

Za boljšo predstavitev zgodbe se v film lahko vključi zvok, glasbo, animacijo, različne efekte…

Rok za izdelavo filmov je 20.10. 2017.
Dolžina filma: 1-1,5 min

Predlagamo, da vsaka šola povabi k sodelovanju predvidoma en razred, oz. se organizira tako, kot je za
posamezno šolo najbolj ustrezno.
Iz vseh prispelih filmov dijakov bomo izdelali:
•

filmski kolaž za posamezno mesto, v katerega bomo vključili vse prejete filme iz posamezne
šole, oz vseh šol, v kolikor bo sodelovalo več šol iz mesta oz. občine

•

skupno digitalno zgodbo – filmski mozaik vseh 15 zgodovinskih mest.

Filmski mozaik, skupni film vseh 15 mest bomo predstavili ob pričetku Evropskega leta kulturne
dediščine 2018. Dostopen bo na spletnih straneh članic Združenja, uporabljali pa ga bomo kot
promocijo naših mest ob poteku Evropskega leta kulturne dediščine in dogodkov povezanih s tem.
Izdelan filmski kolaž posameznega mesta bomo posredovali vsaki od sodelujočih šol in mest članic
Združenja zgodovinskih mest Slovenije, tako bodo nastali filmi Idrije, Jesenic, Kamnika, Kopra,
Kostanjevice na Krki, Kranja, Metlike, Novega mesta, Pirana, Ptuja, Radovljice, Slovenskih Konjic,
Škofje Loke, Tržiča in Žužemberka, ki jih boste lahko šole in mesta uporabile za svoje namene.
Že vnaprej se Vam zahvaljujem za sodelovanje, prav tako profesorjem – mentorjem in dijakom.
Za vse dodatne informacije, pomoč ali le nasvet sem vam na voljo na tel: 041 762 741,
mateja.hafner@siol.net.
S spoštovanjem,
Združenje zgodovinskih mest Slovenije
Mateja Hafner Dolenc, generalna sekretarka

