
Razpis priložnosti za praktično udejstvovanje v Računalniškem muzeju
za študente Filozofske fakultete UL - Smer etnologija in kulturna antropologija

O Računalniškem muzeju
Računalniški muzej (www.racunalnsiki-muzej.si) je nevladna, neprofitna in prostovoljska organizacija, član
Mreže nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo. Naša ekipa strokovnjakov iz različnih
področij digitalnih tehnologij opravlja poslanstvo ohranjanja digitalne dediščine že od leta 2004. V muzejski
hrambi se nahaja več kot 6500 primerkov, od najmanjšega mikročipa do orjaškega, več sto kilogramskega
IBM zSeries, od prvih hišnih računalnikov ZX Spectrum in Commodore 64, preprostih terminalov,
specializiranih industrijskih računalnikov, pa vse do ikonske serije iMac-ov. Imamo tudi bogato zbirko
igralnih konzol vseh generacij z več kot 1500 igrami. Naša restavratorska ekipa skrbi za to, da je eksponate
moč preizkusiti ter s tem podoživeti tehnologijo nekega preteklega časa. Od začetkov delovanja v takratnem
kibernetskem centru Kiberpipa v Ljubljani, smo pripravili preko 100 dogodkov in razstav, ter sodelovanj z
drugimi inštitucijami v Sloveniji (Tehnični muzej Slovenije, Muzej arhitekture in oblikovanja, Muzej novejše
zgodovine, Mestni muzej Ljubljana, SAZU, MGLC) in mednarodno (Tehnični muzej v Munchnu, Peek and
Poke muzej Rijeka). V 2019 smo zagotovili stalne, muzejski zbirki primerne zasebne prostore v Ljubljani na
Celovški cesti 111, v kulturnem kvartirju pri Kinu Šiška. Nov prostor s svojimi 700m2 v treh etažah nam
omogoča, da iz “dolgočasnega muzeja” z različnimi dejavnostmi delamo živahen prostor, poln vsebin za
različne interesne skupine in za vse generacije obiskovalcev, bodisi takih, ki se z računalništvom srečujejo
prvič, ali pa so v njem dobro podkovani strokovnjaki.

Poziv k sodelovanju pri projektu zbiranja ustne
zgodovine digitalizacije slovenske družbe

S tem razpisom k sodelovanju vabimo vse, ki vas zanima ohranjanje, raziskovanje in promocija digitalne
dediščine na področju Slovenije in širše. Živimo v času, ko se v javnosti komaj začenjamo zavedati pomena
digitalne dediščine, zato ostaja veliko področij še neraziskanih ali le delno raziskanih.
Področje, ki ga prednostno naslavljamo v letu 2022 je zgodovina in razvoj programske opreme v Sloveniji.
Sodelovanje pri projektu zbiranja ustne zgodovine je izvrstna priložnost za nove pomembne prispevke k
zgodovinjenju digitalizacije družbe v našem neposrednem okolju in ne zahteva predhodnega domenskega
znanja iz področja računalništva ali njegove zgodovine. Priložnosti za študente obsegajo neposredno
praktično delo zbiranja ustne zgodovine in obdelave zajema podatkov in predstavljanja svojega dela
javnosti. Od študentov se pričakuje osnovno razumevanje antropološkega intervjuja, pripravljenost za
dodatno pridobivanje znanja pod muzejskim mentorstvom, predvsem pa vesten in spoštljiv odnos do
posameznic in posameznikov, ki so gradili našo digitalno sedanjost od 1950ih let dalje.

Z razumevanjem preteklosti lahko bolj učinkovito delujemo v sedanjosti in tvorno sodelujemo pri
oblikovanju prihodnosti po svojih željah.

Zainteresirani kandidati se nam javite na: info@racunalniski-muzej.si
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