Akademija 2021 v Novem mestu: Izraba digitalizirane kulturne dediščine za e-promocijo
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Uvodni nagovor Kulturna dediščina Novega mesta in pet Akademij 2017-2021
Odbor za promocijo kulturne dediščine Novega mesta želi z učinkovito promocijo
kulturne dediščine širiti pomen trajnostnega razvoja turizma v regiji in tako prispevati
svoj delež k promociji evropske kulturne dediščine.
Odbor v letu 2021 uresničuje že peto Akademijo. Na njih je sodelovalo zavidljivo
število poslušalcev. V program so bili povabljeni ugledni slovenski razumniki in
strokovnjaki iz raznih področij kulturnih in strokovnih dejavnosti. Vse od vzpostavitve
v letu 2017 Odbor posveča posebno pozornost digitalizaciji in si prizadeva za
sodelovanje občin v regiji.
Odbor želi čim preje postaviti spomenik Frančiškan z rastočo knjigo pred
Frančiškansko cerkvijo. S tem spomenikom se Odbor želi oddolžiti novomeškim
patrom frančiškanom za njihove velike zasluge Novemu mestu in njegovim
prebivalcem vse od njihovega prihoda v Novo mesto 31. oktobra 1469.
Panel Digitalna preobrazba (lokalne) skupnosti
Problem je splošna razdrobljenost, ki izhaja iz zapiranja v lokalne vrtičke. V
razmerah pospešene digitalizacije je potrebno čim bolj poenotiti sisteme in standarde
za enostavnejši in bolj učinkovit digitalni razvoj, na podlagi katerih pa lahko tudi
občine delujemo skladno z lastnimi strateškimi usmeritvami (in posebnostmi) ki pa so
na ta način hkrati lahko skladne z državnimi, Evropske unije in vsega sveta.
Digitalizacija omogoča koristne spremembe, ki pa jih ljudje pogosto ne sprejemajo.
Potrebno je iskati zglede pri najboljših, da si bodo ljudje želeli inovativne e-rešitve,
saj bo le na ta način Slovenija lahko vzor za sodelovanje.
Velike priložnosti so v zajemanju, analizi in izrabljanju podatkov (Internet of Things),
kar predpostavlja interdisciplinarno sodelovanje pri preizkušanju pilotnih rešitev.

Velike priložnosti so v zajemanju, analizi in izrabljanju podatkov (Internet of Things),
ker tako zbrani podatki predstavljajo demokratični potencial. Zelo pomembno je
interdisciplinarno sodelovanje in vključevanje pri uvajanju konkretnih digitalnih
rešitev.
Nujno je poenotenje platform v Sloveniji, da bo na vseh lokacijah omogočeno
uporabljati enotne rešitve. Na primer, plačevanje parkirnine, ugotavljanje osebne
identitete.
Digitalizacija je v Sloveniji spoznana kot ključna prioriteta, saj omogoča povezovanje
razdrobljenih sestavin sistemov. Zato pa je potrebno spoznavati rešitve najboljših (na
primer, Finska) in najboljšim možnim rešitvam prilagajati modele v Sloveniji. Kajti
digitalna preobrazba je več kot digitalizacija.
Slovenija je zastavila vrsto inovativnih projektov, ki bodo omogočali vključevanje v
projekte Evropske unije.
Za zagotavljanje kadrov za razvijanje novih tehnologij in okolja za njihovo uporabo je
potrebno pospešiti šolanje ustreznih strokovnjakov. Potrebni so novi predmeti v
osnovnih in srednjih šolah s poudarkom na poznavanju fizike, tehnologije,
inženirstva in matematike (science, technology, engineering, and mathematics STEM).
Panel Dosežena raven digitaliziranja v organizacijah občine
Povabljene organizacije so predstavile doseženo stopnjo digitaliziranja svojih
procesov in nakazale usmeritve nadaljnjega digitaliziranja. Te organizacije so:
Dolenjski list Novo mesto
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto
Dolenjski muzej Novo mesto
Območna geodetska uprava - GURS Novo mesto
Šolski center Novo mesto
Poudarki njihovih predstavitev so bili:
V zadnjih letih je opazen velik napredek digitaliziranja, nakazujejo pa se nove
naloge.
Potrebno je več sodelovanja.
Najprej vizija, nato tehnologija.
Nujna pospešitev prehoda iz lokalnih rešitev v hibridne in rešitve v oblaku; rešitve v
oblaku so prava smer.
Digitaliziranje arhivov in hranjenje podatkov v oblaku se je izkazalo kot zelo koristno.
Digitaliziranje lokalnega časopisa je prispevek k promociji kulturne dediščine.
Digitaliziranje domoznanskih gradiv, ki jih hranijo knjižnice, je prispevek k promociji
kulturne dediščine.

Muzeji uporabljajo neenotne računalniške sisteme digitaliziranja predmetov, kar ovira
možnosti sodelovanja.
Digitaliziran arhiv geodetske dokumentacije, ki je javno dostopen, je prispevek k
promociji kulturne dediščine.
Organizacije rabijo pravilnik svoje e-dokumentacije.
Panel Načrti županov za digitaliziranje občin v regiji
V občinah si zastavljajo dva cilja. Prvi, digitaliziranje procesov za olajšanje dela in
zagotavljanje podatkov za hitrejše ukrepanje. Drugi, prebivalcem olajšati dostop do
podatkov, ki jih rabijo.
Med vasmi so razlike v pokritosti s signalom. Razlike v razpoložljivosti e-tehnologije
povečujejo razlike med ljudmi.
Tudi manjše občine rabijo e-rešitve, kot jih večje že uvajajo. Na primer, spremljanje
odvoza smeti, merjenje temperature cest za organiziranje pluženja snega in
podobne.
Potrebno je spodbuditi usposabljanje starejših za uporabo e-storitev in v ta namen
organizirati medgeneracijsko sodelovanje.
Občine naj na svoji spletni strani odpro podstran (zavihek) za seniorje, na kateri so
podatki, ki so po vsebini in obliki prilagojeni seniorjem.
Potrebna so prizadevanja za zmanjšanje strahu pred novimi tehnološkimi rešitvami.
Samo bogatejše občine izmed skupno 212 občin v Sloveniji lahko razvijajo svoje
rešitve, revnejše občine zaostajajo. Nepovezano razvijanje enakovrstnih rešitev na
različnih lokacijah pa ni racionalno. Zato je potrebno na ravni države zagotavljati
poenotenje rešitev, ki bodo na voljo vsem občinam.
Manjše občine naj se zgledujejo po večjih in povzemajo (kopirajo) njihove dobre
rešitve skladno s svojimi potrebami.
Manjše občine ne morejo imeti ustanov, kot so muzeji. Na njihovem področju pa so
bili najdeni predmeti, ki so sedaj v muzejih v različnih mestih. Digitaliziranje teh
predmetov omogoča, da jih občina lahko prikaže kot svojo kulturno dediščino.
Digitaliziranje kulturne dediščine je pomembno sredstvo za razvijanje trajnostnega
turizma.
Akademija 2022 naj spodbudi celostno digitaliziranje v občinah regije.
Odbor za promocijo kulturne dediščine Novega mesta naj v sodelovanju z občinami
v regiji v januarju ali februarju 2022 organizira enodnevno delavnico o tem, kako
najboljše rešitve digitaliziranja približati ljudem. Predstavniki povabljenih organizacij
naj predstavijo rešitve, ki jih nudijo.
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