
Kamrin Album Slovenije je namenjen zbiranju digitalnih kopij fotografij, shranjenih v družinskih albumih, pa tudi pisem, 
dokumentov in ostalih predmetov, ki jih prebivalci Slovenije, zamejci in izseljenci skrbno hranimo na svojih podstrešjih. V 
Albumu objavljamo le gradivo, ki je nastalo do leta 1981, ko se prične obdobje digitalne fotografije.

Po  korakih do objave

1. Digitalizacija. 
 Če želite narediti digitalno kopijo slike, predmeta ali  
 dokumenta, boste potrebovali:
 · računalnik
 · digitalni fotoaparat ali skener
 · internetno povezavo
 Če nimate opreme ali imate težave s skeniranjem ali   
 fotografiranjem, se oglasite v najbližji splošni 
 knjižnici, kjer vam bodo to naredili brezplačno.

2.  Registracija.
 Ko kliknete na gumb “Prijava”, lahko v oknu, ki se  
 vam odpre, izberete  Prijavo ali Registracijo. Za 
 uspešno registriranje se morate strinjati s pogoji za  
 uporabo. Med najpomembnejšimi pogoji so:
 a. gradivo, ki ste ga priložili, ni avtorsko-pravno 
  zaščiteno ali
 b. imate avtorske pravice nad tem gradivom ali
 c. imate pooblastilo imetnika avtorskih pravic za  
¸  objavo tega gradiva v Album Slovenije pod temi 
  pogoji,
 d. imate od oseb, ki so na fotografiji, dovoljenje za 
  objavo.

Prispevano vsebino lahko tretje osebe uporabljajo v 
nekomercialne namene, pod pogojem, da navedejo 
lastnika avtorskih pravic. Prispevane metapodatke (opisi 
in oznake gradiva) lahko tretje osebe uporabljajo brez 
omejitev. Na Albumu Slovenije bo objavljeno vaše ime, 
vaš elektronski naslov pa ne.

3. Dodajte spomin. 
 Ko ste prijavljeni, kliknite gumb “Dodaj spomin” in 
 v modul za dodajanje vsebin vnesite digitalizirano 
 sliko v formatu .pdf  za besedila ali .jpg za slike. 
 Dodajte še osnovne podatke za njen opis  in pripišite 
 vaše spomine (npr. ob kakšni priložnosti je bila 
 fotografija posneta, zakaj je za vas pomembna, kdo 
 je na fotografiji oz. kar bi v povezavi z osebo, 
 objektom, časom ali krajem na fotografiji želeli 
 izpostavili). Oddano gradivo bo po pregledu 
 urednika objavljeno na spletni strani Album 
 Slovenije.

Če imate težave, jih prosimo čim bolj natančno opišite in 
pošljite na elektronski naslov: albumslovenije@kamra.si

Zgodovina smo ljudje. Pišejo jo zgodovinarji, ljudje pa jo živimo in soustvarjamo, zato so 
pričevanja posameznikov zelo pomembna pri njenem zapisovanju in ovrednotenju. 



Album Slovenije
osebni spomini 20. stoletja

Album Slovenije
osebni spomini 20. stoletja

Album Slovenije
osebni spomini 20. stoletja

Tematske zbirke

prispevajte v skupno zakladnico spominov

http://www.kamra.si


