
 

 

 

ZBORNIK »ŠKALSKE ZGODBE« - POVABILO K SODELOVANJU  
 
Spoštovani, 
 
REVIVAS-društvo za oživitev in promocijo vasi Škale pripravlja zbornik  “ŠKALSKE ZGODBE” in 
vas prijazno vabi k sodelovanju! 
 

Cilj projekta je izdaja knjige- zbornika »Škalske zgodbe«, v katerem želimo opisati 
legende, običaje, šege, navade, pa seveda vesele in žalostne zgodbe, ki jih v glavah in srcih 
nosijo sedanji in nekdanji prebivalci Šaleške doline, predvsem pa Škal in Hrastovca.    
Priprava zbornika bo potekala pod strokovnim vodstvom etnologa dr. Jožeta Hudalesa.  
 

Naš namen je ustvariti pisan mozaik spominov, daljnih in bolj svežih, ki bi odražal podobo 
kraja in življenje njegovih prebivalcev skozi čas. Pripravili smo NABOR SKUPNIH TEM (v 
prilogi), za katere predvidevamo in želimo, da bi o njih razpravljalo oziroma podalo 
prispevke večje število sodelujočih. Seveda pa s tem vsebine zbornika ne omejujemo – bolj 
naj služi kot spodbuda k razmišljanju. Veseli bomo, če nas boste spomnili še na kaj 
pomembnega ali dodali kaj svojega . Upamo, da se bo nabralo veliko zgodb in zgodbic ter da 
se bo našla tudi kakšna fotografija, kakšen dokument, pesmica in podobno. Če bo v tem 
zborniku zmanjkalo prostora, bomo našli drug način, da se zbrano gradivo ohrani.  
 

Če se vam utrne kakšna misel, če hranite kakšen spomin, za katerega se vam zdi vredno, da 
se zabeleži in postane trajen, prosimo, da se odzovete na naše vabilo in: 
 

• svoje spomine, misli ali kakšno zgodbo zapišete in pošljete na naslov društva   
• nas pokličete in se dogovorite za intervju (obisk) ali dostavo gradiva 
• pišete na naslov info@revivas-skale.si in sporočite svoje predloge, ideje, želje, (glede 

intervjuja, dodatnih tem) ali kar pošljete svojo zgodbo 
• se udeležite naših skupinskih srečanj, ki jih bomo organizirali v maju, juniju in juliju 

(o teh bomo obveščali preko spletne strani društva in z drugimi obvestili).  
 
Zgodbe za objavo v zborniku bomo zbirali predvidoma do 31.7.2011, prijave za 
intervjuje pa od 1.5. do 15.6.2011.  
 

Prijazno vabljeni k sodelovanju! 

                                                                                   Za društvo REVIVAS- Vera Pogačar l.r. 

 
PRILOGA: nabor skupnih tem, kontaktni podatki in naslovi za pošiljanje prispevkov 
 
KAJ JE ŠE TREBA VEDETI: 

• Polni naziv projekta je Ohranitev lokalne dediščine Škal – zbornik “Škalske zgodbe” 
• Društvo ne izplačuje honorarjev za sodelovanje in prispevke, zagotavlja pa navedbo vira  
• Zbornik bo brezplačen in bo imel omejeno naklado. Prejeli ga bodo vsi sodelujoči, preostanek pa bo 

namenjen prebivalcem KS Škale-Hrastovec in preseljenim Škalčanom. 
• O izvajanju projekta bomo obveščali preko naše spletne strani 

 


