
LOKAVEC IN ČAS

DNEVI EVROPSKE KULTURNE 
DEDIŠČINE, 

KOT DODANA VREDNOST PROJEKTU, 
KATEREGA V LOKAVCU IZVAJAMO ŽE 22 LET



Domoznanski projekt Lokavec in čas ves čas nastaja v sodelovanju z Goriškim 
muzejem, Podružnično šolo Lokavec, posameznimi krajani Lokavca  in Društvom za 

oživljanje lokavškega izročila DOLI





Odprtje slikarske razstave Slavka Furlana 30. septembra 2016 na gradu Kromberk. 
Goriški muzej in Kulturni dom Nova Gorica. 



Kam ste šle vse 
fabrike?
Zbiranje spominov o 
industrijski dediščini na 
Ajdovskem. 13.-14. 
oktober 2016
Lavričeva knjižnica 
Ajdovščina in Goriški 
muzej.



Delavnica Kako so se 
igrali naši predniki

Doživljajska delavnica za otroke
30.September 2016 Ljubljana



Domoznanstvo je veda, ki pokriva vsa področja človekovega ustvarjanja in védenja na
določenem geografskem območju. Domoznanska dejavnost, pomeni zbiranje, strokovno
obdelavo in ustrezno hranjenje domoznanskega gradiva ter predstavitev in posredovanje
informacij iz tega gradiva. Cilj domoznanstva je omogočanje nadaljnjih raziskav lokalnega
prostora. Pri svojem delu se povezuje s sorodnimi ustanovami. Sodeluje z uporabniki,
dobavitelji, sorodnimi ustanovami in organizacijami.

Domoznanstvo dokumentira in predstavlja spomin (preteklost) in utrip (sedanjost)
skupnosti in tako ohranja in krepi identiteto lokalnega prostora. To poslanstvo si je že na
začetku zadalo tudi Društvo za oživljanje lokavškega izročila »DOLI«. V sodelovanju z
Goriškim muzejem, Osnovno šolo Danila Lokarja - podružnično šolo Lokavec in mnogimi
posamezniki, nam je do danes to tudi uspevalo. Radi bi to tudi nadaljevali.









































UROŠ KOVAČ in posebna ljubezen do 
kulturne dediščine

Uroš Kovač, dijak, letošnji maturant in član
društva DOLI je v kleti Adergaškega samostana
naletel na stare skoraj uničene in propadle orgle.
Orgle datirajo v drugo polovico 19 stoletja. Po
svoji obliki so enake velikosti in tudi starosti, kot
so bile orgle stare lokavške župnijske cerkve. S
strani okupatorja so med drugo svetovno vojno
lokavške orgle razdrli, kovino pobrali ostalo pa
zakurili. Uroš je tako, z žepnino plačal prevoz
orgel v domačo garažo in sklenil, da jih bo
obnovil. Želel je, da bi v stari lokavški župnijski
cerkvi ponovno zadonel ta instrument. S svojim
delom in početjem je vzbudil zanimanje, tako v
samem društvu DOLI, kot tudi v samem Kraju
Lokavec. Dela se je lotil odgovorno in pod
vodstvom strokovnjakov. Predvidoma bodo
svečano bodo zaigrale v letošnjem letu.












