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Stare družinske fotografije nam 
povedo marsikaj zanimivega o

• fotografskih tehnikah
• fotografih in foto ateljejih
• navadah in življenju navadnih ljudi, meščanov in višjih 

slojev
• njihovem življenjskem okolju
• družinskih odnosih
• prevoznih sredstvih
• pohištvu in notranji opremi
• oblačilih, pokrivalih in drugih modnih dodatkih
• dolžini las in o frizurah
• igračah in igrah



Socialni položaj…



Eni tako …



… drugi tako 



Praznična in vsakdanja oblačila 



Punčke s punčkami 



Doma ali v ateljeju





Žogice in telovadni obroči 



Pa še samokolnice…



…in  vozički 



Kolo in medvedki, 



konjički,  



pa spet punčke  



Igre za fantke…



…in igre za punčke







Igre na morju…



…na domačem dvorišču



…in igre v naravi



Pa še karte in kriket 



Otroci in igrače
Besedilo Janez Janežič

• Pri otrocih ne veš, kaj je prav in kaj ni, saj je 
vsak otrok  svet zase. Tisoče  vrst vzgoje – in 
z razvojem se še vedno odkrivajo nove.

• Razstava starih fotografij s prizori otrok in 
igrač iz tistega časa pove več, kot pa bi lahko 
sam opisal.



O “Mehano tehniki” Izola

• V Izoli smo imeli tovarno  igrač, ki so bile kvalitetne, opremljene s katalogi, 
litografskimi tiski, lepo zapakirane. Ne vem, ali je bila napisana kakšna knjiga o 
tovarni igrač “Mehano tehnika”, s katalogom in opisom  igrač, z letom izdelave in 
drugimi podatki. V svetu so take knjige in katalogi poznani, objavljene so 
fotografije in popisi  igrač in serij igrač, opisane so tovarne in obrtne delavnice.

• Igrače iz izolske tovarne “Mehano tehnika” so se prodajale na trgu po vsej 
Jugoslaviji. Ker so bile res kvalitetne, so jih kupovali tudi v Trstu in drugod po 
Italiji. Po osamosvojitvi Slovenije so tovarno zaprli. Zlobni jeziki so raznašali 
zgodbe o tem, da se je “Mehano tehnika” preselila na Kitajsko. “Mehano tehniki” 
so očitali, da je spremenila ime iz “Tehno mehano” v “Mehano tehnika” Izola. 
Pravili so, da lahko prodaja svoje artikle samo v samostojni  državi Slovenija, za 
druge države pa, da rabi licenco, kar  pri Kitajcih  ni problem.

• Tovarne v Izoli ne bi smeli zapreti. Razvoj gre naprej. V Izoli so izdelovali tudi 
elektronske igrače. Igrače, to je znanost, odkar je človek! Otroci in mi jih 
potrebujemo, saj so igrače vsem v veselje. 



Klasične igrače

• Nemci in Čehi so bili in so znani  po  izdelavi mehaničnih igrač. Izdelovali so  
gibljive igrače, ki so izražale nek pomen. Vlakci in avtomobili so vozili na vzmeti, 
lutke so se premikale, punčke so jokale. 

• Električne, digitalne, tablične igrače otrokom odtujujejo klasično igračo, siromašijo 
tudi njegov miselni in domišljijski svet. Digitalna, programirana igrača sili v hitro 
razumevanje programirane igre.

• Igrače na razstavljenih fotografijah so danes že umetniški eksponati in manj kot 
jih je, dražje so. Zbiralci iščejo igrače, ki imajo dobro, recimo raje odlično 
ohranjene originalne oznake izdelovalca. Na trgu je ogromno plagiatov. Te kopije 
prihajajo največ iz Kitajske in Hongkonga, so cenene, plastične in škodljive.

• Klasične igrače, kot jih vidimo na fotografijah, se vedno vračajo, v različnih 
materialih, barvah, oblikah in velikostih. Vsebina, vrednost, govorica igrač, to je 
nekaj posebnega. Fotografije so dokumenti, ki vsakega nagovorijo  na  drugačen 
način.



Digitalni svet in igra

• O igračah je napisanih veliko knjig. Strokovnjaki preučujejo igrače z različnih 
vidikov. V času, ko ima že skoraj vsak zemljan svojo tablico ali telefon, preučujejo, 
kako elektronika in digitalizacija vplivata na otroke in odrasle. Je ta vpliv pozitiven 
ali negativen?  

• Ugotavljajo, da elektronske video igrice na zaslonu povzročajo zasvojenost, 
umikanje iz družbe vrstnikov, psihološko občutljivost.  Svetujejo, kako v svetu, ki je 
preveč nasičen z informacijami, pametno  uporabljati sodobno tehnologijo.  
Računalniški programi so že prepolni informacij.  

• Otroke je treba učiti samocenzure, da bodo znali izbrati samo tisto, kar jih 
zanima. Doba računalnikov je še mlada, čas nam bo pokazal, kje in kako se konča.  
Zaradi računalnikov se čas ne bo ustavil, ampak drvi.  Otroci bodo posegali in 
uporabljali tehnologijo današnjega in prihodnjega časa. Kaj bo z njimi?



Zaključek 

• Naj se vrnem k razstavi. Postavljena je v sedem vitrin 
in na stene knjižnice. V vsaki vitrini je ena igrača, 
fotoaparat in fotografije otrok z igračami. Na stenah 
so povečane fotografije iz družinskih albumov, ki 
prav tako prikazujejo otroke z igračami. 

• Najlepše igrače pa so tiste, ki jih otroci izdelajo ali 
narišejo sami, z domišljijo, ki je neizmerna in iskrena.


