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SPLOŠNO O DOKUMENTACIJI
Avtorica: Jana Šubic Prislan

9.1

Skupnost
muzejev
Slovenije

Predmetov kulturne dedi{~ine ni
mogo~e ohranjati, ~e nimamo  zane-
sljivih podatkov o njihovem stanju,
spremembah, ki se lahko s~asoma
pojavijo na njih, in o konservatorskih
posegih v predmet. Predmet med
delom namre~ ve~krat do‘ivi pomem-
bno transformacijo in dokumentacija
to transformacijo spremlja ter tako
ohranja njegovo identiteto. Dokumen-
tacija na tak na~in postane del pred-
meta in spada v strokovno delo vsa-
kega konservatorja-restavratorja (1).

Dokumentacija o nekem predmetu
nam daje podatke, ki so lahko uvod
v za~etek nekega postopka ali
slu‘ijo za primerjavo pri poznej{ih
kontrolnih ogledih predmetov
(monitoring). Pred za~etkom postopka
mora konservator-restavrator
poznati zgodovino predmeta;
podatke o tem, kaj se je z njim
dogajalo, pridobi od kustosa ali
lastnika predmeta, trenutno stanje
in znamenja propada pa sam opi{e
pri pregledu predmeta. Dokumentacija
mora biti zanesljiva in mora
registrirati  vse posege v predmet.
Lahko pojasnjuje in utemeljuje
dolo~ene odlo~itve konservatorja, ki
se morda s~asoma izka‘ejo kot
neustrezne. Biti mora dostopna, ker
je del skupne podatkovne baze v
sistemu varstva kulturne dedi{~ine,
in mora biti kot taka vodena na
na~in, da je dosegljiva vsem, ki
podatke potrebujejo za njeno
ohranjanje. Biti mora u~inkovita in
svoj temeljni namen bo dosegla, ~e
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bo dosegljiva tudi kasnej{im gene-
racijam, kar bo pomembno pri
eventualnih ponovnih posegih. Biti
mora zmogljiva,  z mo‘nostjo
hranjenja velikega {tevila podatkov,
kadar je to potrebno. Dokumentacija
je vir podatkov tako za vzgojo in
izobra‘evanje kakor tudi za
znanstvenoraziskovalne namene in
sam razvoj stroke, zato mora biti
natan~na in dosledna. O na~inu
dokumentiranja mora biti
konservator-restavrator pou~en ‘e
med pripravni{tvom, saj je dokumen-
tacija obvezen sestavni del konserva-
torskega postopka in vodenje
dokumentacije ne sme biti izraz
dobre volje posameznika ali
razpolo‘ljivih finan~nih sredstev
institucije. Vodenje dokumentacije
mora biti obvezen del sistemati~nega
muzejskega dela, torej tudi
konservatorsko-restavratorskega.
Dokumentacija je uradni dokument
in mora biti kot taka ustrezno
hranjena.

Pravzaprav se postopek dokumentacije
za~ne z zapisom, ki ga vse druge
vrste dokumentacije le dopolnjujejo
in so z besedilom povezane v
smiselno celoto. To so predvsem
risba in fotografija, v zadnjem ~asu
pa tudi video in druge tehnologije,
o katerih bomo spregovorili v
posameznih poglavjih.
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