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PISNA DOKUMENTACIJA
Avtorica: Jana Šubic Prislan

9.2

Skupnost
muzejev
Slovenije

PRIROČNIK 2

Postopek dokumentacije se za~ne v
trenutku, ko predmet v
konservatorsko-restavratorski
delavnici dobi svoj dokumentacijski
karton.

Predmet je s kartonom povezan s
{tevilko/kodo, ki je lahko trajna (na
primer inventarna {tevilka predmeta)
ali za~asna – delovna. [tevilka je
lahko na predmet napisana,
prilepljena, obe{ena na listek ali
zapisana na/v embala‘i (vre~ke,
mre‘ice, {katle ...) – odvisno od
oblike in stanja predmeta. Te‘ave
nastopijo predvsem, ~e so predmeti
majhni, nenavadne oblike, imajo
nestabilno ali zelo porozno
povr{ino, ~e pri~akujemo, da bodo
povr{inske plasti odstranjene, ali ~e
morajo biti predmeti hranjeni
vla‘ni. ^e je {tevilka stalna in ne
ovira konservatorskega postopka
ter bo ostala na predmetu tudi med
nadaljnjim hranjenjem, naj bo
napisana med dvema plastema
gostej{ega laka. Sicer za ozna~evanje
uporabimo permanentno ~rnilo,
arhivska pisala in ustrezne trajne
vrste papirja. [tevilka naj bo
napisana na spodnjem/notranjem
manj vidnem delu predmeta.
Nasprotno pa pri krhkih predmetih,
kjer premikanje ni za‘eleno,
izberemo vidno, a nevpadljivo
mesto na predmetu. Osnovni
namen ozna~evanja predmetov je,
da se njihova identiteta ne zame{a
ali izgubi. To se lahko zgodi, ~e
konservatorski postopek traja ve~

~asa, ~e imamo v obdelavi ve~
enakih ali podobnih predmetov, ~e z
istim predmetom dela ve~
konservatorjev ali ~e predmet med
obdelavo zelo spremeni svojo
podobo in, seveda, ~e se embala‘a
zalo‘i ali izgubi. Ozna~ba mora
torej spremljati predmet skozi ves
postopek in kako to izpeljati, je
pogosto tudi stvar iznajdljivosti
konservatorja.

Karton je lahko list papirja, fascikel
ali rubrika v ra~unalni{kem zapisu
(file). Pomembno je, da se na karton
navezuje in v njegovem okviru
hrani vse nadaljnje dokumentacijsko
gradivo, ki se ti~e predmeta.
Pomembno je tudi, da je vse gradivo
primerno ozna~eno in tako tudi
zunaj konteksta kartona
prepoznavno.

Dokumentacijo lahko vodimo na
tiskanem kartonu z dolo~enimi
rubrikami, v katere ro~no vpisujemo
podatke. Ob zelo skromnih
sredstvih ima lahko v skrajnem
primeru karton tudi obliko dnevnika
(delovodnika), ki se kot tak hrani
kot dokument. Vsekakor je tak
priro~ni zapis v~asih zelo primeren,
saj konservator vanj zabele‘i
trenutne opazke, ki jih lahko ob
kasnej{em izpolnjevanju kartona
pozabi ali izpusti. Med postopkom
lahko na predmetu naleti na
dolo~ene detajle, ki jih kustos ne
vidi, in prav je, da jih zabele‘i in
nanje opozori. Pri tem si lahko
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Slika 1: Dokumentacijski karton Slika 2: Skice za rekonstrukcijo ornamentov na posodah
(avtor: Ana Sirk Faku~)

pomaga s skicami, zavedajo~ se, da
je vsebina pomembnej{a kot oblika,
~e so le upo{tevane osnovne
zahteve za dobro dokumentacijo.
Digitalna dokumentacija pomeni
uporabo ra~unalni{ke tehnologije za
potrebe dokumentacije. V bistvu je
vseeno, ali je karton fizi~en ali
virtualen, to je le stvar tehnike
oziroma mo‘nosti in odlo~itve
posamezne institucije. Seveda nam
ra~unalni{ka tehnologija olaj{a delo,
so~asno pa zahteva pridobitev
dodatnih znanj in nakup drage
opreme, kot so ra~unalniki z ustre-
znimi programi, digitalni fotoaparati
in videokamere, opti~ni ~italniki,
tiskalniki in drugo. Ra~unalni{ka
dokumentacija zahteva ve~
discipline in sistemati~nosti ter
uporabo dogovorjene terminologije,
kar re{ujemo s pomo~jo tezavra in z

uvajanjem zapisov standardnih
postopkov za dolo~ene materiale, ki
nam skraj{ajo ve~kratno zapisova-
nje istega besedila. Program je lahko
sestavni del programa, ki ga
uporabljajo vsi oddelki v muzeju, ali
je poseben program, ki pa naj ima
predvideno navezavo na programe
drugih oddelkov. V tem primeru je
kustosom omogo~en vpogled v
konservatorsko dokumentacijo,
posebno v tisti del, kjer so napisana
priporo~ila o na~inu hranjenja in
transporta predmetov. Kakorkoli,
pri pripravi programa morajo
sodelovati konservatorji. Prednost
ra~unalni{ke dokumentacije je v
tem, da je bolj enotna in primerljiva,
podatki so hitreje dostopni in
mogo~e jih je obdelovati za razli~ne
potrebe (poro~ila, objave ...), slaba
stran pa je, da se lahko podatki ob

nepravilni uporabi izgubijo in da
niso dostopni ob izpadu energije
(naravne in druge nesre~e ...), zato
razmislimo tudi o smiselnosti
vzporednega izpisa na papir.

Vsebinsko naj bo dokumentacijski
karton razdeljen na {tiri sklope, ki
naj zajemajo:

– splo{ne podatke o predmetu,

– opis predmeta pred postopkom,

– opis posameznih faz obdelave,

– pogoje hranjenja.

O predmetu in dogajanju z njim v
karton vpisujemo:

- Osnovne podatke o predmetu iz
inventarne knjige: ime predmeta,
lastni{tvo, kraj hranjenja, avtor ali
kraj nastanka, ~as nastanka,
material, osnovne mere ...
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Slika 3: Ra~unalni{ka dokumentacija

– Tehni~ne podatke o predmetu:
zgradba predmeta, tehnike
izdelave, obdelava in dimenzije,
natan~nej{a dolo~itev materiala
(analize kovin, pigmentov, vrste
lesa ...), barva, tekstura …

– Opis stanja predmeta s podatki o
opravljenih raziskavah,
preiskavah, analizah in druge
ugotovitve. Opisan mora biti
vsak del predmeta in vse na njem,
kar bi si kasneje lahko razlagali
kot novo nastalo spremembo ali
po{kodbo: povr{inske
nepravilnosti, obseg po{kodb in
mo‘ni vzroki za njihov nastanek,
praske, razpoke, odpadajo~i ali
manjkajo~i deli, umazanija, stari
konservatorski posegi ...

– Program izvedbe postopkov in
terminski na~rt konservatorsko-
restavratorskega posega oziroma
podatke o ~asu izvedbe in
trajanju postopka.

– Opis postopkov: opisani morajo
biti vsi postopki, materiali,
oprema in orodja, ki so bili
uporabljeni v procesu
konservatorsko-restavratorskega
postopka, od prevzema na terenu

in ~i{~enja do kon~nih
restavratorskih posegov. Opisane
morajo biti tudi vse analize ter
njihovi rezultati – tudi neuspe{ni.
^e so analize opravljene na ‘eljo
in za potrebe kustosov, jih mora
prav tako voditi konservator, saj
pogosto zahtevajo odvzem
vzorca, ki predstavlja poseg v
predmet.

– Podatke o konservatorju-
restavratorju, ki je opravil/vodil
konservatorski poseg.

– Finan~no ovrednotenje
postopka, predvsem kadar gre za
zunanjega pla~nika.

– Priloge in seznam prilog, kot so
skice, risbe, fotografije (~rno-bele,
barvne, diapozitivi, UV,
infrarde~e, mikroskopski
posnetki, rentgen …), na~rti,
poro~ila analiz (npr. kemi~ne),
preiskav (npr. XRF), vzorci
odvzetega materiala (tudi npr.
zemlje, usedlin, oblog),
korespondenca, zaznamki o
pregledih predmeta v depoju,
podatki o klimatskih razmerah z
zapisi termohigrografov in
loggerjev ...

– Kon~no poro~ilo – rezime, ki
mora poleg opisa predmeta po
kon~anem postopku vsebovati
tudi poro~ilo o neuspelih
postopkih. Poro~ilo mora dobiti
tudi zunanji naro~nik oziroma
lastnik predmeta.

– Priporo~ilo o pogojih hranjenja
in razstavljanja predmeta,
transportu, rokovanju ...

– Opombe, kamor vpi{emo
posebne zaznamke.

Konservatorska dokumentacija torej
sledi predmetu od
konservatorjevega prvega stika z
njim do njegove predaje v roke
kustosu. Uvodni pregled predmeta
bo dal pomembne podatke, od
katerih bodo nekateri verjetno
kasneje izgubljeni, zato je
pomembno, da jih dobro
zabele‘imo in dokumentiramo.
Tudi vse sofisticirane analize nimajo
vrednosti, ~e izsledki niso
analizirani, interpretirani in
dokumentirani. Morda se nam
kateri podatki trenutno ne zdijo
pomembni in uporabni, vendar jih
skrbno shranimo za kasneje.
Nekateri podatki so dragoceni pri
dolo~itvi stanja predmeta ob
izposoji ali za dolo~itev njegove
vrednosti ob nakupu (ohranjenost,
ogro‘enost, stabilnost, originalnost
...) ali prodaji. Predvsem pa je
pomembno, da predmete
opazujemo tudi v depoju in na
razstavi ter s pomo~jo pridobljene
dokumentacije takoj opazimo vsako
obliko njihovega propadanja in
ustrezno ukrepamo.


