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Дигитална документација као помоћ
у конзерваторској пракси
Саставни део и веома значајан сегмент превентивне и физичке заштите, односно сваког конзерваторско-рестаураторског третмана на архивској
грађи као покретном споменику културе, чини израда конзерваторске документације.
Конзерваторска документација је веома важно сведочанство које обезбеђује најзначајније информације за идентификацију, заштиту, физичко
очување, планирање, будућа конзерваторска истраживања и унапређење начина рада.
Модернизација приступа вођењу конзерваторске документације је
предмет непрекидног интересовања институција које се баве заштитом културне баштине, тако да последњих неколико деценија имају сталну потребу
за увођењем савремених информационих технологија како би се обезбедили
једноставнији унос и коришћење података у електронском облику.
Опште је прихваћен став да је документација од суштинског значаја за
заштиту споменика културе и представља значајно средство за остваривање
циљева: превентивне и физичке заштите, планирања, истраживања, едукације, итд. Целокупна документација која се односи на поступке заштите
треба да прати све фазе рада и мора да буде доступна свим корисницима.
На овај начин се подстиче комуникација међу запосленима са тежњом да
сви заједно учествују у заштити повереног наслеђа.
Како је рачунарска технологија све више присутна у свакодневном раду, неминовно је било увођење дигиталне документације у конзерваторској
пракси.
У складу са савременом светском праксом и у циљу осавремењивања
конзерваторске документације, 2009 године у Архиву Југославије се приступило изради базе података која је пројектована и програмирана у апликацији MS ACESS 2000. База је урађена како би се водиле евиденције о подацима конзервиране и рестауриране грађе, као и евиденције о микроклиматским условима у депоу (уносе се мерни резултати температуре и релативне влажности у спољним условима и у депоима). Овим начином евидентирања добија се ефикасна документација која обједињава све садржаје и
активности везане за превентивну и физичку заштиту архивске грађе.
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Како не постоје стандардизовани конзерваторски картони, као ни прописани стандарди за израду конзерваторске документације база „Конзервација“ је урађена на основу конзерваторских картона и картона за праћење
микроклиматских услова који су деценијама коришћени за вођење евиденција у Архиву Југославије, као и на основу релевантних података и искуствених елемената добијених из Одељења техничке заштите, односно из
Лабораторије за конзервацију и рестаурацију. Овом базом су обједињене
личне евиденције које су водили сви запослени у Лабораторији за конзервацију и конзерваторски картони које су водили конзерватори и руководилац
Одељења.
Приликом планирања и израде базе водило се рачуна о чињеници да
се конзерватори у поступку заштите архивске грађе баве великим бројем
појединачних предмета (докумената) и да опис сваког од њих захтева одређено време. Узета је у обзир и чињеница да конзерваторска документација
треба да обухвати све важне детаље који се односе на опис докумената,
опис затеченог стања, врсту и степен оштећења, као и свеобухватан опис
конзерваторског третмана. Подразумева се да опис документа треба да садржи све елементе који доприносе препознавању документа, као и опис
технолошке анализе, односно све податке који се односе на елементе од којих су документ или књига састављени. Када је реч о опису затеченог стања
треба навести све деформације које су настале под механичким, физичким,
хемијским или биолошким утицајем. Постоји део у коме су назначени изведени поступци, а разлози који су определили конзерватора за тај поступак
могу се навести у делу за напомене. Конзерватор, уколико сматра да је потребно, извршене третмане може описати детаљно и прецизно у одељку напомене, укључујући коришћене материјале и производе. При томе треба
имати у виду реверзибилност конзерваторског поступка.
Функције базе су следеће:
– прављење улазних и излазних реверса
– евидентирање докумената који су подвргнути конзерваторско- рестаураторском третману
– евидентирање затеченог стања
– евидентирање примењених конзерваторско-рестаураторских метода
– евидентирање кретања температуре и релативне влажности у депоима.
На овај начин евидентирају се сва документа донета на конзерваторски третман, подаци се уносе пажљиво и детаљно тако да база задовољава
основне постулате за вођење конзерваторске документације. Подаци су прегледни, лако читљиви и лако доступни у дигиталној и класичној (папирној
форми). Сваки документ има свој конзерваторски картон.
Базом „Конзервација“ у Одељењу техничке заштите Архива Југославије унапређен је начин документовања конзервиране и рестауриране архивске грађе. База омогућава лакше вођење конзерваторских картона и фор-
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мулисана је тако да прати све фазе конзервације чиме се смањује могућност
губљења података значајних за даљу физичку и превентивну заштиту. Од
праћења и евидентирања микроклиматских услова (температуре и релативне влажности) зависи успешност превентивне заштите. Евиденције о кретању температуре и влажности редовно се анализирају како би се у случају
потребе благовремено реаговало.
Постојећа варијанта базе „Конзервација“ није коначна, јер се већ указала потреба да се елиминишу или ажурирају поједини детаљи како би се
обезбедили јасноћа и доследност приступа.

