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Nezakonita trgovina s predmeti kulturne dediščine je ena od prevladujočih vrst današnjega mednarodne-
ga kriminala. Odločilnega pomena je primeren opis predmetov kulturne dediščine, kajti odgovorni za 
uveljavljanje zakonov le redko odkrijejo in vrnejo tiste, ki niso bili fotografirani in ustrezno opisani.
Na podlagi dveh predpostavk, da ukradenega predmeta kulturne dediščine ni mogoče vrniti zakonitemu 
lastniku, če o predmetu ni bil izdelan standardiziran seznam, in da morajo v primeru kraje podatki hitro 
potovati po svetu na čim več zadevnih naslovov, je nastal projekt Identifikacija predmeta – Object ID. 
Rezultat projekta sta Identifikacijski obrazec predmeta kulturne dediščine (Object ID Checklist) in publi-
kacija Uvod v identifikacijo predmeta (Introduction to Object ID) z navodili za uporabo oziroma izpol-
njevanje obrazca, ki ga je leta 1993 uvedel J. Paul Getty Trust in se je začel izvajati leta 1997. 
Obrazec je uveljavljen mednarodni standard s smernicami za izdelavo ustreznega seznama za identifika-
cijo ukradenega ali pogrešenega umetniškega dela, starine ali antične umetnine. Ima minimalno število 
devet vrst podatkov, na katere je treba odgovoriti in biti pozoren.  
Uspeh projekta temelji na dogovoru in široko podprtem soglasju številnih organizacij po vsem svetu 
(muzejske skupnosti, umetnostna stroka, policijski in carinski uradi, zavarovalnice, cenilci umetnin in 
starin, uradi za pregon …) oziroma organizacij, ki imajo pomembno vlogo pri varovanju premične kultur-
ne dediščine na mednarodni, državni in lokalni ravni tako v javnem kot v zasebnem sektorju. Pomemben 
partner v projektu (poleg OZN, Sveta Evrope, Unesca) je Mednarodni muzejski svet – ICOM. 
ICOM je leta 1997 sprejel pomembno resolucijo s priporočilom svetovni muzejski skupnosti, naj začne 
uporabljati identifikacijski obrazec predmeta kulturne dediščine. Obrazec za evidenco minimalnih po-
datkov premične kulturne dediščine je potrdil tudi Unesco. Danes je preveden že v več kot dvajset tujih 
jezikov. 
Leta 2006 je Slovenski odbor ICOM na pobudo takratnih članov predsedstva (Ralfa Čeplaka Mencina 
in Marjete Mikuž) sprejel izziv in sklenil, da se pridruži in izda identifikacijski obrazec predmeta kultur-
ne dediščine v slovenskem prevodu in priredbi. Uredniški odbor je skrajšal Uvod, v ključnem besedilu o 
opisovanju umetnin z identifikacijskim obrazcem pa je dodal več bolj slovensko naravnanih primerov.
Pred vami je Identifikacijski obrazec predmeta kulturne dediščine, nova izdaja Slovenskega odbora ICOM, 
s katero želimo prispevati k mednarodnim prizadevanjem in v praksi pospešiti prevzem tega mednaro-
dnega standarda v slovenskem prostoru (od muzejskih ustanov do drugih odgovornih za zakonito ravna-
nje z dobrinami kulturne dediščine).

                                       Uredniški odbor 

Spremna beseda 
Slovenski odbor ICOM
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Projekt Identifikacija predmeta kulturne dediščine (Object ID) je pripravil J. Paul Gettty Trust v sodelo-
vanju z Organizacijo Združenih narodov za prosveto, znanost in kulturo (UNESCO), s Svetom Evrope, 
z Mednarodnim muzejskim svetom (ICOM) in z Ameriško agencijo za informacije.
Identifikacija predmeta (Object ID) je mednarodni standard za najmanjše število podatkov, ki so potreb-
ni za identifikacijo predmetov kulturne dediščine; pri razvoju standarda so sodelovali muzeji, policijski 
in carinskih uradi, umetnostna stroka, zavarovalniška dejavnost in sodni cenilci. 
Standard opredeljujejo njegove različne rabe:

je kontrolni seznam podatkov, ki so potrebni za identifikacijo ukradenih ali pogrešanih predmetov;•	
je dokumentacijski standard, ki vzpostavlja najnižjo raven podatkov, potrebnih za identifikacijo •	
predmeta; 
je sestavina pri razvoju informacijskih omrežij, ki omogočajo hitro izmenjavo opisov predmetov po •	
vsem svetu;
je sestavina v programih izobraževanja in usposabljanja za izdelavo dokumentacije o predmetih kul-•	
turne dediščine.

Identifikacija predmeta kulturne dediščine obsega devet vrst podatkov: vrsto predmeta, material in teh-
niko, mere, napise in oznake, posebnosti, naslov, vsebino, čas/obdobje in izdelovalca/avtorja. Pet doda-
tnih podatkov ni vključenih, ker ni bilo jasnega soglasja o njihovi pomembnosti. Te vrste podatkov so: 
inventarna številka, s predmetom povezano pisno gradivo, kraj nastanka/najdbe, sorodni predmeti in 
datum izdelave dokumentacije. 

Zgodovina projekta   V dogovarjanjih med Getty Art History Information Program (ki se je leta 
1996 preimenoval v Getty Information Institute) in vodilnimi državnimi in mednarodnimi krovnimi 
uradi in vladnimi organi leta 1993 je bilo ugotovljeno, da je bilo doseženo soglasje o potrebi, da se 
obravnavajo vprašanja v zvezi s prakso izdelave zapisov in izvajanjem mednarodnih standardov. Julija 
istega leta je inštitut sklical sestanek v Parizu, na katerem je bila obravnavana možnost, da se oblikuje 
projekt z mednarodnim sodelovanjem za določitev dokumentacijskih standardov za identifikacijo 
predmetov kulturne dediščine. Sestanka so se udeležili predstavniki Konference za varnost in sodelova-
nje v Evropi, Sveta Evrope, Icoma, Interpola, Unesca in Ameriškega urada za informacije. Udeleženci so 
soglašali, da je takšna pobuda potrebna, in priporočili, da se osredotoči na razvoj standarda za podatke, 
ki so potrebni za identifikacijo predmetov, in mehanizme za izvajanje standarda. 

Uvod
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Že na začetku projekta je bila ugotovljena potreba po skupnem delu in sodelovanju z organizacijami s 
šestih ključnih področij, in sicer:   

z organizacijami kulturne dediščine (z muzeji, z nacionalnimi evidencami in arheološkimi organi-•	
zacijami),
z uradi za pregon,•	
s carinskimi uradi,•	
z umetnostno stroko,•	
s sodnimi cenilci in•	
z zavarovalnicami.•	

Prvi korak k oblikovanju soglasja o predlaganem dokumentacijskem standardu je bila opredelitev in pri-
merjava zahtevanih podatkov s strani vsakega od navedenih področij. Navedene zahteve so bile oprede-
ljene s kombinacijo raziskav strokovnih izkušenj, razgovorov in kar je najpomembnejše, večjih mednaro-
dnih anket na podlagi vprašalnika. The Getty Art History Information Program je prvo anketo izvedel v 
obdobju od julija do decembra 1994 z odobritvijo Sveta Evrope, Icoma In Unesca. Na anketo so odgovo-
rile organizacije iz 43 držav, vključno z najpomembnejšimi muzeji in galerijami, centri za dokumentacijo 
kulturne dediščine, Interpolom in nacionalne agencije za odkrivanje zakonskih nepravilnosti. Anketa je 
v celoti upoštevala obstoječe standarde in pobude za nove standarde na muzejskem področju, vključno 
s pobudami, ki so jih dali Icom, angleška Muzejska zveza za dokumentacijo in Kanadska informativna 
mreža o kulturni dediščini.
Rezultati predhodne ankete – objavljene v mesecu juliju 1995 v Protecting Cultural Objects through In-
ternational Documentation Standards: A Preliminary Survey (Varovanje predmetov kulturne dediščine z 
mednarodnimi dokumentacijskimi standardi: Predhodna anketa) – so pokazali, da dejansko obstaja široko 
soglasje o več kategorijah podatkov.
Ti so bili uvrščeni na seznam za vključitev v predlagani standard. Navedene ugotovitve so bile spodbuda 
za nadaljevanje projekta, in sicer za anketo o potrebah po podatkih/informacijah drugih ključnih podro-
čij: trgovcev z umetninami in starinami, sodnih cenilcev, specialistov za zavarovanje umetniških del in 
carinskih uradov. Več kot tisoč odgovorov s strani organizacij iz štiriinosemdesetih držav je pripomoglo, 
da je anketa postala najobsežnejša te vrste, kar jih je bilo doslej opravljenih.  
Ugotovitve anket na podlagi vprašalnikov so bile uporabljene za kratke povzetke na okroglih ekspertnih 
omizjih z zadevnih področij. Niz se je začel s prvim sestankom Mednarodne delovne skupine konser-
vatorjev specialistov, ki sta jo meseca avgusta 1994 skupaj organizirala Getty Art History Information 
Program in Getty Conservation Institute v Washingtonu, D. C. Ključno priporočilo sestanka je bilo, naj 
standard vključuje polje o posebnih značilnostih, kamor se vpišejo informacije o fizičnih značilnostih 
predmeta, ki lahko pomembno prispevajo k njegovi identifikaciji (npr. poškodbe, popravila ali napake 
pri izdelavi. Priporočilo so pozneje izrecno odobrili tudi strokovnjaki z drugih področij.
Okrogli mizi v Washingtonu je v mesecu novembru 1995 sledil sestanek muzejskih dokumentalistov v 
Edinburgu). Priporočila s teh sestankov so se kasneje malo spremenila glede na ugotovitve raziskav in 
priporočil poznejših sestankov. Edinburško srečanje je pomemben mejnik za projekt, saj je pokazalo na 
možnost, da se oblikuje soglasje med strokovnjaki s ključnih področij, obravnavanih v projektu.
Tretji sestanek na zavarovalnici Lloyd v Londonu je meseca marca 1996 združil specialiste za zavarovanje 
umetniških del. Na četrtem sestanku, ki je bil v muzeju Winterthur v Delawaru, so se zbrale organizacije 
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predstavnice trgovcev in cenilcev umetnin in starin. Na zadnjem sestanku, ki je s sodelovanjem Unesca in 
češkega ministrstva za kulturo potekal novembra 1996 v Pragi, so se zbrali predstavniki uradov za pregon 
in predstavniki organizacij, ki upravljajo računalniške baze podatkov o tatvinah ukradenih umetniških 
del. 
Na podlagi anket, sestankov in okroglih miz je bilo ugotovljeno, da obstaja močno soglasje o vrstah 
podatkov, ki naj sestavljajo standard (glej: Protecting Cultural Objects in the Global Information Society: 
The Making of Object ID, Getty Information Institute, 1997). Rezultat, Identifikacija predmeta kulturne 
dediščine, ponuja standard, ki je dovolj enostaven, da ga uporabljajo nestrokovnjaki, saj ga je mogoče 
izvajati na tradicionalen način brez podpore računalniških seznamov, v katalogih, kakor tudi v visoko 
razvitih avtomatskih sistemih za iskanje.
Mednarodne organizacije, vključno z Unescom, Svetom Evrope, Interpolom in Icomom, so sprejele 
Identifikacijo predmeta kulturne dediščine in priznale njen pomen. Danes jo uporabljajo številni ve-
čji uradi za pregon, vključno z Ameriškim zveznim preiskovalnim uradom (FBI) in Scotland Yardom v 
Združenem kraljestvu. Sprejele so jo organizacije, ki zastopajo sodne cenilce na obeh straneh Atlantika, 
zavarovalnice za umetniška dela in institucije, ki zastopajo trgovce z umetniškimi deli.
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Splošno  V tem delu publikacije so smernice za uporabo devetih skupin podatkov v Identifikacijskem 
obrazcu predmeta kulturne dediščine – vrsta predmeta, material in tehnika, mere, napisi in oznake, 
posebnosti, naslov, vsebina, čas/obdobje in izdelovalec/avtor –, kakor tudi predlogi za pripravo pisnega 
opisa predmeta. Dodane so kratke misli o petih dodatnih vrstah podatkov, ki niso bili vključeni v Iden-
tifikacijski obrazec predmeta kulturne dediščine, ker ni bilo jasnega soglasja o njihovi pomembnosti. 
Te vrste podatkov so: inventarna številka, pisno gradivo, povezano s predmetom, kraj nastanka/najdbe, 
sorodni predmeti in datum zapisa. Večina z vsaj štirih od šestih področij, ki so se odzvala, je menila, da so 
omenjeni podatki zelo pomembni.
Dokumentacija o predmetih kulturne dediščine se uporablja v različne namene, od varstva, hranjenja, 
upravljanja, vračanja do vrednotenja in prodaje predmetov. Različne ustanove potrebujejo različne po-
datke. Na primer, policija hrani podatke o okoliščinah kraje predmeta, muzeji potrebujejo podatke o 
izvorni lokaciji predmeta in dokaz o lastništvu, trgovina z umetniškimi deli se zanima za provenienco 
predmeta, cenilci zapisujejo ceno predmeta in podlago za vrednotenje. Potrebe navedenih organizacij po 
podatkih se razlikujejo, vse pa potrebujejo dokumentacijo, ki identificira posamezni predmet. Za uspe-
šnost projekta Identifikacijskega obrazca predmeta kulturne dediščine je bilo bistveno široko soglasje 
strokovnjakov z različnih področij o vrstah podatkov, ki so bistveni za identifikacijo predmeta.
Področja se pri dokumentiranju ne razlikujejo samo po vrstah podatkov, ki jih vključujejo v zapis. Razlike 
so tudi v pomembnosti, ki jo pripisujejo različnim vrstam podatkov, in v načinu, kako so ti zapisani. Po-
licisti, na primer, niso »umetniško izšolani«, zato dajejo večji poudarek fotografiji in »nepoznavalskim 
podatkom«, ki jih je mogoče pridobiti s fizičnim ogledom predmeta (npr. vrsta predmeta, material in 
tehnika, mere, napisi in oznake in posebnosti). Čeprav je vsebina pomembna, jo opisujejo v smislu, kaj 
je upodobljeno, ne pa v njenem ezoteričnem ikonografskem pomenu, npr. človek z volovsko glavo in ne 
Minotaver (glej poglavje »Vsebina«). 
Trgovina z umetninami po drugi strani opisuje predmet z jezikom, ki naj pokaže poznavanje predmeta 
in hoče biti privlačen za morebitnega kupca. Za ustanove za varovanje kulturne dediščine je zanimiv opis 
predmeta v smislu zgodovinske in kulturne pomembnosti.
Razlike v pristopu pogosto pomenijo, da različna področja zapisujejo iste osnovne podatke na različne 
načine. Na primer, za policijo so učeni opisi neuporabni za policiste, ki niso umetnostnozgodovinski 
strokovnjaki, muzeji in trgovci z umetninami pa ne želijo uporabljati preveč preprostih izrazov. Ta publi-
kacija želi premostiti navedene razlike, zato pomaga z nasveti, ki izhajajo iz raziskave potreb in trenutne 
prakse na vseh navedenih področjih. Predlaga, kako opisati predmete, da bi jih lažje identificirali tako 

Opisovanje umetnin z Identifikacijskim 
obrazcem predmeta kulturne dediščine
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poznavalci kakor nepoznavalci, in želi doseči ravnotežje med strokovnimi in učenimi načini opisovanja 
predmetov in širše razumljivim nestrokovnim jezikom. Kljub vsemu dani nasveti ne ustrezajo vselej tre-
nutni praksi na posameznem področju. Ustanove naj se same odločijo, v kakšnem obsegu lahko upošte-
vajo dana navodila.
Identifikacijski obrazec predmeta kulturne dediščine je namerno kratek in preprost. V resnici je precej 
ožji od dokumentacijskih standardov, ki so jih razvile ustanove za varovanje kulturne dediščine. Kljub 
temu organizacije ali posamezniki ne bodo mogli ali ne bodo hoteli zagotoviti vseh vrst podatkov v 
identifikacijskem obrazcu za vsak predmet v svojih zbirkah. Obrazec navaja vrste podatkov, ki jih je mo-
goče uporabiti pri identifikaciji predmeta. Posameznik ali organizacija se po svojem preudarku odločita, 
katere vrste podatkov bosta zapisala in kako podrobno.
Identifikacijski obrazec predmeta kulturne dediščine ni alternativa za sedanje standarde. Je temeljni stan-
dard, oblikovan za čisto poseben namen – za opis predmetov kulturne dediščine za njihovo identifikaci-
jo. Kot takega ga je mogoče vključiti v obstoječe sisteme, standarde in prakso. 
Ker je identifikacijski obrazec namenjen uporabi na več področjih in strokovnjakom in nestrokov-
njakom, govori o širših pojmih in ne o specialnostih in uporablja preprost, nestrokoven jezik. Ta 
publikacija predlaga način zapisovanja podatkov za identifikacijo predmetov bodisi v rokopisnem ali 
računalniškem zapisu – in ne postavlja standarda v avtomatskih sistemih. Kadar so podatki v identi-
fikacijskem obrazcu zapisani v računalniškem sistemu, so lahko enaki posameznemu polju ali pa so 
del več polj. Na primer, podatek iz identifikacijskega obrazca o »Materialu in tehniki« je v nekaterih 
sistemih razdeljen na dve polji, podatek o »Merah« in »Času/obdobju« pa je lahko razčlenjen v treh 
ali več poljih. Kakor koli že, navodila za izpolnjevanje identifikacijskega obrazca so namenjena tako 
tistim, ki razvijajo računalniške zbirke podatkov, kakor tudi tistim, ki popisujejo umetnine.
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Vrsta predmeta  Kakšne vrste predmet je (na primer slika, kip, ura, maska)? 
Ko imajo ljudje pred seboj predmet, se večina najprej vpraša: »Kaj je to?« Odgovora velikokrat ni mogo-
če dati drugače kakor v najširšem smislu, na primer ura. V večini primerov zna samo strokovnjak natanč-
no identificirati predmet, na primer kočijaška ura na vzmet z bitjem na četrt ure. Pomembno je poskusiti 
odgovoriti četudi na široko, saj je ta podatek osnovni pripomoček razvrščanja predmetov in je odločilen 
pri umeščanju zapisov o predmetih v ročne in računalniške sisteme.
Podatek o vrsti predmeta se zapiše z enim izrazom (na primer sulica) ali kot kratka opisna besedna zveza 
iz več podatkov, na primer o obliki predmeta, funkciji, materialu in tehniki izdelave, mehanizmu, vsebini, 
kraju nastanka ali odkritja in času.

 Primeri:
 vojaški obušesni okras
 antična amfora
 rimski novci
 meissenska vaza s chinoiserijsko poslikavo
 ročka za vino – majolika, z značko Schütz Cilli (Liboje)
 glava Bude iz sivega apnenca
 angleška diamantna broška v obliki vejic s cvetovi iz 18. stoletja
 rdeča pozlačena lakova ura z glasbenim avtomatom
 poslikana kmečka skrinja z letnico 1836
 panjska končnica
 krajinska slika neznanega avtorja iz 19. stoletja

 

Slika 1. Neznani avtor, Krajina z gradom in lovcem v snegu, 19. stoletje, olje, platno, Narodna galerija 
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Kaj se zgodi, ko ima predmet več imen v splošni rabi? Na primer, long case clock, tall case clock in gran-
dfather clock so v angleščini različna imena za isti predmet (visoko talno uro v ohišju). Več izrazov za 
isti predmet povzroča težave pri iskanju podatkov: če je zapis o predmetu izdelan z enim izrazom in ga 
iščemo z drugim, ga ne bomo našli. Zato ustanove včasih izberejo en izraz, ki je »prednosten« – se pravi 
izraz, ki ga ustanova uporablja za opis predmeta –, in so drugi izrazi sinonimi. Na primer, prednostni 
izraz je lahko short case clock in sopomenka grandmother clock. Postopek se lahko nadgradi s seznamom 
vnaprej pripravljenih izrazov, iz katerega je treba pri vnosu in iskanju izbrati ustrezen izraz (glej sliko 3). 
Pristop z »izbirnim seznamom« omogoča lažje iskanje podatkov in je zelo koristen v večjezičnih podat-
kovnih zbirkah, saj ustvarja povezave med imeni predmeta v različnih jezikih. Po drugi strani omejuje 
uporabnike, saj jim omejuje izbiro, zaradi česar je treba za predmete, ki niso zajeti v seznam, uporabiti 
izraza drugo ali razno.
Marsikatera ustanova razvršča predmete na dveh ravneh, in sicer v širšo skupino (na primer orožje) in v 
ožjo skupino (na primer prsni oklep). Nekatere uporabljajo celo spletne hierarhično strukturirane tezavre, 
ki omogočajo vnos in iskanje podatkov na več ravneh.

 Primera:
 1. raven  pohištvo
 2. raven    stol
 3. raven       windsorski stol
 4. raven          windsorski stol s pahljačastim hrbtom

 1. raven   slika
 2. raven        slika na papir
 3. raven             akvarel

Med najbolj znanimi tovrstnimi tezavri je Art & Architecture Thesaurus (AAT) (www.getty.edu/voca-
bularies/aat), izbirni slovar z izrazi za dokumentiranje kulturne dediščine. AAT je pomoč pri iskanju v 
računalniških zbirkah podatkov, saj vsebuje sinonime, širše in ožje izraze in povezane pojme. Uporab-
nikom omogoča prečiščeno, razširjeno in stopenjsko iskanje in daje celovitejše in natančnejše rezultate 
(glej sliko 4).

Slika 2. Poslikana kmečka skrinja, Cerkljansko, 1836, Slovenski etnografski muzej

Slika 3. 
Včasih je v bazi 
podatkov seznam 
dovoljenih izrazov za 
vnašanje in iskanje.
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Pri zbirki povezanih predmetov, kakršen je krstni servis, se je treba odločiti med opisom posameznih 
sestavnih delov ali servisa kot celote. Na primer, servis za čaj ali kavo vsebuje več predmetov – tj. čajnik, 
kavne skodelice, čajne skodelice, krožničke, krožnike, vrček za smetano, sladkornico in posodo za ostanke čaja 
– in ga lahko opišemo kot celoto ali kot več posameznih povezanih predmetov. Servis lahko dokumenti-
ramo kot celoto, tako da v polje »Vrsta predmeta« vnesemo kolektivno ime in v polje »Opis« dodamo 
opis posameznih predmetov. 

 Primera:
 Vrsta predmeta: čajni in kavni servis
 Opis: Spodejev čajni in kavni servis, poslikan z rdečo, modro-zeleno in zlato s pticami, cvetovi  
 in listjem v orientalskem slogu; obsega: čajnik (18 cm) s pokrovom, vrček za smetano (11 cm),  
 pet čajnih skodelic, šest krožničkov, sladkornico (13 cm) s pokrovom, posodico za ostanke čaja  
 in šest kavnih skodelic.

 Vrsta predmeta: potovalni jedilni pribor
 Opis: Potovalni jedilni pribor. V ovalnem etuiju rjave barve je kozarec, v njem žlica, desertna  
 žlička, nož in vilice, vsi s posebnimi sestavljenimi držaji.

Ne pozabite, da predmeti včasih vključujejo ali obsegajo druge predmete iz drugačnih materialov in dru-
gačnih tehnik ali jih je izdelal drug izdelovalec v drugem času.

 Primera:
 Zlata zapestnica z gemami, s 13 karneoli in poldragimi kamni, večinoma iz rimske antike iz 
 1. do 3. stoletja n. št., geme vdelane v zlato okoli leta 1820. 
 Harmonij, Woodstock, Kanada, s preloma 19. in 20. stoletja, po 2. svetovni vojni predelan na  
 elektriko.

Slika 4. 
Arts & Architecture Thesaurus (AAT) je slovar z izrazi za 
dokumentiranje kulturne dediščine. Na sliki je del izra-
zov, ki jih dobimo, ko poiščemo izraz clock (ura).
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Material in tehnika  Iz katere snovi je predmet (na primer medenina, les, olje na platnu)?
Kako je bil izdelan (na primer izrezljan, ulit, graviran)?
V to polje vpišemo materiale in tehnike, ki so bili uporabljeni pri nastanku in okrasitvi, kakor tudi vsa 
poznejša popravila ali predelave predmeta. Pri opisu predmetov pogosto uporabljajo obe vrsti podatkov 
(npr. pero in črno črnilo s sivo lavuro na papirju), zaradi česar nepoznavalci težko razlikujejo med materia-
lom in tehniko. Da bi se izognili nejasnostim, je v Identifikacijskem obrazcu predmeta kulturne dediščine 
oboje združeno v enem polju »Material in tehnika«.
Nepoznavalci včasih vedo, da je predmet izdelan iz lesa, morda celo, da je izdelan iz več vrst lesa, ne vedo 
pa, da gre za rožni les s počeznimi pasovi iz kraljevskega lesa in svilene hrastovine in z vloženimi trakovi iz 
satenovega in pušpanovega lesa. Kadar ne vemo natančno, kateri material je uporabljen, uporabimo splo-
šni izraz (npr. les, keramika, kovina), kadar sta pa mogoča samo dva materiala, ju ustrezno zapišemo (npr. 
jesenovina ali brestovina).
Opisi po navadi segajo od preprostega naštevanja uporabljenih materialov in tehnik (npr. poslikan papir-
maše in steklo) do podatkov o tem, kateri deli predmeta so izdelani iz takih in takih materialov in s tako in 
tako tehniko (npr. boben iz slonovine s posrebrenim in pozlačenim tolčenim in graviranim okovjem; ali: avba, 
z zlatovezenim čelnikom in okroglastim oglavjem; čelnik v reliefni zlati vezenini s kovinsko nitjo, bleščicami in 
biseri; oglavje iz belega etamina, podloženo z rožnatim povoskanim blagom in trdim papirjem). Oba pristopa 
sta uporabna, čeprav je drugi dragocenejši, kar zadeva vizualizacijo, se pravi identifikacijo predmeta. 
Pri pohištvu na splošno opisujemo samo vidne zunanje materiale in/ali tehnike (npr. mahagonijev fur-
nir, marketerija), ne pa sekundarnih notranjih materialov, četudi sestavljajo večji del predmeta. Po drugi 
strani muzeji pogosto zapisujejo primarne in sekundarne materiale (npr. javorovina in rumena topolovina 
z rumeno in belo borovino) in včasih tudi podatke o tem, kateri deli predmeta so narejeni iz posamezne 
vrste lesa.

 Primer:
 Predalnik; z vrati, s čelnicami predalov, z vrhnjo ploščo na pisalni mizi in nogami iz črne 
 orehovine; dno predalov, stranice in hrbet iz borovine. 
Polje »Material in tehnika« lahko uporabimo tudi za navedbo podatkov o barvi/barvah predmeta (npr. 
črna kreda, rožnat mavec). Včasih je predmet v eni sami barvi ali v manjšem številu prevladujočih barv. 
V takih primerih se splača zapisati barvo/barve, saj so lahko pomemben pripomoček za identifikacijo 
predmeta. Velika večina predmetov, na primer slike, pa ima toliko barv, da je naštevanje vseh izguba časa 
in nesmiselno. 

Mere  Kakšni sta velikost in/ali teža predmeta? Navedite uporabljeno enoto (na primer centime-
ter) in izmerjeno dimenzijo (na primer višina, širina, globina).
Mere predmeta zelo pomagajo pri identifikaciji. Vse mere je treba zapisati čim bolj natančno, ker lah-
ko netočni podatki onemogočijo identifikacijo predmeta. Če natančna meritev ni mogoča – na primer, 
kadar je opis narejen po kraji in je treba mere oceniti s fotografije –, mora podatek vključevati ustrezno 
omejitev, npr. približno 175 cm, 50 cm (ocena).
Pri merah slik, risb in tiskov naj bo najprej mera za višino in nato mera za širino (npr. 66 x 45 cm). Če 
ni navedeno drugače, dražbene hiše in trgovci vedno zapišejo »vidno velikost« dela –, to je vidne mere 
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znotraj okvira in ne celotne velikosti platna, papirja ali plošče. Po drugi strani muzeji pogosto zapišejo 
velikost dela brez okvira (glej sliko 5). Ker se okviri zlahka odstranijo, so mere vidnega dela manj po-
membne za identifikacijo kakor mere brez okvira. Nekatere ustanove navedejo obojne mere z opombo, 
na primer v. 51 cm, š. 57,5 cm; brez okvira v. 55 cm, š. 61,5 cm.

Pri kipih vedno zapišemo višino, po navadi pa tudi širino in globino. Pri delih, kjer je dolžina večja od 
višine, kakršni so ležeči kipi, je treba navesti tudi dolžino. Kadar koli je mogoče, se velikost izmeri na 
najvišji in najširši točki in doda opomba (npr. 250 cm do konice vrhnjega zaključka). Predmete nepravilne 
oblike, kjer najvišja ali najširša točka nista jasni, izmerimo tako, da bo razumljivo za tistega, ki bo gledal 
predmet, npr. višina 365 cm do konice sulice, 358 cm do vrha glave, širina podstavka 98 cm (glej sliko 6). 

Mere pohištva naj vključujejo višino, širino in globino, v tem vrstnem redu (glej sliko 7). Mere je treba 
včasih navesti z opombo, npr. širina 250 cm z razprostrtimi krili. Cenilci, dražbeniki in trgovci pogosto 
navedejo samo dve ali celo eno samo pomembno mero za nekatere vrste predmetov – npr. za stole, kjer 
so na splošno navedene samo višina hrbta ali višina in širina.

Slika 5.  Pri merah slik, risb in grafik najprej navedemo višino in nato širino. Mere se spremenijo, če merimo neuokvirjeno 
 ali vidno „velikost“. Narodna galerija v Ljubljani meri višino leve stranice in širino spodnje stranice.

Širina

Višina Višina

Širina

Slika 6.  Pri predmetih nepravilnih oblik merimo tako, da bodo 
 razumeli tudi drugi. 

Višina 
do vrha 

sulice Višina do 
vrha glave

  Širina podstavka 
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Pri okroglih predmetih, kakršni so krožniki in sklede, je treba navesti premer, pri višjih in nepravilno 
oblikovanih predmetih, kakršni so vaze in vrči, pa je treba navesti višino. Pri preprogah in tapiserijah 
je treba navesti dolžino in širino, redko premer, kadar je predmet krožnega tlorisa. Večina ur se meri na 
enak način kakor pohištvo, čeprav lahko izmerimo tudi številčnico, npr. v. 305 cm, š. 56 cm; številčnica: 
46 x 76 cm.

Mere in/ali teža sodobnih umetniških instalacij se lahko precej spreminjajo. Zato je treba navesti več mer 
ali povprečno ali »idealno« mero.

 Primera:
 Mere se spreminjajo, od 440 do 480 cm.
 Bonboni, zaviti v srebrn celofan, količina se nenehno dopolnjuje, idealna teža 500 g. Teža se  
 spreminja z vsako instalacijo. Mere se spreminjajo. 

Pri predmetih iz plemenitih kovin, kakor sta zlato in srebro, po pravilu zapišemo tudi težo. Navedemo 
mersko enoto, na primer gram (g).

Napisi in oznake  So na predmetu prepoznavni napisi, oznake ali številke 
(na primer signatura/podpis, posvetilo, naslov, tovarniška znamka, punca, lastniško znamenje)?
Ta skupina podatkov zajema tako besedilo kakor tudi oznake, ki so bile vpisane, ulite, odtisnjene ali 
drugače nanesene na predmet ali vdelane vanj bodisi v času izdelave ali pozneje. Navesti je treba mesto 
(lokacijo) napisov in oznak, na primer, napis na frizu podnožja, znamka izdelovalca na podstavku.
Napisi in oznake lahko zelo pripomorejo pri identifikaciji predmetov. Zlasti so pomembni pri razliko-
vanju več predmetov podobnega videza. Serijska številka ali lokacija znamke izdelovalca sta včasih edini 
razloček med obravnavanim predmetom in podobnimi. Zapisani napisi in oznake lahko pomagajo pri 
identifikaciji izdelovalca predmeta, kraja nastanka, datacije ali časa izdelave ali materiala, iz katerega je 
predmet izdelan. Včasih so v pomoč tudi pri provenienci.

Slika 7.  Mere pohištva naj obsegajo  
 višino, širino in globino, v  
 tem vrstnem redu. Ure po  
 navadi merimo tako kakor  
 pohištvo, včasih tudi posebej  
 številčnico.

Višina  

Širina

Višina  

Širina

Globina
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Besedilo napisov je vedno treba zapisati natančno tako, kakor je na predmetu, vključno z napačnim črko-
vanjem; v takem primeru sledi pojasnilo sic v oklepaju, s katerim je navedeno, da je napaka že v napisu, na 
primer Spring Summer Autum [sic] Winter. Drug primer: Spominek na slovesno blagoslovenje in položbe 
vogelnega kamnja nove cerkve pri sv. Janezu v Trnovem 24. junia (sic) 1854. Če je napis samo delno čitljiv, 
zapišite besede/črke, ki jih je mogoče prebrati, in označite praznine (na primer: Mytton wild [neberljivo] 
shooting ali Mytton wild … shooting. Ali primer nepopolne signature: W(?) T.r..it/ 1836.). Kadar lahko 
uganemo manjkajoče ali neberljive črke ali besede, je treba ustrezno navesti del napisa, ki ni viden na 
predmetu, na primer: …ad fanum tuum [at]tulerint. Kadar ni jasno, ali smo napis na predmetu prebrali 
pravilno, dodamo vprašaj, izjema je samo podpis/signatura. Vprašaj za podpisom namreč pomeni, da je 
atribucija nezanesljiva (glej v nadaljevanju). Napis, ki je v celoti neberljiv, je treba tako tudi zapisati, na 
primer: podpis neberljiv.
Napise je treba zapisati v izvirnem jeziku, po želji se lahko navede tudi prevod.

 Primer:
docilianus bruceri deaesanctissime suli devoveoeum[.]ui caracellammeam inuolaueritsi uirsifer 
ninasi seruussiliber ut[1-2]umdeasulis maximoletum [.]digatneceiso mnumpermit. Prevedeno 
je takole: »Docilianus (sin) Brucerusa [Brucetusa?] najbolj sveti boginji Sulis. Preklinjam tiste-
ga, ki mi je ukradel ogrinjalo s kapuco, naj je bil moški ali ženska, suženj ali svobodnjak … naj  
mu boginja Sulis prizadene smrt ... in naj mu ne da spati in imeti otrok, zdaj in v prihodnosti,  
dokler mi ne prinese ogrinjala s kapuco v svetišče njenega božanstva.«

Če napisa ni mogoče zapisati tako, kakor je na predmetu, na primer, kadar gre za star jezik ali je v piktogra-
mih, je treba to navesti, na primer, v klinopisu, ali napis v gotski majuskuli. Navede se lahko tudi prevod be-
sedila, če je znan, na primer: napis v runski pisavi na škatli za glavnik, v prevodu: »Thorfast je naredil dober 
glavnik«. V takih primerih je treba za pomoč pri identifikaciji posneti fotografijo ali fotografije napisa. 
Pri dokumentiranju oznake je pomembno vedeti, da je nepoznavalci verjetno ne bodo znali razbrati iz 
opisa, ki navaja njen pomen, ne opisuje pa njenega videza. Na primer: besedilo znamka izdelovalca Pierra 
Françoisa Draisa ali pregledna žiga Jeana Baptista Fouachea nepoznavalcu ne pove nič o videzu omenje-
nih znakov. Zato, če je le mogoče, opišite oznake in jih pojasnite, na primer: štirje žigi: korakajoči lev 
(šterling); vrtnica (Sheffield, Anglija); začetnice PST (Peter Scot Thornes). Edini način za identifikacijo 
predmeta so lahko detajlne fotografije ali skice oznak in njihove lokacije (glej tudi poglavje »Posebno-
sti«).
Naslov, ki je vgraviran, vklesan, ulit ali je kako drugače del predmeta, je treba zapisati tako v polje »Napi-
si in oznake« kakor v polje »Naslov«. Oznaka ima včasih upodobljeno vsebino, od preproste (na primer 
sidro, lev, pšenični snop) do sorazmerno zapletene (na primer sedeča figura, oblečena v dolgo haljo). Pri 
opisu upodobljene vsebine oznake se je treba ravnati v skladu s priporočili v poglavju »Vsebina«.

Pri zapisu podpisa/signature, datacije in napisov lahko navedemo, ali se nam zdijo pristni. Na primer, 
dražbena hiša Christie's zapiše »signiral…«, »datiral….«, »napisal….«, kadar meni, da je avtor sam pod-
pisal in datiral svoje delo; doda vprašaj, kadar dvomi o atribuciji (na primer: signiral Marc Chagall?); 
ali doda opombo »s podpisom...«, »z datacijo…«..., »z napisom...«, kadar gre po njihovem mnenju za 
podpis/datacijo/napis drugega človeka in ne avtorja. 
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Čeprav napisi in oznake dajejo koristne podatke o zgodovini predmeta, so lahko tudi zavaja-
joči. Podpis/signatura je včasih lahko dodan, in tudi oznak si ni mogoče vedno razlagati po 
njihovem videzu. Na primer, prekrižana meča, ki ju je uporabljala meissenska tovarna porce-
lana od ok. 1722, so namerno uporabljale tudi angleške tovarne v Bowu, Worcestru, Derbyju, 
Lowestoftu in Coalportu, da so zavajale kupce. Enaka, čeprav ne namerno zavajajoča, je bila 
tudi kitajska navada – zlasti v času cesarja Kangšija (1622–1722) –, ko so v znak spoštovanja 
dodali znamko zgodnejšega cesarja.1

 Opomba o varnostnem znaku
 Še posebej pomembno je, da zapišemo prisotnost in lokacijo varnostnih znakov s snovmi, ki 
 pri navadni svetlobi niso vidne s prostim očesom, na primer: zip koda 20073, napisana z ultra- 
 vijoličnim peresom na spodnji strani vrhnjega desnega predala; zapis na podokvirju z nevidnim  
 medijem; mikročip, skrit v okviru. Če policijo opozorimo na navedene znake, bo lahko zasežene  
 predmete pregledala z ustrezno tehnologijo, na primer z ultravijolično svetlobo ali z optičnimi  
 skenerji za mikročipe. 

Naj spomnimo, da varnostno označevanje fizično spremeni predmet in ga lahko poškoduje in negativno 
vpliva na njegovo vrednost. Ko razmišljate o označitvi predmeta zaradi varnosti, se o morebitnem znaku 
in o najustreznejšem postopku najprej posvetujete s strokovnjakom. 

Posebnosti2 So na predmetu prepoznavne posebnosti (na primer poškodbe, popravila, tovarniške 
napake)?
Fizično stanje predmeta je eden najboljših načinov za nesporno identifikacijo, zlasti kadar gre za več 
predmetov, izdelanih po istem vzorcu, ali za več podobnih predmetov. V polje »Posebnosti« zapišemo 
fizične značilnosti (npr. praske, gube, madeže, kaplje barve ali glazure, mehurčke, površinsko strukturo 
itd.), ki lahko pomagajo pri nesporni identifikaciji predmeta. Navedene posebnosti so po pravilu majhne 
v primerjavi z velikostjo predmeta in so pogosto posledica naključij pri postopku izdelave ali manjših 
poznejših poškodb.

Kako zapisujemo posebnosti  Najboljši zapis posebnosti je kombinacija pripovednega 
opisa, fotografije in skice. Prednost pripovednega opisa je, da ne zahteva posebne opreme in fo-
tografskega ali umetniškega znanja in da ni potrebno dodajati fotografij pozneje. Pisno pripo-
ved je precej lažje vključiti v računalniško zbirko podatkov kakor fotografije in risbe. Po drugi 
strani so pripovedni opisi manj natančni v primerjavi s slikami, razen če je zapisovalec izredno 
spreten pri opisovanju. Zato za zapis posebnosti ni priporočljivo edinole pripovedno besedilo. 
Izogibati se je treba enobesednemu opisu stanja, npr. dobro, primerno ali slabo, saj predmeta 
ne identificira ali ne dokazuje odgovornosti v primeru poškodbe pri prevozu, skladiščenju ali 
izposoji za razstavo. 
Pri fotografiranju je treba izbrati dobro vidno posebnost in jo natančno posneti. Pisni opis in 
fotografijo posebnosti lahko dopolnimo s skico njene lokacije na predmetu in z namigom o njeni 
obliki in obsegu. Preprosta skica vzame le malo časa, vendar daje jasen in natančen podatek. 
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Kako izberemo posebnosti  Vrsto posebnosti, ki si jo izberemo za zapis, po navadi nare-
kuje narava predmeta. Idealno naj bi bila izbrana posebnost dovolj velika, da je vidna s prostim 
očesom. Za posebnost si ne izberemo konstrukcijskih delov ali okrasnih vzorcev na površini, 
saj se najverjetneje ponavljajo na podobnih predmetih, kopijah ali izvodih. Poleg enkratnosti 
kot pomembne lastnosti za izbiro je pomemben vidik trajnost, saj naj bi zapis veljal za dolgo 
časovno obdobje. Poškodbe in druge posebnosti se lahko odstranijo ali skrijejo z nenamerni-
mi ali namernimi spremembami, na primer, ko odrežejo rob papirnatega predmeta ali slike, 
prelakirajo okrasno površino ali zgladijo površino kovinskega predmeta. Poleg enkratnosti 
in trajnosti je treba upoštevati tudi to, da je posebnost mogoče sorazmerno zlahka zapisati in 
pozneje prepoznati na podlagi zapisa.  

Dela na papirju  Značilne posebnosti del na papirju so raztrganine, gube, odrgnine, luknjice 
(predrtine), popravila, poznejše retuše in drugi restavratorski posegi, madeži (tudi odstranjeni), 
vodni znaki, vzorec roba, obrezani robovi in natančna lokacija in vrsta zbirateljskih ekslibrisov 
in vodnih znakov. Zaradi ustaljene kakovosti papirja in enakih tiskarskih postopkov so predme-
ti težko prepoznavni. Zaradi velike podobnosti je pametno izbrati in zapisati vsaj dve posebno-
sti. 

Slike  Čeprav so slike manjši izziv v primerjavi s predmeti v več izvodih, je slikarski slog včasih 
primeren za izdelavo natančnih kopij, ki jih je težko razlikovati med seboj. Zato v takih prime-
rih oblikovalske prvine ne kažejo enkratne posebnosti. Bolj uporabni znaki so razpoke (krakeli-
re) na barvni površini, razločne poteze s čopičem, poškodbe ali luknje, popravila, nepravilnosti 
na robu platna in barvni vzorec na robu pobarvane površine. Če je umetnik uporabil gestualno 
slikarsko tehniko, ki ima za posledico razločen vzorec potez s čopičem, so lahko fotografski 
detajli oblikovalskih prvin zanesljiva in zlahka locirana enkratna posebnost. Tudi zadnja stran 
slike je lahko odličen in pogosto spregledan vir podatkov, kakor so podpis, napisi, madeži, žigi, 
poškodbe ali poseben videz podloge. Za dodatne pripombe o tkaninah glej odstavek o »tekstil-
nih izdelkih« v nadaljevanju.
Tako slike kot predmete iz papirja je mogoče obrezati, zato ni pametno zabeležiti samo značil-
nosti na robu predmeta. Podobno velja za restavratorske posege, ki se s časom spreminjajo in 
zato naj ne bi bili edini vir za izdelavo zapisa. Poleg tega so restavratorski posegi velikokrat skoraj 
neopazni in jih je težko zapisati. Najboljše je zato zabeležiti posebnosti na tistih površinah, ki so 
najmanj izpostavljene uničenju ali spremembi. 

Kovine  Uliti kovinski predmeti so pogosto v več izvodih. Tako kot pri tiskih na papirju je tre-
ba skrbno izbrati posebnosti, ki so enkratne za posamezen odlitek in ne za model, po katerem 
je bil odlit. Zapisati je treba odtise z orodjem na kovinski površini po ulitju. 
Primerne posebnosti so napake pri ulivanju, kakor so zračni mehurčki in večje praznine v kovini 
ali nanesene kovinske zaplate, s katerimi so jih zapolnili, pa tudi naključni vzorci, ki so nastali 
pri ulivanju. Uliti in neuliti kovinski predmeti imajo veliko skupnih značilnosti. Zapisati je treba 
tudi posebnosti, kakršne so globoke in dobro vidne praske in odrgnine, zobci in nepravilnosti 
na varih in drugih popravilih ali spojih. Zapomniti si je pa treba, da lahko zapisane posebnosti 
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pozneje včasih izginejo, na primer z glajenjem ali z obdelovanjem površine, s poslikavo in s po-
novnim patiniranjem ali z nanosom sredstev za površinsko zaščito. 

Steklo in keramika
Ker so postopki za izdelovanje steklenih in keramičnih predmetov zelo podobni, je take izdel-
ke težko razlikovati med seboj. Podlaga za zapis in natančno identifikacijo so lahko odkrušeni 
koščki, večji manjkajoči deli, razpoke, razpokana glazura, mehurčki, praske, odrgnine, popravila 
in nepravilna površinska struktura ali obarvanost. Kadar je vzorec namerno nepravilen, je tudi 
to treba zabeležiti. 

Les
Leseni predmeti so pogosto unikati in imajo veliko posebnosti. Poleg tistih, povezanih z zgoraj 
omenjenimi poškodbami, imajo pogosto poudarjeno strukturo letnic, nepravilnosti pri vezavi, 
nepravilne detajle vrezanih ali izrezljanih okraskov na površini in vzorec žage. Enkratna poseb-
nost, primerna za zabeleženje, so tudi nepravilni detajli dekorativnih površinskih premazov in 
intarzij.

Tekstilni izdelki
Strojno izdelane in celo ročno stkane tkanine so si pogosto zelo podobne. Včasih je posebnost 
lahko nepravilnost pri združitvi posameznih sestavin. Največkrat si za zapis izberemo luknje, 
raztrganine, obnošene dele, nepravilnosti pri tkanju ali vlaknih, popravila, madeže in neenako-
merno rabo barv. Navedene posebnosti uporabljamo tudi za hrbtno stran pri slikah na platnu.

Zapis lokacije posebnosti
Vedno je treba zapisati lokacijo izbrane posebnosti. Najboljše je označiti lokacijo na fotografiji. 
Lahko jo tudi dodamo k pisnemu opisu ali skici predmeta. Tako kot pri opisovanju značilnosti 
je najbolj uporaben čim bolj jedrnat in natančen opis lokacije.

 Opomba o varnosti
 Pri znanih in dragocenih umetniških delih izdelana dokumentacija o posebnostih ne 
sme biti javna, ne pred krajo ne pozneje. Opisi in fotografije posebnosti dajejo lastniku/
kustosu in policiji podatke, ki jih ne poznajo tisti, ki bi se radi polastili predmeta. Vsak lahko 
namreč trdi, da je lastnik predmeta, in zna navesti njegove mere in opisati vsebino iz obja-
vljenih virov. Samo pravi lastnik pa lahko odgovori na takole vprašanje: »Kaj je v zgornjem 
levem kotu na zadnji strani platna?«

Naslov  Ima predmet znan prepoznaven naslov in ga je mogoče identificirati (na primer Krik)?
Naslov predmeta je beseda ali več besed, po katerih je predmet znan in ga je mogoče identificirati. Predmet 
je lahko dobil naslov v času nastanka ali pozneje. Predmeti so včasih znani po več naslovih, npr. Las Meni-
nas ali Babica kavopivka (umetnikov naslov) in Dvorne gospodične ali Kofetarica (poljudni naslov). Poleg 
tega je naslov, po katerem je predmet znan v eni državi, lahko v drugi drugačen (npr. Skrik in Krik).
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Naslov je včasih fizično del predmeta (kadar je vklesan ali ulit v podstavek kipa ali vgraviran na jedkani-
ci). V takih primerih ga je treba zapisati tudi v polje »Napisi in oznake«.
Naslov včasih označuje upodobljeno vsebino predmeta. Na primer, naslov Ribnik, obdan z drevesi govori o 
upodobljeni vsebini, naslov Številka 14 pa ne. Zato je treba prvi naslov zapisati tudi v polje »Vsebina«.

Vsebina  Kaj je upodobljeno (na primer krajina, bitka, ženska z otrokom v naročju)?
Opis upodobljene vsebine je mogoče najpomembnejši način identifikacije predmeta ali predstave o njem. 
Kljub temu je opis vsebine, ki je uporaben za druge, eden najtežjih delov dokumentacijskega postopka.
Več ljudi lahko isto vsebino opiše različno. Naj to ponazorimo z resničnim dogodkom. Oljno sliko, do-
kumentirano v policijski zbirki podatkov, ki se ni ujemala z najdeno sliko, sta dva človeka interpretirala 
različno. Pogled na mesto Lincoln v Angliji z obrisom katedrale nad hišami je ustvarjalec policijskega 
zapisa opisal kot veduta mesta, tisti, ki je iskal sliko, pa je uporabil izraz katedrala in je ni našel. Oba sta 
imela prav, vendar ste oba dala le del podatkov, potrebnih za ujemajočo se identifikacijo.
Pri opisu vsebine naj bo zapis sam zase razumljiv tudi tistim brez strokovnega ali posebnega kulturnega 
znanja. Na primer, strokovnjak lahko identificira kip moškega v levji koži in z gorjačo v roki kot upo-
dobitev Herakleja ali hindujsko upodobitev orla kot Garuda, tisti, ki ne pozna klasične mitologije ali 
hindujske kulture, pa reference mogoče ne bo razumel. Težavo lahko premostimo z opisom vsebine s 
strokovnimi in nestrokovnimi izrazi in z združevanjem tistega, kar dejansko vidimo, z njegovim pome-
nom, npr. Marsij, gola moška figura z rokami nad glavo in zvezanimi zapestji in gležnji.
Vsebino je mogoče zapisati na dva načina. Lahko z besedilom, ki omogoča drugim vidno predstavo pred-
meta in je zlasti koristno, kadar ni fotografije predmeta. Lahko pa jo zapišemo kot zaporedje ključnih 
besed, kar je uporabno pri iskanju predmeta z računalnikom (glej poglavje »Vrsta predmeta«). 
Obdelava s ključnimi besedami zahteva urejen slovarček (npr. interier, figura, žival), ki omogoča natanč-
nejše iskanje. Primerna je tudi za večjezične zbirke podatkov, saj je posamezne ključne besede mogoče 
zakodirati in povezati z ustreznicami v drugih jezikih. Slaba stran pri opisu s ključnimi besedami je, da 
omeji uporabnike na sorazmerno majhno število izbranih možnosti in ne daje toliko odtenkov kakor 
opis z besedilom. Oba načina zapisovanja vsebine pa se lahko dopolnjujeta. Veliko sistemov dokumentira 
vsebino tako z opisom s prostim besedilom kakor s ključnimi besedami.
Najobsežnejši ikonografski sistem razvrščanja za opis vsebine je ICONCLASS (www.iconclass.nl), zbir-
ka podatkov poenotenih definicij predmetov, oseb, dogodkov, situacij in pojmov. ICONCLASS je hi-
erarhično razdeljen na deset osnovnih skupin, ki naj zajamejo vse najpomembnejše vidike upodobitev. 
To so: religija in magija (1), narava (2), ljudje, človek na splošno (3), družba, civilizacija, kultura (4), 
abstraktni pojmi in koncepti (5), zgodovina (6), sveto pismo (7), literatura (8), klasična mitologija in 
zgodovina starega veka (9) ter abstraktna in neupodabljajoča umetnost (10). Uporabljene označevalne 
kode so kombinacija črke in številke, z dodatno številko za vsako stopnjo v hierarhiji.

 Primer:
 Holandski tisk iz 17. stoletja z naslovom »Hiša, zidana na skali, hiša, zidana na pesku« kaže 
krajino z gradom na skali; mlin na veter v ozadju. Iconclassova razvrstitev je taka: skalne tvorbe 
(25H1123), grad (41A12), mlin na veter (47D31), »hiša, zidana na skali; hiša, zidana na pe-
sku«. Kristusov nauk o ljubezni (Matej, 7, 24–27; Luka, 6, 47–49) (73C7455).  
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Čas/obdobje   Kdaj je bil predmet izdelan (na primer 1893, zgodnje 17. stoletje, pozna brona-
sta doba)?
Natančno datiramo lahko sorazmerno malo predmetov. Zato je v navadi, da starost označimo s časov-
nim razponom (npr. 1876–1878), z delom stoletja (npr. tretje četrtletje 18. stoletja, pozno 14. stoletje), z 
obdobjem kraljevanja ali dinastije (npr. viktorijansko obdobje, obdobje juanske dinastije) ali s kulturnimi 
obdobji (npr. neolitik). Za izraze, ki določajo datacijo, ni dogovorjenih pravil, kot vodilo pa predlagamo 
naslednje3:

 verjetno    kadar je datacija precej zanesljiva 
 okoli  (ok., circa, ca.)   deset let pred navedeno letnico in po njej
 deloval      dvajset let pred navedeno letnico in po njej (govorimo o izdelovalcu  
    in ne o predmetu)
 pred      do 100 let pred navedeno letnico
 po      do 100 let po navedeni letnici.

 Narodna galerija v Ljubljani uporablja takele izraze:
 okrog        v okviru +/- 5 let
 začetek stoletja       prvih 15 let
 sredi stoletja       med ..40 in ..60
 konec stoletja       zadnjih 15 let
 prva polovica, druga polovica stoletja    do ..49, po ..50
 prva, druga, zadnja tretjina stoletja    do ..32, ..33–..65, ..66–..99 
 prva, druga, tretja, zadnja četrtina stoletja    ..24, ..25–..49, ..50–..74, ..75–..99.

Kadar uporabljamo časovni razpon, naj bo prva letnica utemeljeno najzgodnejša letnica, ko je bil pred-
met lahko izdelan, in druga najpoznejša mogoča letnica izdelave. Imenom obdobij, ki so v rabi v eni 
državi (npr. v Združenih državah Amerike federalno obdobje, v Veliki Britaniji regentstvo), se je najbolje 
izogniti, kadar se podatki pošiljajo v mednarodni obtok. 
Predmeti so bili včasih ustvarjeni v enem obdobju in pozneje znatno spremenjeni. V takih primerih 
je treba zapisati tako čas ali obdobje nastanka kakor tudi čas ali obdobje sprememb (npr. zgodnje 17. 
stoletje, predelano 1879). Predmet ali predmeti, izdelani v enem obdobju, so lahko vdelani v predmet, 
izdelan v drugem obdobju, kakršna je na primer omenjena zlata zapestnica na koncu poglavja »Vrsta 
predmeta«: Zlata zapestnica z gemami, s 13 karneoli in poldragimi kamni, večinoma iz rimske antike iz 
1. do 3. stoletja n. št., geme vdelane v zlato okoli leta 1820. V takih primerih je treba navesti vse pomemb-
ne letnice. 

Izdelovalec/avtor  Veste, kdo je predmet izdelal/naredil? Lahko gre za znanega posameznika 
(na primer Thomas Tompion), za podjetje (na primer Tiffany & Co.) ali za kulturno skupino (na 
primer Hopijci).
Če poznamo ime izdelovalca, se iskanje po zbirki podatkov zoži na predmete, ki sta jih izdelala navedeni 
posameznik ali podjetje. Poleg tega povezava predmeta s človekom z imenom in priimkom lahko precej 
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prispeva k zgodovinskemu pomenu in včasih vrednosti predmeta. Iskanje omenjenega podatka pa je od-
visno od tega, ali sta tisti, ki je izdelal zapis o predmetu, in tisti, ki išče predmet, uporabila enako črkova-
nje. Na primer, ime slikarja Gerrita van Honthorsta bo Nizozemec iskal v navedeni »prednostni« obliki 
njegovega imena, Italijan pa najverjetneje v obliki Gherardo delle Notti (glej sliko 8). Podobno bomo 
ime slikarja Franca Kavčiča iskali v tuji literaturi kot Franz Caucig ali priimek slikarja Jelovška v starejši 
literaturi kot Ilovšek ali slikarja Berganta kot Wergant.
Doslednost lahko zagotovimo samo z rabo »prednostne« različice imena (o prednostnih izrazih glej 
poglavje »Vrsta predmeta«). Nekatere organizacije zato uporabljajo spletno delo, in sicer Bénézitov Dic-
tionnaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs et graveurs4, in se ravnajo po njem5. Prilagodljivejša je raba 
spletnega strukturiranega slovarja Union List of Artist Names (ULAN). ULAN (www.getty.edu/voca-
bularies/ulan) je zbirka biografskih in bibliografskih podatkov o umetnikih in arhitektih, z različicami 
imen, s psevdonimi in z jezikovnimi različicami. Lahko jo uporabljamo kot referenčno datoteko (glej 
»Vrsta predmeta«) in kot iskalno orodje, ki pomaga pri iskanju več različic imena.
Predmeti imajo lahko več kot enega izdelovalca, npr. ura, ki sta jo izdelala Thomas Tompion in Edward 
Banger. Včasih imajo pri ustvarjanju predmeta posamezniki različno vlogo, npr.: slikar: Charles le Brun; 
graver/rezec: Michel Corneille, Francesco di Giorgio Martini; predelal: Baldassare Peruzzi. V Narodnem 
muzeju Slovenije so pri starih grafikah v rabi naslednji izrazi: inventor (inv., inven.), risar (delin.), avtor 
slike, ki je bila predloga za grafični list (pinx.), rezec/grafik (sc., scul.), tiskar (imp.) in založnik (ex., exc., 
excid., excud.).

Pri množično izdelanih predmetih lahko damo samo ime tovarne (npr. Wedgwood). Včasih je mogoče 
znano ime oblikovalca in je njegovo delo tako posebno, da je za identifikacijo predmeta bolj uporabno 
kakor ime podjetja, ki je dejansko izdelalo predmet, npr.: oblikovalec: Clarice Cliff, izdelovalec: A. J. Wil-
kinson Ltd.; ali: po načrtu Toneta Kralja izdelala tovarna Naglas v Ljubljani. Izdelovalec je lahko tudi 
ljudstvo, kateremu je anonimni izdelovalec pripadal, npr. Vuvijci iz Gabona (glej tudi poglavje »Kraj 
nastanka/najdbe«).
V trgovini z umetninami je pripis avtorstva zelo pomemben, saj lahko rečemo, da je predmet ustvaril 
ta in ta posameznik, s čimer se poveča njegova vrednost. Kadar je avtorstvo nesporno, lahko navedemo 
samo ime izdelovalca. V primeru dvoma je treba navesti omejitev. Stopnjo gotovosti izražamo z izrazi: 
pripisano (kadar je avtorstvo sorazmerno zanesljivo), šola ali delavnica (kadar je predmet izdelal kdo iz 
kroga navedenega avtorja), posnemovalec (kadar je predmet izdelal kdo, ki je bil blizu, vendar ne v krogu 

Slika 8.  Union List of Artist Names (ULAN) je zbirka biografskih podatkov o umetnikih, z različicami imena, psevdonimi 
 in različicami v drugih jezikih. Na sliki je geslo Gerrit van Honthorst.
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navedenega avtorja), ali po ali v slogu (kadar je izdelovalec mlajši in ni imel neposrednega stika z nave-
denim avtorjem). Poleg tega je ime lahko dano postumno anonimnemu posamezniku s prepoznavnim 
slogom, kateremu so predmeti pripisani, npr. atenski slikar. V Narodni galeriji v Ljubljani so v rabi takile 
izrazi: pripisano, učenec, delavnica, kopija delavnice in krog.

Dražbeni katalogi v novejšem času pogosto pojasnjujejo politiko dražbene hiše v zvezi z atribucijo s slo-
varčkom, v katerem je določeno razmerje med predmetom in navedenim avtorjem. Pri Sothebyju upora-
bljajo takele dogovorjene izraze:

Giovanni Bellini: Po našem mnenju delo tega avtorja. Kadar njegovo ime ni znano, je pred pri-
imkom več zvezdic, včasih z veliko začetnico na začetku. 
pripisano Giovanniju Belliniju: Po našem mnenju verjetno delo tega avtorja, vendar je njegovo 
avtorstvo manj zanesljivo kakor v zgornji kategoriji.
delavnica Giovannija Bellinija: Po našem mnenju delo neznanega avtorja v umetnikovi delav-
nici, lahko izdelano pod njegovim vodstvom.
krog Giovannija Bellinija: Po našem mnenju delo še neidentificiranega avtorja, tesno povezane-
ga z navedenim umetnikom, čeprav ne nujno njegovega učenca.
v slogu Giovannija Bellinija, posnemovalec Giovannija Bellinija: Po našem mnenju delo sli-
karja, ki je delal v umetnikovem slogu in je bil njegov sodobnik ali skoraj sodobnik, vendar ne  
 nujno njegov učenec.
v maniri Giovannija Bellinija: Po našem mnenju delo v slogu navedenega umetnika, vendar 
poznejše.
po Giovanniju Belliniju: Po našem mnenju kopija znanega umetnikovega dela.
Izrazi signiral/podpisal in/ali datiral in/ali napisal pomenijo, da so po našem mnenju signa-
tura/podpis in/ali datacija in/ali napis delo avtorja samega.
Izrazi ima signaturo in/ali datacijo in/ali napis pomenijo, da je po našem mnenju podpis  in/ali 
datum in/ali napis dodal kdo drug.
»S podpisom«, »z datacijo«, »z napisom«. Po našem mnenju so podpis/datacija/napis nare-
jeni z drugo roko in ne umetnikovo.

Kadar je avtor znan, sta letnici rojstva in smrti dodana vrednost, npr. Jean Laurent Mosnier 
(1743–1808). Kadar je znan kraj delovanja, lahko to tudi zapišemo, npr. Philips Wouwerman (1619–Ha-
arlem–1668). Kadar je bil avtor dejaven v več krajih, to lahko navedemo, npr. Francesco–Giuseppe Casa-
nova, London, 1727–1802, Dunaj; Bartholomeus Maton, Leiden, okoli 1643–1646–po 1684, Stockholm. 
(Glej tudi poglavje »Kraj nastanka/najdbe«.)

Opis
Identifikacijski obrazec predmeta kulturne dediščine priporoča, da uporabniki poleg podatkov v doslej 
navedenih skupinah napišejo kratek opis, v katerem so lahko dodatni podatki, ki pomagajo pri identifi-
kaciji predmeta. Opis je mogoče zapisati na dva načina: zapišemo lahko podatke, ki niso zajeti v drugih 
skupinah, ali pa povzamemo doslej zapisane podatke v enoten vpis.
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Nestrokovnjaki bi rajši omejili opis na nove podatke in odgovorili na naslednja vprašanja, če seveda po-
znajo odgovore:

 1. Kakšen je predmet na pogled, kakšne barve in oblike? Ima še kakšne doslej nenavedene 
 značilnosti? 
 2. Kje je nastal, kakšna je njegova provenienca, kdo je bil njegov lastnik, je bil kdaj razstavljen? 
 3. Je o njem kaj napisanega?

 Strokovnjaki na drugi strani v opisu pogosto povzamejo vse pomembne podatke v enoten vpis. 
Dražbeniki in trgovci v opis po navadi zajamejo naslednje podatke (čeprav se med ustanovami in celo 
med oddelki v isti ustanovi vrstni red lahko spreminja, je pomembna čim večja doslednost pri obliki in 
vrstnem redu podatkov): 

 1. Ime avtorja
 2. Letnici rojstva in smrti avtorja in včasih kraj delovanja
 3. Material in tehnika
 4. Mere (vidna velikost, glej poglavje »Mere«)
 5. Naslov ali vsebina, kadar ni naslova
 6. Ali je slika podpisana in datirana
 7. Provenienca, literatura in razstave

 Primera:
 Theobald Michau (Tournai,1676–1765, Antwerpen)
 Vedeževalka
 olje na lesu, 33,6 x 48,2 cm
 Signirano
 Provenienca:
 John Theobald Michau
 Mitchell & Son, 1966
 Zasebna zbirka, Velika Britanija.

 Franc Kavčič/Caucig
 (Gorica, 1755–1828, Dunaj)
 Fokion z ženo in bogato Jonko
 olje, platno, 173,5 x 241 cm
 Sign. ni
 Provenienca:
 grof Schönborn?, Dunaj (Annalen 1810)
 knez Liechtenstein najmanj od 1825
 knez Johann Liechtenstein podaril sliko Akademie der bildenden Künste
 1922 posojena zveznemu železniškemu ministrstvu, Dunaj
 1933 posojena Narodni galeriji, Ljubljana.
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Pri pohištvu in pri marsikaterem drugem predmetu je poudarek manj na izdelovalcu in bolj na videzu 
predmeta. Značilni podatki, čeprav se vrstni red lahko spreminja, so: 

 1. Opisni stavek, v katerem so združeni slog/obdobje izdelave, vrsta predmeta in najpo-
 membnejši material(i)
 2. Uporabljeni materiali in tehnike, opis videza predmeta
 3. Kraj nastanka
 4. Ime izdelovalca
 5. Mere
 6. Provenienca in literatura

 Primer:
Baročna strežna omara iz kavkaške orehovine, furnirana borovina, vrata razdeljena v štiri zaste-
kljene dele, parketerija v orehovini, korenina, mirovina s tankimi letnicami in češnjevina 

 234 x 197 x 75 cm
 Nemčija, Mainz–Kurpfalz, okoli 1750.

Starinarnice po navadi opisujejo pohištvo od zgoraj navzdol, od vrhnje površine do nog. 

 Primer:
 … mizna plošča s počeznimi trakovi in zaobljenimi ogli. Friz z enim dolgim predalom nad 
 tremi kratkimi, vsi z izvirnimi ročaji. Stoji na viličasto razcepljenih nogah s podloženimi 
 podstavki.

Opis nakita lahko zajema material (npr. diamant, topaz, bron, zlato) in, če je treba, čistino (npr. 18 kara-
tov), obliko brušenja morebitnih dragih kamnov (npr. briljant, baguette), kako so vdelani (npr. zavijačeni 
ali na krempelj), znak izdelovalca in oznako čistine, ime oblikovalca in/ali izdelovalca, kraj in letnico 
izdelave, druge uporabljene konstrukcijske in okrasne tehnike in morebitno upodobljeno vsebino.
V pisnem opisu je treba navesti podatke, o katerih obstaja dvom.  

 Primeri:
 Po tradiciji je bila dekorativna rezbarija del opreme poštne ladje Congress.
 … verjetno v spomin na poroko Philipa Papillona (umrl 1736).
 … morda last Georgea Parnalla, župana Hereforda leta 1660.

Čeprav naj bi opis ustvaril pri bralcu sliko predmeta, si nestrokovnjaki v resnici težko predstavljajo pred-
met samo na podlagi opisa. Zato so fotografije tako pomembne. Pisni opis in spremljajoče fotografije 
se morajo dopolnjevati – fotografije ponazarjajo značilnosti, opisane v pisnem zapisu, pisni zapis zago-
tavlja podatke o fizičnih značilnostih in zgodovini predmeta, ki jih ni mogoče dobiti samo na podlagi 
fotografije.
Pri pisanju opisa se je treba izogibati strokovnemu žargonu pa tudi nedoločnim pridevnikom, kot so 
zanimiv, star, redek in pomemben.
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Poleg doslej navedenih podatkov lahko v opisu povzamemo zgodovino lastništva predmeta (njegovo 
provenienco), zgodovino razstav in literaturo, povezano s predmetom (glej poglavje »Pisno gradivo, 
povezano s predmetom«). Te vrste podatki niso preveč v pomoč pri identifikaciji predmeta, so pa lahko 
zelo dragoceni pri dokazovanju lastništva – še zlasti, kadar je sporno.
Popoln zapis provenience predmeta v najboljšem zajema vse lastnike od časa, ko je predmet prešel iz po-
sesti izdelovalca v posest sedanjega lastnika6. Poleg imena lastnikov lahko obsega še njihov kraj bivanja, 
letnice lastništva predmeta, način pridobitve, nezanesljivosti ali pomanjkanje podatkov pri provenienci 
in vse druge pomembne podatke. Zgodovina lastništva predmeta zato lahko daje koristne podatke ne 
samo o prejšnjih lastnikih, pač pa tudi o lokaciji predmeta v času. 

 Primera:
 Robert Smythson (Anglija, ok. 1535–1614); John Smithson (umrl 1634); 
 Huntingdon Smythson (umrl 1648); 
 John Smithson mlajši (1640–1717;... prodal peti lord Byron v Newstead Abbey, 
 Nottinghamshire, junija 1778, zap. št. 344; tam kupil častiti D’Ewes Coke iz Broke-hill Halla,  
 Derbyshire; podedovala ga. S. Coke iz Broke-hill Halla, od katere je sliko odkupil leta 1927  
 Royal Institute of British Architects.

 Ljubljana, Križanke, 1716–1859, Pavel Künl posreduje v zbirko Edwarda Strahla, Stara Loka,  
 1884–1929, Karl Strahl, Stara Loka, 1930, Narodna galerija, nakup.

Zgodovina razstav obsega naslove, kraje in datume vseh razstav, na katerih je bil predmet razstavljen, npr. 
Razstave: Pariz, Grand Palais, Salon (Société Nationale des Beaux Arts), 1914; ali: Mestni muzej Ljublja-
na, Podobe Ljubljane, razstava v Mestni galeriji v Ljubljani, maj–julij 1988. Če je bil izdan razstavni kata-
log, to zapišemo v polje »Pisno gradivo, povezano s predmetom« (glej »Dodatne priporočene skupine 
podatkov«).

Opombe
1.  Glej: Dictionary of Art, zv. 20, str. 440–446.
2.  Poglavje »Posebnosti« je rezultat sodelovanja med ustanovama Getty Information Institute in Getty 
Conservation Institute. Avgusta 1994 sta inštituta organizirala delovno skupino konservatorskih strokov-
njakov, ki se je sestala v Washingtonu in raziskala oblike zapisovanja fizičnih lastnosti. Sodelujoči so se stri-
njali o potrebi predlaganega standarda, ki naj bi po njihovem zajemal tako pisne kakor vizualne podatke. 
Najpomembnejše priporočilo s srečanja je bila potreba po polju z imenom »Posebnosti«. V polje naj bi 
zapisovali podatke o fizičnih lastnostih predmeta, ki naj pomagajo pri identifikaciji (na primer poškodbe, 
popravila ali napake pri izdelovanju). Pomembnost takih podatkov je potrdil poznejši vprašalnik. 
3.  Glej: V. Porter in R. Thornes, A Guide to the Description of Architectural Drawings.
4.  E. Bénézit, Dictionnaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs et graveurs, Pariz, Gründ, 1976.
5.  Seznam obsega dovoljene izraze ali različice imena, zato se podatki lahko nadzorovano dokumentirajo, 
vpisujejo in iščejo. Različne vrste seznamov zajemajo imena, vsebine in tezavre, včasih tudi opombe o 
krajevni rabi.
6.   V arhivski rabi je provenienca včasih opredeljena drugače. Nanaša se na človeka ali ustanovo, ki sta 
ustvarila ali zbrala dokumente. Kljub temu arhivski opisi pri donaciji ali odkupu pogosto uporabljajo pro-
venienco v navedenem smislu.
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Med podatki, ki niso bili izbrani v Identifikacijski obrazec predmeta kulturne dediščine, ker ni 
bilo doseženo popolno soglasje za njihovo vključitev, je večina vprašanih z vsaj štirih od šestih 
področij, ki jih je zajela anketa, navedla kot pomembne pet skupin podatkov. In sicer: inventarna 
številka, pisno gradivo, povezano s predmetom, kraj nastanka/najdbe, sorodni predmeti in datum 
zapisa. Vsi, ki zapisujejo podatke o predmetih kulturne dediščine, naj razmislijo o vključitvi tudi 
teh podatkov.

Inventarna številka
Inventarna številka je v tej knjižici oznaka, ki jo muzeji in zbirke uporabljajo za akcesijsko ali kataložno 
številko. Včasih je številka napisana, naslikana ali vtisnjena na predmet. Z njo se predmet poveže s svo-
jo dokumentacijo in se loči od drugih predmetov v zbirki, muzeju ali v drugi hrambi. Lahko gre zgolj 
za številko, lahko pa obsega tudi druge vrste podatkov, na primer akronim ustanove in datum prido-
bitve ali inventarizacije predmeta, npr. 1989.25.1, RIBA X/19 (Royal Institute of British Architects); 
ali 510:LJU;0024041 (Mestni muzej Ljubljana). Pomembno je vedeti, da lahko inventarna številka ne-
sporno identificira predmet v ustanovi, ki ga hrani, ne pa v primeru kraje, kadar uporablja enak sistem 
številčenja tudi druga ustanova. Če je številka napisana na predmetu, jo je treba zapisati v polje »Napisi 
in oznake«.

Pisno gradivo, povezano s predmetom
Pri tej skupini podatkov se sklicujemo na drugo pisno gradivo, povezano s predmetom, in ga navedemo 
(npr. strokovne objave in/ali poročila o pomembnosti predmeta, provenienci, razstavah, konservaciji, te-
stih, o izdelovalcu na splošno). Ko smo raziskovali, katere vrste podatkov naj bi vključili v Identifikacijski 
obrazec predmeta kulturne dediščine, je 93 % anketiranih sodnih cenilcev menilo, da je s predmetom 
povezano pisno gradivo pomembno, druge skupine vprašanih pa ga je imelo za manj pomembnega. To-
vrstne podatke lahko zapišemo tudi v polje »Opis«.

 Primera:
 Literatura: P. L. W. Arts, Japanese Porcelain, Lochem, De Tijdstroom, 1983, str. 51, št. 25.
 Literatura: Gorazd Makarovič, Bojana Rogelj Škafar, Poslikane panjske končnice, Zbirka 
 Slovenskega etnografskega muzeja, 8., Ljubljana, 2000, str. 657.

Dodatne priporočene skupine podatkov
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Kraj nastanka/najdbe
Ta skupina podatkov označuje ime kraja, kjer je bil predmet izdelan ali, pri arheoloških najdbah, kraja, 
kjer je bil najden. Glede na razpoložljive podatke gre lahko za različno stopnjo natančnosti. Zapišemo 
lahko ime arheološkega najdišča, mesta, dela države, države, narodne skupnosti/ljudstva ali pokrajine. 
Tudi v tem primeru je mogoče tovrstne podatke zapisati v polje »Opis«.
Kraj izdelave predmeta seveda ni nujno tudi kraj najdbe. Na primer, veliko predmetov, izkopanih na 
rimskih najdiščih, izvira iz drugih dežel, ki so bile nekoč del imperija. Poleg tega so predmete izdelovali 
v enakem slogu v različnih deželah. Zato je včasih težko ugotoviti, od kod izvirajo nezakonito izkopani 
predmeti. Na primer, za Sevsov zaklad –štirinajst rimskih srebrnih posod iz 4. stoletja – so se potegovali 
Hrvaška, Madžarska in Libanon.
Pomembno je, da sloga, v katerem je predmet narejen, ne zamešamo s krajem nastanka. Če je o predmetu 
rečeno, da je izdelan v grškem slogu, še ne pomeni, da je zagotovo iz Grčije. Podobno predmet s franco-
skimi potezami ni nujno francoski. Kadar kraj nastanka ni znan, si pogosto pomagamo s slogom.

Sorodni predmeti
Včasih je predmet lahko zgodovinsko zanimiv zaradi povezanosti z drugimi predmeti. V to polje zato 
zapisujemo sklicevanje na sorodne predmete. 

 Primera:
 Zelo podoben predmet je v Britanskem muzeju v Londonu.
 Omaro lahko primerjamo s podobno v Musée Guimet v Parizu in z večjo v zbirki dr. S. Y. Yipa  
 v Hongkongu.

Datum zapisa
Datum zapisa je datum izdelave dokumentacije. Pri sodnih cenilcih je veljavna samo cenitev z datumom 
izdelave in z imenom avtorja zapisa. Zapis o stanju predmeta na določen dan je lahko zelo dragocen, 
kadar se predmet pozneje spremeni ali poškoduje. Datum zapisa je lahko zelo pomemben tudi pri ugo-
tavljanju lastništva, saj dokazuje, da je bil predmet na ta in ta dan v lasti navedenega posameznika ali 
ustanove. 
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Povzetek
Pravijo, da je za identifikacijo predmetov ena fotografija vredna več kot tisoč besed. V resnici pa je obseg 
podatkov, ki jih sporoča fotografija, precej odvisen od jasnosti slike, načina osvetlitve ter zornega kota, 
s katerega je fotografija posneta. Na straneh, ki sledijo, so navodila za fotografiranje za namene identifi-
kacije, zasnovana kot pomoč tistim, ki fotografirajo umetniška dela, starine in umetnine, in sicer tako, 
da jim svetujejo, kako izbirati zorni kot in ozadje in kako namestiti osvetlitev, da bi dosegli najboljše 
rezultate.

Fotografiranje predmetov za namene identifikacije
Peter Dorrell
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Izbira pogledov
Preden predmet fotografiramo, najprej izberemo pogled/poglede, s katerega/katerih bomo predmet po-
sneli. Cilj pri izbiri pogleda je zajeti največjo možno količino podatkov/informacij o predmetu.
Pri fotografiranju dvodimenzionalnih predmetov, kot so slike, naj bo fotoaparat usmerjen pravokotno 
na predmet. Da bi zagotovili ustrezen položaj fotoaparata, lahko uporabimo vodno tehtnico. Glede na 
to, da je potrebna enakomerna osvetlitev in pravilna naravnanost fotoaparata in predmeta, fotografiranje 
slik, grafik in risb ni lahko. Natančni posnetki tankih črt, tonov barve ali barvnih odtenkov artefaktov, 
kot so akvareli in jedkanice, dejansko niso mogoči z običajnim fotoaparatom, osvetlitvijo in razvijanjem 
filma. Pogosto je najboljše, kar se da storiti, prizadevati si za dober celoten vtis, čeprav so fotografije 
posebnih znakov, kot so podrobnosti o nepravilnostih in poškodbi, bistvene za identifikacijo predmeta. 
Rokopise je mogoče posneti na precej podoben način. Pri ravnanju z njimi je treba biti zelo pazljiv; če so 
rokopisi (ali drugi izvirniki) vezani v zvezek, je treba fotografije posneti tako, da je zvezek odprt samo do 
kota 90 stopinj, da se ne poškoduje vezava knjige.
S predmeti iz tkanine je treba ravnati na podoben način kot s slikami, pri čemer mora biti pogled točno 
pod pravim kotom na sredino predmeta. Tako bodo detajli prikazani v pravilnih razmerjih; posnete 
bodo morebitne nepravilnosti oblike – kar je pogosto pomembna značilnost predmetov, na primer pre-
prog. Tak pogled je težko doseči pri velikih preprogah, ki so lahko preveč občutljive, da bi jih obesili na 
steno, za pogled od zgoraj pa bi morali uporabiti dvignjen oder ali podobno pripravo. V vseh primerih 
mora biti poglavitna skrb varnost predmeta in fotografa.
Tridimenzionalne predmete, kot so kosi pohištva, je treba fotografirati s tričetrtinskega pogleda, tj. od 
zgoraj s prikazom vogala, zgornjega dela in dveh stranic. Pomembne predmete je treba fotografirati tudi 
pravokotno na sprednjo stran, zadnjo stran, stranice in zgornji del, pri čemer je vse fotografije treba po-
sneti iz enake razdalje in pri enaki osvetlitvi (glej sliko 9).
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Težje je predlagati najbolj primerne poglede za fotografiranje prosto stoječe male plastike abstraktne 
oblike. Ker že neznatna sprememba pogleda lahko razkrije obliko ene lastnosti, skrije pa drugo, je za 
izbor perspektive, ki bo nudila največ podatkov, predmet treba skrbno pregledati. Idealno je, da bi po-
sneli niz fotografij z različnih pogledov okrog predmeta. Kadar je primerno in izvedljivo, je pogosto zelo 
koristno posneti fotografije, ki prikazujejo morebitne napise, označbe ali poškodbe na osnovni ploskvi ali 
podstavku predmeta (glej »posebnosti«).

Izrezljane in ulite predmete v reliefu je treba fotografirati iz sprednjega položaja, s čimer dobimo posne-
tek razmerij, z dodatnimi fotografijami, posnetimi s pogledov pod majhnim kotom pa bomo posneli 
globino reliefa. S fotografijo od spodaj bomo posneli morebitne napise in označbe ter poškodbe.
Pri predmetih, kot so sklede, vrči, vaze, lahko največ podatkov posnamemo s pogledom navzdol pod 
majhnim kotom, tako da je rob plitva elipsa (glej sliko 10). Pri predmetih, kot so plitvi pladnji ali sklede z 
notranjo dekoracijo, bosta morda potrebni dve fotografiji: ena s pogledom nekoliko nad predmetom, ki 
prikazuje profil in spodnji del posode, druga skoraj od zgoraj, ki prikazuje notranjost predmeta in notra-
nji del stene. Če gre za ornamentirano posodo, je morda primerno fotografirati več pogledov, pri čemer 
je posodo treba obračati od ene do druge lege, fotoaparat in predmet pa ostajata v istih medsebojnih 
položajih. Izbira najprimernejšega posnetka (z največ podatki) se lahko opravi pozneje.

 Slika 9. 
 Tridimenzionalne predmete je treba fotografirati s tričetrtinskega pogleda. Pomembne predmete je treba 
 fotografirati pravokotno na sprednji del, zadnji del, stranice in zgornji del in, kadar je to primerno, za prikaz  
 notranjosti. 

 Slika 10. 
 Pri predmetih, kot so sklede, vrči,
 vaze, največ podatkov zajamemo s pogledom 
 navzdol pod majhnim kotom, tako da je rob 
 plitva elipsa. 
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Pri predmetih, kot so pisemski obtežilniki in kameje, lahko največjo stopnjo dokumentarnosti dosežemo 
s pogledom skoraj od zgoraj, ki je znižan le toliko, da se vidi globina ali relief (glej sliko 11). Če gre za raz-
bit predmet, posamezne fragmente postavite v medsebojno ustrezne položaje, kot bi bili le-ti postavljeni, 
če bi bil predmet cel.

Merila in identifikacijske oznake
Vse posnete fotografije naj vsebujejo merilo ustrezne velikosti. Merilo je treba namestiti blizu predmeta, 
vendar ga ne sme prekrivati. Pomembno je, da se prepričamo, ali je merilo v isti ravnini kakor predmet, 
v primeru tridimenzionalnih predmetov pa približno na polovici vidne globine. Ta položaj bo najbolj 
ustrezno označeval velikost predmeta in zagotovil (če je optična ostrina nastavljena na merilo), da bo 
predmet v središču območja globinske ostrine. Na merilu morata biti natisnjeni enota in dolžina merila 
(npr. cm), ker enostavna črno-bela palica neznane dolžine zelo malo pomaga. Fotografija naj po možnosti 
vsebuje tudi referenčno barvno tablico, ki jo je mogoče uporabiti za umerjanje oz. kalibracijo barv na sliki 
v primeru, ko bi jo želeli natisniti ali povečati na barvni fotografski papir (glej sliki 12 in 13).

Slika 11.  Predmete, kot so pisemski obtežilniki in kameje, je treba fotografirati skoraj 
 od zgoraj, s pogledom, ki je znižan le toliko, da se vidi globina ali relief.  

Slika 12. Fotografije naj po možnosti vsebujejo merilo in referenčno barvno tablico 
 ustrezne velikosti.
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Izbira ozadja 
Za navadne dokumentarne črno-bele fotografije je najbolj uporabno črno ali belo ozadje. Ustrezen ma-
terial za ozadje je lahko tudi papir v roli ali polah oziroma plastični material z mat površino. Za fotogra-
firanje na prostem ali za fotografiranje neočiščenih predmetov, kot so na primer arheološki artefakti, je 
najbolj uporabno plastično ozadje, ker ga je mogoče oprati in ker je manjša verjetnost, da se bo strgalo. 
Izbira nevtralnega, nevsiljivega ozadja je običajno najboljša za fotografiranje slik, grafik, risb – bodisi 
v črno-beli ali barvni tehniki. Le za fotografiranje predmeta, pri katerem je pomembno čim bolj jasno 
določiti rob, je morda boljše kontrastno ozadje. Vendar pa nekateri fotografi raje fotografirajo predmete 
z odsevajočimi površinami, kot je na primer srebrnina, na belem ozadju. Belo ozadje je uporabno tudi 
za preverjanje barvne usklajenosti filma, kajti če je posnetek bele resnično bel, je zanesljivo, da so tudi 
barve pravilno posnete. Vendar se je treba belega ozadja odločno izogibati, če je fotografija namenjena za 
projekcijo barvnih prosojnic, ker se belo ozadje na zaslonu rado blešči. 
Črno ozadje rado »požre« robove, in na ta način tudi obliko predmeta, razen kadar je osvetlitev zelo 
spretno nameščena. Črnemu ozadju se je treba izogibati tudi, če je fotografija namenjena za objavo, ker 
je tehnično zelo težavno tiskati velike črne površine. Zelo močno nasičene barve ozadja oko odvrnejo od 
predmeta. Če je posnetek slike črno-bel, bo močno obarvano ozadje zelo temno. Tudi odsev od močnega 
ozadja lahko predmet obarva s svojo barvo.
Večina kovinskih predmetov sodi v eno od dveh skupin: med gladke sijoče/bleščeče predmete iz zlata, 
srebra, medenine, poliranega jekla, kositra in podobno ter med temnejše kovinske predmete s hrapavo 
površino iz ulitega ali kovanega železa, brona in včasih bakra, čeprav je seveda tudi veliko vmesnih prime-
rov. Pri črno-beli fotografiji je prva skupina kovin najbolj vidna na črnem ozadju iz bombažnega žameta. 
Barvne fotografije je mogoče posneti na črnem ali barvnem ozadju, pri čemer je treba pri uporabi slednje-
ga paziti, da ne pride do barvnega odboja z ozadja na fotografirani predmet. 
Pri črno-belih fotografijah keramičnih predmetov je le-te najbolje postaviti na črno ali belo podlago  
(bela je običajno boljša); ustrezni materiali za tovrstne podlage so tkanina, risalni papir ali kos plastičnega 
materiala. Če je mogoče, naj predmet stoji na steklu ali trdni plastiki, dvignjeni nad vodoravno površino. 
Črna, bela ali barvna podlaga je primerna za barvno fotografijo, pri čemer se je treba prepričati, da svetlo-
ba, ki se odbija od barvne podlage, ne daje barvnega odtenka predmetu. 
Kovance in podobne majhne predmete s površinskim reliefom je mogoče fotografirati na črni, beli ali 
barvni podlagi. Če je mogoče, naj bo predmet dvignjen nad površino na približno centimeter visokem 

Slika 13.  Identifikacijski obrazec predmeta kulturne dediščine, fotografsko merilo in barvna   
 referenčna karta. Te kartice žepne velikosti so izdelale številne organizacije, na primer
  Art Loss Register (London, NY), Nordstern Fine Art Insurance in mannheimska 
 zavarovalnica (Nemčija).
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stebru iz plastelina ali modelarske gline, tako da je podlaga zunaj območja optične ostrine. (Paziti pa 
je treba, da krhkega predmeta ne položimo na plastelin ali podoben material, ki lahko pusti madež ali 
povzroči odstopanje površine.) Najenostavnejša bela podlaga je svetlobna miza ali steklena plošča nad 
belo osvetljeno površino (glej sliko 14). Beli podlagi svetlobne mize pa se je treba izogibati, kadar delamo 
barvne fotografije, ker fluorescentne cevi v le-tej lahko dajejo sliki neprijetno modro-zeleno barvo.

Pri predmetih, kot so okrasne naprsne zaponke, je bistveno, da se jasno vidijo predirne igle; to je lažje do-
seči z osvetljeno podlago. Uporabi se lahko tudi barvna podlaga, toda če je predmet položen na stekleno 
ploščo nad barvno podlago zlasti temne barve, steklo lahko močno odseva. Pri zelo majhnih predmetih, 
ki jih ni mogoče dvigniti nad črno podlago iz tkanine, dosežemo želeno nesvetlečo črno barvo z uporabo 
navadnega črnega karbonskega papirja.  
Splošno znano je, da je steklo težko fotografirati, tako zaradi odsevov kot tudi zaradi prosojnosti, ki 
otežuje razločevanje podrobnosti na sprednji strani predmeta od podrobnosti, ki se vidijo skozi z zadnje 
strani. Če je celotna oblika posode njena najpomembnejša značilnost, jo je najbolje fotografirati na svetli 
podlagi; če je detajl na površini pomembnejši, ga je treba postaviti ob nekoliko temnejšega. 

Slika 14.
Najenostavnejša bela podlaga za majhne predmete je 
svetlobna miza ali steklena plošča nad belo osvetljeno površino.

Slika 15.
Pri enostavnem ulitem ali rjavem steklu je najučinkovitejše ozadje iz 
prosojnega plastičnega materiala ali papirja z močno svetlobo zadaj.
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Za enostavno ulito ali pihano steklo je pogosto najučinkovitejše ozadje iz prosojnega plastičnega ma-
teriala ali papirja z močno svetlobo zadaj (glej sliko 15). Če steklo fotografiramo z barvnim filmom, je 
običajno najbolje izogniti se barvnemu ozadju; sicer bo predmet enake barve kakor ozadje.
Nekatere plastike in dele velikih plastik je morda treba slikati na mestu samem, kjer se ne da izbrati 
položaja ali pogleda. Kadar ni izbire glede ozadja, naj bo okolje del fotografije. Morda je ozadje mogoče 
nekoliko prilagoditi; na primer: za plastiko se lahko obesi rjuha ali – z ugasnjenimi lučmi v ozadju – je 
predmet mogoče izolirati na temnem ozadju. Premične predmete lahko namestimo tako, da omogočimo 
najboljše razmere za fotografijo; manjše kose lahko obravnavamo kot predmete, le da za ozadje upora-
bimo temnejše/motnejše barve in ga dovolj odmaknemo, tako da preprečimo barvni odboj z ozadja na 
predmet fotografiranja.

Ozadje, na katerem fotografiramo pohištvo, je nekoliko odvisno od velikosti in vrste posameznega kosa. 
Večje kose je morda treba fotografirati na mestu samem brez možnosti izbire ozadja. Če je predmet do-
volj majhen, da ga lahko varno premaknemo, ga je idealno namestiti pred svetlo ozadje, tako da je pred-
met od ozadja precej odmaknjen. Fotografska ponazoritev oblike zadnjih in skritih delov pohištva ter 
tudi podnožja je navadno težavna, še posebej kadar so ti deli v senci. Ker je skoraj vse pohištvo v celoti 
ali delno prosto stoječe, pa bomo morda za ali pod njega lahko potisnili rjuho ali svetel papir ali tkanino 
(glej sliko 16). Takšno ozadje je sicer lahko neenotno ali prekinjeno, vendar je to bolje, kot da bi se kos 
izgubil v temi.
Vrsto ozadja za tekstilije je treba določiti po tonu ali barvi predmeta: svetlo ozadje za temni material in 
temnejše ozadje za svetlega. Če fotografiramo material z odprto strukturo – redko tkano blago ali pletar-
ski izdelek – je lahko zelo učinkovita uporaba ločeno osvetljenega ozadja. To je lahko svetlobna miza ali 
steklena plošča, dvignjena na posebej osvetljeno polo belega papirja. Če takšne predmete fotografiramo 
plosko na poli papirja kakršnega koli tona, se bodo robovi tkanja zelo verjetno izgubili v svoji senci. Pri 
fotografiranju v barvni tehniki je najboljše nevtralno ali brezbarvno ozadje. To še zlasti velja za grobo in 
odprto tkane tkanine, ker bi se barvno ozadje lahko videlo skozi in bi prevladalo.

Slika 16. 
Kadar fotografiramo večji predmet, kot je kos pohištva, morda za ali 
pod njega lahko potisnemo kos blaga, da ustvarimo enotno ozadje.
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Postavitev osvetlitve

Artefakte in majhne predmete lahko fotografiramo pri dnevni svetlobi, čeprav je neposredna sončna 
svetloba lahko vzrok za premočno osvetlitev in temno zasenčena področja, ki lahko zatemnijo/zasenčijo 
pomembne detajle. Neposredno sončno svetlobo lahko razpršimo s kosom nevtralnega muslina, napete-
ga na okviru, ki ga postavimo med predmet in sončno svetlobo: pri usmerjanju svetlobe v sence si lahko 
pomagamo z odsevnikom. 
Mnogi fotoaparati imajo vgrajeno elektronsko bliskovno luč, spet drugi imajo nasadno vodilo z električ-
nim kontaktom za pritrditev bliskovne luči (glej sliko 17). Na 35-milimetrskih zrcalno-refleksnih foto-
aparatih je nastavek običajno nad objektivom, zaradi česar svetloba, ki jo oddaja bliskovna luč, odseva 
naravnost nazaj v objektiv, pri čemer na fotografijah predmetov s svetlečimi površinami (slike, steklene 
površine in stekleni predmeti ali porcelan) nastanejo refleksi oz. odsevi. Pritrditev bliskovne luči na do-
daten poseben nosilec s strani kamere lahko zmanjša obseg odbite svetlobe (glej sliko 18).

Če ima elektronska bliskovna luč premakljivo glavo, je trdoto in kontrast svetlobe mogoče ublažiti z od-
bijanjem svetlobe s kosom bele lepenke, ki jo pod kotom namestimo nad bliskovno lučjo (glej sliko 19). 

Slika 18.
Profesionalni fleš na nosilcu, pritrjenem ob strani 
fotoaparata.

Slika 17.
Levo je kamera z bliskovno enoto, pritrjeno 
nad objektiv, desno pa kamera z vgrajeno bli-
skovno lučjo v ohišje.

Slika 20.  Obročasta bliskovna enota, pritrjena na objektiv  
 35-milimetrske enooke zrcalne kamere.

Slika 19. Bliskovna enota na nosilcu z
 reflektorjem.
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Poleg običajnih elektronskih bliskovnih luči je na voljo več posebnih vrst, vključno z okroglo bliskovno 
cevjo (okrogla bliskovna enota), ki se prilega zunanjosti prednjega dela objektiva in se najpogosteje upo-
rablja za fotografiranje majhnih predmetov od blizu (npr. kovancev) ter daje osvetlitev, omejeno na eno 
mesto in brez senc (glej sliko 20).
Za črno-belo fotografijo lahko uporabimo dve namizni svetilki z navadno žarnico, po možnosti skupaj s 
tretjo svetilko za osvetlitev ozadja (glej sliko 21). Pri barvnem filmu pa take svetilke dajejo končni foto-
grafiji izrazito rumen nadih; pri tem ne moremo priporočiti niti uporabe korekcijskega filtra za uskladi-
tev barv, ker je barva svetlobe tovrstnih žarnic različnih proizvajalcev lahko zelo različna, poleg tega pa 
se spreminja tudi med samo uporabo.

Druga vrsta električne osvetljave, ki se običajno uporablja za črno-belo in barvno fotografijo, je halo-
genska. Običajne žarnice majhnih moči (do 200 W) so primerne za črno-beli film, niso pa ustrezne za 
barvni film. Običajne žarnice večjih moči (npr. 500 W) so namenjene tudi za fotografiranje s filmi, ki 
so posebej prilagojeni za uporabo v t. i. umetni svetlobi. Vendar te žarnice oddajajo tudi znatno količino 
toplotne energije, kar pomeni, da jih ne smemo pustiti dolgo časa svetiti na organske snovi, kot so les, 
papir, tkanine itd. 
Za fotografiranje raznovrstnih predmetov velja splošno pravilo, da mora glavna osvetlitev predmeta pri-
hajati od zgoraj, najbolje z zgornje leve strani. Vsi smo navajeni, da vidimo svet obsijan z neba in zato 
predmete, osvetljene od zgoraj najlažje prepoznavamo. Pri nekaterih dvodimenzionalnih ali plitvih pred-
metih taka osvetlitev (z vrha) zadošča. Pri fotografiranju tridimenzionalnih predmetov pa je potrebno 
uporabiti odbojnik ali dodatno osvetlitev še z nasprotne strani predmeta; in morda še dodaten odbojnik 
ali celo še tretji, manjši za osvetlitev izbranega detajla na predmetu. Za take namene je koristno pripraviti 
več odbojnikov različnih velikosti; najbolj poceni in najbolj praktični so kosi kartona, prekriti z zmečka-
no in znova poravnano aluminijasto folijo.
Poleg oblike je za povednost dokumentarne fotografije pomembna tudi struktura površine predmeta, 
katere jasnost je odvisna od moči in smeri osvetlitve. Močna osvetlitev pod kotom poudari strukturo, 
osvetlitev od spredaj pa jo splošči (glej sliko 22). Preveliko poudarjanje strukture je zmotno, saj jo zatre, 
čeprav bi v nekaterih primerih pretirano poudarjanje strukture lahko uporabili za povečanje vidnosti 
posebnosti. Kot osvetlitve mora ustrezati gladkosti ali raskavosti površine. Na primer, če se svetloba samo 
dotika površine ploščatega kosa apnenca, se struktura kamna lahko zelo jasno vidi, osvetlitev pod ena-

Slika 21.
Predmet, osvetljen z dvema namiznima svetilkama z 
navadno žarnico, po možnosti z dodatno tretjo svetilko 
za osvetlitev ozadja.
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kim kotom globoko gravirane bronaste plakete, medalje ali izrazito dekorirane lončenine pa lahko daje 
napačen vtis, da je površina predrta z režami ali da je lonec grebenast, zlasti če svetloba ni z druge strani 
omehčana z dodatno svetlobo ali odbojnikom.

                                                               (a)                                                (b)
  

Tretje, kar moramo upoštevati poleg strukture površine, sta ton in barva fotografije. Pri črno-beli foto-
grafiji je ton (lestvica sivih med črno in belo) pomemben. Edini zanesljivi način, s katerim zagotovimo, 
da lestvica tonov tiskanja ustreza tonom izvirnega predmeta, je vključitev lestvice sivih tonov (glej »le-
stvice in oznake s podatki«) v fotografijo, pri čemer se je treba prepričati, da je osvetljena na enak način 
kakor predmet. Za barvno fotografijo je potrebna barvna referenčna lestvica. 
Smer, vrsta in jakost svetlobe so odvisne od velikosti in vrste predmeta, ki ga fotografiramo. Večino majh-
nih predmetov lahko ustrezno fotografiramo s pomočjo poševne osvetlitve – to je, da glavna svetloba 

 Slika 22.  Osvetlitev pod ostrim kotom z desne strani poudarja strukturo površine predmeta (a), 
 osvetlitev s sprednje leve strani pa jo splošči (b).

Slika 23. Odsevna nizka stena iz zmečkane in znova poravnane aluminijaste folije za odbijanje 
 svetlobe v sence, ki jih tvori svetlobni vir. 
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pada preko reliefa predmeta tako, da je površina v precej temnejšem tonu. Tovrstna križna osvetlitev lah-
ko povzroča precej močne sence, in morda bo potreben dodaten odbojnik za odbijanje svetlobe v sence. 
Za tak odsevnik lahko zadovoljivo uporabimo zmečkano in znova poravnano aluminijasto folijo ali niz-
ko »steno« iz folije, s katero obkrožimo predmet (glej sliko 23). Predmete, ki močno odsevajo, je pripo-
ročljivo fotografirati v popolnoma razpršeni svetlobi, ki jo dobimo tako, da predmet obdamo s prosojno 
steno ali stožcem iz papirja ali plastičnega materiala, na to površino pa z zunanje strani usmerimo luči 
(glej sliko 24).

Za osvetljevanje predmetov iz keramike mora glavna svetloba prihajati z zgornje leve, dodatna svetloba 
pa z bolj oddaljene spodnje desne strani. Posebno težavna za fotografiranje je loščena in glazirana lonče-
na in porcelanasta posoda; svetloba, ki se odbija od površine, lahko zakrije strukturo, tone ali detajle na 
loncu, pri mehki in celoviti svetlobi brez vseh odsevov pa se lahko zdi, kakor da posoda sploh ni loščena 
oziroma glazirana. Pogosto je najboljša rešitev, da uporabimo en glavni svetlobni vir in dodatni odbojnik, 
in, gledano s položaja kamere, svetlobni vir premikamo, dokler njegov odsev ne pade na neokrašen ali 
nepomemben del površine lonca. 
Za fotografiranje svetlih zglajenih in temnih hrapavih kovinskih površin je potrebna precej drugačna 
osvetlitev kot za fotografiranje keramike. Svetlo kovino, zlasti srebro, je težko osvetliti brez nenavadnih 
refleksov. Najboljša osvetlitev je običajno razpršena dnevna svetloba (ne neposredna sončna), čeprav je 
morda potrebno namestiti odsevnik pod in pred predmet, da dodatno osvetlimo zasenčena območja. Če 
ni mogoče uporabiti dnevne svetlobe, mora biti osvetlitev čim bolj razpršena. Luči lahko usmerimo proti 
velikim odsevnikom (polam papirja ali foliji) namesto na predmet, ali proti steni ali stropu, da se raz-
pršena svetloba odbija na predmet. Če uporabljamo barvni film, je treba paziti, da se svetloba ne odbija 
od barvnih površin. Temna, hrapava kovina je čisto drugače težavna. Če je kot svetlobe, ki se razširja na 
predmet, premajhen, se nepravilnosti na površini lahko vidijo kot močne točke svetlobe in mečejo sence 
na preostali del telesa.

Slika 24.  Za fotografiranje zelo odsevnih predmetov je potrebna razpršena svetloba. To lahko dosežemo 
 tako, da predmet obdamo s prosojno steno ali stožcem iz papirja ali plastičnega materiala, nato pa  
 na to površino z zunanje strani usmerimo svetlobo.
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Stekleni predmeti enostavnih oblik na osvetljeni podlagi pogosto ne potrebujejo dodatne osvetlitve.  Za 
prikaz detajlov na brušenem, jedkanem ali graviranem steklu pa običajno potrebujemo nekaj dodatne 
osvetlitve od spredaj. To najbolje dosežemo z zelo mehko, celovito osvetlitvijo ali z enim (majhnim) 
virom svetlobe, postavljenim tako, da njegov odsev pada na nepomembno področje. Kakor za gladke 
kovine, je razpršena dnevna svetloba najboljša osvetlitev tudi za steklene predmete. Pri fotografiranju 
pohištva, male plastike in kipov je najboljša mehka splošna osvetlitev. Če predmet ni na beli podlagi ali 
za seboj nima belega ozadja, je za rahlo osvetlitev senc morda treba pod njega ali pred njim namestiti 
odsevnik. Dramatični križni osvetlitvi ali osvetlitvi od zgoraj se je treba pri snemanju fotografij izogibati. 
En sam močan svetlobni vir ima lahko za posledico begajoče sence pod predmetom ali za njim. Uporab-
na tehnika pri fotografiranju kipov je, da sliko posnamemo v zatemnjenem prostoru, uporabimo dolgo 
osvetlitev, predmet pa osvetlimo s premikajočo se lučjo (glej sliko 25). 

Nekatere materiale je še posebej težko osvetliti. Pri marmorju in apnencu se lahko izgubi struktura, če ju 
osvetlimo preveč od spredaj, pri temnih materialih, kakršna sta granit ali uliti bron, pa je morda potrebna 
precejšnja posredna osvetlitev, ki bo razkrila njuno strukturo. Temni svetlikajoči kamen, na primer gla-
jeni bazalt, je še posebej težko osvetliti, in potrebna je močna osvetlitev, da se pokaže struktura površine. 
Splošna, zelo razpršena svetloba je običajno najboljši odgovor in dnevna svetloba je najboljši vir, če je to 
mogoče urediti. 
Uporabna tehnika za fotografiranje skulptur je ekspozicija, ki jo dosežemo z gibljivo lučjo, npr. z ročno 
lučjo, ki omehča sence. Ta tehnika zahteva fotoaparat na stojalu, temno ozadje za predmet in zatemnjen 
prostor. Fotoaparat mora biti nastavljen na dolgo ekspozicijo (osem sekund), luč pa se postavi na vsako 
stran predmeta za približno štiri sekunde.
Pri ploščatih predmetih, kot so slike, risbe in grafike, je potrebna čim bolj enakomerna osvetlitev. To je 
mogoče doseči z dnevno svetlobo, čeprav je pod predmet morda treba postaviti odsevnik. Dve običajni 
žarnici na stojalih, postavljeni pod kotom približno 45 stopinj na površino, lahko enakomerno pokrijeta 
površino. Pri velikih predmetih bodo morda potrebne štiri luči, po ena pod kotom 45 stopinj na vsakem 
vogalu, navpično in vodoravno, na razdalji od enega do dveh metrov (glej sliko 26). 
Enakomernost osvetlitve lahko preverimo z nizom odčitavanj svetlobe na sivi karti, ki jo držimo na sre-
dini in na vseh štirih vogalih predmeta.

Slika 25.  Uporabna tehnika pri fotografiranju kipov je, da sliko posnamemo v zatemnjenem prostoru, 
  uporabimo dolgo osvetlitev, predmet pa osvetlimo s premikajočo se lučjo.
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Osvetlitev oljnih slik na platnu in na lesu je za fotografiranje najenostavnejša, če jih odmaknemo od stene; 
kadar to ni mogoče, je več možnosti. Prvi tehnični problem je doseči enakomerno osvetlitev brez preko-
mernih refleksov na površini artefakta. Pri pastozno naslikanih oljnih slikah z debelimi barvnimi nanosi 
(impasto) je pogosto treba premakniti luči iz njihovega običajnega položaja pod kotom 45 stopinj. 
Koristi lahko uporaba polarizacijskega filtra, ki zmanjša bleščanje svetlikajočih barvnih plasti. Temne in 
oksidirane oljne slike (v manjši meri tudi gvaši) so lahko nejasne in nerazločne; v tem primeru pogosto 
pomaga, če jih preplavimo s svetlobo, na fotografskem aparatu pa uporabimo večjo ekspozicijo. 
Pogosto se dobro odzivajo na infrardeči film (glej sliko 27). Pri fotografiranju za dokumentarne namene 
je priporočljivo v fotografijo vključiti tudi okvir.

   (a)        (b)

Fotografiranje ikon je zelo podobno fotografiranju oljnih slik, pri čemer je treba upoštevati, da lahko vse-
bujejo površine iz plemenitih kovin, ki lahko povzročijo neprijetne reflekse. Če je mogoče, je treba posneti 
tudi hrbtni del, z morebitnimi napisi vred. Če je sestavljenih več skupaj, kot na ikonostasih, je treba posne-
ti vsako posebej in celo fotografirano skupino skupaj za določitev položaja vsake v odnosu do celote. 

Slika 26. Pri velikih predmetih bodo morda potrebne štiri luči, po ena pod kotom 45 stopinj na vsakem   
 vogalu, navpično in vodoravno, na razdalji od enega do dveh metrov.

Slika 27. Temne oljne slike, ki jih je težko fotografirati s črno-belim filmom (a), 
 se običajno dobro odzivajo na infrardeči film (b).
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Vitraje, stenske slike in mozaike je običajno treba posneti na kraju samem. Pred fotografiranjem moza-
ičnih ploskev ali tlakov mozaičnih kamenčkov ne vlažimo. To lahko škoduje površini in/ali podložnim 
materialom in lahko povzroča tudi neželene odseve. Osvetlitev je lahko rahlo usmerjena, tako da se vidi 
hrapavost oziroma gladkost površine; če je mozaik iz nekoliko poševnih mozaičnih kamenčkov, da lovijo 
svetlobo iz ene smeri, naj glavna osvetlitev prihaja iz te smeri. Včasih lahko za povečanje osvetlitve upora-
bimo majhno dodatno bliskovno enoto. 
Fotografiranje mozaikov ali opečnatih tlakov je pogosto težavno zaradi njihove velikosti in položaja. Če 
fotograf nima dostopa do odra ali v notranjost strehe zgradbe, je težko doseči pravokoten pogled. Vse, 
kar je v takih primerih mogoče storiti, je, da skušamo poiskati najvišji ali najbolj oddaljen zorni kot ter se 
potruditi, da bo fotografija kar najbolj ostra od sprednjega do zadnjega dela.  
Pri osvetlitvi klesanih ali izrezljanih predmetov z ravno sprednjo stranjo, kakor so ploščice (za napis) in 
ločeni napisi, mora glavna svetloba vedno prihajati od zgoraj ali zgoraj levo – nikoli od spodaj –, kot osve-
tlitve pa je treba prilagoditi materialu. Uporabimo lahko bliskovno luč ali običajno žarnico večje moči, 
vendar naj bo svetlobni vir dovolj oddaljen, da padec osvetlitve po površini ni zaznaven. 
Pri tablicah ali globoko vgraviranih napisih je na nasprotni strani glavne svetlobe treba postaviti odsev-
nik: sicer se detajli lahko izgubijo v senci. Pri majhnih predmetih z ravno sprednjo stranjo z vrezanim ali 
izbočenim ornamentom ima že majhna sprememba smeri osvetlitve lahko izrazito spremenjene učinke 
(glej sliko 28). 
Za tkanine in pletarske izdelke je običajno potrebna enakomerna in celovita osvetlitev. To lahko dose-
žemo z dnevno svetlobo ali s štirimi običajnimi žarnicami, postavljenimi primerno daleč od predmeta. 
Za fotografiranje od blizu bo morda potrebna precej močna križna osvetlitev, najboljšo postavitev luči 
pa je mogoče določiti z njihovim pomikanjem okrog predmeta in opazovanjem učinka. Pogosto se tako 
pokažejo stvari, kot so sekundarne strukture in pregibi v materialu. 

                               (a)                                                                                                        (b)

                              (c)                                                                                                         (d)

Slika 28. Pri majhnih predmetih z ravno sprednjo stranjo z vrezanim ali izbočenim ornamentom 
 ima že majhna sprememba  smeri osvetlitve lahko dramatično izrazito spremenjene učinke. 
 Ta naslikani predmet je bil fotografiran z eno lučjo (a); z več lučmi (b); z difuzno in odbito 
 svetlobo (c); in z obročasto bliskovno lučjo (d).
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Kontrolni seznam za fotografiranje predmetov

Izberite vrsto filma, ki je primeren namenu in ustreza fotografski opremi, ki jo imate na voljo. •	
Določite ustrezen karakter osvetlitve.  •	
Preverite, da se barva in ton ozadja/podlage ne ujemata s predmetom ali da ga ne zatemnita.•	
Postavite predmet na podlago ali pred ozadje, da se čim bolj vidi oblika. Odločite, ali bo en pogled •	
dovolj.
Preverite, da se struktura površine predmeta jasno vidi in da ni noben pomemben del zasenčen. •	
Preverite, da so robovi predmeta jasno vidni glede na podlago. •	
Preverite, da preko predmeta ne padajo moteče temne sence.•	
Postavite merilo ustrezne velikosti (najbolje pokončno) ob predmet oziroma pomaknjeno nazaj pri-•	
bližno na polovico vidne globine. Prepričajte se, da njegova senca ne pada na predmet.
Namestite sivo lestvico, barvno lestvico in oznako s podatki poleg predmeta, vendar se ga ne smejo •	
dotikati ali ga prekrivati. Prepričajte se, da njihova senca ne pada na predmet. 
Izberite pogled, kjer se vidi največ podatkov, in kamero na stojalu postavite v ta položaj.  •	
Prepričajte se, da je optična ostrina nastavljena.•	
Preverite, da je merilo v iskalu pokončno in da je oznaka s podatki o predmetu jasno vidna.•	
Odčitajte svetlobo na predmetu ali na sivi karti (ne na podlagi/ozadju). •	
Nastavite čim manjšo zaslonko, da dobite dovolj globinske ostrine, in nastavite ustrezno hitrost za-•	
klopa.
Preverite, da sta fotoaparat in predmet popolnoma na miru.•	
Če je mogoče, sprožite kamero z žičnim sprožilcem.•	
Če je izvedljivo, naredite še dva posnetka: po enega z eno zaslonko pod in eno zaslonko nad ekspo-•	
zicijo prvega.
Zabeležite predmet in številko posnetka ter po potrebi še številko filma v delovodnik. •	
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1. Vrsta predmeta
 Npr.: slika, kip, ura, maska.

2. Material in tehnika
        Iz katere snovi je predmet (npr.: medenina, les, olje na platnu)? Kako je bil izdelan (npr.: izrezljan, ulit, graviran)?   

3. Mere
 Navedite izmerjeno dimenzijo (npr.: višina, širina, globina) in uporabljeno enoto (npr.: centimeter).

                                                                                                                                                                                                                 
Dodatne opombe ali mere in teža 

4. Napisi in oznake
 Npr.: signatura/podpis, posvetilo, naslov, tovarniška znamka, punca, lastniško znamenje.     

5. Posebnosti
 Npr.: poškodbe, popravila, tovarniške napake.

6. Naslov
 Npr.: Krik, Kofetarica.

7. Vsebina
 Npr.: krajina, bitka, ženska z otrokom v naročju.

8. Čas/obdobje
 Npr.: 1893, zgodnje 17. stoletje, pozna bronasta doba.

9. Izdelovalec/avtor
 Npr.: Franc Kavčič, mizarska delavnica Naglas.

10. Kratek opis 
 (dodajte druge podatke, pomembne za identifikacijo predmeta)

 

Identifikacijski obrazec predmeta kulturne dediščine
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Fotografija
 (od spredaj, od strani, detajl)

    Potem ko ste predmet dokumentirali, shranite podatke na varnem.
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Identifikacijski obrazec predmeta kulturne dediščine 
Izdal in založil: Društvo ICOM, Mednarodni muzejski svet, Slovenski odbor, zanj Nina Zdravič Polič
Dopolnjena izdaja

Uredili in stokovno obdelali: Gregor Moder (gl. ur.), Ralf Čeplak Mencin, Marjeta Mikuž, 
Andrej Smrekar, Nina Zdravič Polič, Tomaž Lauko (poglavje o fotografiranju)
Izdajo tehnično uredila: Nina Zdravič Polič 
Prevedla: Milena Gregorač 
Lektorirala: Maja Cerar 
Oblikovala: Mojca Turk, u.d.i.a.
Tisk: Medium, Žirovnica 
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