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Izvleček
Namen: V prispevku je obravnavana digitalizacija in povezovanje 34 formalno in vsebinsko
raznovrstnih krajevnih zbirk etnološke kulturne dediščine na obmejnem območju v okviru
projekta ZBORZBIRK – Kulturna dediščina v zbirkah med Alpami in Krasom.
Metodologija/pristop: Krajevne muzejske zbirke so bile ob sodelovanju strokovnjakov s področja muzeologije, arhivistike, etnologije, digitalne humanistike in informatike ter priučenih
popisovalcev popisane, kontekstualizirane in virtualno predstavljene širši in strokovni javnosti.
Rezultati: Vzpostavljen je bil enoten repozitorij z metapodatkovnimi opisi predmetov iz zbirk
(enote), ki hrani fotografije predmetov in skenograme slikovnih ter besedilnih objektov (digitalni objekti). V repozitoriju je 4583 enot in 5190 digitalnih objektov.1 Repozitorij je namenjen tako
raziskovalcem, strokovnjakom in študentom s področja etnologije, zgodovine in jezikoslovja kot
širši javnosti, predvsem pa krepitvi prepoznavnosti območja.
Omejitve raziskave: Raziskavo in rezultate projekta je omejilo samo gradivo, tj. narava v projekt
vključenih zbirk in predmetov, pa tudi veliko število različno usposobljenih sodelavcev, ki so
gradivo popisovali, digitalizirali in podatke vnašali v metapodatkovno bazo.
Projekt je namenjen širokemu krogu potencialnih uporabnikov, zato so pri implementacijah rešitev pri ciljnih skupinah nastajali navzkrižni učinki med pristopom virtualnega muzeja na eni in
raziskovalnega arhivskega repozitorija na drugi strani, pri čemer je bila večja pozornost namenjena arhivskim in raziskovalnim normativom, manj pa prezentacijskim tehnologijam.
1

Podatek z dne 12. oktobra 2014, ko popisovanje še ni zaključeno.
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Izvirnost/uporabnost raziskave: ZBORZBIRK je eden prvih projektov na italijansko-slovenskem
območju, ki povezuje neinstitucionalne zbirke in zbiratelje s strokovnjaki ter je ob rastočem ljubiteljskem zbirateljstvu lahko zgled za primerljive bodoče projekte.
Ključne besede: zbirke kulturne dediščine, zbirateljstvo, informacijske tehnologije, digitalna humanistika, čezmejno območje, čezmejno sodelovanje

Abstract
Purpose: The article discusses the digitisation and inventory of 34 local cultural heritage collections in the border region between the Alps and the Karst, and the establishment of a network
of owners, guardians of collections and professionals from the field of museology, ethnology,
digital humanities and informatics.
Methodology/approach: In the framework of the project “ZBORZBIRK – Cultural heritage between the Alps and the Karst” 34 collections of cultural heritage of different type and contents,
until then inaccessible to the general public and experts, were catalogued, contextualised and
presented to the general and expert public in different media and on the project website.
Results: A unified repository with metadata on objects (units) was established containing also
digital photographs and scans of images and textual objects (digital objects). There are 4583
units and 5190 digital objects in the repository. It is designed for researchers, experts and students from the fields of ethnology, cultural anthropology, history, linguistics as well for the general public, and above all to achieve greater recognisability of the region.
Research limitation: The research and the results were limited by the material itself, i.e. the collections included into the project, as well as by different aspirations of collectors and various
levels of specialised skills of registrars and recorders who documented and digitised the units
and entered the data in the metadata database.
The project addresses a wide scope of potential users thus the implementation of different solutions gave rise to the conflict of interests among target groups. The question was whether it
should serve as a virtual museum or as a research archival repository. More attention was focused on archival and research standards than on presentation technologies.
Originality/practical implications: The project ZBORZBIRK is one of the first projects in the Italian and Slovenian cross-border region which links non-institutional collections and collectors
with experts. The collaborative approach, use of information and communication technologies
to enhance various parts of processes, and growing phenomena of local collections and amateur collecting could be taken as an example of good praxis for comparable follow-up projects.
Keywords: collections of cultural heritage, collecting, digital humanities, information technology,
cross-border region, cross border cooperation
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1

Uvod

Projekt ZBORZBIRK – Kulturna dediščina v zbirkah med Alpami in Krasom je namenjen
ovrednotenju – evidentiranju, popisu, ureditvi, predstavitvi in promociji – (predvsem
etnološko pričevalnih) krajevnih zbirk kulturne dediščine, v katerih so ohranjeni objekti snovne dediščine, ki dokumentirajo preteklo kulturo in način življenja ter so zato
pomembne za etnološko vedo in druge humanistične discipline, prav tako pa za lokalno skupnost. Popisanih je bilo 34 zbirk kulturne dediščine na obmejnem območju
med Kanalsko in Gornjesavsko dolino na severu in Brdi na jugu ter med Posočjem na
vzhodu in Tersko dolino na zahodu. Podatki so bili vneseni v skupno metapodatkovno
bazo, ki se skupaj z digitalnimi fotografijami objektov hrani v repozitoriju projekta in so
za širšo javnost dostopni na spletnem naslovu: http://zborzbirk.zrc-sazu.si. Pri projektu poleg vodilnega partnerja, Inštituta za slovensko narodopisje Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti (Raziskovalna postaja ZRC
SAZU v Novi Gorici), sodeluje še deset partnerjev, in sicer dve izobraževalno-raziskovalni ustanovi (Univerza v Vidmu in Inštitut za slovensko kulturo iz Špetra), dva muzeja
(Goriški muzej Kromberk – Nova Gorica in Gornjesavski muzej Jesenice) in šest lokalnih
skupnosti (Občina Bardo, Podbonesec in Tipana na italijanski, in Občina Brda, Kanal ob
Soči in Kobarid na slovenski strani). Projekt je sofinanciran iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (Program čezmejnega sodelovanja Slovenija–Italija 2007–2013)
in iz nacionalnih sredstev (Ravnik, 2012; Ledinek Lozej, 2014).
V popis je bilo vključenih 21 zasebnih zbirk (Etnološka zbirka družine Darinke Sirk v
Krasnem, Etnološka in vojna zbirka Jožeta Gorjanca na Rodežu, Etnološko-rezbarska
zbirka Franca Jerončiča v Melinkih, Muzejska zbirka Mazora Breginj in Muzejska zbirka Stol 1915–1917 prav tako v Breginju, Jervahova mizarska zbirka v Ratečah, Jugova
zbirka v Seniškem Bregu, zbirka Kovačija v Mašerah, Lukčeva hiša na Kambreškem, Muzejska zbirka Poti umika pri Kobaridu 1917 v Kobaridu ter Stol 1915–1917 na Idrskem,
zbirka V Vidrijah na Belopeški ravnini, Zbirka cerkvenih podobic in Črna kuhinja Pri
Čuoljevih v Ročinju, Zbirka razglednic Kanalskega v Morskem, Zbirka Elia Qualizze –
Kaluta v Gnidovici, Odda Lesizze v Oborči, Zorana Šuligoja v Kanalu in Ricarda Ruttarja
v Vidmu, muzej Balus v Gorenjem Tarbilju in Zbirka Marine Cernetig v Petjagu), štiri
občinske zbirke (Rakarjev hram v Bijačah, Muzej blumarjev in vasi v Čarnem Varhu ter
zbirki Pričevanja kmečke kulture v Prosnidu in Tipani), osem društvenih zbirk (Muzej v
Dreki in zbirka podobic Cieglici prav tako v Dreki, Etnografski muzej v Bardu, Glasovi
Kanalske doline v Ukvah, Muzej brusačev na Solbici, Muzej rezijanskih ljudi v Bili, Muzej
varha Matajura v Mašerah in Zbirka Grablje na Tarčmunu) ter izpostava Gornjesavskega muzeja Jesenice (Muzej Rateče).
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Evidentiranje in izbor zbirk sta temeljila na predhodnem delu Slovenskega etnološkega društva in tržaške Narodne in študijske knjižnice, ki sta se vprašanja zasebnih oziroma ljubiteljskih etnoloških zbirk ter zbirk kulturne dediščine v zamejstvu lotila na posvetovanju o muzejskih zbirkah Slovencev v Italiji (Pahor 2003a, 2003b; Sketelj 2003).
Slovensko etnološko društvo je zasebne oziroma ljubiteljske zbirke deloma popisalo
že v okviru projektov Evidentiranje oziroma terenska topografija neobdelanih in neobjavljenih etnoloških zbirk, ki se hranijo zunaj pristojnih muzejev na slovenskem etničnem
ozemlju (2005–2005) in Etnološka dediščina v rokah ljubiteljev (2007–) (Porenta, 2006,
2007a, 2007b). Nekatere v projekt vključene zbirke so bile predhodno evidentirane
in posamične tudi deloma popisane pri pristojnih muzejskih oziroma arhivskih ustanovah, in sicer pri Goriškem muzeju, Tolminskem muzeju, Gornjesavskem muzeju,
Slovenskem etnografskem muzeju, pri regijskem centru za katalogizacijo in obnovo
kulturnih spomenikov Furlanije - Julijske krajine (Centro regionale di catalogazione e
restauro dei beni culturali) in pri Inštitutu za slovensko narodopisje ZRC SAZU.2

2

Pregled izhodišč

Pri zasnovi popisnega obrazca, metapodatkovne sheme in arhivske aplikacije za vnos
popisanih objektov so bile upoštevane dosedanje muzeološke izkušnje (Destovnik,
1996, 2001, 2009, 2012; Repinc, 2002; Serec Hodžar, 2003; Sosič, 2009a), informacijsko
arhivski normativi, ki so jih vzpostavile institucije in strokovna združenja, na primer
zbirka normativov SPECTRUM (Spectrum), projekt ATHENA (Athena), priporočila ICOM
-a (Holm, 2013; Moder, 2008) ter obstoječe in nekdanje muzejske aplikacije SIRPAC
(Sirpac), MINOK in GALIS (Semantika). Proučene so bile tudi odprtokodne platforme
oziroma ogrodja za vzpostavitev repozitorijev (Castagné, 2013). Osrednja pozornost je
veljala v tem trenutku najbolj izpostavljenim orodjem (Registry of Open Access Repositories), ki jih zagotavlja neprofitna organizacija DuraSpace, to sta Fedora3 in Dspace,4

2

3
4
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V regionalnem informacijskem sistemu muzejskih zbirk Furlanije - Julijske krajine SIRPAC (Sistema
informativo Regionale del Patrimonio Culturale) je objavljen delni popis Muzeja brusačev (Sirpac);
deloma so bili popisani tudi predmeti v Muzeju rezijanskih ljudi (Negro in Quaglia, 2009), Etnografskem
muzeju v Bardu (Furlan, 1992) in v zbirki Glasovi Kanalske doline (Kenda Jež, 2007); v okviru mladinskega
raziskovalnega tabora Mašere '96 pa zbirki Valentina Dusa iz Mašer in Alda Medveša iz Barce
(Dokumentacija ISN ZRC SAZU); v rokopisni obliki je pri Gornjesavskem muzeju Jesenice inventarizirana
zbirka Muzeja Rateče, pri Tolminskem muzeju pa Muzejska zbirka Mazora Breginj in Muzejska zbirka Stol
1915–1917 Zdravka Marcole.
http://duraspace.org/about_fedora.
http://duraspace.org/about_dspace.
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ter sistemoma Hydra5 in Islandora,6 ki temeljita na osnovnem ogrodju Fedore oziroma
ga nadgrajujeta.
Posebno zanimanje je bilo namenjeno informacijskim projektom s področja etnologije, ki so se soočali s podobnim gradivom in okoliščinami. Tako so bili evidentirani
elementi in faze projektov, pri katerih se pogostokrat pojavljajo težave, na primer
kompatibilnost različnih arhivskih aplikacij ali pravne konsekvence, ki jih prinašajo
avtorske ter sorodne pravice. V Sloveniji ima na tem področju največ izkušenj Slovenski etnografski muzej, ki na svojo matično spletno stran7 v zadnjih letih kontinuirano
prenaša del svojega arhiva, do l. 2012 približno 23.000 enot iz 55 zbirk (Špiček in Ilaš,
2012). Cilj teh prizadevanj je odpiranje arhiva, vzpostavitev prostega dostopa oziroma vpogleda v depojske zbirke predmetov in fotografij. Obseg gradiva in nasledstvo
arhivskih aplikacij (Minok in Galis) sta predstavljala izziv, za katerega so morale biti
razvite posebne proceduralne in tehnične rešitve. Na novo, brez težavnih usklajevanj s
predhodnimi arhivskimi aplikacijami, so lahko k vzpostavljanju arhiva pristopili na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani
(Hudelja, 2014), ob izdelavi podatkovne baze EtnoInfoLab.8 Razvili so lastno aplikacijo
po principu odjemalec–strežnik, pri kateri je spletni prikaz enot del osnovne funkcionalnosti programa. Razmeroma enostavna objava enot iz različnih zbirk in celotne študentske produkcije pa je zato zahtevala večjo pozornost pri pravnih in etičnih zadržkih
pri objavi različnih gradiv, na primer intervjujev in osebnih fotografij. S podobnimi
dilemami varovanja avtorskih in sorodnih pravic se je spopadel tudi Glasbenonarodopisni inštitut ZRC SAZU pri projektu ETNOMUZA,9 digitalne multimedijske shrambe
ljudske glasbene in plesne kulture (Kunej, 2012). Ustaljena zadrega etnoloških zbirk
in dokumentacij pa so kategorizacije in kontrolirani slovarji oziroma tezavri, kar se je
pred kratkem pokazalo tudi pri projektu digitalizacije zbirke v Slamnikarskem muzeju
v Domžalah (Rus Krušelj, 2014).
Tudi vodilni partner, Inštitut za slovensko narodopisje pri ZRC SAZU, je imel predhodne izkušnje z informacijsko arhivskimi projekti. Za lastne potrebe je razvil dve aplikaciji: inštitutsko fototeko oziroma digitalni arhiv skenogramov in digitalnih fotografij
ter metapodatkovno bazo videoarhiva Avdiovizualnega laboratorija.10 Med letoma
2011 in 2014 je sodeloval pri mednarodnem projektu Etnofolk, katerega cilja sta bila
ohranjanje in promocija etnološke kulturne dediščine. V okviru projekta so etnološke
5
6
7
8
9
10

http://projecthydra.org/.
http://islandora.ca/.
http://www.etno-muzej.si/sl/zbirke-iskalnik.
http://www.etnoinfolab.org/.
http://www.etnomuza.si/LogIn.aspx.
Zbirki sta dostopni v intranetnem omrežju ZRC-ja: http://isn3.zrc-sazu.si/.
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r aziskovalne in univerzitetne ustanove iz petih srednjeevropskih držav uredile in digitalizirali dele svojih arhivov. Digitalne enote so nadgradile z dodatnimi informacijami
in jih prenesle na osrednji portal,11 kjer je vsebina na voljo vsem uporabnikom. Informacijski del projekta je obsegal usklajevanje različnih metapodatkovnih shem in izgradnjo lokalnega repozitorija, ki kontinuirano posodablja centralni portal. Primerljivega
načina delovanja pri projektu ZBORZBIRK ni bilo mogoče vpeljati, je pa osrednji portal
projekta Etnofolk služil kot zgled za združevanje razpršenih virov metapodatkov.
Za projekt ZBORZBIRK je bilo v nekaterih segmentih treba razviti lastne rešitve oziroma
najti ustrezne kompromise, ki so zadovoljili različne partnerje projekta, tako lastnike
in skrbnike zbirk, zastopnike lokalnih skupnosti in sodelujoče ustanove. Največ prilagoditev je bilo na jezikovnem področju, saj je bilo zaradi večjezičnosti območja v metapodatkovno shemo poleg vnosov v slovenščini in italijanščini uvedeno, kjer je bilo
relevantno, tudi poimenovanje v furlanščini ali nemščini in narečno poimenovanje. V
dosedanji etnološki dokumentalistki je bil ta aspekt prepuščen svobodni iznajdljivosti
popisovalcev, na primer kot navedbe v oklepajih. Prilagoditve so bile nujne tudi zaradi
zasebnega statusa glavnine zbirk in s tem negotovega lastništva. Predmeti v zbirkah
so lahko zamenjani ali prodani, prav tako je je nepredvidljiva dolgoročna usoda celotnih zbirk, ki lahko dobijo novega lastnika z drugačnimi interesi. Predvsem s pomočjo
lokalnih partnerjev, kot so bili regionalni muzeji in lokalne skupnosti, so bili vpeljani postopki, ki bodo olajšali spremljanje statusa zbirk v prihodnosti, tako da bodo pri
morebitnih spremembah lastništva lahko upoštevani tudi interesi lokalne skupnosti in
muzejske stroke.

2.1 Zasnova popisa in opis gradiva
V projekt, ki poteka med 1. oktobrom 2012 in 31. marcem 2015, je bilo vključenih
34 zbirk kulturne dediščine, od teh 15 na slovenski in 19 na italijanski strani. 15 zbirk
je bilo formiranih v 70. in 80. letih 20. stoletja, 16 v zadnjem desetletju 20. in v prvem
desetletju 21. stoletja, tri zbirke pa so nastale v okviru projekta. Glavnina, 21 zbirk, je
zasebna, in sicer so to večinoma zbirke, nastale z zbirateljsko dejavnostjo (18), tri zbirke
pa so družinske in so bile osnovane na osnovi dediščine oziroma zapuščine. Preostale
zbirke so bodisi društvene (8) ali v lasti lokalne skupnosti (4), v projekt pa je vključena
tudi dislocirana muzejska izpostava. Le štiri zbirke so redno odprte za javnost,12 šest jih

11
12
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http://www.etnofolk.eu/.
To so muzejska izpostava (Muzej Rateče) ter prav tam razstavljena sicer zasebna Jervahova mizarska
zbirka, v tipanski občinski stavbi razstavljena zbirka Pričevanja kmečke kulture ter Muzej brusačev na
Solbici.
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je stvarno nedostopnih, druge pa si je mogoče ogledati po predhodnem dogovoru z
lastnikom oziroma skrbnikom zbirke.

Slika 1: Spletna stran projekta ZBORZBIRK z lokacijami zbirk na zemljevidu

Tudi tipsko in vsebinsko so zbirke raznovrstne. Tri so tipološko zamejene, in sicer ena
zbirka razglednic ter dve zbirki podobic. Več zbirk je vsebinsko zamejenih, osredotočenih na krajevne obrti in obrtnike (mizarstvo, kovaštvo, brusaštvo), na posamično
zvrst predmetov (oblačila, pustne like, rezbarske izdelke) ali celo na posamične predmete (grablje, likalnike). Osem zbirk združuje vsebinska navezava na predmete iz p
 rve
svetovne vojne.
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Izbor za popis predvidenih zbirk je poleg strokovnih etnoloških meril določilo projektno partnerstvo in pripravljenost lastnikov zbirk za sodelovanje pri popisu. Zadržki so
bili povezani z morebitnimi posledicami formalnega evidentiranja zbirk in gradiva, ki
jih predpisuje Zakon o varstvu kulturne dediščine (2008).13 Posamezni zbiratelji so opozorili tudi na vprašanje objave gradiva na spletu, ki omogoča odprto nadaljnjo reprodukcijo in distribucijo. Ker so zaokrožene zbirke rezultat dolgoletnih prizadevanj ter
s tem povezanih stroškov in investicij, bi lahko spletna objava in širjenje gradiva razvrednotila zbirateljska prizadevanja in celovitost zbirk. Z lastniki, upravitelji oziroma z
zakonitimi zastopniki zbirk so bile zato podpisane izjave o uporabi gradiva, s katerimi
so ti dovolili popis in objavo popisanih in digitaliziranih podatkov na spletu, v tiskanih
in elektronskih medijih. Ob upoštevanju 50. in 62. člena Zakona o avtorskih in sorodnih
pravicah (2007) je bilo odločeno, da so avtorska dela, ki niso v prosti uporabi (kar je
v primeru omenjenih tiskovin sedemdeset let po zakoniti objavi dela), ob privolitvi
zbiratelja le reproducirana, ne pa tudi distribuirana. Nasprotno so kasneje nekateri zbiratelji pozneje pristopili (ali želeli pristopiti) k projektnim aktivnostim prav zaradi možnosti distribucije gradiva prek različnih nosilcev in medijev (spletne strani, zloženke,
vodnik, zbornik in druge promocijske aktivnosti).

2.2 Postopek popisa
Specifike zbirk in gradiva ter razlike v interesih zbirateljev kot tudi v strokovni usposobljenosti popisovalcev so vplivali na fizični in informacijski vidik popisa. Eden glavnih
izzivov pri projektu je bil določiti tako prilagodljivo metapodatkovno shemo in postopke popisa, da ne bodo preveč togi in zapleteni, da bi lastnike in popisovalce odvrnili od natančnega in izčrpnega popisa predmetov.
Popis je najpreprosteje potekal takrat, ko je bil lastnik zbirke glavni vir informacij o
predmetih in hkrati računalniško toliko vešč, da je lahko sam uporabljal aplikacijo za
administracijo metapodatkovne baze. V tem primeru je bil lastnik zbirke hkrati vir informacij, popisovalec in vnašalec v bazo. V glavnini primerov lastniki niso želeli oziroma znali delati z računalnikom, zato so si sami izbrali popisovalca oziroma jim ga
je dodelila območna muzejska ali za popis odgovorna ustanova. Popisovalci so zbrali
podatke in jih vnesli v bazo, njihov obseg dela pa je bil različen; lahko so opravili zgolj
vlogo vnašalca podatkov, ki jih je priskrbel lastnik, ali pa so morali s pomočjo intervjujev z lokalnimi prebivalci oziroma prek ustreznih pisnih virov najprej pridobiti vse po13
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Po 26. členu Zakona o varstvu kulturne dediščine (2008) naj bi najditelji arheoloških ostalin, med katere
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datke o predmetih ter jih nato vnesti v bazo. V nekaterih odročnih mestih je bil dostop
do spleta otežen, zato se je popis najprej opravil na lokalnem računalniku v navadnih
besedilnih datotekah, iz katerih je vnašalec kasneje informacije prenesel v bazo. Za
vse udeležence popisa sta bili organizirani izobraževalni delavnici (Kromberk, 17. januar 2013, in Gorenji Tarbilj, 10. julij 2014), kjer so bile obravnavane vsebinske teme, pa
tudi uporaba spletne aplikacije za administracijo baze ter fotografiranje predmetov.
Hkrati s popisovanjem in vnašanjem v metapodatkovno bazo so popisovalci fotografirali predmete oziroma skenirali besedilne in slikovne objekte. Na ta način se je zmanjšala možnost zamenjav predmetov, ker so bili predmet, fotografija in metapodatkovna
enota hkrati označeni z enako signaturo. Do 12. oktobra 2014 je bilo v repozitorij vloženih 4716 digitalnih fotografij in 474 skenogramov.
V pomoč popisovalcem in zaradi poenotenja popisa je bil uveden sistem redaktorjev
oziroma urednikov, ki so nadzorovali posamezne aspekte popisa. Vsaka zbirka je imela
vsebinskega redaktorja, ki je skrbel za ustrezne vsebinske opise predmetov. Za jezikovni pregled je bil zadolžen jezikovni redaktor. Za postopke fotografiranja je skrbel fotografski redaktor, ki je fotografije pred deponiranjem v repozitorij in objavo na spletu
preveril in po potrebi, v manjšem obsegu, korigiral. 200 digitalnih fotografij in skenogramov je bilo opremljenih z vodnim žigom na zahtevo lastnika zbirke. V primeru težav
zaradi omejitve informacijskega sistema se je v proces vključil oblikovalec podatkovne
sheme in po potrebi računalničar. Na koncu popisovalne verige je bil glavni redaktor,
ki je predvsem skrbel za usklajenost med popisovalci in redaktorji.

2.3 Kontekstualizacija gradiva
Poleg popisovalskih aktivnosti je potekalo tudi terensko dokumentiranje zgodb o
predmetih, zbirkah in zbirateljstvu ter siceršnjega pripovednega izročila z namenom
kontekstualizacije posamične zbirke ter pridobivanje dodatnega gradiva za raziskovalno delo. Opravljeni so bili intervjuji z lastniki oziroma poznavalci posamezne zbirke
in z drugimi domačini. Posneti so bili opisi izbranih predmetov, pripovedovanje o zanimivostih in posebnostih zbirk, o zbirateljih in zbiranju, pa tudi pripovedi, povezane
z okoljem, v katerem se nahaja posamezna zbirka: o lokalnem življenju in delu, šegah,
navadah. Nekateri sogovorci so se spomnili tudi starih pravljic, povedk, pregovorov,
zagovorov, molitvic in pesmi, pripovedovali pa so večinoma v svojem lokalnem narečju (Ivančič Kutin, 2013). Izbrani avdio in video posnetki bodo dostopni prek spletišča,
sicer pa arhivirani pri Inštitutu za slovensko narodopisje ZRC SAZU, in bodo tako uporaben vir za nadaljnje etnološke, folkloristične, dialektološke in druge raziskave, povezane z življenjem in kulturo na obravnavanem območju. Etnološki, folkloristični in
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jezikoslovni izsledki so bili že predstavljeni na posvetu Etnološke zbirke, ustno izročilo
in kulturni turizem med Alpami in Krasom 29. maja 2014 v Vidmu.

3

Vzpostavitev repozitorija in virtualnega dostopa do zbirk

Pri popisu zbirk je nastal repozitorij za hranjenje digitalnih objektov in metapodatkov.
Izbira spletnega reprezentacijskega orodja je bila pogojena z različnimi sistemskimi
rešitvami, z: (a) uporabo lokalne baze ali aplikacije, ki bi se usklajevala s centralnim
strežnikom;14 (b) s pristopom odjemalec–strežnik, pri katerem se računalniška baza in
aplikacija nahajata na strežniku, odjemalci pa do njiju dostopajo prek medmrežja in
uporabniškega vmesnika, ki ga poganja spletni brskalnik. Sistemska rešitev (b) je bila
izbrana kot najprimernejša in najučinkovitejša rešitev.
Ker bodo vsaj nekatere zbirke v prihodnosti prišle pod okrilje muzejskih institucij, je
bilo smiselno, da arhivska aplikacija temelji na orodjih, ki jih uporabljajo muzeji. V idealnem primeru bi se lahko uporabila rešitev, ki jo uporabljajo vsi ali glavnina muzejev,
kar pa ni bilo mogoče, ker so na različnih straneh meje v uporabi različne arhivske
aplikacije. Za potrebe projekta je bila zato zgrajena nova aplikacija za shranjevanje
in prezentacijo metapodatkov ter digitalnih objektov, pri čemer so bile uporabljene
tehnologije ali platforme, ki so trenutno v uporabi na strežnikih ZRC SAZU-ja. Za metapodatkovno bazo je bila tako uporabljena aplikacija MySQL, ki deluje na Ubuntu strežniku, arhivska aplikacija za administracijo baze je bila zgrajena s tehnologijo Alpha
Anywhere Application Server,15 za upravljanje spletišča projekta pa je bil izbran sistem
DotNetNuke.16
V fazi programiranja je bilo veliko pozornosti namenjene oblikovanju podatkovnega
modela baze in ustrezne metapodatkovne sheme. Težave je povzročala tipska raznovrstnost objektov, zato je bil iz sheme Dublin Core prevzet nabor vrednosti elementa
<type>.17 Eden izmed ciljev pri oblikovanju metapodatkovne sheme je bil čim večja
interoperabilnost, ki bo v prihodnosti olajšala združitev metapodatkov posameznih
zbirk s potencialnimi muzejskimi aplikacijami za inventarizacijo muzejskih predmetov. Sedanjim in bodočim skrbnikom bodo metapodatki vedno dostopni za izvoz
14

15
16
17
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Slednje bi bilo v določenem oziru ugodnejše za lastnike zbirk, saj bi ti imeli primarno metapodatkovno
zbirko pri sebi. Njihov občutek lastništva in avtonomnosti bi bil večji, vendar bi tak pristop hkrati otežil
vzdrževanje in administracijo.
http://alphasoftware.com/products.asp.
http://www.dnnsoftware.com.
To so naslednji elementi: besedilo, dogodek, film, fotografija, interaktivni vir, objekt, podatki, podoba,
programje, storitev, zbirka, zvočni zapis (DCMTI).
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v različnih formatih, repozitorij pa lahko metapodatke tudi samodejno posreduje v
zapisu XML prek protokola Open Archive Initative (OAI-PMH) v Dublin Core in izvornem formatu projekta ZBORZBIRK, ki obsega vse metapodatkovne elemente shranjene v bazi.
V metapodatkovni shemi so bili za podatke o zbirki predvideni naslednji elementi
(brez administrativnih, tehničnih elementov): poimenovanje, lokacija (zemljepisna
dolžina in širina, država, kraj, naslov), dostopnost oziroma odprtost zbirke za javnost,
ustanovitelj, lastnik in upravitelj zbirke, muzejska ustanova, pri kateri je zbirka evidentirana, historiat zbirke in podatki o izvajalcih popisa (vnašalec, popisovalec, fotograf,
lektor, urednik in urednik fotografije). V spletni aplikaciji sta bili zbirkam dodeljeni unikatna oznaka in kratica, na podlagi katere se je predmetom samodejno dodeljevala
signatura. Za dokumentacijo predmetov so bili poleg že omenjene tipske oznake določeni naslednji vsebinski elementi: knjižno poimenovanje v slovenskem in italijanskem
jeziku (ter kot možnost, v primeru etimološke povezave, tudi v furlanskem in nemškem
jeziku), krajevno oziroma narečno poimenovanje predmeta, stanje ohranjenosti, popolnost,18 pridobitev, materiali in tehnika izdelave, datacija izdelave, avtorstvo,19 mere,
opis predmeta, raba predmeta, zgodovina predmeta, viri,20 napisi in opombe. Pozneje
je bilo zaradi povezljivosti nekaterih enot v sklenjene celote (npr. skodelice in ročke v
čajni servis ali posamičnih kosov oblačil in predmetov v pustno opravo) dodan še element skupine. Med administrativnimi elementi pa so bili poleg nekaterih tehničnih ali
internih metapodatkov še datum vnosa, datum spremembe vnosa, signatura, starejša
ali druga signatura21 in popisovalec. Vnosu je bilo za potrebe kategorizacije dodano
tudi eno ali več gesel. Za taksonomijo je bil uporabljen Etnološki decimalni geslovnik,
in sicer različica, ki je v rabi v Slovenskem etnografskem muzeju.22

18
19
20
21

22

Navedba morebitnih manjkajočih ali poškodovanih elementov.
Podatki o osebi ali podjetju, ki je predmet izdelalo, ustvarilo ali izdalo.
Osebe, literatura, spletne strani idr. morebitni viri, ki so vir informacij o predmetu pri popisu.
Vpis že zapisane inventarne številke, signature ali drugega identifikatorja predmeta ali dodelitev nove
sekundarne signature po sistemu dodeljevanja signatur pristojne muzejske institucije.
Taksonomijo je v prizadevanjih za enotno dokumentacijo za slovensko etnološko bibliografijo ob naslonu
na vprašalnice Etnološke topografije slovenskega etničnega ozemlja (Kremenšek, 1976–1978) pripravila
dokumentacijska komisija Slovenskega etnološkega društva (Bogataj, 1976; Račič-Simončič, 1997), v
nadaljevanju pa so jo za potrebe lastne dokumentacije dopolnjevali Inštitut za slovensko narodopisje
ZRC SAZU, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in,
s posebno pozornostjo na materialni kulturi, najpodrobneje dokumentacijski oddelek Slovenskega
etnografskega muzeja.
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Slika 2: XML zapis enote Ženski slamnik iz zbirke Glasovi Kanalske doline

Slika 3: Prikaz enote Ženski slamnik iz zbirke Glasovi Kanalske doline na spletu
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Skladno z zahtevami Operativnega programa čezmejnega sodelovanja Slovenija–Italija
2007–2013 je bil predviden dvojezičen, slovenski in italijanski nabor elementov, izmed
katerih so bili obvezno dvojezični vsi metapodatki o zbirki, poimenovanje in opis predmeta ter izbirni elementi (tip, stanje ohranjenosti, pridobitev in geslo), priporočljiv pa
je bil tudi dvojezični vnos elementov raba in zgodovina predmeta, materiali in tehnika
izdelave ter popolnost. Samo pet elementov je bilo izbirnih, oziroma so bili omejeni z
naborom izbirnih vrednosti, preostali so bili odprti, brez vsebinskih omejitev.
Takšen nabor metapodatkovnih elementov zadostuje muzealskim normativom. Lastnikov zbirk nismo želeli odvrniti od sodelovanja pri popisu, zato je bila prvotna namera
določitev čim manjšega števila metapodatkovnih elementov, vendar se je med projektom nabor postopoma povečeval in se na koncu ustavil pri 57 vidnih vnosnih elementih
in 11 elementih, ki se samodejno generirajo v ozadju. Muzejske ali arhivske aplikacije
imajo navadno manj vsebinskih elementov in več tehničnih metapodatkov. Sam obstoj
metapodatkovnih elementov seveda ne zagotavlja tudi vnosa informacije, vendar je
prav simulacija popisa pokazala, da se popisovalci oziroma informatorji lažje spomnijo
podatkov o predmetu, če so metapodatkovni elementi bolj razčlenjeni in natančni. To je
bil glavni razlog, da se je število elementov med izvedbo projekta povečevalo.
Primerljivo je simulacija popisa razkrila težave pri nekaterih elementih, ki so bili omejeni z zaključenim seznamom elementov (kontroliranim slovarjem). Tipološke razlike
zbirk in predmetov, zgodovinske in jezikovne posebnosti območja, pa tudi značilen
etnološki interes, ki krajevne in osebna razumevanja in razlage postavlja pred normirane, so otežili uporabo zaključenih seznamov, zato je v arhivski aplikaciji več odprtih
polj, brez vsebinskih in oblikovnih omejitev. To je seveda prineslo posebne težave, saj
se lažje pojavijo človeške napake, na primer pri doslednosti vnosa v posamezno polje,
kar posledično onemogoča strojno berljivost. Da bi omilili nedoslednosti in dosegli
poenoten vnos, so bila narejena vsebinska in oblikovna navodila, podkrepljena z različnimi primeri vnosa, ki so bila nameščena kot pomoč v aplikaciji za administracijo in
vnos v bazo, ter kot priročnik za popisovalce in redaktorje (Peče in Ledinek Lozej, 2013),
postopek popisa in fotografiranja predmetov pa je bil praktično predstavljen tudi na
zgoraj že omenjenih izobraževalnih delavnicah.

4

Razprava in zaključki

Projektne aktivnosti, popis in spremljajoča raziskava, ki je omogočila kontekstualizacijo predmetov, zbirk in zbirateljskih praks, je ovrednotila in poudarila pomen krajevnih
zbirk kulturne dediščine in zbirateljskih praks tako za (etnološko) vedo kot za (širšo
ali ožjo) lokalno skupnost. V zbirkah ohranjene snovne prvine so pričevalne za (pol)
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preteklo kulturo in način življenja na območju, saj omogočajo vpogled v gospodarsko
dejavnost, stanovanjsko kulturo, način prehranjevanja, rokodelske veščine, pripovedujejo o izseljevanju in sezonstvu, o družbenih razmerah, koledarskih šegah in šegah
življenjskega kroga, o zgodovini družin in lokalnih skupnosti, predvsem pa o spremenjenem razmerju do prežitkov in gmotnih ostalin preteklosti, ovrednotenih kot kulturna dediščina. V tem pogledu je kulturna dediščina medij za vzpostavljanje lokalne
skupnosti (Fakin Bajec, 2013), zbirka in zbirateljstvo pa istovetenjska prvina, bodisi lokalne skupnosti ali posameznika.
Poleg večje prepoznavnosti in neposredne dostopnosti gradiva – v okviru projekta so
bili namreč urejeni prostori za razstavitev zbirk – je spletni vmesnik za pregledovanje metapodatkovne baze omogočil vpogled tudi v tiste zbirke, ki sicer niso odprte
javnosti.
Pri projektih kulturne dediščine je vedno treba biti pozoren na aspekt dolgoročne dostopnosti in ustreznega hranjenja dediščinskih objektov in predmetov. V primeru lokalnih ali zasebnih zbirk, kjer so interesi lastnikov lahko drugačni od muzejskih in kjer
so pogoji hranjenja praviloma inferiorni v primerjavi z institucionalnimi, je to verjetno
še toliko bolj pomembno. Ta problem je bil rešen predvsem z izbiro statusno dopolnjujočih partnerjev; poleg lastnikov oziroma upravljavcev zbirk so bile v projekt vključene še lokalne skupnosti, muzeji in raziskovalni instituciji. S tem so se lahko poiskale
ustrezne rešitve, ki posegajo na različna družbena področja, na primer v politično in
upravljavsko sfero.
V okviru projekta je bila vzpostavljena mreža strokovnjakov – muzeologov, etnologov,
jezikoslovcev, folkloristov, fotografov in informatikov ter zainteresiranih posameznikov
za razvijanje vednosti o ohranjanju in rokovanju z muzejskimi predmeti ter o uporabi informacijskih tehnologij in standardov ne zgolj v okviru institucionalne dokumentalistike,
marveč tudi širše. Projekt lahko služi kot pilotni primer za popis številnih zasebnih/ ljubiteljskih zbirk na domačih tleh in v tujini, ki bi ob pomoči tovrstne infrastrukture morale
postati širše prepoznavne.
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